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 I. A pedagógiai program általános jellemzői 
 

 

 

A Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja összefoglalja az 

iskolában folyó oktató-nevelő munka legfontosabb tartalmi elemeit. 

 

Áttekinthetővé és tervezhetővé teszi az intézményben folyó munkát. 

 

A Pedagógia Program lehetőséget ad az intézmény iránt érdeklődőknek, hogy ismereteket 

szerezzenek a művészeti oktatásról, a képzésről, az iskolai működést meghatározó 

elvekről, célokról és feladatokról, a működés feltételeiről, körülményeiről. 

 

A Pedagógiai Program nyilvános, bárki megtekintheti.  

Egy példányát az érdeklődők megtalálhatják az iskola titkárságán. 

 

 

Jelen Pedagógiai Program szerkezetileg két részből áll:   

-Nevelési Program 

-Helyi Tanterv 
 

 

 

 

 

 

Az intézmény hivatalos neve: Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola 

Az intézmény székhelye: 3535 Miskolc, Hegyalja u. 203. 

Az intézmény OM azonosítója: 101 626 

Az intézmény típusa: alapfokú művészetoktatási intézmény 

Az intézmény által ellátandó és 

szakfeladat rend szerint 

besorolt alap- és 

kiegészítőtevékenységek: 

091240 Alapfokú művészetoktatás 

091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési 

feladatok 

 

855200 Egyéb oktatás kulturális képzés 

856000 Oktatást kiegészítő tevékenység 

082030 Művészeti tevékenységek 

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatással 

összefüggő feladatok ellátása 

900100 Előadó-művészet 

900121 Zeneművészeti tevékenység 

900122 Táncművészeti tevékenység 

900124 Egyéb előadói-művészeti tevékenység 

900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások 

rendezése 
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Az intézményben működő 

művészeti ágak és 

tanszakok, főtárgyak: 

Táncművészeti ág: 

Néptánc tanszak:  

   - népi játék (1-2 előképző évfolyamon) 

   - néptánc (1-6 alapfokú, és 7-10 továbbképző évfolyamon) 

Moderntánc tanszak: 

   - Berzik-technika (1-2 előképző, és 1-2 alapfokú évfolyamon), 

   - Jazz-technika (3-6 alapfokú, és 7-10 továbbképző évfolyamon) 

Társastánc tanszak: 

   - gyermektánc (1-2 előképző évfolyamon) 

   - társastánc (1-6 alapfokú, és 7-10 továbbképző évfolyamon) 

Balett tanszak: 

   - balett-előkészítő gimnasztika (1-2 előképző évfolyamon), 

   - klasszikus balett (1-6 alapfokú, és 7-10 továbbképző évfolyamon) 

 

Zeneművészeti ág: 

Klasszikus zene: 

- fafúvós tanszak: furulya (blockflöte) 

- akkordikus tanszak: gitár 

- billentyűs tanszak: zongora 

- vonós tanszak: hegedű 

Népzene: 

- fúvós tanszak: népi furulyák 

- pengetős tanszak: citera 

 

Szín- és bábművészeti ág: 

Színjáték tanszak: dráma és színjáték 

Az intézmény minősítése 
Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény 

(2007., 2009.) 

Az intézmény működő 

évfolyamainak száma: 
12 (előkészítő 2, alapfok 6, továbbképző 4 évfolyam) 

Az intézménybe felvehető 

tanulószám: 
2680 fő 

Telephelyek száma: 15 

Az intézmény alapítója: Jóna István 

Az intézmény fenntartója: 

DATI Diósgyőri Alapfokú Táncművészeti Iskola  

Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság 

(rövidített elnevezése: DATI Non-profit Kft.) 

Az alapítás éve: 1998. 

Az intézmény-igazgató neve: Jóna István 
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A nevelőtestület általi 

elfogadás dátuma: 
2015. január 30. 

A fenntartói jóváhagyás 

dátuma: 
2015. január 30. 

Nyilvánosságra hozatal módja: Az iskola titkárságán nyilvánosan megtekinthető 

Tervezett felülvizsgálat 

időpontja: 
2018. 
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II. Helyzetelemzés - Az intézményre vonatkozó jellemzők: 
 

 

1. Az intézmény fenntartója: 

 
DATI Diósgyőri Alapfokú Táncművészeti Iskola Non-profit Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

(rövidített elnevezése: DATI Non-profit Kft.)a 3535 Miskolc, Hegyalja u. 203. 

 

A Kft ügyvezetője, Simonné dr. Juhász Helga, jogász. 

 

 

 

2. Az iskola környezete és jellemzői: 
 

2.1. Általános jellemzők: 

 

Miskolc város nagy múltú táncos hagyományokkal rendelkezik. 

A városban több felnőtt és ifjúsági amatőr néptánc együttes és gyermektánc együttes 

működik. Színvonalas munkájuk alapján többnyire országosan jegyzett és elismert 

csoportok. 

Miskolc jelentős kulturális központ is, hagyománnyá vált a Borsodi Fonó című nemzetközi 

rendezvény, melyben évről évre aktívan közreműködik az intézmény. 

 

Az intézmény idén kezdi meg működésének tizennegyedik tanévét. 

Eredményeink, szakmai sikereink nyomán évről évre növekvő a tanulói létszám 

stabilizálódott. 

 

Megfigyelhető tendencia, hogy a szülők egyre nagyobb jelentőségűnek tartják gyermekeik 

egészséges fejlődésében a művészeti nevelés testet és lelket egyaránt alakító pozitív 

hatásmechanizmusát. 

 

Fontos tényező intézményünk fejlődésében, hogy a tánccal és zenével foglalkozó 

fiatalokban kialakult az igény a felsőfokú néptánc- illetve zenepedagógus képzettség 

megszerzésére, amely igény találkozik az alapfokú oktatási intézmények által biztosított 

munkalehetőségekkel. 

 

Az alapításkor iskolánk a környezetében jelentkező igényeknek és elvárásoknak 

megfelelően biztosította a néptánc és a társastánc művészeti ágak oktatásának a feltételét. 

A tanszakbővüléssel (moderntánc, balett, zeneoktatás, színjáték) színesedett az iskola 

tevékenységi köre. 

 

A tanszakok által képviselt művészeti ágak közötti kapcsolódási lehetőségeket kihasználva 

szoros együttműködés alakult ki a művésztanárok között.  

Az együttgondolkodás és munkálkodás eredményeként születnek meg a tanszakok által 

közösen létrehozott színpadi produkciók, amelyek az iskola arculatának egyik újszerű 

meghatározója. 
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Miskolc város vonzáskörzetébe tartozó településeken is felvállalta intézményünk az 

alapfokú művészeti képzés biztosítását. Fontosnak tartjuk, hogy a vidéki gyerekek is 

részesei legyenek a művészeti oktatás és nevelés által biztosított képzésnek. 

 

 

 

2.2. A tanulókra vonatkozó jellemzők 
 

Az alapfokú művészeti iskolai képzésben nem érvényesül a tankötelezettség, tanulóink 

saját döntésük alapján tagjaik intézményünknek, illetve a szabadidejük egy jelentős részét 

áldozzák fel azért, hogy részt vehessenek a művészeti foglalkozásokon. Tanulóink az 

önként vállalt feladatokat nagy belső hajtóerővel, indíttatással végzik. 

A tanulók belső motivációja szerencsésen találkozik pedagógusaink gyermek- és 

munkaszeretetével, kreativitásával, a színes, oldott légkörű, élményt nyújtó oktatás 

kereteivel. 

Az önkéntesség és a minőség elvei alapján történő működés eredményeként a tanulók 

tanórai teljesítménye kimagasló, amelyet egyéni és csoportos sikerek fémjeleznek. A 

tanórán kívüli tevékenységek sokszínűek és vonzóak, melyek szintén erős kötődést 

biztosítanak iskolánkhoz.  

Nagy hangsúlyt kap a személyiségfejlesztés, az alapvető viselkedési normák és 

értékrendek kialakítása. 

 

Az iskolában tanuló diákok életkora: 6-22. év 

Az osztályok tananyagainak ill. az oktatási módszerek kiválasztásánál meghatározó 

szempont a tanulók életkori összetétele. 

 

A tanulók osztályokba sorolásának elvei:  

 

- életkori sajátosságok 

- lakókörzeti meghatározottságok 

- szakirányú előképzettség (szakkör, művészeti csoport) 

- valamely, iskolánkkal szorosan együttműködő civil szervezet 

utánpótlás csoportjába szerveződés 

 

Az alapfok első évfolyamán elkezdheti tanulmányait 6, de akár 14 éves korban is a tanuló. 

A tanulók évfolyamba és osztályokba sorolásának rendező elvei szerint előfordulhat, hogy 

szakirányú képzéssel rendelkező tanulók magasabb évfolyam osztályaiba kerülnek 

besorolásra, mint egy magasabb életkorú, de előképzettséggel nem rendelkező. Ennek 

feltétele a különbözeti vizsga letétele. 

 

Az egy osztályon belüli életkori különbség az oktatás hatékonysága, a személyiség- 

fejlesztés, a közösségfejlesztés miatt lehetőség szerint ne haladja meg a négy évet. Kivéve 

a lakókörzeti meghatározottság esetében, illetve a szülő kifejezett kérésére. 

 

Az egy osztályban tanuló különböző életkorú tanulók oktatása során az egyéni fejlődés 

különböző szinteken valósul meg. Ezáltal kiemelt feladatunk a tanulók differenciált 

oktatása. Ha a lakóhelyi körzet telephelyén különböző évfolyamok összevonásával 

valósítható meg az oktatás, szintén a differenciált oktatás elvei szerint kell tanítani.  
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2.3. A pedagógusok összetétele, végzettsége, továbbképzése 

 

A tantestület összetétele:  

főállású pedagógusok, óraadó tanárok 

Az iskolánkban tanító pedagógusok rendelkeznek az alkalmazás feltételeként 

meghatározott felsőfokú szakirányú végzettséggel. 

A pedagógusok munkáját pedagógiai asszisztensek is segítik. Az asszisztensek jelentős 

része a szakirányú végzettséget megszerezte, illetve annak megszerzése folyamatban van. 

 

Intézményünk továbbképzési lehetőségeket biztosít a pedagógusok számára. Belső, az 

intézmény által szervezett, vagy külső, intézmény által támogatott továbbképzések 

biztosítják a megszerzett ismeretek állandó felfrissítését, megújítását.  

A kötelező 7 éves továbbképzésről továbbképzési terv készült. 

A kötelező továbbképzési és beiskolázási programba bekapcsolódhatnak 

szándéknyilatkozatuk alapján az óraadó tanárok is. 

 

 

Szakmai kitüntetéssel rendelkező pedagógusok 
 

Szakmai kitüntetések: 

Aranygyöngyös Táncostanár:  

Kiss Anita 

 

Aranysarkantyús Táncostanár: 

Maródi Attila 

 

Örökség Népművészeti Egyesület Pedagógiai díja:  

Maródi Attila 

 

Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége Pedagógiai díjai: 

Baráth Péter (társastánc) 

Kiss Anita (néptánc) 

Maródi Attila (néptánc)  

 

Koreográfusi díj:  

Kiss Anita 

Maródi Attila 

 

Miskolc Város Művészeti Nívódíjasa: 

Jóna István 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma Elismerő Oklevél: 

Jóna István 

 

Az országos szakértői jegyzéken szereplő, szakértői munkát végző pedagógus:  

Jóna István 
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Intézményük igazi erőssége az országosan egyedülállóan magasan képzett oktatói 

összetételben, az oktatók személyes elhivatottságában, a gyermekek szeretetében, a 

személyes szakmai karrierért való áldozatkész munkavállalásban, a tevékenységük iránti 

alázatban, a személyes példamutatásban rejlik. 

 

 

 

2.4. Az intézményi működés feltételei 

 

Az oktatás bérelt szaktantermekben zajlik. A tanulók használhatják az épület egyéb 

helyiségeit, WC-mosdó, öltöző, folyosó, aula, könyvtár, tornaterem. 

A termek a szakiránynak, a tanulói létszámnak megfelelő méretűek és felszereltségűek. 

 

A szaktantermi rendszerű oktatás motiváló hatású környezetet biztosít egy-egy tantárgy 

tanításához. 

Az oktatáshoz szükséges alapvető eszközök rendelkezésre állnak, a fejlesztés folyamatos. 

 

A szaktantermek felszereltségéről az eszköz -felszerelési jegyzék tartalmaz bővebb 

adatokat.  

 

Kiemelt feladatunknak tekintjük a tananyag oktatásán kívül a közös színpadi élmény 

biztosítását és az ehhez szükséges feltételek megteremtését (színpadi ruha, jelmez, 

díszlet, világítás, hangosítás, smink, maszk, zenekari kíséret, koreográfia stb.) 

 

 

Az intézmény gazdasági erőforrásai: 

 

Az intézmény önálló költségvetési szervezet, önállóan szerezhet jogokat, vállalhat 

kötelezettségeket. Gazdálkodásának alapja az éves állami költségvetésben meghatározott 

állami normatív támogatás. 

 

A fenntartási költségekhez a szülők is hozzájárulnak. A költségtérítési- és tandíj 

fizetésének módját az Szervezeti és Működési Szabályzat, illetve a Házirend szabályozza. 

 

 

 

2.5. Az iskola székhelye, telephelyei 

 

Székhely: 3535 Miskolc, Hegyalja u. 203. 

Telefonszáma/fax: 46/530-453 

E-mail címe: jonatanc@chello.hu 

 

A székhelyen kívül tevékenységét különböző telephelyeken végzi.  

Az oktatás helyszínének biztosítása a telephelyként nyilvántartott intézmények vezetőivel 

kötött együttműködési, terembérleti szerződések által történik. 
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2.6 Az intézmény struktúrája 

 

Az intézmény létszáma, valamint telephelyének elhelyezkedése indokolttá teszi a törzskari 

szervezeti felépítést.  

 

Az intézmény struktúrája meghatározza az intézmény hierarchikus viszonyait. Az 

intézményi hierarchia és a dolgozók munkaköri leírása az SZMSZ melléklete.  

 

 

 

 

 

 

 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igazgató 

Székház 
3535 Miskolc, Hegyalja u. 203. 

Az igazgatás telephelye 

Igazgató-
helyettes 

Oktatási előadó 

Gazdasági 
szervezet 

Műszaki vezető, 
rendszergazda 

Iskolatitkár, 
adminisztráció, 

szám.gép 
ügyvitel 

Zenei 
szakelőadó 

Jelmeztáros Karbantartó Takarítónő 

Miskolci 

telephelyek 
Vidéki 

telephelyek 

Fenntartó 

DATI Nonprofit Kft 
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III. Az intézmény nevelési programja  
 

 

1. A Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusainak 

küldetésnyilatkozata 
 

Művészetekkel foglalkozni, nap mint nap alkotó munkát végezni, a legbelsőbb énünkben, 

szellemiségünkben rejlő gondolatiságot különböző nyelvezeteken megfogalmazni óriási 

öröm számunkra. Szakmai és pedagógiai elhivatottságunk ezt a léleknemesítő erőt, ezt az 

örömöt átsugározni, közvetíteni, tanítványainkkal együtt felfedezni, és naponta megélni.  

 

Arisztotelész szerint a művészet élvezetet szerez, de erkölcsnemesítő hatása is van, katarzis 

révén megtisztítja szenvedélyeinket, ugyanakkor a lényegfeltáráshoz, a filozófiához is 

közel áll. Azonosulva az arisztotelészi gondolatokkal, művészi eszköztárunkat, pedagógiai 

tevékenységünket a gyermeki lélek gazdagításának, nemesítésének szolgálatába állítjuk. 

Tesszük ezt az emberekben, a gyermekekben való hitünk és szeretetünk, a jövőbe vetett 

bizodalmunk alapján.  

 

 

Az intézmény jövőképe: 

 

Amelyik intézményben van valódi jövőkép, ahol a jól kiválasztott jövőképet a szervezet 

minden tagja megértette és magáévá tette, ott az emberek általában kitűnően dolgoznak, 

tanulnak, és nem azért, mert erre utasítják őket, hanem azért, mert ők is ezt akarják. 

 

Tisztelettel és alázattal merítünk nemzeti kultúránk tiszta forrásaiból, melyből táplálkozva 

végezzük alkotói, oktatói-nevelői tevékenységünket. 

Nevelésünk lényege az értékközvetítés, a művészetek különböző területeinek oktatása 

során pedig a lélekformálás, személyiségfejlesztés. 

 

„A gyermek ember. Ember az indulás lendületével. A kezdet ősfrissessége bennük. 

Szellemük nyitott. Lényük csodálkozás és öröm. Létük szirom-törékeny. 

Ősbizalommal néznek embert és világot. Mind kereső és ajándékozó szeretet.” /Mácz/ 

 

A társadalmi elvárásoknak megfelelően az általános iskolában az értelmi nevelés 

hangsúlyossága, az ismeretsúlyos teljesítményorientált oktatás a jellemző. 

Az ismeretcentrikus oktatás eredményeképpen az érzés, az intuíció háttérbe szorult. 

Ez az elértéktelenedési folyamat az emberi kapcsolatokat sem kíméli. 

 

„A képzőművészet, a mozgásművészet, a népművészet, a zene, az irodalom, a művészet 

megannyi ága alkalmas arra, hogy képet adjon a világ másik oldaláról, arról az érzéki és 

szellemi háttérről, amely az ösztönös gyökerek, a természet és lélek, a tudat és tudattalan 

közötti szakadék áthidalását jelenti.” /Orgovány Anikó/ 

 

Az alapfokú művészeti iskolai képzés olyan színtere az oktatási rendszernek, ahol 

lehetőség kínálkozik a művészetek különböző területeinek oktatására, művelése során a 

lélekformálásra, örök érvényű értékek közvetítésére.  
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„Az életminőségek nem definiálhatók, a kimondhatatlan azonban kifejezhető: a művész 

képes rá.” /Kondrád Lorenz/ 

 

A művészeti nevelés elősegíti a világ értékeinek, szépségeinek felfedezését, feleletet keres 

az élet nagy kérdéseire, s teszi mindezt érzéki benyomások, élmények alapján. 

 

A művészeti nevelés olyan pedagógiai folyamat, amely során formálódik az ember 

művészetszemlélete, nyitottá válik a nemzeti-és egyetemes kultúr-környezet esztétikai 

értékeinek elfogadására, képes lesz a művészeti alkotások megértésére, aktív befogadására, 

átélésére. 

 

A művészeti nevelés akkor eredményes, ha a befogadáson és kognitív ismeretek 

megszerzésén túl felkelti az alkotás, teremtés, létrehozás iránti érdeklődést és vágyat. 

 

Akkor éri el célját, ha a szenzitív pedagógiai módszerek következtében a befogadó is 

érzékennyé, fogékonnyá, a művészeti élményekre fokozottan visszahatóvá válik 

valamennyi művészeti ág területén.  

 

Erre a nevelési területre különösen érvényes az empatikus képesség magas szintre történő 

fejlesztése, a beleélés, az átlényegülés megérzése, a katarzis megélésének képessége. 

 

A művészeti nevelés következményeként a jövőképünkben egy olyan felnövő generáció 

jelenik meg, amely nyitott, toleráns, kreatív, érzékeny a szép iránt, emberi és örömteli 

teljes életet él. 

 

Hosszú távú célunk, hogy intézményünk a miskolci oktatási rendszer alapja legyen, melyre 

középiskolai és főiskolai képzés épül. 

Intézményünk biztosítani kívánja a környezetünkben működő művészeti csoportok, 

közösségek számára a megfelelően felkészült és elhivatott utánpótlást. 

 

 

  

2. Az intézményben folyó oktató – nevelő munka általános alapelvei: 
 

A minőség elve szerinti működés az oktató – nevelő munka különböző színterein, valamint 

a személyi – és tárgyi feltételrendszer biztosítása tekintetében. 

 

A megelégedettség elve érvényesüljön az oktatásban résztvevők, a diákok, 

pedagógusok, illetve a közvetve érintettek, a szülők elvárásainak megvalósítása során, 

melynek alapja a kölcsönös együttműködés, a jó információáramlás, a szoros 

kapcsolattartás, valamint a vélemények, visszajelzések figyelembevétele. 

 

 

A fenntartó elvárásainak való megfelelés elve: 

 

• Az intézmény magasan képzett szaktanárok által magas színvonalú eredményes 

képzést biztosítson 

• A tanulók minél több évfolyamot végezzenek el, jussanak el az alapfokú 

záróvizsgáig, ill. tanuljanak tovább a továbbképző osztályaiban is. 
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• Iskolánk a településünkön kialakult (főképpen táncművészeti) művészeti oktatási 

rendszer alapja legyen 

• Minél több diák éljen a szakirányú továbbtanulás lehetőségével. 

• „Utánpótlás” nevelés fontossága, a helyi amatőr művészeti csoportok, illetve az 

országban működő hivatásos együttesek tekintetében  

•  Mind több osztály, illetve tanuló vegyen részt az országos szakirányú tanulmányi 

versenyeken 

 

 

A szociális légkör elve: 

 

A tantestület és a tanulóközösség közérzete egyaránt fontos. Azt, hogy a tanulók 

szeressék az intézményt, és örömmel tanuljanak elsősorban a tantestület munkája, 

légköre biztosítja. 

Az intézmény szociális légköre akkor egészséges, ha benne a tanárok elégedettek, az 

igényes munkában érdekeltek. 

 

 

A tanári egzisztencia elve: 

 

Az elvégzett munka utáni sikerélmény, a szakmai, erkölcsi és anyagi elismerés, a 

biztos egzisztencia az alapja az intézményünkben tanító pedagógusok jó közérzetének, 

a munkahellyel, a munkával való érzelmi azonosulásnak, valamint az alapja az emberi 

önmegvalósításnak is. 

 

 

Világnézeti semlegesség elve: 

 

Intézményünk vallási, felekezeti és világnézeti szempontokból semleges, ez irányú 

megkülönböztetés sem a felvételikor, sem az oktatás során nem lehetséges. 

 

 

Faji, kisebbségi semlegesség elve: 

 

Intézményünk tanulója lehet bármely nép, nemzet, kisebbség tagja, aki a felvételi 

követelményeknek eleget tett. 

 

 

 

3. Az intézményünkben folyó pedagógiai munka céljai, feladatai és 

értékei: 
 

3.1. Pedagógiai tevékenységünk során céljaink: 

 

• az egységes nevelői szemlélet kialakítása, 

• az igényesség szerinti munkavégzés, 

• az általános erkölcsi értékek, humán magatartás minták, pozitív szokásrendszerek 

átadása, tudatosítása, 

• a reális világkép kialakítása, a magyarságtudat erősítése. 
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3.2. Feladataink, értékeink: 

 

3.2.1. Gyermekközpontúság 

 

Az iskolában folyó szerteágazó tevékenységrendszer, valamint a pedagógiai munka 

középpontjában a gyermek személyiségének alakítása, fejlesztése áll. 

A művészeti nevelés a lelki egészség, a lelki életminőség megőrzésének és 

fejlesztésének az eszköze.  

 

 

3.2.2. Demokratikus légkör 

 

Az eredményes munkavégzés feltétele a demokratikus munkakapcsolat, amely a 

pedagógusok, és intézményvezetés, a szülők, és a gyermekek együttműködésével 

valósul meg. 

A demokratikus munkavégzés, a szabad véleménynyilvánításon, az építő jellegű viták, 

a kreatív gondolkodást, egyéni ötleteket támogató szemléleten, egymás kölcsönös 

tiszteletén, a rendszeres egyeztetésen és információáramláson, a közös döntéshozatalon 

alapszik. 

 

Intézményünkben folyó oktatási folyamatok demokratizmusa abban áll, hogy: 

• mindenki számára közös szakirányú alapműveltséget, közös kommunikációs alapot 

nyújt 

• tekintetbe veszi az egyéni igényeket, fejlettséget és fejlődési sajátosságokat, az 

érdeklődést és a pályairányultságot 

• szavatolja az átjárhatóságot 

• csökkenti az indulási hátrányokat, lehetővé teszi a tanulók képességeinek 

kibontakoztatását 

 

 

3.2.3. A tanár személyes hatékonysága, az élményt nyújtó oktatás 

 

Melynek feltételei: 

  

• a gyermekek tisztelete, szeretete,  

• a nyugodt, következetes, kiszámítható nevelői magatartás,  

• a magas szakmai felkészültség és kreativitás, a folyamatos önképzés, a 

sikerorientáltság. 

 

A pedagógus személyes példa legyen az általános erkölcsi és művészeti értékek 

közvetítésében. Magas szintű empátiás és kommunikációs képességekkel, jó önismerettel 

rendelkezzen. 

 

 

3.2.4. Autonómia 

 

A demokratikus szemléletű intézményvezetés szakmai önállóságot, módszertani 

szabadságot biztosít a pedagógusok számára. 
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Intézményünk életében egyik legfontosabb követelmény, hogy a pedagógusok alkotói 

kedvüket szabadon kibontakoztathassák, és nevelőegyéniségükkel, 

alkotótevékenységükkel, kezdeményezőkészségükkel tegyék hatékonyabbá, színesebbé az 

oktató-nevelő munkát. A szakmailag önállóságot élvező iskola maga határozza meg 

szervezetét, maga szervezi működését, fogalmazza meg szabályzatait. 

 

Az igazgató autonómiája, a személyzeti és munkaügyi ügyekben, az önálló 

gazdálkodásban, az igazgatási ügyvitelben teljesedik ki. 

 

 

3.2.5. Differenciálás 

 

Olyan pedagógiai fejlesztő tevékenység, amely a tanulók adottságaiban, környezeti 

tényezőikben, képességeikben gyökerezik, és összhangban áll a tanulók szorgalmának, 

tanulásának, eredményeinek, teljesítményeinek különbözőségeivel.  

 

Az alapfokú művészetoktatási intézmény az előképző, alap- és továbbképző fokainak 

célkitűzéseivel teremti meg a differenciálás alapját. 

A differenciálásnak ugyanakkor érvényesülni kell a különböző családi-, szociális- és 

motivációs háttérrel, különböző képességekkel érkező tanulók esetében is. 

A differenciálás megvalósulhat olyan pedagógiai tevékenységek megtervezésével, amelyek 

folyamatosan lehetővé teszik - a kiemelt teljesítményt nyújtók fejlődésének figyelemmel 

kísérését - az esetlegesen lemaradók, kevésbé motiváltak felzárkóztatását. 

 

A differenciált fejlesztést szolgáló, sikerélményt nyújtó szervezeti formák, keretek 

kialakítása (kamaraegyüttes, szólótáncos felkészítés, versenyeztetés, hétvégi próba), 

elágazások beépítése a tantervi rendszerbe (különóra, hétvégi próba), a különböző szintű 

tartalmak, kiscsoportos, és egyéni feladatok programok tervezése szükségszerű feladata a 

képzési rendszerünknek. 

 

 

3.2.6. Esélyegyenlőség 

 

Minden gyermeknek egyaránt joga van tanuláshoz, a megkülönböztetés nélküli 

bánásmódhoz. A hátrányos helyzetű, valamint a nehezebben haladó tanulók 

felzárkóztatása, a differenciált oktatás megvalósítása kiemelt feladatunk. 

 

 

3.2.7. Az intézmény nyitottsága 

 

Egyrészt jelenti a település, a média, más iskolák, civil szervezetek felé történő 

kapcsolatfelvételt, másrészt jelenti az intézményünk iránt érdeklődők számára betekintési 

lehetőségének biztosítását. (nyílt nap, fogadó óra, városi szintű rendezvények, versenyek, 

szülői értekezlet, szórólapok, közlemények) 
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3.2.8. Átjárhatóság 

 

Intézményen belüli átjárhatóság: 

 

Az intézmény biztosítja minden tanulója számára az évfolyamok közötti átjárhatóságot, 

melynek feltétele az adott tananyagból tett különbözeti vizsga.  

A szülő kérésére lehetséges a különböző tanszakok közötti átjárhatóság is. Tanszakváltás 

esetén az évfolyamba és osztályba sorolást szakmai bizottság dönti el.  

 

Telephelyek közötti átjárhatóság: az évfolyamok függvényében szintén biztosított. 

 

Intézmények közötti átjárhatóság: 

 

Mivel az oktatás az intézményünkben is az alapfokú művészetoktatás követelményei és 

tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 

alapján történik, ezért az esetleges iskolaváltás zökkenőmentesen történhet. 

 

 

3.2.9. Az iskola kapcsolatai 

 

Az iskola munkáját elősegítik a befogadó társintézmények. Az intézményvezetőkkel a 

kapcsolattartás folyamatos, rendezvényeinket egymással egyeztetve, egymást segítve 

szervezzük.  

Hatékonnyá teszi a munkát a civilszervezetekkel való együttműködés. A kölcsönösség az 

együttműködés alapja. 

 

Továbbtanulást segítő kapcsolatok: 

 

 Magyar Táncművészeti Főiskola 

 Színművészeti Főiskola 

 Zeneművészeti Főiskola 

 Művészeti Szakközépiskolák 

 

Civil szervezet:  

 

 „ Bükkalja Táncszínház” Alapítvány  

 

Szakmai továbbképzést, önképzést segítő kapcsolatok: 

 

 Művészeti Iskolák Szövetsége 

 Megyei Pedagógiai Intézet 

 Martin György Néptánc Szövetség 

 Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület 

 Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége 

 Magyar Művészetoktatásért Országos Szakmai Szervezet 

 Budapest Táncegyüttes 

 Állami Népi Együttes 

 Honvéd Művészegyüttes 
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4. Az intézményben folyó művészetoktatás általános céljai és feladatai 
 

A választott szakon belül nyújtson speciális művészeti ismereteket és az alkotó munkával 

együtt járó pozitív élmények segítségével, járuljon hozzá a harmonikus, érzelmileg gazdag, 

kreatív személyiség kialakításához. 

 

Alakítsa ki a kultúra iránti nyitott magatartást, az esztétikai érzékenységet, neveljen a 

művészetek befogadására, értésére és művelésére. 

 

Sajátos eszközeivel ösztönözzön a társadalmi érintkezésben és kommunikációban a 

toleráns magatartásra. 

 

Ismertesse meg a regionális területek alapvető ismeretanyagát és technikáit. 

 

Alapozza meg a művészi kifejezőkészségek kialakítását, bontakoztassa ki a tanulók alkotó 

fantáziáját, és fejlessze improvizációs készségüket. 

 

Készítse fel az átlagosnál jobb képességű növendékeket a szakirányú továbbtanulásra, 

illetve művészeti önképzőkörök, együttesek munkájába való bekapcsolódásra. 

 

Irányítsa a tehetséges növendékeket hivatásos pályára, a továbbképző osztályainak 

folytatására, illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. 

 

Működjék együtt más intézményekkel a kulturális és művelődési feladatok ellátásában. 

 

Lehetőség szerint létesítsen cserekapcsolatot más (esetleg külföldi) művészetoktatási 

intézményekkel, amatőr együttesekkel, képzőművészeti csoportokkal. 

 

Törekedjen a társművészetekkel való együttműködésre, kapcsolattartásra. 

 

Teremtsen szabad iskola formájában lehetőséget a legváltozatosabb igények kielégítésére. 

 

Járuljon hozzá ahhoz, hogy a gyermekek személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó 

tevékenységek és általában a művészetek iránt. 

 

Adjon teret a gyermeki fantázia kibontakozásának, a tanulók kreatív megnyilatkozásainak, 

fejlessze improvizációs készségüket. 

 

Időtálló értékek közvetítése révén járuljon hozzá a gyermekek ízlésének, kritikai érzékének 

fejlesztéséhez. 

 

Alakuljon ki a tanulókban a világ megismerésének az igénye, igény a folyamatos 

önművelésre, az értékelés és önértékelés, valamint az önálló tanulás képességeinek 

kialakítására. 

 

Nevelési céljaink fontos eleme a szülőföld megismertetése, a hazaszeretet érzésének 

kialakítása, megerősítése, emlékeink, hagyományaink tisztelete, ápolása, megbecsülése, 

egészséges nemzeti önbecsülés. 

 

Jellemezze tanulóinkat nyitottság és tolerancia más népek, fajok, kultúrák, szokások iránt. 
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Legyen tanulóink sajátja az alkotmányosság, a törvényesség tisztelete, az emberek 

egyenlőségének elismerése, az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. 

 

Legyenek érdeklődők a társadalmi jelenségek és problémák iránt, legyen igényük a 

közéletiségre, a közösségi tevékenységre, a demokrácia érvényesítésére. 

 

 

 

5. Az intézményben folyó művészetoktatás tanszakonkénti céljai és 

feladatai 
 

5.1. Speciális feladatok a néptánc tanszakon 

 

A magyar nyelvterület tánctípusainak és dialektikusainak megismertetése az ismeretek 

megalapozása és fejlesztése, rendszerezése. 

 

A vokális népzenei műveltség megalapozása és fejlesztése. 

 

Ösztönözze a tanulókat életkoruknak megfelelő néprajzi tárgyú könyvek, ismeretterjesztő 

művek olvasására. 

 

A nemzeti kisebbségekhez tartozó növendékeket ismertesse meg népük táncával. 

 

Fejlessze a tanulók stílusérzékét, a tánc karakterek iránti érzékenységet. 

 

Szoktassa tanulóit rendszeres, céltudatos munkára. 

 

Értékes táncanyag tanításával, korszerű, vonzó módszerekkel alakítson ki olyan érzelmi 

kapcsolatot a tanulókban a tánc iránt, hogy az mindennapos szükségletükké váljék. 

 

Az iskola tevékenysége irányuljon arra, hogy növendékei az életkoruknak és 

képességeiknek megfelelő táncanyagot hitelesen, stílusosan, a táncszokásokat visszaadva a 

tánc szerkezetét ismerve, árnyaltan és kifejezőn adják elő. 

 

Neveljen az értékes tánc szeretetére. 

 

Ösztönözze tanulóit rendszeres táncelőadások látogatására, a rádió és a televízió néprajzi 

műsorainak figyelemmel kísérésére, értékes hangfelvételek és videofelvételek gyűjtésére 

és meghallgatására, de mindenekelőtt aktív társas tánc-életre. 

 

 

 

5.2. Speciális feladatok a moderntánc tanszakon 

 

A moderntánc oktatás olyan képzés, amely az egész testet, de a testtel együtt a szellemet is, 

a szemléletet is képezi. 

 

Így a növendék teste hangszerré válik, mellyel minden érzést, gondolatot közvetíteni lehet. 
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A legnagyobb emberi értékeket – tehetség, szenvedély, ügyesség, bátorság – képes 

felszínre hozni és kiaknázni. 

 

A mozdulatok világában a különböző stílusjegyek – jellegzetességek felismerése (a 

mozdulatok helyes elhelyezése, besorolása a jazz, a modern és kortárs tánc világában). 

 

Nyugat-Európából, Amerikából származó modern és kortárs tánctechnikák 

mozdulatvilágának megismertetése. Az elesés és felemelkedés, valamint a lazítás és 

feszítés ellentéteinek ütköztetése. (Graham, Horton, Cunningham, Hammadi) Eljutni a 

kifejező mozgás esztétikumáig. 

 

A tanítási szint alsóbb fokán (jazztechnika) az oktatás egészséges szép testet, harmonikus 

mozgást, tökéletes izolációs technikát, egyidejűleg a művészi és a szép felismerését, 

szeretetét eredményezi. 

 

A táncelőkészítő gimnasztika és az esztétikus testképzés célja az izomzat megfelelő irányú 

tágítása; erősítése, fejlesztése, hogy az elérhető legszebb alakot teremtse meg, hogy a test 

ügyesebbé, gyorsabbá, használhatóbbá, intelligensebbé és sokkal szebbé váljék; a 

testrészek optimálisan, harmonikusan működjenek, és vizuálisan a legszebb formát 

mutassák. 

 

 

 

5.3. Speciális feladatok a társastánc tanszakon  

 

A társastánc tanszak célja, hogy törekedjen a táncművészet, azon belül a társastánc 

minél teljesebb megismerésére, segítse sajátos eszközeivel a tanulók személyiségének 

formálását. 

 

A tanszak feladata: 

 

Ismertesse meg a tanulóval: 

- a társastánc alapjait, 

- technikai elemeit, 

- a mozgás kapcsolatát a zenével, 

- a kombinációk és etűdök, koreográfiák megfelelő kivitelezését. 

 

Alakítsa ki a tanulóban: 

- a rendszeres munka természetes igényét, 

- a megfelelő munkafegyelmet, 

- az esztétikai érzéket, 

- az önkontroll alkalmazását. 

 

Fejlessze a növendék: 

- fizikai állóképességét, 

- tánc iránti szeretetét, 

- ritmusérzékét, 

- technikai tudását, 

- koncentrálóképességét, 

- tér-és formaérzékét, 
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- stílus érzékét, 

- előadói készségét. 

 

Ösztönözze a tanulót: 

- a társastánccal kapcsolatos események, bemutatók megtekintésére, 

elemzésére, 

- a viselkedéskultúra alapszabályainak és magatartásformáinak alkalmazására 

a mindennapi életben és a társas érintkezésben, 

- a táncművészeti előadások látogatására, 

- a televízió táncos műsorainak figyelemmel kíséréseire. 

 

Tudatosítsa a tanulóban, hogy a tánctanulás fejleszti: 

- akaratát, 

- ízlését, 

- állóképességét, 

- mozgáskoordinációját, 

- alkalmazkodóképességét, 

- személyiségét. 

 

 

 

5.4. Speciális feladatok a balett tanszakon 

 

A tanszak feladata, hogy a tanuló elsajátítsa a klasszikus balett speciális harmóniát 

igénylő tudatos mozgásnyelvét, tánctechnikáját. 

 

Feladata, hogy megismertesse a tanulóval: 

- mozgásszerveinek funkcióját, a különböző mozgásformák összekötését, 

a. a klasszikus balett lépésanyagát, 

b. a táncstílusok sokféleségét, 

c. a különböző tánctechnikákat, 

d. a tánc történetét. 

 

Ezen belül fejlessze a tanuló: 

a. technikai adottságait, 

b. mozgásemlékezetét, 

c. teherbírását, 

d. tér- és formaérzékét, 

e. hallását, 

f. ritmusérzékét, 

g. koordinációs készségét, 

h. a dinamikai különbségek iránti érzékét, 

i. előadási készségét, 

j. a mozgás pontos zenei kivitelezését, 

k. magabiztos fellépését. 

 

Alakítsa ki a tanulóban:  

a. a tánc iránti szeretet, 

b. az előadáshoz szükséges önfegyelmet, 

c. az önkontrollt és annak tudatos használatát, 
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d. a rendszeres munka igényét, 

e. a magatartás és a gondolkodás szükségességét, 

f. a művészetek iránti nyitottságot. 

 

Ösztönözze a tanulót az igényes munkára: 

a. a saját és a társművészetek iránti érdeklődésre, nyitottságra, 

b. külső megjelenésének igényességére. 

 

Adjon teret a tanuló kreativitásának. 

Irányítsa a tanulót a szakirányú továbbtanulásra, vagy a továbbképző folytatására, 

illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. 

 

 

 

5.5. Speciális feladataink a színjáték tanszakon: 

 

 hívja fel a figyelmet a magyar nyelv szépségeire, 

 készségszinten ismerjék a magyar hangsúlyozást, a magyar hanglejtést, 

 alakítsa ki a tiszta, érthető beszédkészséget, a kifejező előadásmódot, a szép és 

kifejező beszédet, 

 képesek legyenek a bizalom átélésére, az empátiás képesség működtetésére társas 

helyzetekben, 

 pontos és érzékletes szerepjátékra társaikkal és egyénileg, 

 ismerjék és használják e testbeszéd eszközeit, 

 sajátítsák el a színpadi mozgás szabályait, technikáját, eszköztárát, 

 sajátítsák el saját testük, mozgásaik, ill. a tér és térben mozgó társak differenciált és 

pontos érzékelését, a tér kreatív használatát, 

 alkalmassá váljanak érzelmek kifejezésére, 

 képesek legyenek a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazására saját 

ötleteik, gondolataik kidolgozásában, ill. meghatározott szöveg előadásában 

 ismerjék a lazító és koncentrációs játékokat és gyakorlatokat, a légző,- hang- és 

artikulációs játékokat, gyakorlatokat hangokkal, szavakkal és irodalmi szöveggel, 

 képesek legyenek ismert karakterek hangzásának hiteles létrehozására, 

 fejlessze a tanulók kifejező kedvét, hallási figyelmét és érzékenységét, 

koncentrációs készségét, játékosságukat, képzelőerejüket és megfigyelő- 

képességüket, 

 ösztönözze a tanulókat színházi előadások megtekintésére, iskolán kívüli 

produkciókban való részvételre, társaik előtti előadások tartására, különböző 

előadások véleményezésére, 

 ösztönözze a tanulókat elgondolások és történetek drámai eszközökkel történő 

vizsgálatára, színházi eszközökkel való megjelenítésére, 

 

 

 

5.6. Speciális feladatok a zeneművészeti ágban: 

 

A zeneoktatás legfontosabb célja, hogy a zene az életmód szerves részévé váljék. 
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Ismerje meg a növendék zenei anyanyelvét, s ezen keresztül az egyetemes zenei kultúra, 

életkorához közelálló szegmenseit. 

 

Tudjon a növendék hangszerével és énekével kommunikálni, érzelmeket kifejezni, 

mások zenéjét megérteni. 

 

Emocionális képességek és az értelmi tényezők magas szintre emelése, népzenei 

gyökerekből táplálkozva. 

 

Zenei írás, olvasás készség szintre emelése, harmóniai összefüggések szemléltetése, 

zenei memória fejlesztése. 

 

Az adott hangszer történetének, elterjedésének és használatának megismertetése. 

 

A magyar népi kultúra szellemi és tárgyi vonatkozású alkotásainak illusztrálásával 

(elmesélés, beszélgetés, archív audio- és videofelvételek bemutatása, múzeumlátogatás, 

gyűjtőutak, stb.), a nemzeti identitástudat erősítése. 

 

A növendékek életkori sajátosságait figyelembe véve, közös zenei tevékenységek 

szervezése (táncházlátogatás, egy-egy népszokás felelevenítése), valamint az aktív zenei 

cselekvés örömével inspirálni a növendéket, hogy a közösség tevékeny és felelős tagja 

legyen.  

 

Ismerje a növendék lakóhelyéhez közelebbi tájegységeknek és a magyar népzene 

dialektusterületeinek jellemző tulajdonságait. 

 

A magyar népi hangszerek és hangszeres együttesek, valamint ezek funkcióinak 

ismerete. 

 

Legyen képes a tanuló a magyar népzene eredethű tolmácsolására, emellett a tanár 

alakítsa ki az igényes és hiteles népzenei feldolgozások alkotására vonatkozó törekvést. 

 

Törekedni kell arra, hogy a növendékből idővel olyan kultúraközvetítő muzsikus váljon, 

aki elhívatottságot érez saját műfaja iránt, ugyanakkor tisztelettel és alázattal viselkedik 

más művészetekkel, zenei stílusokkal és irányzatokkal, valamint azok tolmácsolóival 

szemben. 

 

A magatartás, vagy különböző tanulási nehézségekkel (írás-, olvasászavar stb.) küzdő 

gyermekeket ismertesse meg a zenei önkifejezés élményével, módjával, eszközeivel. 

 

Pszichikai és kognitív tulajdonságok fejlesztése a zene eszközeivel, ezzel is elősegítve a 

gyermek társadalmi szocializációját. 

 

Az egyéni és közös muzsikálások alkalmaival ösztönözze a tanár növendékét 

képességeinek hatékony felhasználására, alakítson ki benne pozitív, ugyanakkor reális 

énképet. 

 

A zeneoktatás legyen személyreszabott és bensőséges. A hangszeres órák tükrözzék a 

zenének azt a tulajdonságát, hogy a lélek hangjai, és a lélekhez szólnak. 
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A növendék képességeinek felmérését követően és a különböző módszereket 

adottságaihoz igazítva olyan alkalmak teremtődjenek, melyek a mester és tanítványa 

kapcsolat eredményeként hatékony termésre ösztönzik a növendék lelkében virágzó 

zenét. 

 

 

 

6. Az oktató - nevelőmunka pedagógiai eszközei, eljárásai, módszerei 
 

6.1. A pedagógiai munka eredményességét, hatékonyságát elősegítő eszközök 

 

Differenciált oktatás: kiscsoportos foglalkozás, csoportösszevonás, felzárkóztató, 

felkészítő foglalkozás, egyéni, páros, kamara jellegű foglalkozások 

 

Kisbeszámoló: a tananyag kiegészítéseként hasznos és tudnivaló információk gyűjtése, 

egyéni és csoportos feldolgozása  

 

Gyűjtőmunka: egyéni és csoportos feladatok: a tananyaghoz kapcsolódó egyéb művészi 

alkotások, (képek, filmek, irodalmi alkotások, kották, stb.) interjúk, hangzó anyagok 

gyűjtése, feldolgozása, bemutatása 

 

Hagyományőrzés: egyrészt a népi hagyományok megismerése, illetve a hagyományok 

beépülési lehetőségei a közösségi élet különböző színtereibe, másrészt az iskolai 

hagyományok kialakítása és megőrzése 

 

 

 

6.2. A pedagógiai eszköztár alkalmazásának színterei:  

 

Bemutató foglalkozás: 
Szaktanárok és érdeklődő szakemberek számára, módszertani és pedagógiai céllal  

 

Nyílt nap: 

Az intézmány bemutatkozása: foglalkozás részlet, előadás, tájékoztatás, beszélgetés a 

szülőkkel, érdeklődőkkel az iskolai képzésről, lehetőségekről 

 

Felkészítő foglalkozás: 

Formái: egyéni, páros, kamara, női táncok anyagából, férfi táncok anyagából 

Célja: versenyekre, fellépésekre való felkészülés a kiemelkedően tehetséges diákok 

számára 

 

Felzárkóztató foglalkozás: 

A tananyag elsajátításában lemaradó tanulók számára szervezett külön foglalkozás. 

Megjegyzés: A tapasztalatok szerint a legritkább esetben van szükség erre a formára. 

 

Összevont óra: 

Vendég előadó, oktató, vagy koreográfus meghívása esetén rendkívüli tanítási óra 

keretében lehetséges. 
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Hétvégi óra  

Az osztályok elé kitűzött célok megvalósítása érdekében a szaktanár szervezésében a 

szülők írásban történő tájékoztatásával hétvégi óra is szervezhető. 

 

Tanulmányi kirándulás: 

A tanulmányi kirándulás célja valamely művészeti ággal való szorosabb megismerkedés. A 

kirándulás során kiszakadva a megszokott mindennapi környezetből  a tanulás oldottabb 

formában  és nem a tanítás –tanulás folyamatában, hanem művészi élmények  közvetése 

útján valósul meg.  

 

Kirándulás, közösségi rendezvények: 

A közösség összekovácsolását szolgáló programok, rendezvények célja a közös kötetlen 

együttlét, a kikapcsolódás, egymás megismerése, a közös élmények biztosítása. 

 

Nyári táborozás: az iskola támogatja a nyári szakmai táborok szervezését, amelynek célja 

egy-egy témában való elmélyülés, a következő tanév feladatainak előkészítése. 

A szakmai feladatokon túl a kötetlen együttlét, a tábori élet adta programok 

összekovácsoló ereje igen fontos a közösségi nevelés szempontjából.  

 

 

 

6.3. A tanóra keretében általában használatos pedagógiai eszköztár:  

 

• bemutatás, 

•  motiváció,  

• szemléltetés,  

• értelmezés, összehasonlítás,  

• elemzés,  

• összefüggések,  

• következtetések,  

• tantárgyközi kapcsolatok,  

• ellenőrzés,  

• értékelés. 

 

Az általános pedagógiai eszközökön túl a pedagógus egyéb személyes megoldásokat is 

alkalmazhat. A tanári szabadság biztosítja az eszközök és módszerek szabad alkalmazását 

a meghatározott célok elérése érdekében. 

 

 

6.4. Az oktató-nevelő munka pedagógiai eljárásai:  

 

• a kíváncsiság, az érdeklődés felkeltése,  

• oldott légkör megteremtése, 

• az órai aktivitás növelése, 

• a tanulók egészséges terhelése, az érési folyamatok követése,  

• az önismeret, önértékelés fejlesztése, 

• a kommunikációs eszköztár bővítése,  

• a tanulási folyamatok be- és kimeneti mérése 
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A nevelési eljárások során figyelembe kell venni a fejlettséget és fejlődési sajátosságokat, 

az érdeklődést. A közös műveltségi alapok birtokbavétele differenciált bánásmódot 

követel. A különböző pszichikumú gyerekek más-más nevelési eljárást feltételeznek, a 

közös ismeretanyagot is más – más módszerrel kell a különböző felkészültségű fiatalok 

számára érthetővé, élvezhetővé tenni. 

 

 

 

6.5. Nevelési módszereink: 

 

1. Közvetlen (direkt) módszerek: amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül, 

személyes kapcsolata révén hat a tanulóra. 

2. Közvetett (indirekt) módszerek: amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói 

közösségen keresztül érvényesül. 

 

 

 Közvetlen módszerek Közvetett módszerek 

 

 

1. Szokások 

kialakítását célzó, 

beidegződő módszerek 

 

 

• Követelés 

• Gyakoroltatás 

• Segítségadás 

• Ellenőrzés 

• Ösztönzés 

 

• A tanulói közösségek 

tevékenységének 

megszervezése 

• Közös célok kitűzése, 

elfogadtatása. 

• Hagyományok kialakítása 

• Követelés 

• Ellenőrzés 

• Ösztönzés 

 

 

2. Magatartási 

modellek bemutatása, 

közvetítés 

 

• Elbeszélés 

• Tények, jelenségek bemutatása 

• Műalkotások bemutatása 

• A nevelő személyes 

példamutatása 

 

 

• A nevelő részvétele a tanulói 

közösség tevékenységében 

• A követendő egyéni és 

csoportos minták kiemelése a 

közösség életéből 

 

 

3. Tudatosítás 

 

• Magyarázat, beszélgetés 

• A tanulók önálló elemző 

munkája 

 

• Felvilágosítás a betartandó 

magatartási normákról 

• Vita 

 

 

 

 

6.6. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok: 

 

A művészeti nevelés szerepe a tanuló személyiségformálásában, korunkban kiemelkedő 

fontosságúvá vált. A szocializációs feladatokat a család ma már nem tudja maradéktalanul 

ellátni.  
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A művészeti iskola a maga oldottabb, élményt nyújtó légkörével, örökérvényű értékek 

közvetítésével erőteljesen hat a tanulók személyiségének alakulására. 

 

Felismerve a művészetek lélekformáló, vagy akár gyógyító hatásmechanizmusát, egyre 

nagyobb a társadalom igénye és elvárása a művészeti képzés iránt. Jelentősége és 

hatásrendszere abban áll, hogy egyrészt értéket közvetít, ugyanakkor pedig megóv a 

társadalom káros hatásaitól is. 

 

A különböző művészeti tevékenységek és ismeretek révén fejleszteni kell a tanulók egyéni 

szükségleteit. Nevelésük során magasabb rendű szükségletek iránti igény kialakítását kell 

szorgalmaznunk. 

 

Ilyen szükségletek a munka szükségessége, a közösségek, embertársaink tisztelete, a segítő 

szándékú magatartás, az önfejlesztő tevékenység, az intellektuális művelődési szükséglet, 

az egészséges életmód, a kulturált környezet szükséglete. 

 

Az értelem kiművelése az iskola alapvető feladatai közé tartozik, de nem válhat az oktatás 

kizárólagos céljává, csupán eszköze lehet az iskolánkra jellemző személyiségközpontú 

programnak. 

 

Az értelmi nevelés követelményei:  

 

-az ismeretek, alapfogalmak, alapelvek megismerése, befogadása, 

- az egyszerű és bonyolultabb összefüggések megértése, következtetések levonása, 

- a már meglévő ismeretek alkalmazása, újrafogalmazása,  

-kreatív alkotói folyamatok kialakulása. 

 

A megismerés vágya ösztönözze a tanulókat egy-egy témában való elmélyülésre, keltse fel 

érdeklődésüket a tananyaggal összefüggő egyéb művészeti ágak iránt is. 

 

A tanulás folyamatának pszichomotoros követelményei:  

 

Az életkori sajátosságok szerint felépített tananyag és követelményrendszer az egymásra 

épülő tanulási folyamatokat is meghatározza. A képzés során feladatunk, hogy az egyszerű 

utánzásos tanulástól a felesleges „mozdulatok” kiküszöbölésén és a koordináción keresztül 

a tanulási folyamat automatizálásáig jussunk. 

 

A tanulók nevelésének érzelmi, akarati követelményei: 

 

A pedagógus feladata, hogy alakítsa ki a tanulókban a befogadás készségét. 

Nyitottak legyenek minden új befogadására, keltse fel érdeklődésüket a tananyag iránt, a 

megismerés utáni vágy legyen a tanóra hajtóereje. 

 

Kiemelt feladat az emberi, erkölcsi, művészeti értékek felismertetése, befogadása, amely 

alapján kialakul az egyén értékrendje. 

Ez az értékrendszer a személyiség fejlődése során egyfajta belső jellemképző erővé 

válik! 
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Az egyéni és közösségi tudat, az általános személyes világtudat kialakításán túl alakuljon 

ki a tanulókban a „másság” elfogadásának képessége. A segítő életmódra nevelés 

eredményeképpen szociális érzékenység jellemezze tanulóinkat. 

A pozitív érzelmi légkör biztosítása a gyermekközpontú, demokratikus elveket valló 

nevelés pozitív lelki beállítottságot eredményez.  

 

Az egészséges, kultúrált életmódra nevelés az egész oktatási folyamatot áthatja. 

 

Nagy szerepet kap nevelésünkben az empátiás készségek kialakítása, valamint a 

kommunikációs, verbális és non verbális eszközeink megismertetése, készségszintre 

emelése. 

 

 

 

6.7. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink 

 

A közösségfejlesztés lényege a tevékeny közösség nevelőerejének tudatos, szakszerű 

kiaknázása az egyéni fejlődés érdekében. Ez egy olyan folyamat, amely aktív, dinamikus 

kapcsolatot teremt az egyén és társadalom között. 

Az intézmény osztályai munkaközösségek, egyben alkotóközösségek is, amelyekben az 

egyén helye és szerepe meghatározó, ugyanakkor jellemzője az együttműködés, a közös 

cél eléréséért folytatott erőfeszítés, az összetartozás, egy közösséghez tartozás érzése. 

 

A közösség meghatározott, a pedagógus által közvetített és képviselt normák szerint 

dolgozik, amelynek alaptételei: bizalom, tisztelet és szeretet. Jellemzője a kölcsönösség. 

Az osztályokban tanító pedagógusok feladata a közösségépítés, a közösségfejlesztés, ezen 

keresztül a személyiségformálás. 

A közösséghez tartozás egyfajta biztonságérzetet is alakítson ki a tanulókban 

 

Feladataink: 

• Az egyén a közösségen belül aktív, alkotó tag legyen. 

• Tudjon és merjen véleményt formálni, tudja álláspontját előadni, megvédeni. 

• Képes legyen a másságot elfogadni, a közösségért áldozatot hozni. 

• Képes legyen a közös értékrend szerinti szokások elsajátítására. 

• Fejlődjön és bontakozzon ki kommunikációs készsége. 

• A feladat jelentősége kiemelkedő, hiszen a kommunikációs kultúra részben a 

műveltség, a tudás alapja, részben a társadalmi érintkezés döntő tényezője. 

• Az önálló ismeretszerzés és véleményformálás alapja pedig az anyanyelv jó ismerete. 

 

A közösségformálás eszközei, eljárásai: 

 

- Pozitív nevelő-gyerek kapcsolat 

- Jó csoportlégkör 

- Együttes pozitív élmények 

- Közös munkálkodás közös célok elérésért 

- Közösen kialakított értékrend elfogadása 

- Normák, szabályok megalkotása, megtartása 

- Az együvé tartozást segítő hagyományok megteremtése, ápolása 
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7. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 
 

7.1. A tehetséggondozás 

 

Iskolánk lehetőséget nyújt minden tanuló számára, hogy az érdeklődésének, 

képességeinek, adottságainak, tehetségének megfelelő elméleti és gyakorlati képzésben 

részesüljön. A pedagógus alapvető feladata, hogy nevelő-oktató munkája során 

figyelembe vegye a tanulók képességét és tehetségét. 

 

Az átlagtól eltérő, különlegesen tehetséges gyerekek is egyéni bánásmódot igényelnek. 

A tananyagot nagyobb léptékkel elsajátító tanulók differenciált oktatását egyénre szabott 

feladatokkal, esetleg egyéni tanrenddel biztosítani kell. 

 

Programunkban kiemelt szerepet játszik a tehetséggondozás. 

A tehetséges gyermekek felismerése, önálló ismeretszerzésre való ösztönzése a pedagógus 

feladata. 

A tehetséges fiatalok tanulmányi versenyekre való felkészítése, a pályaorientáció szintén 

kiemelt feladatunk. 

Ügyelni kell arra, hogy a tehetséges tanulók személyiségében ne okozzon torzulást a siker. 

A siker- és az esetleges kudarcélmény feldolgozásában a pedagógusnak és a szülőnek is 

nagy szerepe van. 

 

A tehetséggondozás színterei tanítási órán és tanítási órán kívül: 

- egyéni és kiscsoportos differenciált feladatok 

- egyéni és kiscsoportos felkészítő foglalkozások 

- versenyek, bemutatók, fesztiválok 

- táborok, alkotótáborok 

- hétvégi próbák 

- továbbképzések 

- vendégoktatók, koreográfusuk kurzusa 

- belső továbbképzési terv alapján szervezett programok 

- továbbtanulást segítő felkészítő foglalkozások 

 

 

 

7.2. Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek 

 

Az esélyegyenlőség elve szerint minden tanuló számára biztosítani kell a továbbhaladás 

lehetőségét. Célunk, hogy a magatartási problémákkal küszködő gyermek is a közösség 

tagjává váljon, elismeréseket szerezzen. 

 

A cél elérése érdekében a pedagógus feladata, hogy bizalmi viszonyba kerüljön a 

gyerekkel, kialakítva biztonságérzetét, együttműködő, segítő szándékú kapcsolatot 

alakítson ki a szülőkkel, ügyeljen a gyakori információáramlásra, hogy a gyermek 

viselkedésének változásait, a kiváltó okokat vizsgálni tudja. A gyermekekhez bizalommal, 

szeretettel, munkájának elismerésével közelítő pedagógus lehet igazán hatékony ebben a 

munkában. 

A nyugodt, következetes nevelői magatartásnak, valamint az egyénre szabott differenciált 

oktatásnak kiemelkedő szerepe van a beilleszkedési gondok megoldásában.  



 

 

28 

A pedagógus fontos feladata a kapcsolatteremtés módjainak, a helyes 

magatartásformáknak a megtanítása is. 

Feladatunk továbbá a hiperaktivitás felismerése, és a megfelelő tanítási – tanulási módszer 

alkalmazása. 

 

 

 

7.3. Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

 

A gyermek- és ifjúságvédelemi program kialakítása folyamatos. Terveink között szerepel 

kapcsolat kiépítése az állami szervekkel, illetve az általános és középiskolák 

gyermekvédelmi felelőseivel. 

Jelenleg pedagógusaink együttműködnek a szülőkkel a nevelési problémák megoldásában. 

Célunk, hogy ezirányú tevékenységünket gyermek- és ifjúságvédelmi felelős vezetésével 

végezzük. 

 

Feladataink: 

 

a) helyzetfelmérés: hány gyermek igényel fokozott odafigyelést 

b) az okok feltárása: anyagi, családi konfliktus, értelmi-érzelmi elmaradottság 

születési rendellenesség stb. 

c) megoldáskeresés: együttműködés a problémás gyerekkel és a szülőkkel 

d) ha szükséges állami szervek értesítése a veszélyeztetett gyermek körülményeiről 

 

 

 

7.4. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 

 

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

 

Az intézmény a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyerekeket speciális támogatásokkal 

segíti.  

Kereseti igazolás és kérelem alapján az oktatási hozzájárulás csökkentésére, vagy 

elengedésére nyílik lehetőség. A nagycsaládosok, tartósan beteg gyerekek, illetve több 

tanszakra járó tanulók is részesülhetnek ilyen kedvezményben. 

A művészetoktatás rendszere, a képzés alapelvei kizárják a tanulási kudarc lehetőségét. A 

tanulás alapvetően örömforrásként van jelen, és különböző szintű- és mértékű sikerélmény 

lehetőségét biztosítja. 

 

 

 

8. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges oktató - nevelő 

munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke  
 

A nevelő-oktató munkához szükséges kötelező (minimális) eszközöket és felszereléseket a 

fenntartó biztosítja a mindenkori jogszabályok szerinti mennyiségben. Az ezen felüli, tanév 

során felmerülő eszközigényt az intézményvezető jelzi a fenntartónak, aki anyagi 

lehetőségeihez mérten gondoskodik az igényelt eszközök beszerzéséről.  
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9. A szülő, tanuló, pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesz-

tésének lehetőségei 
 

Intézményünkben nem működik szülői szervezet, a nevelő-oktató munkánkat a szülő, a 

tanuló és a pedagógus együttműködésére építjük. 

Az együttműködés alapja a folyamatos kapcsolattartás, a rendszeres információáramlás, a 

segítőkész, pozitív megnyilvánulások, a nyitottság. 

 

Pedagógiai programunkat a szülőkkel, mint iskolahasználókkal egyetértésben tudjuk 

megvalósítani, ezért nagyon fontos a szülők folyamatos tájékoztatása az intézmény 

működéséről és a szülői véleményének folyamatos megismerése az igényekhez igazodó 

oktatás megteremtésének érdekében. Minden olyan szülői kezdeményezés iránt nyitottak 

vagyunk, amely az oktatási – nevelési feladataink sikerességét támogatja. 

 

Feladatunk továbbá kialakítani a szülőkben is a rendszeres kommunikáció igényét, a 

kétirányú információáramlás jelentőségét a nevelés hatékonysága érdekében. 

 

A szülők tájékoztatásának formái: 

 

• szülői értekezlet 

• személyes beszélgetés 

• fogadó óra 

• nyílt nap  

• ellenőrző 

• levél 

• tájékoztató szórólap 

• kiadvány  

• média 

 

Az iskola működésében a következő szerepek jelennek meg: 

 

• a szülő, mint a szolgáltató megrendelője 

• a szülő, mint a tanulási- nevelési folyamat segítője 

 

A szülő kérhet: 

 

• a tanuló emelt szintű programba való részvételét  

• tanszakváltást 

• oktatási hozzájárulás csökkentést, halasztást, elengedést 

• független bizottság előtti vizsgázást 

 

A szülő közreműködhet: 

 

• az eszközpark gyarapításában 

• rendezvények lebonyolításában 

• kirándulások szervezésében, lebonyolításában 
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IV. Az iskola helyi tanterve  
 

1. - AZ EGYES TANSZAKOK ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 
 

  - AZ ISKOLA EGYES ÉVFOLYAMAIN TANÍTOTT TANTÁRGYAK, A KÖTELEZŐ 

ÉS VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK ÉS AZOK ÓRASZÁMAI, A 

TANSZAKOK, TANTÁRGYAK SZAKIRÁNYÚ FELADATAI, KÖVETELMÉNYEI, 

AZ ELŐÍRT TANANYAG 
 

- A MŰVÉSZETI ALAP ÉS ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 
 

 

 

1.1 A TÁNCMŰVÉSZETI ÁG SPECIÁLIS SZABÁLYOZÁSA 
 

1.1.1 AZ ALAPFOKÚ TÁNCMŰVÉSZETI OKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS 

FUNKCIÓI 

 

1. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt a 

tanulók mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai 

állóképességének, ügyességének, cselekvő biztonságának, ritmusérzékének, hallásának, 

tér- és formaérzékének fejlesztésére, gazdagítására. Egészséges életmódra, 

magabiztosságra, határozottságra, érzelmi nyitottságra neveli. Hozzájárul, hogy a tanulók 

személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó tevékenység és a művészetek iránt. 

Kibontakoztatja a tanulók kreativitását, improvizációs képességét, készségét. 

 

2. A program keretében folyó táncművészeti nevelés alkalmat ad a táncművészet 

különböző műfajai iránt érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, 

biztosítja a különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését és 

gyakorlását. Figyelembe veszi az életkorra jellemző fizikai és szellemi sajátosságokat, a 

tanulók érdeklődésére, tapasztalataira, folyamatos technikai fejlődésére építve gyarapítja 

ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket. Az alapfokú és továbbképző 

évfolyamokon képességeiktől és a szorgalmuktól függően fejleszthetik tánctechnikai, 

előadói műveltségüket és különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot. 

 

3. A táncművészeti oktatás célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a 

táncművészeti pályára, illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. A múlt és a jelen 

hagyományainak és táncművészeti értékeinek megismertetésével és megszerettetésével 

lehetőséget teremt a tanulók számára életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra és 

műveltség megszerzésére. 

 

 

1.1.2 AZ ALAPFOKÚ TÁNCMŰVÉSZETI OKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJELSZTÉSI 

KÖVETELMÉNYEI 

 

Fejlessze 

– a gyerekek és fiatalok mozgáskultúráját, 

– testi-lelki állóképességét, 

– kapcsolatteremtő képességét. 
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Neveljen 

– egészséges, jó tartású, jó mozgású tanulókat, 

– táncművészetet értő közönséget, 

– táncot szerető fiatalokat. 

 

Készítsen fel 

– a szakirányú továbbtanulásra. 

 

Az alapfokú táncművészeti oktatásnak nem célja a hivatásos és versenytáncos képzés, de 

célja a tehetséges tanulók pályára irányítása, valamint az amatőr táncéletbe való 

bekapcsolódásra ösztönzése. 

 

 

 

1.1.3 A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS  

KÖVETELMÉNYEI 

 

1. Az alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei: 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 

intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett.  

Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 

intézmény utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

 

2. A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának 

módja: 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi 

vizsgatantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 

programja figyelembevételével kell meghatározni. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát 

szervező intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a 

tanuló felkészültsége és tudása. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, 

amennyiben az nem felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja. 

 

3. A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés : 

Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti 

alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti 

tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként, illetve párban – a versenyfelhívásban 

meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet elérte. 

Ha a tanuló már rendelkezik a táncművészeti ág valamelyik tanszakán tánctörténet 

tantárgyból megszerzett művészeti záróvizsga-bizonyítvánnyal, akkor az adott tantárgyból 

a vizsga alól felmentés adható. 

 

4. Előrehozott vizsga : 

Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is 

szervezhető. 

Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai 

tanulmányi követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az iskolai 



 

 

32 

tanulmányok teljes befejezése előtt, egyes vizsgatárgyból első alkalommal tett művészeti 

alapvizsga, illetve záróvizsga. 

Táncművészeti ágon tánctörténet tantárgyból előrehozott záróvizsga szervezhető. 

 

5. A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése: 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsgatantárgyanként 

külön-külön osztályzattal kell minősíteni.  

A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból kapott 

osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a 

végső eredmény meghatározásában a gyakorlati tantárgyból kapott osztályzat a döntő. 

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, 

úgy annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán 

figyelembe kell venni. 

Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi 

előírt vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve a záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, 

illetve vizsgatantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a 

tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból kell javítóvizsgát tennie, 

amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette.  

 

 

 

 1.2. NÉPTÁNC  TANSZAK 
 

1.2.1. AZ ALAPFOKÚ NÉPTÁNCOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 

 

A néptánc közérthetősége révén felbecsülhetetlen mértékű segítséget jelent a kultúrák közti 

kapcsolatteremtésben és az egészséges emberi kapcsolatok kialakításában. Oktatása 

elősegíti néphagyományunk megismerését, tovább éltetését és újraalkotását, kulturális 

örökségünk megbecsülését. A kárpát–medencei tánchagyomány sokszínűsége tükröződik 

vissza az alapfokú művészetoktatás tantervében. A tanórai keretek mellett fontos szerepet 

játszik a tánc színpadi megjelenítése is, amely egyrészt a művészi megtapasztalás élményét 

teszi lehetővé a tanulók számára, másrészt kulturális szerepvállalása révén a nagyközönség 

számára is hozzáférhetővé teszi táncos hagyományainkat. A néptáncoktatás 

célrendszerében jelentős szemléletmód változás következett be, középpontba került a 

tanulók technikai felkészültségének megalapozása, amely során alkalmassá válnak a 

különböző táncok újraalkotására, szabad és kötött formákban történő megjelenítésére. 

Előtérbe került a helyi táncanyag, tánchagyomány tanításának elsődlegessége, amely 

végigkísérheti az egész oktatási folyamatot. Nagyobb szabadságot biztosít a pedagógus 

számára a képzés megtervezésében, ugyanakkor biztosítja az intézmények közötti 

átjárhatóságot. A spirális elrendezés elősegíti, hogy a különböző képességű tanulók a 

képzési szintek végére azonos módon rendelkezzenek az elvárt ismeretekkel, 

képességekkel, kompetenciákkal, megteremti az összevont osztályokban történő oktatás 

kereteit, lehetőségét. A néptánc oktatása során a kulturális értékek közvetítése nem 

elsősorban a képességek függvénye, hanem a képességek fejlesztésének lehetséges 

színtere.  Lehetővé teszi mindenki számára – beleértve a kisebbségeket valamint a 

hátrányos helyzetű gyermekeket is – az önkifejezés és azonosulás esztétikai útjának 

elérését, segítve ezzel a személyes kreativitás kibontakozását és az egyéniség fejlődését 
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1.2.2. A KÉPZÉS  STRUKTÚRÁJA 

 

Tantárgyak 

 

Főtárgy: 

Népi játék (1–2. előképző évfolyamon) 

Néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 

 

Kötelező tantárgy: 

Folklórismeret (3–6. alapfokú évfolyamon) 

Tánctörténet (9–10. továbbképző évfolyamon) 

 

Kötelezően választható tantárgyak az összevont osztályokban: 

Folklórismeret 

Tánctörténet 

 

Választható tantárgyak: 

Népi játék (1–2. előképző évfolyamon) 

Néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 

Népzenei alapismeretek (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 

Táncjelírás–olvasás (9–10. továbbképző évfolyamon) 

 

Óraterv 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy 2 2 3–4 3–4 3 3 3 3 3–4 3–4 3 3 

Kötelező 

tantárgy 
    1 1 1 1   1 1 

Kötelezően 

választható 

tantárgy  

  1 1     1 1   

Választható 

tantárgy 
2 2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

Összes óra 2–4 2–4 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

A fenti táblázat Összes óra rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, 

míg a második helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez 

szükséges időre utalnak 

 

A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) 

Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a 

továbbképző évfolyamainak számát jelenti 

 

A tanszakok kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a 

tanuló más tanszak vagy művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat illetve azok tanítási 

óráin részt vehet 

 

A tanítási órák időtartama: 45 perc 
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1.2.3. A NÉPTÁNCOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

 

A néptánc tanszak célja a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődés kialakítása és 

elmélyítése, hagyományaink, kulturális örökségünk továbbéltetése, a mozgáskultúra 

megalapozása és fejlesztése, a tánc, mint a közösségteremtés és közösségformálás 

lehetséges eszközének értelmezése. 

 

 

Kiemelt kompetenciák a néptánc területén: 

 

Szakmai kompetenciák: 

A táncos képességek – készségek – jártasságok kialakítása és fejlesztése 

A hagyományos népi játékmód ismerete 

Korszerű szemléletmód kialakítása a népi kultúra–népélet összefüggő rendszerének 

értelmezéséhez 

A tánc általánosan jellemző vonásainak ismerete és gyakorlati alkalmazása 

A zenéhez igazodó, alkalmazkodó táncos mozgás kialakítása 

Az improvizáció és a táncszerkesztés törvényszerűségeinek, szabályainak az életkori 

sajátosságoknak megfelelő ismerete és tudatos alkalmazása 

A térforma, stílusérzék és mozgásmemória fejlesztése, az alakzatok, formák gyakorlati 

alkalmazása 

A táncokhoz kapcsolódó énekek, zenei kíséretek, jellemző viseletek, szokások és a 

társasági táncélet alkalmainak megismerése 

A színpad általános törvényszerűségeinek megismertetése 

Előadói táncos magatartás kialakítása az életkori sajátosságoknak megfelelően 

A színpadi táncművészet legfontosabb ágazatainak, korszakainak és művészeti 

alkotásainak megismerése 

 

Személyes kompetenciák: 

Az esztétikai érzék fejlesztése 

A rendszeres és következetes kitartó munkára nevelés 

Nyitottságra, valamint a múlt és a jelen értékeinek befogadására nevelés 

Folyamatos ismeretbővítésen keresztül a szintetikus látásmódra való nevelés 

A vizuális memória és a képzelőerő fejlesztése 

A kreativitás és a testi–lelki állóképesség fejlesztése 

A kommunikáció verbális és nonverbális módjainak alkalmazása 

 

Társas kompetenciák: 

A közösségi alkotás öröme, a közösségi kultúra értékei iránti fogékonyság kialakítása 

A másság elfogadásának képessége 

Az önálló döntéshozatal képessége 

Kezdeményezőkészség, egyéni feladat– és szerepvállalás 

A kapcsolatteremtő képesség fejlesztése 

A szabálytudat kialakítása 

A csoportnorma kialakítása 

A segítő életmódra nevelés s a szociális érzékenység fejlesztése 

A közösségi szemlélet kialakítása 

A környezet megóvásának fontossága 

Az egészséges életmód igénye 
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Módszerkompetenciák: 

Az ismeretbefogadás képességének fejlesztése 

Az intelligens tudás megszerzésére irányuló igény kialakítása 

Az összefüggések megértésére, a következtetések levonására irányuló fejlesztések 

Az ismeretek alkalmazásának, újrafogalmazásának képessége 

A kreatív alkotói folyamatokban való részvétel igényének kialakítása 

A hatékony önálló tanulásra nevelés 

Az alkalmazott tudás kialakítása, a képzés során elsajátított ismeretek alkalmazása más 

környezetben is 

A tehetség azonosítása, tehetséggondozás, mentorálás, nyomon követés 

 

 

 

1.2.4. A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEI 

 

A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei: 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 

intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett 

Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 

intézmény utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja: 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi 

vizsga tantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 

programja figyelembevételével kell meghatározni 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát 

szervező intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a 

tanuló felkészültsége és tudása 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá 

 

Vizsga tantárgyak: 

Művészeti alapvizsga 

Néptánc 

Folklórismeret 

 

Művészeti záróvizsga 

Néptánc 

Tánctörténet 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés: 

Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az 

a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként, illetve 

párban – helyezést ért el 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése: 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsga tantárgyanként 

külön–külön osztályzattal kell minősíteni 

A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott 
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osztályzatok számtani közepe adja (ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a 

végső eredmény meghatározásában a gyakorlati tantárgyból kapott osztályzat a döntő) 

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, 

úgy annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán 

figyelembe kell venni 

Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi 

előírt vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette 

Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve a záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, 

illetve vizsga tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott  

Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból 

kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette 

 

 

 

1.2.5. FŐTÁRGYAK 
 

NÉPI JÁTÉK 

 

A képzés elemi szinten járuljon hozzá a tanuló szocializációs, kommunikációs 

készségének, kezdeményező készségének, kulturális tudatosságának, általános 

műveltségének fejlesztéséhez. Elsődleges feladat az önfeledt játék megvalósítása, a 

játékszabály megismerése, a játéköröm megélése 

 

 

Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Alapvető mozdulattípusok fejlesztése a játéktevékenység során 

– A ritmus – tér – térforma fogalmainak kialakítása 

– Az ugrás és forgás technikai előkészítése 

– A tanuló mozgáskészségének, önfegyelmének, kommunikációs képességének, éneklési 

készségének, játékbátorságának, szabálytudatának fejlesztése 

– A közösségi érzés, a közösséghez tartozás tudatos kialakítása 

– A verbális és nonverbális kommunikáció szinkronjának elősegítése 

– A szocializációs folyamatok fejlesztése 

 

Tananyag 

A játékműveltség felmérése 

A népi játékokhoz szükséges mozgások, ritmusok, terek, térformák megismertetése 

Az alapvető mozdulattípusok 

Játéktípusok (sport–küzdő karakterű népi játékok, énekes–táncos gyermekjátékok) 

Népi mondókák, kiszámolók, szövegek, dallamok  

Alapvető zenei ismeretek (egyenletes lüktetés, zenéhez való igazodás, negyedes és 

nyolcados lüktetés, dallamegységek, a gyermekdalok hangkészlete, ritmusgyakorlatok) 

Irányok, alakzatok (előre–hátra, jobbra–balra, lent–fönt, sor, kör, oszlop, félkör, 

csigavonal, szórt forma, térkitöltés, térváltás, egyén és csoport viszonya az alakzatokban) 

Játékfűzések (a helyi vagy régió szerinti néphagyományban fellelhető népi 

gyermekjátékokból) 
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Követelmények 

A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, játékfűzéseket 

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a 

szabályok betartására, a fizikai kontaktus kialakítására, a társas együttlétre, a társak előtti 

kommunikációra, a párválasztásra, a szerepvállalásra, a játéktevékenységre 

 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A mozgáskészség, alapvető kombinációs képesség fejlesztése a mozgás– és 

játéktevékenység során 

– A ritmus – tér – térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban 

– Az ugrás és forgástechnika fejlesztése 

– A játékműveltség, játékbátorság, szabálytudat, önfegyelem és kezdeményezőképesség 

fejlesztése 

– A kommunikációs és éneklési képesség fejlesztése, a verbális és nonverbális 

kommunikáció szinkronjának kialakítása 

– A kreatív játékos tevékenység valamint a mozgásos és verbális önkifejezés ösztönzése, a 

közösségépítés megvalósítása, a szocializációs folyamatok fejlesztése 

 

Tananyag 

Az alapvető mozdulattípusok variációs lehetőségeinek valamint az ugrás típusainak 

megismertetése 

Az improvizációs tevékenység előkészítése, a játékismeret bővítése 

Játéktípusok (sport–küzdő karakterű népi játékok, énekes táncos gyermekjátékok) 

Népi mondókák, kiszámolók, szövegek, dallamok  

Alapvető zenei ismeretek (egyenletes lüktetés, zenéhez való igazodás, negyedes és 

nyolcados lüktetés, dallamegységek, a gyermekdalok hangkészlete, ritmusgyakorlatok) 

Irányok, alakzatok (előre–hátra, jobbra–balra, lent–fönt, sor, kör, oszlop, félkör, 

csigavonal, szórt forma, térkitöltés, térváltás, egyén és csoport viszonya az alakzatokban) 

Játékfűzések (a helyi vagy régió szerinti néphagyományban fellelhető népi 

gyermekjátékokból) 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, a játékfűzéseket 

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a 

szabályok betartására, a fizikai kontaktus kialakítására, a társas együttlétre, a társak előtti 

kommunikációra, a párválasztásra, a szerepvállalásra és a játéktevékenységre a variációk 

során is 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

1 db tábla vagy flipchart 

1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 

Néprajzi kézikönyvek, lexikonok, videó és/vagy DVD filmek 
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A tanulólétszámnak megfelelő, a tanévzáró bemutatókhoz szükséges, megfelelő 

népviseletek, lábbelik 

 

 

 

NÉPTÁNC 

 

A néptáncoktatás tantervi programja lehetővé teszi a tanulók kompetenciaalapú 

fejlesztését. Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó 

tevékenységek és művészetek iránt, fejleszti a kapcsolatépítést az emberekkel, az 

időgazdálkodást, fejleszti a tanulók megérző képességét, intuícióját, kreativitásukat, 

improvizációs képességüket, készségüket. Fejleszti a tanulók szocializációs, 

kommunikációs készségét, kezdeményező készségét, kulturális tudatosságát, általános 

műveltségét. Lehetőséget nyújt a tanulók mozgásműveltségének, mozgáskultúrájának 

sokoldalú fejlesztésére, fizikai állóképességük, ügyességük, cselekvő biztonságuk, 

ritmusérzékük, hallásuk, tér– és formaérzékenységük fejlesztésére, gazdagítására. 

Figyelembe veszi az egyéni adottságokat, az életkorra jellemző fizikai és szellemi 

sajátosságokat. Alkalmazkodik a helyi igényekhez és hagyományokhoz. Rugalmassága 

révén hozzájárul a speciális képzési rendszerekben, összevont osztályokban történő oktatás 

megvalósításához, lehetőséget teremt a különböző életkorban a képzésbe bekapcsolódó 

tanulók számára az életkornak megfelelő szintű képzés megvalósítására. Célja, hogy 

felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a táncművészeti pályára illetve az amatőr 

táncéletbe való bekapcsolódásra.  A múlt és a jelen hagyományainak és táncművészeti 

értékeinek megismertetésével, megszerettetésével lehetőséget teremt a tanulók számára az 

életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra, műveltség megszerzésére 

 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

– Az ugrástechnikák fejlesztése, a népijáték–ismeret bővítése, az alapvető táncos alakzatok 

fogalmi rendszerének kialakítása és alkalmazása 

– A ritmus – tér – térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban 

– A játék központi szerepének megtartása 

– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

– A játékbátorság, a kezdeményezőkészség, az improvizációs készség, a ritmuskészség és a 

mozgáskoordináció fejlesztése 

– Az éneklési kedv, a társak előtti kommunikáció ösztönzése, közösségfejlesztés, a helyi 

szokások és normák kialakítása 

 

Tananyag 

Táncelőkészítő gimnasztika 

Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok, 

térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő játékok 

Énekes–táncos népi gyermekjátékok: (szerepjátékok, párválasztó játékok) a páros tánc 

előkészítése 
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Táncgyakorlat: 

– Az ugrós és a csárdás tanítását előkészítő táncos mozdulatok megismertetése 

– Ugrós táncok előkészítése csoportos formában,  

– Csárdás motívumok (egylépéses, kétlépéses, tovahaladó) csoportos formában 

– Eszközhasználat előkészítése (babzsák, karika, ugrálókötél, bot, üveg) 

– Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek 

megfelelő tánctípus anyaga 

Koreográfia: népi gyermekjáték vagy népi gyermekjáték és tánc 

Zenei ismeretek: dudaritmus, kanásztánc ritmus, ritmusgyakorlatok, strófa, 2/4–es lüktetés 

Népi ének: a választott táncanyaghoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték dallamok 

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései 

Hagyományőrzés: saját táncrégió gyermekjátékai és táncai 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, a játékfűzéseket és 

játékszabályokat, az ugrós és a csárdás technikai elemeit, a tánc közbeni eszközhasználatot 

A tanuló legyen képes a játéktevékenységre, együttműködésre, feladatvállalásra, a 

tánctechnikai elemek alkalmazására, improvizációra, a rövid táncetűd folyamatainak 

felidézésére, koreográfia bemutatására, a ritmikai gyakorlatok megvalósítására 

 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

– Az ugrások különbözőségeinek, hasonlóságainak összevetése 

– A fizikai kontaktus megteremtésének elősegítése 

– A csárdás mozgáselemeinek előkészítése 

– A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak felfedezése, alkalmazása 

– Ritmus – tér – térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban 

– A játékbátorság, a kezdeményezőkészség, az improvizációs készség, a ritmusérzék, a 

hallás, a ruganyosság, a térdhasználat, a kapcsolatteremtő képesség és az eszközhasználat 

fejlesztése 

– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

– Az éneklési kedv, a társak előtti kommunikáció ösztönzése, közösségfejlesztés, a helyi 

szokások és normák kialakítása 

 

Tananyag 

Táncelőkészítő gimnasztika 

Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok, 

térdhasználat, térben való eligazodás, dinamikai gyakorlatok, pozíciók, körtartás, körív 

mentén haladás (séta, járás, futás, ridázás) lenthangsúly – fenthangsúly gyakorlatok, 

összekapaszkodási módok, eszközhasználat, csapások, gesztusok 

Énekes–táncos népi gyermekjátékok: a játékismeret bővítése, a játék központi szerepének 

megtartása, (szerepjátékok, párválasztó játékok) kör és páros tánc előkészítése 

Táncgyakorlat: 

– Az ugrástechnikáknak, a súlyvétel lehetőségeinek, az ugrós táncelemeknek és az 

összekapaszkodási módoknak a megismertetése 

– A Dunai táncdialektus ugrós táncai közül választott, a helyi tantervben meghatározott 

táncanyag (csoportos, páros) 
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– A Dunai táncdialektus eszközös táncai közül a helyi tantervben meghatározott táncanyag 

bevezetése (szóló) 

– Csárdás motívumok (egylépéses, kétlépéses) páros formában 

– Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek 

megfelelő tánctípus anyaga 

Koreográfia: népi gyermekjáték és tánc és/vagy ugrós–eszközös táncok 

Zenei ismeretek: dudaritmus, kanásztánc ritmus, ritmusgyakorlatok, strófa, a duda, a 

hosszúfurulya 

Népi ének: a Dunai táncdialektusból választott tánchoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték 

dallamok 

Táncfolklorisztika: az ugrós tánctípus fogalma, formai lehetőségei, összekapaszkodási 

módok, a tánctípus főbb jellemzői 

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok 

Hagyományőrzés: a saját táncrégió gyermekjátékai és táncai 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult táncanyagot, az énekes táncos gyermekjátékok cselekményét, 

szövegét és dallamát, a tánc közbeni eszközhasználatot 

A tanuló legyen képes a közösségen belüli aktív tevékenységre, a tanult táncanyag 

újraalkotására, improvizációra, a tanult koreográfia bemutatására, a ritmikai gyakorlatok 

megvalósítására, a tanórákon megfelelő fizikai és szellemi erőnléttel való részvételre 

 

 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

– A ritmus – tér – térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban 

– Az ritmikai, plasztikai, dinamikai fogalmak kialakítása az életkori sajátosságoknak 

megfelelően 

– Az ugrós tánc ritmikai, plasztikai, dinamikai lehetőségeinek, a táncszerkesztés elveinek 

és a táncok elnevezésének megismertetése az adott tájegység illetve funkció szerint 

– A gesztusmozdulat fogalmának kialakítása 

– Az eszközhasználat lehetőségeinek bővítése 

– A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő táncos 

magatartás elsajátítása 

– A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak tudatosítása 

– Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a 

mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség fejlesztése 

– A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, a másságot elfogadó attitűd valamint a nemi 

identitás erősítése 

– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

 

Tananyag 

Táncelőkészítő gimnasztika 

Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok, 

térdhasználat, térben való eligazodás, dinamikai gyakorlatok, pozíciók, körtartás, körív 

mentén haladás (séta, járás, futás, ridázás) lenthangsúly–fenthangsúly gyakorlatok, 

összekapaszkodási módok, tartás–ellentartás gyakorlatai, tempóváltások, páros fogás, 

kargesztusok, térirányok gyakorlatai, csapások, gesztusok 
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Énekes–táncos népi gyermekjátékok: a játékismeret bővítése, a játék központi szerepének 

megtartása (szerepjátékok, párválasztó játékok) a kör– és páros táncok előkészítése 

Táncgyakorlat: 

– A Dunai táncdialektus ugrós–eszközös táncai közül választott tánc elmélyítése, a 

tananyag bővítése 

– A Tiszai táncdialektus csárdásai közül választott tánc bevezetése 

– A verbunk előkészítése, a választott verbunk és csárdás elemeinek, a jellegzetes 

összekapaszkodási módoknak a megismerése 

– Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek 

megfelelő tánctípus anyaga 

Koreográfia: az ugrós–eszközös vagy a csárdás táncanyagából 

Zenei ismeretek: dudaritmus, kanásztánc ritmus, ritmusgyakorlatok, strófa, a hangszerek 

funkciója, játékmódja, jellegzetes hangszer együttesek, 

Népi ének: a választott tánchoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték dallamok 

Táncfolklorisztika: az ugrós tánc fejlődése, formái,a csárdás jellemző vonásai, a tánctípus 

meghatározása, táncalkalmak, a táncos magatartás jellemzői, tánckezdő szokások, a táncok 

földrajzi, történelmi háttere 

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos 

mozgás és a viselet összefüggései 

Hagyományőrzés: a saját táncrégió gyermekjátékai és táncai 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a választott ugrós, verbunk és csárdás elemeit, a tanult népdalok szövegét, 

dallamát, a tanult hangszereket, a tanult táncok földrajzi elhelyezkedését 

A tanuló legyen képes az ugrós és eszközös ugrós valamint csárdás elemekből csoportosan 

és párban történő improvizációra, a tánctípus fogalmának meghatározására, a tájegységek, 

falvak földrajzi meghatározására 

 

 

 

4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

– A körtáncok technikai előkészítése 

– A táncszerkesztés elveinek, az összekapaszkodási módok variációs lehetőségeinek 

megismertetése, a táncos partnerkapcsolat kialakítása 

– A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő táncos 

magatartás elsajátítása 

– A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak tudatosítása 

– Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a 

mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség fejlesztése 

– A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, a másságot elfogadó attitűd valamint a férfi és 

női szerepből adódó viselkedésmódok szerint a nemi identitás erősítése 

– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

 

Tananyag 

Táncelőkészítő gimnasztika 

Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok, 

forgások, térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő játékok, dinamikai gyakorlatok, 
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pozíciók, körtartás, körív mentén haladás, lenthangsúly–fenthangsúly gyakorlatok, 

összekapaszkodási módok, tartás–ellentartás gyakorlatai, tempóváltások, páros forgás, 

térirányok, forgások, csapások, gesztusok (kar, láb) 

Táncgyakorlat: 

– A Dunai táncdialektus ugrós–eszközös táncai közül választott tánc elmélyítése 

– A Tiszai táncdialektus csárdásai közül választott tánc ismeretének bővítése, ritmikai, 

plasztikai, dinamikai lehetőségeinek megismertetése 

– A Tiszai táncdialektus verbunkjai közül választott tánc bevezetése 

– Ismerkedés a Déli körtánc dialektussal 

– Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek 

megfelelő tánctípus anyaga 

Koreográfia: az ugrós–eszközös vagy a csárdás táncanyagából 

Zenei ismeretek: a Tiszai dialektus jellegzetes hangszerei (cimbalom, klarinét, tekerő) 

parasztbanda, cigánybanda, a hangszerek funkciói, játékmódja, 4/4–es lüktetés, nyújtott 

ritmus, éles ritmus 

Népi ének: a választott csárdásokhoz és karikázókhoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték 

dallamok 

Táncfolklorisztika: a csárdás fejlődése, formái, jellemző vonásai, a tánctípus 

meghatározása, táncalkalmak, a táncos magatartás jellemzői, tánckezdő szokások, a táncok 

földrajzi, történelmi háttere 

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos 

mozgás és a viselet összefüggései 

Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek 

tánchagyományát is 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a választott ugróst, verbunkot és csárdást, a tanult népdalok szövegét, 

dallamát, a tanult hangszerek jellemzőit, a tanult táncok földrajzi elhelyezkedését 

A tanuló legyen képes a tánctípus fogalmának meghatározására, a tanult táncok földrajzi 

elhelyezésére, az elsajátított táncokból történő improvizálásra 

 

 

 

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

– Összefoglaló és rendszerező gondolkodás ösztönzése, összefüggések feltárása a tanult 

táncdialektus ismeretanyagán keresztül 

– A mozgás közbeni éneklési készség fejlesztése 

– A legényes és a forgós–forgatós táncok előkészítése 

– A táncrend fogalmának kialakítása 

– A táncszerkesztés elveinek, az összekapaszkodási módok variációs lehetőségeinek 

megismertetése, a táncos partnerkapcsolat kialakítása 

– A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő táncos 

magatartás elsajátítása 

– A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak tudatosítása 

– A zenei kíséretmódok és a tánc összefüggéseinek feltárása 

– Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a 

mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség, a dinamikai és stílusérzék fejlesztése 
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– A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, a másságot elfogadó attitűd valamint a férfi és 

női szerepből adódó viselkedésmódok szerinti táncformálás, a nemi identitás erősítése 

– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

 

Tananyag 

Táncelőkészítő gimnasztika 

Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok, 

forgások, térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő játékok, dinamikai gyakorlatok, 

pozíciók, körtartás, körív mentén haladás, lenthangsúly–fenthangsúly gyakorlatok, 

összekapaszkodási módok, tartás–ellentartás gyakorlatai, tempóváltások, páros forgás, 

térirányok, csapások gesztusok (kar, láb) 

Táncgyakorlat: 

– A legényes és a forgós–forgatós táncok előkészítése 

– A Dunai–dialektus csárdásai közül a helyi tantervben választott tánc bevezetése 

– A Tiszai dialektus verbunkjai közül választott tánc ismeretének bővítése 

– A Dunai dialektus verbunkjai közül a helyi tantervben választott tánc bevezetése 

– A Déli körtánc dialektus ismereteinek bővítése és az Északi körtánc dialektus bevezetése 

– Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek 

megfelelő tánctípus anyaga 

Koreográfia: az ismert táncanyagból 

Zenei ismeretek: a választott karikázó énekes dallamai és azok jellemzői, sajátosságai, a 

periódus fogalma, a szinkópa ritmus 

Népi ének: a tanult csárdásokhoz és körtáncokhoz kötődő dalok 

Táncfolklorisztika: a verbunk fejlődése, formái, jellemző vonásai, a tánctípus 

meghatározása, táncalkalmak, táncos magatartás 

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos 

mozgás és a viselet összefüggései 

Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek 

tánchagyományát is 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tánctípus, táncrend fogalmát, a Dunai táncdialektus választott táncait, a 

tanult koreográfiákat, a népdalok szövegét, dallamát, a hangszereket, a tanult táncok 

földrajzi elhelyezkedését, a jellegzetes falvakat 

A tanuló legyen képes a tánctípus fogalmának meghatározására, a tanult táncok földrajzi 

elhelyezésére, az elsajátított táncokból történő improvizálásra 

 

 

 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

– Az összefoglaló és rendszerező gondolkodás valamint a fogalmi gondolkodás ösztönzése 

és fejlesztése, az összefüggések feltárása az alapfokú évfolyamok ismeretanyagán keresztül 

– Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a 

mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség, a stílusérzék, a dinamikai készség, a 

partnerkapcsolat fejlesztése 

– A vizsgahelyzetre való felkészítés 
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Tananyag 

Táncelőkészítő gimnasztika 

Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrás típusok, 

forgások, térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő játékok, dinamikai gyakorlatok, 

pozíciók, körtartás, körív mentén haladás, lenthangsúly–fenthangsúly gyakorlatok, 

összekapaszkodási módok, tartás–ellentartás gyakorlatai, tempóváltások, páros forgás, 

térirányok, forgások, csapások gesztusok (kar, láb) 

Táncgyakorlat: 

– A legényes és a forgós–forgatós táncok előkészítése 

– Az ugrós és eszközös ugrós táncok ismétlése, táncismeret bővítése 

– A csárdások ismétlése, táncismeret bővítése 

– A verbunkok ismétlése, táncismeret bővítése 

– A körtáncok ismétlése, táncismeret bővítése 

– Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek 

megfelelő tánctípus anyaga 

Koreográfia: az ismert táncanyagból 

Zenei ismeretek: a tanult tájegységek jellegzetes népi hangszerei és zenei együttesei, a 

dűvő és az esztam kíséret jellemzői, tánctípusok és kíséretmódok 

Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése 

Táncfolklorisztika: az ismert táncok jellemző vonásai, a tánctípusok, táncalkalmak, táncos 

magatartás 

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos 

mozgás és a viselet összefüggései 

Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek 

tánchagyományát is 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az alapfokú évfolyamokon elsajátított táncokat, a tanult koreográfiákat, a 

tanult zenei, folklorisztikai, földrajzi jellemzőket 

A tanuló legyen képes a tanult ismeretek megfogalmazására, az önálló táncos 

megjelenítésre, improvizációra, a megfelelő táncos magatartás színpadi megjelenítésére, az 

alapfokú művészeti vizsga követelményeinek teljesítésére 

 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

A tanuló ismerje 

Az ugrósok, ügyességi táncok, körtáncok, csárdások és a verbunkok táncanyagát a helyi 

tantervben meghatározott tájegységek szerint 

A tájegységek táncaihoz kötődő alapvető földrajzi, történelmi, zenei, táncfolklorisztikai 

ismeretek összefüggéseit 

A táncszerkesztés elveit, a jellemző összekapaszkodási módokat 

A tájegységre jellemző öltözködési, viselethordási szabályokat 

A ritmikai, plasztikai, dinamikai törvényszerűségeket és azok alkalmazását a gyakorlat 

során 

A színpadi törvényszerűségeket. 

A koreográfiák folyamatait, az alakzatok, térformák gyakorlati alkalmazását 

A táncalkalmaknak megfelelő magatartás– és viselkedésmódokat 
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A tanuló legyen képes 

Az egyéni és csoportos improvizációra, a testtudat fenntartására, az eszközhasználatra, a 

tudatos színpadi megjelenésre, a táncfolyamatok mozgásemlékezetére, a viseletek tánc 

közbeni használatára, viselésére, a táncos magatartás és partnerkapcsolat kialakítására 

A megszerzett ismeretekről beszélni 

A térben történő eligazodásra, a zenei lüktetésrendhez, zenei egységekhez való igazodásra, 

ismerje és a gyakorlatban is tudja alkalmazni az alakzatokat, térformákat 

A képzés során elsajátított ismeretek alkalmazására más környezetben is 

A környezet értékeinek megőrzésére, gyarapítására, a környezettudatos magatartásra 

A közösségi szerepvállalásra, önálló feladatvállalásra 

A másság elfogadására, a csoporthagyományok kialakításában való aktivitásra 

Olyan szokások, tevékenységek kialakítására, amelyek az egészséges életvitelt segítik elő 

 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgából áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Néptánc  

Csoportban 5–10 perc 

Egyénenként illetve párban: 2–3 perc 

 

A vizsga tartalma 

Koreográfia: a szaktanár által meghatározott egy vagy két tanult koreográfia (koreográfia 

részlet, folyamat) csoportos bemutatása 

Improvizáció: A három táncdialektusból választott, a helyi tantervben szereplő tájegységek 

tanult táncaiból a nemének megfelelő szerepben kettő előadása kis csoportban (maximum 

3 pár) illetve egyénenként vagy párban. Az egyiket a vizsgázók, a másikat a vizsgáztatók 

választják – a két tánc ne legyen ugyanabból a dialektusból 

 

A vizsga értékelése 

– Csoportban: a koreográfia ismerete, együttműködés a partnerekkel, színpadi jelenlét 

– Egyénileg: a tanult táncanyag tudatos alkalmazása az improvizáció során, a táncos 

mozgás és a zene illeszkedése, a partneri kapcsolat, páros viszony kialakítása 

 

 

Továbbképző évfolyamok 

 

7. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

– Az egyensúlyviszonyok szerepének felismertetése, a tartás–ellentartás jelentőségének 

tudatosítása 

– A forgás technikai megvalósítása a különböző lábfőrészeken 

– Az erdélyi táncokra jellemző partnerkapcsolat kialakítása tánctípusonként 

– A tánctételek funkcióinak megismertetése, a megfelelő táncos magatartás kialakítása 

– A táncstílusok jellemző vonásainak megismertetése, a táncszók tánc közbeni 
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alkalmazása, a táncok stílusos megjelenítésének elősegítése 

– Az önálló táncszerkesztési gyakorlat, az improvizációs készség, az előadói készség, a 

ritmusérzék, a fizikai erőnlét fejlesztése 

– A sajátos egyéni karakter kialakításának ösztönzése, a táncos elemek ritmikai, plasztikai, 

dinamikai különbségeinek megvalósítása 

– A táncok újraalkotási igényének kialakítása a tanuló személyisége, habitusa, tánchoz 

való viszonyulása szerint 

– A zene és tánc összefüggéseinek megfigyeltetése, az összefüggések megfogalmazása, 

rendszerezése 

– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

– A táncos életmód igényének kialakítása, az életminőség javítása 

 

Tananyag  

Táncelőkészítő gimnasztika 

Tánctechnika: magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok kialakítása és 

fejlesztése, térben való használata 

Táncgyakorlat: 

– Az alapfokon tanult táncok ismétlése, a táncismeret bővítése a helyi tanterv alapján 

– Az Erdélyi dialektus területéről kiválasztott táncrend, az alapfokon előkészített 

legényesre és forgós–forgatós párosra építve 

– A pontszerkezet, a táncot kísérő kargesztusok és azok funkcióinak megismertetése 

– A forgás és forgatás módozatainak megismertetése 

– Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek 

megfelelő tánctípus anyaga 

Koreográfia: az ismert táncanyagból 

Zenei ismeretek: ardeleana–kolomejka típusú dallamok, a periódus szerkezete, zárlatok, 

félzárlatok, a zene és tánc kapcsolata, a „jajnóták” szerkezete és jellemzői, aszimmetrikus 

lüktetés 

Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése, táncbéli kiáltások, 

táncszók 

Táncfolklorisztika: az Erdélyi dialektus táncai, tánckultúrája, táncalkalmak, a táncrend, a 

táncház szerepe, az adatközlők megismerése 

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos 

mozgás és a viselet összefüggései 

Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek 

tánchagyományát is 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az erdélyi táncok elsajátításához szükséges technikákat 

A tanuló legyen képes az erdélyi táncok improvizatív megjelenítésére, újraalkotására, a 

tanult koreográfiák bemutatására, a zene és tánc összhangjának gyakorlati megvalósítására 

 

 

8. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

– Az ismeret elmélyítése, bővítése 

– A forgástechnika fejlesztése különböző lábfőrészeken 

– A páros forgás és forgatás technika fejlesztése 
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– A stílusjegyek felismerése, elsajátítása és alkalmazása 

– Az önálló táncszerkesztési gyakorlat, improvizációs készség, előadói készség, 

ritmusérzék, fizikai erőnlét, sajátos egyéni karakter kialakítása 

– A táncos elemek dinamikai különbségeinek megvalósítása, a forgás– és ugrókészség 

fejlesztése 

– A tánctételek funkcióinak megismertetése, a megfelelő táncos magatartás kialakítása 

– A táncrend fogalmának értelmezése az Erdélyi dialektus különböző területein 

– A táncszók ismerete és alkalmazása 

– A táncok újraalkotási igényének kialakítása a tanuló személyisége, habitusa, tánchoz 

való viszonyulása szerint 

– A zene és tánc összefüggéseinek megfigyeltetése, az összefüggések megfogalmazása, 

rendszerezése 

– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

– A táncos életmód igényének kialakítása, az életminőség javítása 

 

Tananyag  

Táncelőkészítő gimnasztika, az alapfok tananyagának megfelelően 

Tánctechnika: a magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok előadásmódjának 

fejlesztése, térben való használata 

Táncgyakorlat: 

Az Erdélyi dialektus területéről kiválasztott táncrend tananyagának bővítése 

A Dunai dialektus területéről kiválasztott táncrend, az alapfokon szerzett ismeretek 

felhasználásával, rendszerezésével 

Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek 

megfelelő tánctípus anyaga 

Koreográfia: az ismert táncanyagból 

Zenei ismeretek: az erdélyi táncok kísérő hangszerei, zenekari felállások, jellegzetes 

éneklési stílusok, hajnalozó dallamok 

Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése 

Táncfolklorisztika: az erdélyi táncok földrajzi, történelmi háttere, táncalkalmak, 

tánchagyományok, szokások 

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos 

mozgás és a viselet összefüggései 

Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek 

tánchagyományát is 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult táncokat, újraalkotásuk módját, az erdélyi táncok elsajátításához 

szükséges technikákat, a zene és tánc összhangjának gyakorlati megvalósítását 

A tanuló legyen képes az erdélyi táncok improvizatív megjelenítésére, a tanult koreográfiák 

bemutatására, a stílusos előadásmód megvalósítására 

 

 

9. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

– Az ismeret elmélyítése, bővítése 

– A forgástechnika fejlesztése különböző lábfőrészeken 

– A páros forgás és forgatástechnika fejlesztése 
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– A stílusjegyek felismerése, elsajátítása és alkalmazása 

– Az önálló táncszerkesztési gyakorlat, improvizációs készség, előadói készség, 

ritmusérzék, fizikai erőnlét, a sajátos egyéni karakter kialakítása 

– A táncos elemek dinamikai különbségeinek megvalósítása, a forgás– és ugrókészség 

fejlesztése 

– A tánctételek funkcióinak, megismertetése, a megfelelő táncos magatartás kialakítása 

– A táncrend fogalmának értelmezése az Erdélyi dialektus különböző területein 

– A táncok, stílusok jellemző vonásainak ismerete, a táncszók ismerete és alkalmazása 

– A táncok újraalkotási igényének kialakítása a tanuló személyisége, habitusa, tánchoz 

való viszonyulása szerint 

– A zene és tánc összefüggéseinek megfigyeltetése, az összefüggések megfogalmazása, 

rendszerezése 

– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

– A táncos életmód igényének kialakítása, az életminőség javítása 

 

Tananyag 

Táncelőkészítő gimnasztika, az alapfok tananyagának megfelelően 

Tánctechnika: a magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok előadásmódjának 

fejlesztése, térben való használata 

Táncgyakorlat: 

– Az Erdélyi táncdialektus tananyagának bővítése 

– A Tiszai táncdialektus területéről kiválasztott táncrend az alapfokon szerzett ismeretek 

felhasználásával, rendszerezésével 

– Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek 

megfelelő tánctípus anyaga 

Koreográfia: az ismert táncanyagból 

Zenei ismeretek: erdélyi jellegzetes hangszerek, hangszer együttesek (hegedű, ütőgardon, 

koboz), az aszimmetrikus lüktetésű táncok kíséretmódja 

Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése 

Táncfolklorisztika: az erdélyi táncok földrajzi, történelmi háttere, táncalkalmak, 

tánchagyományok, szokások 

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos 

mozgás és a viselet összefüggései 

Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek 

tánchagyományát is 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult táncokat, újraalkotásuk módját, az erdélyi táncok elsajátításához 

szükséges technikákat, a zene és tánc összhangjának gyakorlati megvalósítását 

A tanuló legyen képes az erdélyi táncok improvizatív megjelenítésére, a tanult koreográfiák 

bemutatására, a stílusos előadásmód megvalósítására 

 

 

10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

– A tanult táncanyag elmélyítése, bővítése, az egyes tánctételek funkciójának 

megismertetése 

– Az összefoglaló és rendszerező, elemző gondolkodás valamint a fogalmi gondolkodás 
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ösztönzése és fejlesztése, az összefüggések feltárása az alapfokú és a továbbképző 

évfolyamok ismeretanyagán keresztül 

– Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a 

mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség, a stílusérzék, a dinamikai készség, a 

partnerkapcsolat fejlesztése 

– Az egyéni táncstílus kialakítása, a táncok újraalkotása 

– Az eredeti filmekről történő tánctanulás szabályainak megismertetése, gyakorlati 

alkalmazása 

– A vizsgahelyzetre való felkészítés 

– Az önálló ismeretszerzés ösztönzése 

– A táncos életmód igényének kialakítása, az életminőség javítása 

 

Tananyag 

Táncelőkészítő gimnasztika, az alapfok tananyagának megfelelően 

Tánctechnika: a magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok előadásmódjának 

fejlesztése, térben való használata 

Táncgyakorlat: az ismert táncrendek tananyagának bővítése, összegzése, rendszerezése 

Koreográfia: az ismert táncanyagból 

Zenei ismeretek: a zenei ismeretek összefoglalása, rendszerezése 

Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése 

Táncfolklorisztika: a Kárpát–medence táncai, tánckultúrája 

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos 

mozgás és a viselet összefüggései 

Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek 

tánchagyományát is 

 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

A tanuló ismerje 

Az ugrósok, eszközös táncok, körtáncok, karikázók, páros táncok, férfitáncok táncanyagát 

a helyi tantervben meghatározott tájegységek szerint 

A táncdialektusok és tájegységek, tánctípusok és táncrendek fogalmát és összefüggéseit 

A stílusjegyek, a színpadi törvényszerűségek, a ritmikai, plasztikai, dinamikai 

szabályszerűségek alkalmazását a gyakorlatban 

A tanult koreográfiákat 

 

A tanuló legyen képes 

A testtudat fenntartására, a táncok improvizatív bemutatására, a kollektív és az individuális 

táncok tudatos megformálására, a táncalkalmaknak és a nemi identitásnak megfelelő 

magatartásmód tudatos megjelenítésére, a táncok egyéni, stílusos megjelenítésére, a táncos 

partnerkapcsolat megvalósítására a tájegységnek, tánctípusnak megfelelően 

A szakmai nyelvezet alkalmazására, a képzés során elsajátított szókincs tudatos 

alkalmazására a mindennapi életben, a kommunikációra, véleménynyilvánításra, az 

érdeklődés, a szakmai ismeretszerzés fenntartására, az intelligens tudás megszerzésére 
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A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Néptánc, 8–10 perc 

 

A vizsga tartalma 

– A helyi tantervben meghatározott tájegységek táncrendjeiből a szaktanár állít össze 

tételsort 

– A tételsor legalább négy táncrendet tartalmaz, melyből a vizsgázó a nemének megfelelő 

szerepben improvizál 

– Először a kihúzott tétel szerint, majd a vizsgázó által szabadon meghatározott táncrend 

szerint kell a táncokat bemutatni 

– A tájegység táncrendjén kívül ismerniük kell még a tánctípusok nevét, a kísérő zenekari 

felállást, a jellegzetes viseleteket 

 

A vizsga értékelése 

– a táncrend ismerete, stílusos előadása, 

– a tánc szerkezetének ismerete az improvizáció során,  

– a tánc ritmikai, dinamikai, plasztikai megformálása,  

– a táncos mozgás és a zene illeszkedése,  

– a táncrendhez kapcsolódó táncfolklorisztikai ismeretek 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

1 db tábla vagy flipchart 

1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 

Néprajzi kézikönyvek, lexikonok, videó és/vagy DVD filmek 

A tanulólétszámnak megfelelő, a tanulmányi versenyekhez és tanévzáró bemutatókhoz 

szükséges megfelelő népviseletek, lábbelik 

 

 

 

1.2.6. KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 

 

FOLKLÓRISMERET 

 

A konkrét népszokások megismertetésén keresztül a tanulók előtt fel kell tárni a 

néphagyomány ünnepi rítusainak formai és tartalmi összetevőit, megjelenését. Világítson 

rá a hagyomány folyamatosan változó természetére, egykori történeti rétegeire, eredetére. 

Tegye élményszerűvé a jeles napok és ünnepi szokások megismerését. Aktualizálja az 

emberi élet fordulóihoz fűződő hagyományokat, szokásokat. A gyermekjátékok és táncok 

táji és történeti megismertetésével a gyakorlati képzésben elsajátított ismeretek 

rendszerezéséhez nyújtson segítséget. 
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Alapfokú évfolyamok 

 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A játék– és táncalkalmak szerepének megismertetése a faluközösség és az egyén életén 

keresztül, a kommunikációs képesség, verbális kommunikáció, szocializációs készség, 

közösségérzet, a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése 

– A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés 

 

Tananyag 

A gyermekkorhoz kapcsolódó szokások, hiedelmek, jeles napok és ünnepi szokások 

megismertetése 

Gyerekszületés, gyermekkor 

– Jósló praktikák a gyermek születése előtt 

– Komatál hagyománya 

– Keresztelő 

– A gyermek befogadása, helye a családban és a falu társadalmában 

– Az anya avatása 

– Munkára nevelés, gyermekmunka 

 

A gyermekek játékalkalmai és táncalkalmai 

– A munkavégzéshez kötődő játékalkalmak /libalegeltetés, kalákamunkák/ 

– A játszó helyszíne, időpontja, a falu társadalmi életében betöltött szerepe 

– A tánc tanulása 

– Gyermeklakodalmas (a felnőttek világának – szokások, táncok, zenei kultúra – tanulása) 

– A gyerekek táncalkalmai (kukoricabál, pulyabál, aprók tánca, serketánc) 

 

Az évkör ünnepei gyermekszemmel 

– Szent Miklós napja 

– Jézus születésének története 

– Óévbúcsúztató és évkezdő szokások 

– Szent Balázs napja, Balázsjárás 

– Szent Gergely napja, Gergelyjárás 

– Húsvét vasárnapjának és hétfőjének szokásai 

– Pünkösdi királynéjárás 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a gyermekkor 

jeles eseményeit, játék– és táncalkalmait 

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a 

szabályok betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek 

megfogalmazására 
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4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs készség, a 

közösségérzet és a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése 

– A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés 

 

Tananyag 

A tanuló előző évben megszerzett ismereteinek elmélyítése, bővítése 

A legényélethez, leányélethez, párválasztáshoz, lakodalomhoz kapcsolódó szokások, 

hiedelmek, rituális cselekmények, jeles napok és ünnepi szokások megismertetése 

A táncalkalmak jelentőségének megismertetése a párválasztás során 

 

Legényélet, leányélet, párválasztás, lakodalom 

– Munkavégzés a serdülő korban 

– Legényavatás, leányavatás 

– Udvarlási szokások, szerelmi élet, és azok színterei 

– Szokásjogok a paraszti társadalomban 

– Leánynéző, háztűznéző, hozomány 

– Leánykérés, eljegyzés, jegyajándék 

– Lakodalmi előkészületek 

– Lakodalmi tisztségviselők, feladatok 

– Lakodalmi szokások, rítusok 

 

Legények és lányok játék– és táncalkalmai 

– A fonó helyszíne, szerepe a párválasztásban, társas kapcsolatokban 

– Fonójátékok, tánc a fonóban (hangszerek, tánckíséret) 

– Böjti időszak (tavaszköszöntő játékok és a böjti karikázó) 

– Bálok időpontja, helyszíne, bálrendezés 

 

Lányok és legények szerepe a kalendáris szokásokban 

– Luca kettős alakja 

– Betlehemezés 

– Farsangi szokások 

– A nagyhét eseményei 

– A húsvéti tojás jelentése és díszítésének különböző technikái 

– Pünkösdi királyválasztás 

– Májusfaállítás 

– Nyári napforduló szerepe, Szent Iván napi szokások 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a leányélet, 

legényélet jeles eseményeit, táncalkalmait, a párválasztás szokásait, a lakodalom 

menetének, szereplőit 

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, 

szabályok betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek 

megfogalmazására 
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5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A táncalkalmak szerepének változásai és a változások okainak feltárása 

– A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs készség, a 

közösségérzet valamint a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése 

– A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés 

 

Tananyag 

A tanuló előző évben megszerzett ismereteinek elmélyítése, bővítése 

A rituális cselekmények szerepe, a felnőtt– és öregkorhoz kapcsolódó szokások, 

hiedelmek, a jeles napok és ünnepi szokások megismertetése 

 

Felnőttek, idősek és az elbúcsúztatás szokásai 

– Paraszti munka, munkaszervezés 

– Az idősek társadalmi szerepe a paraszti társadalomban 

– Előjelek, jóslások, hiedelmek 

– A haldoklóval, a halottal kapcsolatos szokások 

– Virrasztás, temetés, siratás 

– A halotti tor 

– Fejfák, keresztek 

– Mindenszentek napja 

– Halottak napja, megemlékezés a halottakról 

 

A házasok táncalkalmai 

– Táncalkalmak a családi eseményeken (keresztelő, lakodalom) 

– Táncalkalmak a farsangban (házasok bálja, batyusbál) 

– Asszonyok mulatságai (asszonyfarsang, lakodalmi kontyoló) 

– Férfiak mulatságai (pincézés, tejbemérés) 

 

Felnőttek az évkör ünnepein 

– Disznótorok ideje (alakoskodás, adománykérés) 

– A regölés (időpontja, jelmezek, hangszerek, szereplők) 

– Szent György napja 

– Virágvasárnap 

– A húsvéti ételek jelképrendszere 

– Fehérvasárnap 

– Aratás és a hozzá kapcsolódó szokások 

– Szent István napja, új kenyér ünnepe 

– Szüret, szüreti felvonulások, alakoskodás 

– Szent Mihály napja 

– Dömötör napja, Vendel napja 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a felnőtt– és 

időskor jeles eseményeit, szokásait, a különböző életkorokhoz kapcsolódó táncalkalmakat, 

azok szerepét 

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a 

szabályok betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek 

megfogalmazására 



 

 

54 

 

 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az elméleti tananyag és az eddig tanult táncanyagok közötti összefüggések 

megfogalmazása 

– A tananyagban meghatározott régi– és új stílusú táncrétegek jellemzőinek, a 

táncdialektusok elhelyezkedésének, földrajzi meghatározásának megismertetése 

– A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs készség, a 

közösségérzet valamint a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése 

– A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés 

 

Tananyag 

Táncfolklorisztika 

A régi táncréteg jellemzői 

 

Körtáncok 

– Középkori tánchagyomány, lánc– és körtáncok 

– Énekes női körtáncok helye és szerepe a tánckultúrában 

 

Eszközös pásztortáncok 

– Kanásztánc, pásztortánc 

– Pásztorbotoló, cigánybotoló 

 

Ugrós–legényes tánctípus 

– Ugrós táncok (szóló, csoportos és páros formák, helyi sajátosságok) 

– Erdélyi legényes táncok 

 

Küzdő karakterű páros táncok 

Forgós–forgatós páros táncok 

– Reneszánsz tánchagyomány, forgós–forgatós páros táncok 

– Lassú tempójú páros táncok 

– Mérsékelt és gyors tempójú páros táncok 

– Az új táncréteg jellemzői 

– A reformkor tánckultúrája, a verbunk és csárdás kialakulása 

 

Verbunk 

– A szóló verbunk 

– Szabályozott szerkezetű verbunkok 

 

Csárdás 

– A csárdás tagolódása (lassú és friss, valamint csendes, csárdás, ugrós) 

– Körcsárdás, hármas csárdás 

 

A dialektusok meghatározása, elhelyezkedése, jellemzői 

– Dunai dialektus 

– Tiszai dialektus 

– Erdélyi dialektus 

A tanult táncanyagok elhelyezése a nagy dialektusterületekben 
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Követelmények 

A tanuló ismerje a régi és az új táncrétegbe tartozó tánctípusokat, a főbb jellemzőiket, a 

tanulmányok során megtanult táncok földrajzi elhelyezkedését, dialektusait 

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a 

szabályok betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek 

megfogalmazására 

 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

A tanuló ismerje 

A folklór, mint történeti hagyomány sajátosságait, az egyes jeles napok időpontját, a jeles 

napok vallási, hiedelmi funkcióját, magyarázótörténetét 

A hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjait, a magyar paraszti világkép 

legfőbb elemeit, eredetüket, s a hozzájuk fűződő mondákat, a parasztság hiedelemvilága 

főbb szereplőit, funkcióit 

 

A tanuló legyen képes 

A rítuscselekmények szövegeinek és tartalmának értelmezésére és használatára, a 

szakkifejezések, a megszerzett ismeretek alkalmazására, a tér–idő összefüggéseinek 

felismerésére 

A paraszti társadalom erkölcsi és viselkedési normáinak megítélésére, értékeinek 

elfogadására 

Az önálló ismeretszerzésre, az elméleti ismeretek alkalmazására a mindennapi életben 

A magyar folklórhagyományokat a nemzettudat részeként értelmezni 

Az azonosságok és különbözőségek felismerésére a hazai és egyetemes folklórban 

 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga írásbeli vagy szóbeli vizsgarészből áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Folklórismeret  

Írásbeli: 30 perc 

Szóbeli: 5 perc 

 

A vizsga tartalma 

– A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított folklórismereti 

témakörökből áll 

– Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző típusú, a tanultak felidézését, alkalmazását, 

értelmezését, valamint problémamegoldást, néhány mondatos értelmező választ igénylő 

feladatokat tartalmaz 

– A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról 

Témakörök 

Jeles napok 

Munkavégző ünnepek 

Az emberélet fordulói 
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Táncdialektusok 

A régi és új táncréteg tánctípusai 

 

A vizsga értékelése: 

Írásbeli vizsga 

– A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és 

pontozzák 

– Az osztályzatra a pontok alapján a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke 

hagy jóvá 

 

Szóbeli vizsga 

– A tanuló feleletének tartalmi és formai szempontok alapján történő értékelése 

– Az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz: 

1 db tábla vagy flipchart 

1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép 

Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 

Néprajzi kézikönyvek, lexikonok 

Néprajzi videó és/vagy DVD filmek 

 

 

 

TÁNCTÖRTÉNET 

 

A tantárgy járuljon hozzá saját tánckultúránk történetének megismeréséhez, a 

magyarságtudat erősítéséhez, a tanulók kommunikációs készségeinek fejlődéséhez, a más 

népek kultúrája iránti érdeklődés felkeltéséhez, a tantárgyhoz tartozó terminológiák 

használatához, igényes képi és hanganyag megismeréséhez, a táncművészet iránti 

érdeklődéshez, az arra fogékony közízlés fejlesztéséhez 

 

 

Továbbképző évfolyamok 

 

9. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az egyetemes tánctörténet kronológiai rendjén keresztül a történelmi összefüggések 

felismertetése. 

– A tánctörténet szempontjából kiemelkedő események, alkotók megismertetése és 

meghatározó műveik elemzése során a komplex látásmód kialakítása és fejlesztése. 

– Stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok iránti érzékenység fejlesztése 

– Más népek tánchagyományainak megismerésére, több táncműfaj befogadására, a 

kulturált szórakozás elsajátítására valamint a saját tapasztalatainak gyarapítására 

ösztönözze a tanulót 

 

 

 



 

 

57 

Tananyag 

Tánctörténeti alapfogalmak: köznapi és művészi mozgás, közhasznú és művészi tánc 

Az őskor táncélete: vallási szertartások, rítusok, ábrázoló táncok 

Az ókori kultúrák közül az egyiptomi, a japán és a görög tánckultúra 

A középkor tánckultúrája: tánc és a vallás kapcsolata, misztériumjáték, jokulátorok 

A reneszánsz embereszménye, a magyarországi reneszánsz, Mátyás király udvartartásának 

tánckultúrája 

A barokk kialakulás és hatása Európa művészetére, XIV. Lajos, a barokk mesterei 

A cselekményes balett kialakulása, Noverre munkássága 

A jezsuita színházak szerepe a színpadi tánc történetében 

A balett megjelenése Magyarországon – „Eszterházy esték” 

A romantika hatása Európa táncéletére 

A reformkori magyar „színpadi” táncművészet, paraszti táncok – Körmagyar 

A legjelentősebb szaklapok, kiadványok, szakkönyvek, a táncos helyszínek és események 

megismertetése a tanulókkal 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az egyetemes tánctörténet során a művészeti ág fejlődésében jelentős 

szerepet betöltött eseményeket, helyszíneket, műveket  

A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben, 

illetve önálló gondolatok megfogalmazására egy tánc koreográfia kapcsán 

 

 

10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A XX. századi táncművészet jelentősebb állomásainak, a műfajok közti átjárhatóság 

lehetőségeinek felismertetése 

– A táncház-mozgalom kialakulásának és napjainkban betöltött szerepének felismertetése 

– Az egyéni látásmód, stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok iránti 

érzékenység nyitottság, befogadó készség fejlesztése 

– A kulturált szórakozás igényének kialakítása, a saját tapasztalatszerzés ösztönzése. 

 

Tananyag 

Tánctörténeti alapfogalmak: a konkrét és elvont jelleg a művészetben, a művészi mozgás 

fajtáinak esztétikája 

A XX. század elejének táncművészeti újításai Amerikában (Isadora Duncan), hatásuk 

Európa táncéletére 

A XX. századi magyar mozdulatművészet megújítói 

A színpadi néptánc kialakulása: Gyöngyösbokréta, Csupajáték 

Művészegyüttesek Magyarországon: Néphadsereg Központi Művészegyüttese – Honvéd 

Táncszínház (Szabó Iván), Állami Népi Együttes (Rábai Miklós),  SZOT – Budapest 

Táncegyüttes (Molnár István), BM Duna Művészegyüttes (Náfrádi László) 

A táncház-mozgalom kialakulása, hatása a mai táncművészetre 

A koreográfusnemzedékek jelentősebb alkotói és kiemelkedő műveik a színpadi 

táncművészetben 

A művész– és a jelentősebb amatőr együttesek napjaink magyar táncművészetében 

A táncos szakma jelentősebb szervezetei, oktatási intézményei, országos rendezvényei 

A legjelentősebb szaklapok, kiadványok, szakkönyvek megismertetése a tanulókkal, 

melyek nyújtsanak segítséget az év végi vizsgára való felkészüléshez 



 

 

58 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a XX. századi magyar táncművészet jeles képviselőit, meghatározó 

műveiket, a színpadi néptáncművészet fontos fordulópontjait, a táncház-mozgalom 

legfontosabb eseményeit, az országos rendezvényeket, egyesületeket, szakmai 

szervezeteket, oktatási intézményeket 

A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben, 

gondolatainak megfogalmazására egy táncmű, koreográfia kapcsán, a tánctörténet 

fordulópontjainak megnevezésére, a tánc műfajainak elkülönítésére, a terminológia helyes 

használatára 

 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

A tanuló ismerje: 

Az egyetemes tánctörténet során a művészeti ág fejlődésében jelentős szerepet betöltött 

eseményeket, helyszíneket, műveket, a magyar táncművészet jeles képviselőit, 

meghatározó műveiket, a színpadi néptáncművészet fontos fordulópontjait, a táncház-

mozgalom legfontosabb eseményeit, az országos rendezvényeket, egyesületeket, szakmai 

szervezeteket, oktatási intézményeket 

 

A tanuló legyen képes: 

Néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben, gondolatainak 

megfogalmazására egy táncmű, koreográfia kapcsán, a tánctörténet fordulópontjainak 

megnevezésére, a tánc műfajainak elkülönítésére, a terminológia helyes használatára 

 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga írásbeli vagy szóbeli vizsgarészből áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Tánctörténet 

Írásbeli: 30 perc 

Szóbeli: 5–10 perc 

 

A vizsga tartalma 

A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított tánctörténet 

témakörökből áll 

Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző tartalmú, a tanultak felidézését, alkalmazását, 

értelmezését valamint a problémamegoldást ill. értelmező választ igénylő feladatokat 

tartalmazza 

– A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról 

Választható témakörök: 

Az őskor táncművészete 

A középkor jellemző táncformái 

A reneszánsz és barokk kor táncélete 

A romantika 

A reformkor táncélete 
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A XX. század táncélete 

Gyöngyösbokréta mozgalom 

Amatőr és hivatásos együttesek Magyarországon 

Hazánk jeles alkotói és műveik 

A táncos szakma jelentősebb szervezetei, oktatási intézményei, országos rendezvényei 

 

A vizsga értékelése 

Írásbeli vizsga 

– A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és 

pontozzák 

– Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz 

javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 

 

Szóbeli vizsga 

– A tananyagtartalom elsajátításának mértéke 

– Az összefüggések ismerete 

– A szakmai kommunikáció fejlettsége 

Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz javaslatot, 

amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz: 

1 db tábla vagy flipchart 

Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 

Tánctörténeti kézikönyvek, lexikonok 

Tánctörténeti videó és/vagy DVD filmek 

 

 

 

1.2.7. KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK AZ ÖSSZEVONT 

OSZTÁLYOKBAN 

 

FOLKLÓRISMERET 

Ld: a kötelező tantárgyaknál 

 

TÁNCTÖRTÉNET  

Ld: a kötelező tantárgyaknál 

 

 

 

1.2.8. VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK 

 

NÉPI JÁTÉK  

Ld: a főtárgyaknál 

 

NÉPTÁNC 

Ld: a főtárgyaknál 
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NÉPZENEI ALAPISMERETEK 

 

A népzenei alapismeretek az alapfokú és továbbképző évfolyamokon választható tantárgy. 

Tanításának célja, hogy a néptánc tantárgyon belül elsajátított zenei ismeretek 

kibővítésével járuljon hozzá a tanulók népzenei neveléséhez. Mutasson rá a tánc a zene az 

ének egységére, összefüggéseire. Világítson rá a hangszeres népzene és a tánc 

összefüggéseire, nyújtson élményszerű ismereteket a jellegzetes népi hangszerekről, 

hangszer–együttesekről, zenekarokról. Segítse elő a komplex látásmód kialakulását, az 

elemző gondolkodást, az összefüggések felismerését.  Nyújtson bővebb ismereteket a 

vokális népzene jellemzőiről, segítse elő a népi éneklési technika elsajátítását. A közösségi 

éneklés élménye és hangulata erősítse az összetartozás érzését. A tantárgy tanítása során a 

gyakorlati megközelítés, az élményszerzés dominál, amelynek eszközei a hangszerek 

bemutatása, zenehallgatás, zenefelismerés, bemutatás. 

 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az énekhang technikai adottságainak a légzés, a vokális hangzók, hangterjedelem 

fejlesztése 

– A zenei képességek a hallás, intonálás, ritmusérzék, az egyszerű, érthető és kifejező 

szövegmondás képességének, a népdalok memorizálási képességének fejlesztése. 

– Az ének és tánc egységének felismertetése, a tánc közbeni éneklés követelményeinek 

megismertetése 

– Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő népdalokon keresztül a 2/4–es 

lüktetésrend hangsúlyainak érzékeltetése, felismertetése 

– Az éneklés közösségi élményének, örömének felfedezése, megélése 

 

Tananyag 

Negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 

A 2/4–es zenei lüktetés 

D–r–m dallammagú népi játék dallamok, népdalok 

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott 

népdalok 

A választott dallamok csoportos megszólaltatása 

Népi hangszerek: idiofon hangszerek  

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét és dallamát, az alapvető ritmusértékeket, 

ritmusképleteket, a tanult hangszer jellemzőit 

A tanuló legyen képes a népdalok csoportos bemutatására, a kezdőhanghoz történő 

igazodásra, a ritmusértékek, ritmusképletek gyakorlati alkalmazására 
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2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az énekhang technikai adottságainak a légzés, a vokális hangzók, hangterjedelem 

fejlesztése 

– A népi éneklési technika kialakítása 

– A zenei képességek a hallás, intonálás, ritmusérzék, az egyszerű, érthető és kifejező 

szövegmondás képességének, a népdalok memorizálási képességének fejlesztése. 

– Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő népdalokon keresztül a 2/4–es 

lüktetésrend hangsúlyainak érzékeltetése ének és tánc közben egyaránt 

– A tánc közbeni éneklés kritériumainak, a dallamívek megformálási szabályainak 

megismertetése, megvalósítása a gyakorlat során. A karikázó dalok éneklésének 

fejlesztése, bővítése 

– Az előéneklés szabályainak, az előénekeshez történő igazodás technikájának elsajátítása, 

fejlesztése 

– A közösségi éneklés élményének, örömének felfedezése, nagyobb és kisebb létszámú 

csoportokban egyaránt 

 

Tananyag 

A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 

A 2/4–es zenei lüktetés 

A dudaritmus 

A kanásztánc ritmus 

5–6 hangterjedelmű dallamok 

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott 

népdalok 

A választott dallamok csoportos, kiscsoportos megszólaltatása 

Az előénekes feladata és funkciói, a bekapcsolódás módja 

Népi hangszerek: duda 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét és dallamát, az alapvető ritmusértékeket, 

ritmusképleteket, a tanult hangszer jellemzőit 

A tanuló legyen képes a népdalok csoportos, kiscsoportos bemutatására, a kezdőhanghoz 

való igazodásra, a tanult dal előéneklésére, az előénekeshez történő bekapcsolódásra 

 

 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az előadásmód jellemző vonásainak, megismertetése, a fokozatos tempónövelés, 

tempóváltás technikájának megvalósítása 

– A hangterjedelem növelése, a magabiztos dalkezdés megvalósítása 

– Az intonációs készség és a zenei hallás, hangszín fejlesztése 

– A hangképzési technika és a megfelelő légzéstechnika elsajátítása 

– A népi éneklési technika fejlesztése 

– Az énekelt népzenei karakterek megformálásához szükséges forma, dallam és 

tempóérzék fejlesztése 

– Az egyéni feladatvállalás, a szóló, duó, kiscsoportos éneklés ösztönzése 
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Tananyag  

A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 

A nyújtott és éles ritmus 

A 4/4–es zenei lüktetés 

A hangterjedelem növelés oktáv terjedelemig 

A lassú, közepes és gyors tempó dallampéldákon keresztül 

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott 

népdalok 

A folklórismeret tantárgy témaköréhez kapcsolódó szokásdalok 

A választott dallamok csoportos, kiscsoportos, egyéni megszólaltatása 

Népi hangszerek: tekerő, klarinét 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét és dallamát, az alapvető ritmusértékeket, 

ritmusképleteket, a tanult hangszerek jellemzőit 

A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen belüli éneklésre, a népdalok csoportos, 

kiscsoportos, egyéni bemutatására, a kezdőhanghoz történő igazodásra, az előénekeshez 

történő bekapcsolódásra 

 

 

4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az előadásmód jellemző vonásainak megismertetése, a fokozatos tempónövelés, 

tempóváltás szabályainak tudatosítása 

– A magabiztos dalkezdés elsajátítása 

– Az énekelt népzenei karakterek megformálásához szükséges forma, dallam és 

tempóérzék fejlesztése 

– A népi éneklési technika fejlesztése. 

– Az intonációs készség, zenei hallás, hangképzési technika és a megfelelő hangszín 

kialakítása, a hangterjedelem növelése 

– Az egyéni feladatvállalás, a szóló, duó, kiscsoportos éneklés ösztönzése 

 

Tananyag  

A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 

A nyújtott és éles ritmus 

A 4/4–es lüktetés 

A hangterjedelem növelése oktávon túlra 

A lassú, közepes és gyors tempó dallampéldákon keresztül 

A giusto előadásmód 

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott 

népdalok 

A folklórismeret tantárgy témaköréhez kapcsolódó szokásdalok 

Népi hangszerek: hegedű, brácsa, bőgő 

A dallamhangszerek, kísérő hangszerek, játékmód 

Az esztam és dűvő kíséret 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét és dallamát, az alapvető ritmusértékeket, a 

giusto előadásmód jellemzőit, a hangszereket, kíséretmódokat 
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A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen túl énekelni, a népdalok csoportos, 

kiscsoportos, egyéni bemutatására, a kezdőhanghoz való igazodásra, az előénekeshez 

történő bekapcsolódásra 

 

 

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei egységek érzékelésének elősegítése, zenei zárlatok és félzárlatok felismertetése 

– A giusto és a parlando, rubato előadásmód jellegzetes vonásainak megismerése és 

alkalmazása 

– A kíséretmódok és a tánc összefüggéseinek vizsgálata 

– A fokozatos tempónövelés, tempóváltás tudatos alkalmazása 

– A népdalcsokor szerkesztési elveinek megismertetése 

– A magabiztos dalkezdés elsajátítása 

– Az intonációs készség, zenei hallás, hangképzési technika, megfelelő légzéstechnika 

kialakítása, a hangterjedelem és az éneklési kedv növelése 

– Az egyéni feladatvállalás, a szóló éneklés ösztönzése 

 

Tananyag 

A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 

A periódus, zárlat, félzárlat 

A hangterjedelem növelése oktávon túlra 

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott 

népdalok 

A folklórismeret tantárgy témaköréhez kapcsolódó szokásdalok 

Népi hangszerek: cimbalom, citera, tambura  

A zene és tánc összefüggései tájegységek és tánctípusok szerint 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét, dallamát, az alapvető ritmusértékeket, 

képleteket, a periódus fogalmát, a giusto előadásmódot, a hangszereket, kíséretmódokat 

A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen felül énekelni, a népdalok csoportos, 

kiscsoportos, egyéni bemutatására, a kezdőhanghoz való igazodásra, az előénekeshez 

történő bekapcsolódásra, a kíséretmódok felismerésére, a hangszerek felismerésére, a 

táncdallamok és tánctípus hallás utáni felismerésére és azonosítására 

 

 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A vokális népzene dialektusterületeinek, az éneklési technikák stílusjegyeinek 

megismertetése 

– A dallam díszítéstechnika fejlesztése 

– Az ismeretek szintetizálásának elősegítése  

– A hangszeres népzene és a tánctípusok összefüggéseinek feltárása 

– A stílusismeret, a zenefelismerés, az éneklési készség, a díszítéstechnika, a 

légzéstechnika, az előadásmód fejlesztése 

– A vizsgahelyzetre való felkészítés 
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Tananyag 

A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 

A szinkópa 

Az aszimmetrikus zenei lüktetés 

Az 5/8–os lüktetésrend 

A periódus, a pontszerkezet 

A parlando, rubato és a giusto előadásmód 

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott 

népdalok 

A folklórismeret tantárgy témaköréhez kapcsolódó szokásdalok 

A hangszerek, hangszer–együttesek, zenekari felállások tájegységek szerint 

A zene és tánc összefüggései tájegységek és tánctípusok szerint 

Zenefelismerés 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az emberi hang sajátosságait a tanult népdalok szövegét, dallamát, az 

alapvető ritmusértékeket, képleteket, a periódust, a különböző előadásmódokat, a 

hangszereket, a kíséretmódokat 

A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen felül énekelni, a népdalok csoportos, 

kiscsoportos, egyéni bemutatására, a kezdőhanghoz való igazodásra, az előénekeshez 

történő bekapcsolódásra, a kíséretmódok felismerésére, a hangszerek felismerésére, a 

táncdallamok és tánctípus hallás utáni felismerésére, azonosítására. Az eddig tanult 

ismeretek összegzésére, a tananyag összefüggéseinek felismerésére. 

 

 

Továbbképző évfolyamok 

 

7. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei stílusok táji tagolódásának felismertetése 

– A zenei dialektusok előadásmódjának, stílusjegyeinek felismertetése 

– A kíséretmód és a tánc összefüggéseinek megismertetése, tudatosítása 

– Az aszimmetrikus zenei lüktetés felismerése, jellemzőinek azonosítása 

– A táncszók funkciójának, használatának, szövegeinek (az adott tájegység szerinti) 

megismertetése. A népzenei kiadványok népszerűsítése 

– A stílusismeret,  az éneklési készség, a díszítéstechnika, az előadásmód fejlesztése 

– A különböző népzenei dialektusok felismerési képességének, a dialektusok 

díszítésmódjainak megszólaltatásához szükséges készségek fejlesztése 

 

Tananyag 

A „jaj–nóták” jellemzői 

Az aszimmetrikus lüktetés 

Az erdélyi éneklési stílus és díszítéstechnika 

Táncszók, csujogatások 

Az periódus és a tánc összefüggései 

A sánta dűvő kíséret 

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott 

népdalok 

Az erdélyi zenekari felállások, ismert adatközlők 
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Követelmények 

A tanult népdalok szöveg és dallamismerete, csoportos, kiscsoportos, egyéni bemutatása, 

díszítése, a táncszók ismerete, gyakorlati alkalmazása 

A tanuló legyen képes a „jaj–nóták” felismerésére, éneklésre, a jellegzetes erdélyi 

hangszerek, a táncdallamok és tánctípus és kíséretmódok felismerésére 

 

 

8. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei stílusok táji tagolódásának felismertetése 

– A zenei dialektusok előadásmódjának, stílusjegyeinek felismertetése 

– A kíséretmód és a tánc összefüggéseinek megismertetése, tudatosítása 

– A tánc közbeni éneklés és csujogatás készségszintű ismeretének kialakítása 

– A szólóéneklés közönség előtti megvalósítása 

– A táncszók funkciójának, használatának, szövegeinek (az adott tájegység szerinti) 

megismertetése 

– A táji dialektusokra jellemző hangszín  technikájának elsajátítása 

– A stílusismeret, a zenefelismerés, az éneklési készség, a díszítéstechnika, az előadásmód 

fejlesztése 

– A különböző népzenei dialektusok felismerési képességének, a dialektusok 

díszítésmódjainak megszólaltatásához szükséges készségek fejlesztése 

 

Tananyag 

A szinkópás ritmusok az erdélyi népzenében 

Az erdélyi éneklési stílus és díszítéstechnika 

Táncszók, csujogatások tájegységnek megfelelően 

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott 

népdalok 

Az erdélyi zenekari felállások, ismert adatközlők (tájegységnek megfelelően) 

A siratók és keservesek jellemzői 

Táji dialektusokra jellemző hangszertársulások 

Alapvető népzenei kiadványok hangzó anyagok ismerte 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét, dallamát, a díszítéseket, a táncszókat, azok 

gyakorlati alkalmazását 

A tanuló legyen képes az önálló, közönség előtti éneklésre, a hangszerek felismerésére, a 

táncdallamok és tánctípus felismerésére 

 

 

9. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tánc közbeni énekléstechnikájának fejlesztése  

– Egyéni előadói képességek fejlesztése 

– A zenei stílusok táji tagolódásának felismertetése 

– A zenei dialektusok előadásmódjának, stílusjegyeinek felismertetése 

– A kíséretmód és a tánc összefüggéseinek megismertetése, tudatosítása 
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– A táji dialektusokra jellemző hangszín technikájának elsajátítása 

– A stílusismeret, a zenefelismerés, az éneklési készség, a díszítéstechnika, a 

légzéstechnika, az előadásmód fejlesztése 

– A különböző népzenei dialektusok felismerési képességének, a dialektusok 

díszítésmódjainak megszólaltatásához szükséges készségek fejlesztése 

 

Tananyag 

A szinkópás ritmusok az erdélyi népzenében 

Táncszók, csujogatások tájegységnek megfelelően 

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott 

népdalok 

Az erdélyi zenekari felállások, ismert adatközlők (tájegységnek megfelelően) 

Jellegzetes hangszerek: moldvai furulya, dob, koboz, doromb, hangszer–együttesek: 

hegedű, koboz, dob 

Alapvető népzenei kiadványok hangzó anyagok ismerte 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét, dallamát, díszítését, a táncszókat, azok 

gyakorlati alkalmazását 

A tanuló legyen képes az önálló, közönség előtti éneklésre, a zenekísérettel együtt énekelni, 

a hangszerek felismerésére, a táncdallamok és tánctípus felismerésére és azonosítására, a 

csoportos, kiscsoportos, egyéni bemutatásra 

 

 

10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A vokális és instrumentális népzene dialektusterületeinek, az éneklési technikák 

stílusjegyeinek, a díszítési módoknak, a hangszeres népzene jellemzőinek 

képességfejlesztése  

– A hangszeres népzene és a tánctípusok összefüggéseinek felismertetése 

– A stílusismeret, a zenefelismerés, az éneklési készség, a díszítéstechnika, az előadásmód 

fejlesztése 

 

Tananyag 

A vokális és instrumentális népzene jellemzőinek összefoglalása, rendszerezése 

A tanult népdalok ismétlése, gyakorlása 

A tanult éneklési technikák gyakorlása 

Hangszerfelismerés 

Tánczene felismerés (tájegység, típus) 

Az adatközlők életútja 

Neves gyűjtők: Kodály Zoltán, Bartók Béla, Lajtha László, Kallós Zoltán 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a néptánc tantárgyon belül választott és a helyi tantervben meghatározott 

táncokhoz kötődő népdalokat, az alapvető ritmusértékeket, ritmusképleteket, az adott 

tájegység jellemző hangszereit, hangszer–együtteseit, zenekari felállásait, a periódus 

fogalmát, jellemzőit és összefüggéseit a táncokkal, a „jaj–nóta”, sirató és keserves 

fogalmát, ismert adatközlők, gyűjtők életútját 

A tanuló legyen képes a tanult népdalok memoriter éneklésére önállóan, a tanult díszítési 
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technikák alkalmazására, alkalmazkodni a csoport hangszínéhez, hangmagasságához, a 

tanult hangszerek, kíséretmódok felismerésére 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz: 

1 db tábla, vagy flipchart 

1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép 

Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 

Népzenei kézikönyvek, lexikonok, kották 

Népzenei hangfelvételek, videó és/vagy DVD filmek 

 

 

 

TÁNCJELÍRÁS –OLVASÁS 

 

A képzés járuljon hozzá a mozdulatok tudatos időbeli, (ritmikai) térbeli, (plasztikai) 

erőfokbeli (dinamikai) elemzéséhez, a testtudat, a mozgáskoordináció kialakításához, a 

magyar néptánc táncjelírással közölt folyamatainak megismeréséhez, egyszerű motívumok, 

motívumsorok lejegyzéséhez. 

 

 

Továbbképző évfolyamok 

 

9. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A mozdulatelemzés három alaptényezője (plasztika, ritmika, dinamika), 

összefüggéseinek feltárása 

– A mozdulattípusok három leggyakoribb fajtája (lépés, ugrás, gesztusok) valamint a 

helyzettípusok fogalmának értelmezése 

– A mozdulatok elemzésének módjának, a táncjelírás alapfogalmainak (vonalrendszer, 

irányok) rögzítése, a tanult mozdulat– és helyzettípusok jelölési rendszerének 

megismertetése 

– A mozdulatanalizáló képesség, a mozgáskoordináció, a tér–, ritmus és dinamikai érzék, a 

testtudat fejlesztése 

 

Tananyag 

A tánc tagolódása: fázis, motívum, motívumfűzés 

A mozdulatelemezés három alaptényezője (plasztika, ritmika, dinamika) és azok 

összefüggései 

A táncjelírás alapfogalmai (vonalrendszer, irányok) és alkalmazásuk 

A mozdulat típusai (lépés, súlyt hordó láb mozgása, gesztus, ugrás) és jelölése 

A helyzet típusai (testpozíció–állás, súlytalan testrészek mozdulatlansága, szünet a testben, 

térben, helyen) és jelölésük 

A táncjelírásban használt kiegészítő jelek (távolság csökkentés, növelés, földhöz közeli 

lábmozdulatok, kis térdhajlítás, feszítés, a lábfej részei, dinamikai jelek, pozíciójelek, 

forgatás jele) és alkalmazásuk 
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Követelmények 

A tanuló ismerje a mozdulatelemzés alaptényezőit, a tanult mozdulat és helyzettípusokat, a 

táncjelírás vonalrendszerét és jeleit 

A tanuló legyen képes a frontirányok felismerésére és helyes használatára, a gesztusirányok 

egzakt módon való meghatározására, a motívumok ritmusának pontos eltapsolására, a 

motívumokban szereplő mozdulattípusok felismerésére, az egyszerű motívumok, 

folyamatok pontos leolvasására és előadására 

 

 

10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A további mozdulattípusok: forgások, forgatások, keringés fogalmának, jelrendszerének 

értelmezése 

– A mozdulatelemzéshez szükséges kiegészítő fogalmak: páros viszony, fogások, táncos–

eszköz viszonyának rögzítése 

– A mozdulatelemzésnél tanultak lejegyzése táncjelírással 

– A mozdulatanalizáló és szintetizáló képesség, a mozgáskoordináció, a tér, ritmus és 

dinamikai érzék, a testtudat fejlesztése 

 

Tananyag 

A mozdulat további típusai (forgás, forgatás, keringés) jelölése és olvasása 

Kiegészítő fogalmak (páros viszony, fogások, táncos–eszköz viszonya) jelölése és olvasása 

Táncjelírásnál használt kiegészítő jelek (testrészek, ízületek) jelölése és olvasása 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a helyzet– és mozdulattípusokat és azok jelölését a vonalrendszerben 

A tanuló legyen képes a különböző tánctípusok motívumainak helyes leolvasására, stílusos 

előadására, a csapásoló és eszközös motívumok pontos interpretálására, egy motívumsor 

leolvasására, folyamatos előadására 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz: 

1 db tábla, vagy flipchart 

Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 

Kézikönyvek, lexikonok 
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1.3. BALETT TANSZAK 
 

1.3.1. AZ ALAPFOKÚ BALETTOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 

 

Az alapfokú balett oktatás tantervi programja lehetőséget nyújt a tanulók 

mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sok–irányú fejlesztésére, fizikai 

állóképességének, ügyességének, cselekvő biztonságának, ritmusérzékének, hallásának, 

tér– és formaérzékének fejlesztésére, gazdagítására. Egészséges életmódra, 

magabiztosságra, határozottságra, érzelmi nyitottságra nevel,. Hozzájárul, hogy a tanulók 

személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó tevékenység és a művészetek iránt. 

Kibontakoztatja a tanulók kreativitását, improvizációs képességét, készségét. 

 A klasszikus balett, tanulása erős koncentrálást, fegyelmezett, tudatos munkát igényel. 

Tanítása fiatal korban kezdődik, hiszen a test ekkor még laza; az izmok alakíthatóak, az 

ízületek tágíthatóak. 

A klasszikus balett tantárgy mellett megismerkedhetnek a néptánc, a történelmi társastánc, 

a társastánc és a moderntánc táncnyelvével. E tantárgyak részben szorosan kapcsolódnak a 

balett oktatáshoz, részben kiegészítik, feloldják a kötött, nagy fegyelmet igénylő munkát. 

Oktatásuk célja, hogy kiegészítsék a tanulók ismereteit, közös mozgásélményt nyújtsanak, 

fejlesszék a testi ügyességet. Egy komplex oktatás keretében, a különböző táncművészeti 

ágak megismertetésével lehetőséget teremtenek a tanulók számára az életkoruknak 

megfelelő táncművészeti kultúra, műveltség megszerzésére. 

 

 

 

1.3.2. A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 

 

Tantárgyak 

 

Főtárgy: 

Balett előkészítő gimnasztika ( 1–2. előképző évfolyamon) 

Klasszikus balett (1–6. alapfokú évfolyamon és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 

 

Kötelező tantárgy: 

Balett előkészítő gimnasztika (1–2. alapfokú évfolyamon) 

Balett elmélet (3–6. alapfokú évfolyamon) 

Tánctörténet (9–10. továbbképző évfolyamon) 

 

Kötelezően választható tantárgy az összevont osztályokban: 

Balett elmélet, 

Tánctörténet  

 

Kötelezően választható tantárgy: 

Egy, a klasszikus balettől eltérő táncnyelv az alábbiak közül 

Néptánc (3–6. alapfokú évfolyamon), vagy 

Történelmi társastánc (3–6. alapfokú évfolyamon), vagy 

Társastánc (7–8. továbbképző évfolyamon), vagy 

Jazz–technika (3–6. alapfokú évfolyamon), vagy 

Graham–technika (7–8. továbbképző évfolyamon) 
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Választható tantárgyak: 

Népi játék (1–2. előképző évfolyamon) 

Kreatív gyermektánc (1–2. előképző évfolyamon) 

Néptánc (3–6. alapfokú évfolyamon) 

Történelmi társastánc (3–6. alapfok évfolyamain) 

Jazz– technika (3–6. alapfokú évfolyamon) 

Társastánc (7–8. továbbképző évfolyamon) 

Graham–technika (7–8. továbbképző évfolyamon 

 

 

Óraterv 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy 2 2 2 2 2–3 2–3 2–3 2–3 3 3 3 3 

Kötelező 

tantárgy 
  2 2 1 1 1 1   1 1 

Kötelezőe

n 

választha

tó 

tantárgy 

    1 1 1 1 1 1   

Választh

ató 

tantárgy 

2 2 1–2 1–2 1 1 1 1 1–2 1–2 1–2 1–2 

Összesen 2–4 2–4 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

A fenti táblázat Összes óra rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, 

míg a második helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez 

szükséges időre utalnak. 

 

A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam)  

 

Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfok, a harmadik számjegy a 

továbbképző évfolyamainak számát jelenti.  

A tanszakok kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a 

tanuló más tanszak vagy művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat illetve azok tanítási 

óráin részt vehet. 

 

A tanítási órák időtartama: 45 perc  

 

 

 

1.3.3. A BALETTOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

 

Kiemelt kompetencia területek a mozgáskultúra megalapozására és fejlesztésére: 

 

Szakmai kompetenciák 

Fejlessze a tanuló tánchoz szükséges képességeit, izomzatát, mozgáskultúráját, 
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ritmusérzékét, koordinációs készségét, dinamikai különbségek iránti érzékét, 

rugalmasságát, hajlékonyságát, a különböző tánctechnikák iránti érzékenységét. Ezzel 

párhuzamosan a technikai adottságok, a fizikai állóképesség, a tér–, forma– és stílusérzék, 

fantázia, előadói készség, improvizációs készség, a táncmemória fejlesztése is szükséges 

 

Személyes kompetenciák: 

Érzelmi intelligencia, művészi kifejezőkészség, szorgalom, önismeret, koncentráció, 

önfegyelem, elhivatottság, kreativitás, ötletgazdagság, az alkotói magatartás, 

lelkiismeretesség, önbizalom, testi–lelki harmónia, magabiztos fellépés 

 

Társas kompetenciák 

Együttműködés képessége, közös munka, alkalmazkodás, irányíthatóság, tolerancia, 

kommunikációs készség, azon viselkedési formák tanulása, amely alapján konstruktívan be 

tud illeszkedni és aktívan részt tud venni a társas táncolásban 

 

Módszerkompetenciák 

Tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra 

nevelése 

A táncstílusok, a tánctörténet megismertetése 

A tánc tanulásán keresztül a tanuló fejleszti akaratát, ízlését, személyiségét, 

alkalmazkodóképességét, a tánc iránti szeretetét, az interpretáláshoz szükséges 

önfegyelmét, az önkontrollt és annak tudatos használatát, a rendszeres munka igényét, a 

munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát, a gondolkodás 

szükségességének tudatát, a művészetek iránti nyitottságot, érzékenységet 

Ösztönözze a tanulót az igényes munkára, a színházi táncesemények látogatására, alkalmi 

eseményeken való szereplésre, az érzelmi nyitottságra, az egészséges életmódra, külső 

megjelenésének – testtartás, ápoltság, öltözködés – igényességére  

Irányítsa a tehetséges tanulót szakirányú továbbtanulásra, a továbbképző folytatására, az 

amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra 

 

 

 

1.3.4. A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEI 

 

A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei: 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 

intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett. 

Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 

intézmény utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja: 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi 

vizsga tantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 

programja figyelembevételével kell meghatározni. A művészeti alapvizsga és záróvizsga 

feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény állítja össze oly módon, 

hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, 

amennyiben az nem felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja. 
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Vizsga tantárgyak: 

Művészeti alapvizsga 

Klasszikus balett 

Balett elmélet 

 

Művészeti záróvizsga 

Klasszikus balett 

Tánctörténet  

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti 

alapvizsga illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti 

tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként illetve párban – a versenyfelhívásban 

meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet elérte. 

Ha a tanuló már rendelkezik a táncművészeti ág valamelyik tanszakán tánctörténet 

tantárgyból megszerzett művészeti záróvizsga–bizonyítvánnyal, akkor számára az adott 

tantárgyból a vizsga alól felmentés adható. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsga tantárgyanként 

külön–külön osztályzattal kell minősíteni. 

A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott 

osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a 

végső eredmény meghatározásában a gyakorlati tantárgyból kapott osztályzat a döntő. 

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, 

úgy annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán 

figyelembe kell venni. 

Eredményes művészeti alapvizsgát illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi 

előírt vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a művészeti alapvizsga illetve a záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből 

illetve vizsga tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a 

tanulónak csak abból a vizsgarészből illetve vizsga tantárgyból kell javítóvizsgát tennie, 

amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 

 

 

 

1.3.5. FŐTÁRGYAK 

 

KLASSZIKUS BALETT 

 

A klasszikus balett tanításának célja, hogy e zárt rendszerbe foglalt mozdulatnyelv 

segítségével a tanuló képes legyen a szép, harmonikus, koordinált mozgásra. Ez az 

évszázadokon keresztül csiszolódott tánctechnika erős koncentrálást és fegyelmezett, 

tudatos munkát igényel.  A tananyag a Vaganova–metodika alapján készült, melynek 

legfontosabb szempontjai: az életkori sajátosságok figyelembevétele az izmok 

megmunkálásában és az ésszerű fokozatosság elve a terhelésben.  

A balett oktatás tantervi programja lehetővé teszi a tanulók képességeinek 

kompetenciaalapú fejlesztését. Hozzájárul, hogy a tanuló személyisége nyitottá váljon a 

közösségi alkotótevékenységek és művészetek iránt. Fejleszti a tanulók szocializációs, 

kommunikációs készségét, kezdeményező készségét, a kulturális és általános műveltségét. 
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Lehetőséget nyújt a tanulók mozgásműveltségének, mozgáskultúrájának sokoldalú 

fejlesztésére, fizikai állóképességük, ügyességük, cselekvő biztonságuk, ritmusérzékük, 

hallásuk, tér– és formaérzékenységük fejlesztésére, gazdagítására. Figyelembe veszi az 

egyéni adottságokat, az életkorra jellemző fizikai és szellemi sajátosságokat. Célja, hogy 

felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a táncművészeti pályára, illetve az amatőr 

táncéletbe való bekapcsolódásra.  

 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A helyes testtartás kialakítása, a rúdfogás technikájának megismertetése, a lábhelyzetek: 

I., II., III., V. pozíciók és a karpozíciók: I., II., III. pozíciók gyakoroltatása 

– A tanuló testtudatának, önismeretének, ritmusérzékének, alapvető koordinációs 

készségének fejlesztése, a zenével való összhangjának növelése a gyakorlatok kivitelezése 

alatt 

 

Tananyag 

Rúdgyakorlat 

– Pozíció váltás rúddal szemben és rúd mellett 

– Demi plié I., II., V. pozíciókban 

– Battement tendu I. pozícióban rúddal szemben 

– Battement tendu I. pozícióban rúd mellett 

– Battement tendu passé par terre 

– Battement tendu jeté I. pozícióban rúddal szemben oldalra és hátra, rúdnak háttal állva 

előre 

– Demi rond en dehors és en dedans rúddal szemben, rúdnak háttal és rúd mellett 

– Rond de jambe par terre en dehors és en dedans 

– Plié soutenu I. pozícióból rúddal szemben, rúdnak háttal, és rúd mellett 

– Relevé lent 45° rúddal szemben, rúdnak háttal, és rúd mellett 

– Sur le cou–de–pied helyzetek: alacsony, rendkívüli passé 

– Relevé I., II. pozícióban rúddal szemben 

– Hajlások rúddal szemben hátra 

 

Középgyakorlat 

– Pozícióváltás. 

– Demi plié I., II., V. pozícióban 

– Battement tendu en face I. pozícióból előre, oldalra és hátra 

– Karpozíciók: előkészítő karhelyzet, I., II., III. karpozíció 

– Port de bras–k: 1/2 és I. port de bras. 

 

Allegro 

– Temps levé saute I., II. 

– Petit échappé I. pozícióból II. pozícióba ugorva rúddal szemben és középen 

– Galopp–lépés 

– Pas de bourrée suivi párhuzamos lábbal előre haladva féltalpon 
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Követelmények 

A tanuló ismerje a megfelelő rúdfogás technikáját, a kar és lábpozíciókat, a helyes 

testtartást a gyakorlatok kivitelezése során 

A tanuló legyen képes testének tudatos használatára, a tanult gyakorlatok csoportos 

bemutatására 

 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az V. pozíció pontos zárása a battement gyakorlatokban 

– A belső combizom erősítése 

– A tanuló önismeretének, egyensúlyérzékének fejlesztése 

– Önmagával szemben támasztott igényének növelése az eredmények hatékony elérésére 

– A zenével való összhang fontosságának kiemelése 

 

Tananyag 

Rúdgyakorlat 

– Grand plié I. II. V. pozíciókban 

– Battement tendu V. pozícióban 

– Battement tendu jeté rúd mellett 

– Rond de jambe par terre demi plié–vel 

– Fondu 45°–on rúddal szemben állva oldalra és hátra, rúdnak háttal állva előre 

– Átfont sur le cou–de–pied III. pozícióból indítva 

– Frappé spiccel érintve a földet előre, oldalra, hátra 

– Relevé lent 45° fölé 

– Grand battement jeté rúddal szemben állva oldalra és hátra, rúdnak háttal állva előre 

– Relevé V. pozícióban 

– Dőlés előre rúdnak háttal állva 

– Hajlás oldalra rúddal szemben állva 

 

Középgyakorlat 

– Battement tendu V. pozícióban 

– Battement tendu passé par terre 

– Demi rond lábujjheggyel földet érintve en dehors és en dedans 

– Rond de jambe par terre en dehors és en dedans 

– Plié soutenu 

– Relevé I., II. pozícióban 

– II. Port de bras 

 

Allegro 

– Temps levé sauté V. pozícióban 

– Petit échappé V. pozícióban 

– Petit changement de piéd 

– Sissonne simple rúddal szemben 

– Assamble rúddal szemben állva oldalra 

– Pas marché lépések 
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Követelmények 

A tanuló ismerje a grand és demi pliék, battement–ok dinamikai különbségét, az alapvető 

ugrásokat 

A tanuló legyen képes a tananyagból összeállított egyszerű kombinációk előadására 

csoportosan, a zenével összhangban  

 

 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A dinamikai különbségek pontos technikai kivitelezése a battement gyakorlatokban 

– A különböző lábmagasságok rögzítése 

– A csípő, sarok és váll koordinációja a pózokban 

– A fej és karkíséretek elsajátítása 

– A művészi kifejezőkészségnek, esztétikai érzéknek, memóriának, és a koncentrációs 

képességnek fejlesztése 

 

Tananyag 

Rúdgyakorlat 

– IV. pozíció megtanítása 

– Battement tendu demi plié–vel 

– Battement tendu jeté demi plié–vel 

– Battement tendu jeté pointé előre, oldalra, hátra 

– Preparáció a rond de jambe par terre–hez 

– Fondu 45 °–on rúd mellett 

– Soutenu 45°–on előre, oldalra, hátra 

– Frappé 35°–on előre, oldalra, hátra 

– Double frappé 35°–on, előre, oldalra, hátra 

– Petits battements sur le cou–de–pied 

– Relevé lent 90°–on előre, oldalra, hátra 

– Developpé 90°–on előre, oldalra, hátra 

– Grand battement jeté előre, oldalra, hátra 

– Hajlások rúd mellett 

– Félfordulat V. pozícióból V. pozícióba rúd felé és rúdtól elfordulva 

– Balance féltalpon  I., II., IV., V. pozíciókban állva 

– Pas de bourrée lábváltással rúddal szemben en dohors és en dedans 

 

Középgyakorlat 

– Grand plié I., II. pozícióban 

– Battement tendu demi plié–vel 

– Battement tendu marché 

– Battement tendu jeté 

– Battement tendu jeté demi plié–vel 

– Rond de jambe par terre demi plié–vel 

– Relevé lent 45°–on 

– Frappé lábujjheggyel érintve a földet 

– Pózok lábujjheggyel érintve a földet, nagy kartartással croisé, éffacée előre, hátra, 

valamint I., II., III. arabesque–ben 

– Temps lié par terre tagoltan en dehors, en dedans 

– III. Port de bras 
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Allegro 

– Petit echappé egy lábra érkezve 

– Assemblé oldalra 

– Glissade oldalra  

– Sissonne simple en face 

– Changement 1/4 és 1/2 fordulattal 

– Pas chassé előre és oldalra 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a különböző rúd– és középgyakorlatok plié–s formáit, legyen képes a 

lábmagasságok – 35 fok, 45 fok, 90 fok – látható megkülönböztetésére, ismerje az I., II., 

III. arabesque pózokat 

A tanuló legyen képes a súlyláb, és a szabadláb használatának megkülönböztetésére, a 

lábmagasságok– 35 fok, 45 fok, 90 fok – pontos kivitelezésére, egyszerű kombinációk 

csoportos előadására a tanult lépésekből 

 

 

4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A súlyláb izomzatának fejlesztése egyes gyakorlatok féltalpra emelésével 

– A csípő, a sarok és a váll koordinációja az écarté póznál 

– Az egyensúly érzék fejlesztése a balance helyzetben és a tour preparációknál 

– A tanuló tér és formaérzékének, az önálló tudatos munkára való képességének fejlesztése 

– A csoportos munkában való együttműködés magatartásformájának kialakítása 

 

Tananyag 

Rúdgyakorlat 

– Demi plié és grand plié IV. pozícióban 

– Battement double–tendu előre, oldalra, hátra, nyújtott lábbal és demi–plié–vel 

– Battement tendu jeté passé par terre 

– Battement tendu jeté–developpé előre, oldalra, hátra 

– Grand rond de jambe par terre en dehors és en dedans 

– Fondu 45°–on féltalpra emelkedéssel 

– Double fondu 45°–on talpon 

– Demi rond 45°–on talpon en dehors és en dedans 

– Grand ronde 45°–on talpon en dehors és en dedans 

– Frappé és double frappé féltalpon 

– Előkészítő a rond de jambe en l’ air–hez 

– Developpé passé, en face 

– Petits battement sur le cou–de–pied féltalpon 

– Attitude helyzetek 

– Relevé egy lábon 

– Balance lábujjhegyen rendkívüli sur le cou–de–pied–ben tartott szabadlábbal 

 

Középgyakorlat 

– Grand plié IV. és V. pozícióban 

– Battement tendu pózokban nagy kartartással 

– Battement double–tendu oldalra, nyújtott lábbal és demi–plié–vel  



 

 

77 

– Battement tendu jeté pointé 

– Battement tendu jeté marché 

– Fondu 45 °–on en face 

– Soutenu 45°–on en face 

– Frappé 35°–on en face 

– Double frappé 35°–on en face 

– Relevé lent 45°–on pózokban 

– Relevé lent 90°–on en face 

– Developpé 90°–on en face 

– Écarté előre és hátra pózok nagy kartartással, spiccel a földön 

– Temps lié par terre hajlással 

– Pas de bourré en dehors 

– 3/4 fordulat V. pozícióból V. pozícióba 

 

Tour–ok 

– Preparáció a tour sur le cou–de–pied–hez II., IV., V. pozícióból en dehors és en dedans 

V. pozícióba zárva 

– Tour sur place 

 

Allegro 

– Temps levé sauté volé V. pozícióban előre haladva 

– Petit jeté oldalra, rúddal szemben 

– Échappé 1/4 és 1/2 fordulattal 

– Double assemblé oldalra 

– Sissonne fermé 45°–on oldalra 

– Pas de chat (olasz forma) 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a nagypózok használatát középen, elsősorban a battement–oknál, a 1/2 és 

3/4 fordulatok technikáját rúdnál és középen.  

A tanuló legyen képes az adott év meghatározott lépéseinek féltalpra emelésére, a 1/4 és 

1/2 fordulatos ugrások bemutatására, a gyakorlatok tempóinak gyorsítására, a tananyagból 

összeállított egyszerű kombinációk előadására csoportos formában 

 

 

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A forgások technikájának fejlesztése 

–  A tér beosztása az en tournant gyakorlatokban 

– A combizom erősítése, az ugrások magasságának növelése 

– A tanuló fizikai állóképességének fejlesztése, igényének növelése a feladatok pontos 

kivitelezésére 

– A művészi kifejezés iránti nyitottság és az esztétikai–művészeti tudatosság fejlesztése 

 

Tananyag 

Rúdgyakorlat 

– Battement tendu pózokban nagy kartartással 

– Battement tendu jeté pózokban nagy kartartással 

– Battement tendu jeté pointé pózokban nagy kartartással 
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– Double fondu 45°–on féltalpra emelkedéssel 

– Soutenu 45°–on féltalpra emelkedéssel 

– Demi rond 45°–on féltalpon 

– Grand ronde 45°–on féltalpon 

– Rond de jambe en l’ air talpon 

– Fouetté talpon 1/2 fordulattal 

– Relevé lent pózokban 

– Developpé pózokban 

– Grand battement jeté pointé előre, oldalra, hátra 

– Mély hajlások előre és hátra 

– Balance lábujjhegyen, 45°–on tartott szabadlábbal 

 

Középgyakorlat 

– Battement tendu en tournant 1/8 és 1/4 fordulatokkal 

– Battement double–tendu előre és hátra, nyújtott lábbal és demi plié–vel 

– Battement tendu jeté en tournant 1/8 és 1/4 fordulatokkal 

– Battement tendu jeté passé par terre 

– Battement tendu jeté–developpé előre, oldalra, hátra 

– Grand rond de jambe par terre 

– Fondu 45°–on talpon, pózokban kis kartartással 

– Soutenu 45°–on talpon, pózokban kis kartartással 

– Relevé lent 90°–on talpon, pózokban 

– Developpé 90°–on talpon, pózokban 

– Grand battement jeté 

– Pas balancé en face és 1/4 fordulattal 

– Pas bourrée en dedans 

– IV. port de bras 

 

Tour–ok 

– Egy tour sur le cou–de–pied II., IV., V. pozícióból 

– Tour pas de bourrée diagonálban 

– Tour chainé diagonálban 

 

Allegro 

– Changement egy fordulattal 

– Assemblé előre és hátra 

– Glissade előre és hátra 

– Petit jeté oldalra 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a nagy pózokat a rúdnál, a battement–ok en tournant formáit, a kispózokat 

középen, a tanult diagonál forgásokat. 

A tanuló legyen képes egy tour sur le cou de pied kivitelezésére, en tournant ugrásokra, 

ebben az évben előírt gyakorlatokat 45 fokon lévő szabad lábbal féltalpon bemutatni a 

rúdnál, a tananyagból összeállított egyszerű kombinációk előadására, csoportos formában. 
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6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az első öt évfolyamban elsajátított tananyag elmélyítése 

– A törzs, a fej, a végtagok harmonikus, koordinált mozgásának fejlesztése, az izomzat 

teherbíró képességének és az ízületek mozgáshatárának fokozása 

– A mozgás szépítése, a kivitelezés tökéletesítése 

– A korábbi évfolyamokon tanultak összegzése 

 

Tananyag 

– Az első öt év tananyagának összegzése 

– A gyakorlatok pontos technikai kivitelezése 

– Nagy pózok a rúdnál 

– Kis és nagy pózok a középgyakorlatokban 

– Helyben forgások és diagonál tour–ok 

– Az ugrások  en tournant formái 

– Az alapfokú művészeti vizsga anyaga 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az előző évek lépésanyagát, az alapfokú művészeti vizsga anyagát. 

A tanuló legyen képes a gyakorlatok koordinált kivitelezésére összhangban a zenével, a 

térben való eligazodásra, a koreográfiák pontos megvalósítására, a tananyagból 

összeállított egyszerű kombinációk előadására csoportosan, a pozitív beállítódások, 

magatartások és szokások kialakítására, az alapfokú művészeti vizsga teljesítésére. 

 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után: 

 

A tanuló ismerje 

A kar– és lábpozíciókat 

A klasszikus balett alapelemeit 

A tanult tananyag szakkifejezéseit 

A szakkifejezések jelentését 

A színpad törvényszerűségeit 

Az alapfokú művészeti vizsga anyagát 

 

A tanuló legyen képes 

A tanult gyakorlatok pontos kivitelezésére 

A kombinációk használatára 

A zene és a tánc összhangjára 

A zenei periódusokhoz és hangsúlyokhoz való alkalmazkodásra 

A térben való eligazodásra, a koreográfiák pontos megvalósítására 

A táncos partnerkapcsolat kialakítására 

A csoportos munkában való fegyelmezett együttműködésre 

Az alapfokú művészeti vizsga teljesítésére, a továbbképző évfolyamainak elvégzésére 

 

 

 

 

 



 

 

80 

A művészeti alapvizsga követelményei: 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati és elméleti vizsgából áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Klasszikus balett 45 perc 

 

A vizsga tartalma 

Rúdgyakorlatok 

– Technikailag emelkedő nehézségi fokú, több gyakorlatból álló, egymást követő 

gyakorlatsorok a rúdnál (plié, battement tendu, battement tendu jeté, rond de jambe par 

terre, fondu, frappé, adagio, grand battement jeté gyakorlatok) 

Középgyakorlatok 

– Különböző dinamikájú, a tananyagban előírt elemekből álló gyakorlatok, gyakorlatsorok 

középen (battement tendu, jeté, fondu, adagio, grand battement jeté gyakorlatok, a pózok 

alkalmazásával) 

Allegro 

– Kis ugrások egyszerű kombinációk formájában (temps levé sauté, petit changement, petit 

échappé, assemblé, petit jeté, sissonne simple, glissade alkalmazásával) 

Nagy ugrás (sissonne fermée) 

Tourok 

Forgások középen és diagonálban (egy tour sur le cou –de– pied II. IV. V. pozícióból, tour 

sur place középen, tour pas de bourrée diagonálban) választhatóan 

A bemutatott gyakorlatok nevének felismerése és értelmezése 

 

A vizsga értékelése 

– A gyakorlatok értelmezése és pontos bemutatása 

– Technikai biztonság 

– Koordinált, esztétikus előadásmód 

– A gyakorlatok zenével összehangolt kivitelezése 

– Fegyelmezett együttműködés a csoportos munkában 

 

 

Továbbképző évfolyamok 

 

7. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tér beosztása a pózok használatánál a rúdgyakorlatokban 

– A forgások technikájának tökéletesítése, a battírozás előkészítése, IV. arabesque 

elsajátítása 

– A tanuló kreativitásának fejlesztése 

– A már elsajátított tudás alkalmazása az új ismeretekben 

– Igényének növelése a feladatok művészi kivitelezésére 

– Fokozni a művészi kifejezés iránti nyitottságát, és az esztétikai–művészeti tudatosságot 

 

Tananyag 

Rúdgyakorlat 

– Battement double–tendu nyújtott lábbal és demi–plié–vel pózokban 
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– Battement tendu jeté–developpé pózokban 

– Battement tendu jeté enveloppé 

– Fondu 45°–on lábujjhegyre emelkedéssel pózokban 

– Fondu 45°–on tombé–val 

– Soutenu 45°–on lábujjhegyre emelkedéssel pózokban 

– Fouetté 45°–on rúd felé és rúdtól elfordulva 

– Frappé ritmizálva 

– Rond de jambe en l’ar féltalpon 

– Relevé lent lábujjhegyre emelkedéssel 

– Passé developpé lábujjhegyre emelkedéssel 

– Petits battements ritmizálva 

– Battement pour batterie 

– Developpé ballotté 45°–on 

– Allongé pózok 

– Grand battement jeté developpé–val 

– Coupé–piqué V. pozícióban talpon és féltalpon 

– Balance passé helyzetben 

 

Középgyakorlat 

– Battement tendu en tournant 1/2 fordulattal 

– Battement tendu jeté en tournant 1/2 fordulattal 

– Fondu 45°–on lábujjhegyre emelkedéssel előre, oldalra, hátra 

– Soutenu 45°–on lábujjhegyre emelkedéssel előre, oldalra, hátra 

– Frappé talpon demi pliével 

– Grand battement jeté pózokban 

– Grand battement jeté marché 

– Pas de bourrée en tournant 3/4 fordulattal 

– IV. arabesque lábujjheggyel a földet érintve 

– V. port de bras 

– VI. port de bras 

– Pas failli előre és hátra 

 

Tour–ok 

– Tour sur le cou–de–pied IV. pozícióból 2 fordulattal 

– Tour posé en dehors, en dedans 

– Tour tire–bouchon 1 fordulattal 

– Tour  piqué diagonálban 

 

Allegro 

– Échappé 1 fordulattal 

– Temps levé sauté 1 lábon 

– Assemblé pózokban 

– Glissade pózokban  

– Petit jeté pózokban. 

– Sissonne fermé 45°–on pózokban 

– Sissonne ouverte 45° 

– Sissonne tombé előre, hátra, oldalra 

– Ballonné 45°–on oldalra helyben, és coupé–val 

– Échappé battu rúddal szemben 
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Követelmények 

A tanuló ismerje a rúdgyakorlatokat (soutenu, fondu) pózokban és féltalpon, 45 fokon 

végzett szabad lábbal, adagio elemeket féltalpra emelkedéssel a rúdnál, IV. arabesque pózt 

lábujjheggyel a földet érintve, V., VI. port de bras–t, az ugrásokat pózokban (assamble, 

glissade, sissonne fermé), tour piqué–t diagonálban. 

A tanuló legyen képes a tour sur le cou–de–pied bemutatására II., IV., V. pozícióból, a 

tananyagból összeállított összetett kombinációk előadására csoportosan. 

 

 

8. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A súlyláb izomzatának erősítése plié–relevés gyakorlatok alkalmazásával rúdnál, és 

középen 

– A grand tourok technikájának megismertetése 

– Az entrechat battu–k előkészítése 

– A tour lent szabályainak tudatos alkalmazása 

– A tanuló súlyláb izomerejének fejlesztése speciális gyakorlatokkal 

– A tanuló belső motivációjának növelése, önállóságának, fejlődés igényének kialakítása 

 

Tananyag 

Rúdgyakorlat 

– Battement tendu en cercle 

– Battement tendu jeté en cercle 

– Battement tendu jeté enveloppé 

– Fondu 90°–on talpon 

– Double fondu 90°–on talpon 

– Frappé plié–relevé–vel 

– Double frappé plié–relevé–vel 

– Rond de jambe en 1’air plié–ben befejezve 

– Relevé lent plié–relevé–vel 

– Developpé plié–relevé–vel 

– Developpé passé féltalpon 

– Developpé ballotte 90°–on 

– Demi rond 90°–on talpon 

– Grand rond 90°–on talpon 

– Fouetté 90°–on 

– Grand battement jeté passé par terre 

– Grand battement jeté developpé–val, talpon pózokban 

 

Középgyakorlat 

– Fondu 45°–on lábujjhegyre emelkedéssel pózokban 

– Soutenu 45°–on lábujjhegyre emelkedéssel pózokban 

– Fouetté 45°–on talpon 

– Relevé lent 90°–on lábujjhegyre emelkedéssel. 

– Passé developpé 90°–on lábujjhegyre emelkedéssel 

– Tour lent nagy pózokban, kivéve IV. arabesque 

– IV. arabesque 45°–ra megemelt lábbal 

– Grand battement jeté pointé–val 

– Pas de bourrée dessus–dessous 
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Tour–ok 

– Tour sur le cou–de–pied 1 fordulattal rúd mellett V. pozícióból indítva 

– Tour tire–bouchon 2 fordulattal 

– Grand tour 1 fordulattal éffacée attitude–ben tartott lábbal 

– Tour posé en suite 

 

Allegro 

– Ballonné 45°–on haladva pózokban 

– Échappé battu 

– Pas de chat 45°–on hátra (orosz forma) 

– Temps lié sauté 

– Sissonne fermé 90°–on oldalra 

– Sissonne fermé 90°–on pózokban 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az év anyagából a plié–relevével végzett gyakorlatokat, a 90 fokon 

végzett demi és grand rondokat talpon, tour lent nagypózokban, tour pose–t en suite. 

A tanuló legyen képes a hatékony önálló tanulásra, az önálló feladatvállalásra és 

szerepvállalásra, a tananyagból összeállított, összetett kombinációk előadására csoportos 

formában. 

 

 

9. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A grand fouetté, a grand allegro–k, magasságának növelése 

– A balance helyzetek nagy pózokban való elsajátítása 

– A tanuló kombinációs készségének, mozgás memóriájának fejlesztése 

– A tánc– technikai biztonság erősítése, a művészi kifejezés sokfélesége iránti nyitottság, 

fogékonyság kialakítása 

 

Tananyag 

Rúdgyakorlat 

– Fondu 90°–on lábujjhegyre emelkedéssel 

– Double fondu 90°–on lábujjhegyre emelkedéssel 

– Soutenu 90°–on lábujjhegyre emelkedéssel 

– Frappé posé–val 

– Double frappé posé–val 

– Rond de jambe en 1’air 45°–on plié–relevé–vel 

– Demi rond 90°–on féltalpon 

– Grand rond 90°–on féltalpon 

– Grand battement jeté pointé–vel 

– Balance féltalpon nagy pózokban 

 

Középgyakorlat 

– Fondu 90°–on talpon en face és pózokban 

– Soutenu 90°–on talpon en face és pózokban 

– Relevé lent 90°–on plié–relevé–vel 

– Developpé 90°–on plié–relevé–vel 
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– IV. arabesque 90°–on 

– Grand fouetté a la seconde–ból I. arabesque–be fordulva 

– Temps lié par terre 45°–on talpon 

– Pas de bourrée dessus–dessous en tournant 

 

Tour–ok 

– Grand tour 1 fordulattal I. arabesque–ben és a la secondban 

– Tour tire–bouchon 2 fordulattal diagonálban chassé indítással 

 

Allegro 

– Entrechat quatre 

– Royal 

– Jeté coupé–val 45°–on croisé–ban és effacée–ban előre haladva 

– Grand assemblé 

– Pas failli előre haladva 

– Contre temps 

– Jeté entrelacé. 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje rúdnál az előírt tananyag mozdulatait féltalpon, fouetté–kat 90 fokon 

tartott szabad lábbal, temps lied par terre–t hajlással és 45 fokon, grand tour–t egy 

fordulattal I. arabesque–ből, entrechat–kat: quatre royal, grand allegro–kat: assamble, pas 

failli, entrelacé. 

A tanuló legyen képes a megszerzett ismeretanyagot beépíteni az általános műveltség más 

területeire, a szakkifejezések, fogalmak megismerésére és gyakorlati alkalmazására, a 

tananyagból összeállított összetett kombinációk előadására, csoportos formában. 

 

 

10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tánc színpadi követelményeinek megfelelő magatartás, előadásmód, tánctechnikai 

minőség fejlesztése 

– A záróvizsga anyagának gyakorlása 

– A tanuló előadóművészi készségének fejlesztése 

 

Tananyag 

Rúdgyakorlat 

– Fondu 90°–on lábujjhegyre emelkedéssel pózokban 

– Double fondu 90°–on lábujjhegyre emelkedéssel pózokban 

– Soutenu 90–on féltalpon pózokban 

– Frappé posé–val 1/2 fordulattal 

– Double frappé posé–val 1/2 fordulattal 

– Demi rond 90°–on plié–relevé–vel 

– Grand rond 90°–on plié–relevé–vel 

– Grand battement jeté balancoire 

 

Középgyakorlat 

– Fondu 90°–on lábujjhegyre emelkedéssel en face és pózokban 

– Soutenu 90°–on féltalpon en face és pózokban 
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– Grand fouetté 1/2 fordulattal 

– Temps lié par terre en tournent 1 fordulattal 

– Temps lié par terre 90°–on talpon 

– Grand battement jeté developpé–val en face és pózokban 

 

Tour–ok 

– Tour degagé diagonálban 

– Pas emboité diagonálban 

 

Allegro 

– Grand jeté 

– Grand assemblé en tournant 

– Grand fouetté 1/2 fordulattal 

– Pas couru 

 

Spicc 

Ajánlott gyakorlatok: 

– Relevé–k I., II., V. pozícióban 

– Échappé en face 

– Glissade előre, oldalra, hátra 

– Temps lie  

– Assamble soutenu 

– Pas de bourrée lábváltással en dehors és en dedans 

– Pas de bourrée suivi párhuzamos lábbal előre és hátra haladva 

– Pas de bourrée suivi V. pozicióban diagonálban és en tournant 

– Tour pas de bourrée 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje rúdnál az előírt tananyag mozdulatait féltalpon, plié–relevé–s 

gyakorlatokat, tour degagé–t, pas emboité–t diagonálban, a grand allegro–kat: grand jeté, 

grand assamblé, grand fouetté 

A tanuló legyen képes a megszerzett ismeretanyagot beépíteni az általános műveltség más 

területeire, a dinamikai különbségek megvalósítására, a kifejező előadásmódra, a 

kombinációk szólisztikus előadására, a tananyagból összeállított összetett kombinációk 

előadása csoportosan 

 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után: 

 

A tanuló ismerje 

A tanult tananyagot, szakkifejezéseket, fogalmakat, a lépések helyes kivitelezésének 

szempontjait, a tudásszintjének megfelelő bonyolultabb kombinációkat és azok szabályait, 

az alapvető zenei jellemzőket, a művészeti záróvizsga anyagát. 

 

A tanuló legyen képes 

A balett gyakorlatainak harmonikus, koordinált bemutatására, a zene és a tánc 

összhangjának megvalósítására, a dinamikai különbségek megvalósítására, a kifejező 

előadásmódra, az élmények és érzések kreatív kifejezésére, művészi önkifejezésre, a 

hatékony önálló tanulásra, az önálló feladatvállalásra, a táncok színvonalas teljesítésére, 

színpadi megjelenítésére, a megszerzett ismeretanyag beépítésére az általános műveltség 
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más területein, az előadások elemzésére, saját nézőpont kialakítására, a pozitív 

beállítódások, magatartások és szokások kialakítására, az egészséges életvitelre, 

kapcsolatépítésre hazai és nemzetközi vonatkozásban. 

 

 

A művészeti záróvizsga követelményei: 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgából áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Klasszikus balett 

45–50 perc 

 

A vizsga tartalma 

Rúdgyakorlatok 

– Technikailag emelkedő nehézségi fokú, több gyakorlatból álló, egymást követő 

gyakorlatsorok a rúdnál (plié, battement tendu, battement tendu jeté, rond de jambe par 

terre, fondu, frappé, adagio, grand battement jeté gyakorlatok) 

Középgyakorlatok 

– Különböző dinamikájú, a tananyagban előírt elemekből álló gyakorlatok, gyakorlatsorok 

középen (battement tendu, jeté, fondu, adagio, grand battement jeté gyakorlatok, a pózok 

alkalmazásával) 

Allegro 

– Kis ugrások egyszerű kombinációk formájában 

– Nagy ugrások 

Tourok 

 Forgások középen és diagonálban 

 

A vizsga értékelése 

– A gyakorlatok, gyakorlatsorok pontos bemutatása 

– Technikai biztonság 

– Koordinált, esztétikus előadásmód 

– A gyakorlatok zenével összehangolt kivitelezése 

– Fegyelmezett együttműködés a csoportos munkában 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz: 

Balett rudak 

Zongora, vagy gyorsításra, lassításra alkalmas hangtechnikai eszköz 

Kották 

Erősítő, hangfalak 

CD–lejátszó, Videó – televízió – képfelvevő, DVD lejátszó 

Kézikönyvár: szakirodalom, kiadványok, újságok 

CD–k, kazetták, DVD–k, videokazetták 

Jelmezek, dresszek, fellépő ruhák 
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BALETTELŐKÉSZÍTŐ GIMNASZTIKA 

 

A balettelőkészítő gimnasztika célja, hogy az előképzős tanulók testét a helyes testtartás 

elsajátításával, izomfejlesztő és erősítő gyakorlatokkal tegye alkalmassá a balett oktatás 

megkezdésére. Lelkileg és fizikailag egyaránt hangolja rá a nehéz, figyelmes munkára, 

készítse fel az izmokat a nehezedő gyakorlatok elvégzésére. A gimnasztikus 

alapkövetelményű mozgásanyag a legmegfelelőbb a balett oktatás előkészítésére. Egyszerű 

mozgásformáiból adódóan., tananyaga az életkor és az érettség szempontjából arányosan 

alakítható. Felkészíti a tanulót testileg és szellemileg, az egészséges, fegyelmezett, 

harmonikusan képzett, kifinomult mozgások elsajátítására. A gimnasztikai gyakorlatok 

széles skálája lehetővé teszi az izomerő fejlesztését, az állóképesség növelését, az ízületek 

flexibilitását, a koordinált plasztikus mozgáskészséget, ami segíti a balett speciális 

követelményeinek elsajátítását. Ez a mozgásrendszer az egész mozgatórendszerre ható 

nyújtó és erősítő mozgások összessége, amely olyan alapkoordinációs képességeket 

fejleszt, amik harmonikusan alakítják a tanuló szervezetét, elősegítik a mozgásérzékelés 

fejlődését, valamint ismeretet közvetítenek a mozgás, tér, idő és dinamika összetevőiről. 

 

 

Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A helyes testtartás, a különböző járás és futásformák, az álló, ülő, térdelő és fekvő 

helyzetek, a kartartások és karvezetések megismertetése.  Az izomzat erősítése, a 

különböző izomcsoportok nyújtása 

– A tanuló tágságának és hajlékonyságának, állóképességének, egyensúlyérzékének, 

rugalmasságának, ízületi mozgékonyságának, koordinált mozgásának, kitartásának 

ritmusérzékének fejlesztése. A tudatos testhasználat, fegyelmezett és céltudatos hozzáállás, 

megfelelő önértékelés, térben való tájékozódás képességének kialakítása 

 

Tananyag: 

Bemelegítő gyakorlatok 

– Különböző járás– és futásformák 

 

Gyakorlatok középen, állásban 

Lábfejgyakorlatok 

– Féltalp – spicc 

– Lábcsúszatás előre és zárás parallel pozícióban 

– Lábfelhúzás parallel–passé helyzetben 

 

Nyújtó gyakorlatok 

– Guggolásban rugózás, 

– Zárt állásban hátul összefogott kézzel előrehajlás 

– Terpeszállásban törzsdöntés előre 

 

Gyakorlatok ülőhelyzetben 

Nyújtott ülésben 

– Lábfej gyakorlatok 

– Nyújtó gyakorlatok 
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– Hát– és törzserősítő gyakorlatok 

– Oldalizmok nyújtása 

– Csípő–váll kontrollálása 

Hajlított ülésben 

– Hasizom erősítő gyakorlatok 

– Gerinc hajlékonyságát elősegítő gyakorlatok 

Terpeszülésben  

– Nyújtás 

 

Gyakorlatok térdelésben 

– Rüszt fejlesztés 

– Combizom erősítés 

– Derékhajlítás 

– Grand battement előkészítés 

 

Gyakorlatok fekvő helyzetben 

– Háton fekvésben 

– Hasizom fejlesztés 

– Combizom erősítés 

– Gerinc hajlékonyságának fejlesztése 

– Nyújtás 

 

Hason fekvésben  

– Hátizom gyakorlatok 

 

Nyújtások 

– Béka 

– Híd 

– Haránt spárgák 

– Angol spárga 

 

Ugrások 

– Allegro előkészítésére 

– Ugrás 2 lábra érkezve – ugrás 1 lábra érkezve  

 

Kargyakorlatok 

– Kartartások  

– Karvezetések 

– Helyes kézfej és ujjtartás 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a helyes testtartást, a különböző járás és futásformákat, álló, ülő, térdelő 

és fekvőhelyzeteket, a kartartásokat és a karvezetéseket 

A tanuló legyen képes a tanult gyakorlatok csoportos bemutatására tanár segítségével 

 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az en dehors járásformák, a ritmizált járás– és futásformák megismertetése. A 
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középgyakorlatok és az ugrások kifordítása en dehors helyzetbe 

– A tanuló rugalmasságának, hajlékonyságának, izomerejének, állóképességének, 

ritmusérzékének, koordinációs képességének fejlesztése 

 

Tananyag 

Bemelegítő gyakorlatok 

– Járás csípőre tett kézzel, lefeszített spiccel, egyszerű ritmus tapsolása járással együtt  

– Féltalpon járás karvezetésekkel 

– Járás kifelé fordított lábakkal, később ritmizált járás 

– Járás nyújtott térddel, törzshajlítással és döntéssel kombinálva 

– Futás térdemeléssel, sarokemeléssel  

– Szökdelés páros lábbal, guggolásban 

– Oldal chassé 

– Előre chassé 

 

Gyakorlatok középen 

– Spicc, féltalp en dehors I. pozícióban, II. pozícióban karhasználattal 

– Lábcsúsztatás előre és oldalra en dehors helyzetben 

– Terpeszállás kifelé fordított lábbal: törzshajlítás, előre törzsdöntés 

 

Gyakorlatok ülő helyzetben 

Nyújtott ülésben 

– Lábfej és nyújtó gyakorlatok 

Hajlított ülésben 

Hasizom erősítő gyakorlatok 

– „Z– ülésben 

– Láblendítés Z ülésből oldal irányba, oldalt alkartámaszra érkezve és vissza kiinduló 

helyzetbe 

 

Keresztező ülésben 

– Derék – váll elfordítás  

Terpeszülésben 

– Nyújtás 

 

Gyakorlatok térdelő helyzetben 

– Rüszt fejlesztése 

– Nyújtó és erősítő gyakorlatok 

 

Gyakorlatok fekvő helyzetben 

Hason fekvésben 

– Lábemelés hátra váltott lábbal 

– Páros lábemelés hátra  

– Páros lábemelés hátra – vízszintes olló spiccben – flexben  

Háton fekvésben 

– Hasizom erősítő és nyújtógyakorlatok 

 

Előre irányú tágítás 

– Nyújtott lábbal függőleges olló mozdulatok – vízszintes olló spiccben – flexben 

(hasizom) 

– Grand battement jeté előre – zárás, felüléssel   
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Ugrások 

– En dehors I. pozíció demi pliébe érkezés 

– En dehors II.pozícióba érkezés 

 

Kargyakorlatok 

– I.–II.–III. kartartások 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a járásformákat en dehors helyzetben, a ritmizált járás– és futásformákat, 

a középgyakorlatokat en dehors helyzetben, az ugrásokat en dehors helyzetben 

A tanuló legyen képes a tananyag technikailag pontos elsajátítására, a tudatos kivitelezésre, 

zenével összhangban, koordinált mozgásra, a tanult gyakorlatok bemutatására csoportosan, 

tanár segítségével 

 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A kombinációs készség fejlesztése a járás– és futásformákban, valamint a 

középgyakorlatokban. A tér beosztása az en tournant gyakorlatokban 

– A tanuló rugalmasságának, hajlékonyságának, izomerejének, állóképességének, 

ritmusérzékének, koordinációs képességének fejlesztése 

 

Tananyag 

Bemelegítő gyakorlatok körben 

– Féltalpon járás kifelé fordított lábbal, karvezetésekkel 

– Ruganyozó futás 

– Guggoló támaszból jobb láb kilépés előre harántterpeszbe, törzshajlítás előre  

– Felugrás két lábról egy lábra majd a felhúzott láb előre kinyújtásával összeugrás két 

lábra, majd ellenkezőleg 

– Chassé előre kombinációk. 

 

Gyakorlatok középen 

– Lábfejgyakorlatok, 

– Lábnyújtások, 

– Passé helyzetek parallelben 

 

Gyakorlatok ülő helyzetben: 

Nyújtott ülésben 

– Csípőemelés, lábkivezetés oldalra 

– Lábemelés előre spiccben, majd flexben en dehors helyzetben 

Hajlított ülésben 

– Hasizom erősítő gyakorlatok 

„Z– ülésben 

– Attitude és arabesque helyzet előkészítés 

Keresztező ülésben 

– Nyújtás 
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Gyakorlatok térdelő helyzetben 

– Combizom és hajlékonyság 

– Nyújtó és erősítő gyakorlatok 

Terpeszülésben 

– Nyújtás 

 

Gyakorlatok fekvő helyzetben 

Hason fekvésben 

– Hátizom gyakorlatok 

Háton fekvésben 

– Developpé előkészítés 

– Fondu előkészítés 

– Grand battement jeté előkészítés  

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a járásformák kombinációit en dehors helyzetben, a ritmizált járás– és 

futásformákat, a középgyakorlatok kombinációit en dehors helyzetben, az ugrásokat en 

tournant helyzetben 

A tanuló legyen képes a tananyag technikailag pontos elsajátítására, a tudatos kivitelezésre, 

zenével összhangban, koordinált mozgásra, a tanult gyakorlatok bemutatására csoportosan, 

tanár segítségével 

 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A kombinációs készség fejlesztése a járás és futásformákban, az összetett törzs és 

lábgyakorlatokban 

– A tanuló rugalmasságának, hajlékonyságának, izomerejének, állóképességének, 

ritmusérzékének fejlesztése 

– A tudatos testhasználat, a koordinációs képesség, a megfelelő önértékelés elősegítése 

– A térben való tájékozódás, a dinamikai érzék, a fizikai képességek, és az egymás iránt 

érzett kölcsönös bizalom növelése 

 

Tananyag 

Gyakorlatok körben 

– Járásformák kombinálása, ritmizálása karhasználattal 

– Futásformák kombinálása, ritmizálása karhasználattal 

– Szökdelések variációi, két lábról egy lábra, két lábról két lábra, egy lábról két lábra  

– Előre láblendítéssel járás 

– Láblendítés hátra, törzshajlítással előre, kéz érintéssel a talajon 

 

Gyakorlatok rúdnál 

– Demi plié paralel helyzetben és I.pozícióban 

– Lábkivezetés előre majd oldalra 

– Csípővel kidőlés a rúdtól jobbra, majd vissza tengelybe, a láb elenged, megtart, majd zár. 

– Rúddal szemben I pozíció, jobb láb passé, jobb kézzel térdfogás és lábkihúzás hátra, 

majd elenged, megtart, kinyújt és zár 
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Középgyakorlatok 

Álló gyakorlatok 

Ülő gyakorlatok 

– A tanult gyakorlatok kombinálása karhasználattal nyújtott és terpeszülésben 

 

Páros nyújtó és erősítő gyakorlatok 

– Egymással szemben nyújtott ülés, talpak összeillesztenek és kézfogás, egymást felváltva 

húzzák  

– Terpeszülés egymással szemben, vállfogás, váltva húzzák egymást előre 

– Nyújtott ülés háttal egymásnak. Egyik tanuló megfogja a másik csuklóját magas 

tartásban, és előre hajol úgy, hogy a társát magára húzza 

– Egyik tanuló háton fekszik, a másik terpeszállásban a feje fölött. A fekvő lábat emel, az 

álló visszalöki a lábát úgy, hogy a fekvő ellent tart 

– Egyik tanuló hason fekszik, karok oldalsó középtartásban, a másik a bokáját fogja. A 

fekvő kiemelkedik mellkas emelésbe majd vissza 

Ugrások 

– Szökdelés, zárt állásban negyed fordulatokkal, majd félfordulatokkal, később egész 

fordulattal 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a járásformák és futásformák kombinációját, az összetett törzs és 

lábgyakorlatokat, a különböző helyzetekben végzett gyakorlatok kötését, a párosan végzett 

erősítő és nyújtógyakorlatokat, az ugrásokat egy lábon 

A tanuló legyen képes tudatos testhasználatra, fegyelmezett, céltudatos hozzáállásra, 

megfelelő önértékelésre, térben való tájékozódásra, egymás iránt érzett kölcsönös 

bizalomra, az előírt tananyagot pontosan, plasztikusan, a zenével összhangban, csoportosan 

bemutatni 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz: 

CD lejátszó 

Erősítő, hangfalak 

Zenei CD–k 

Balett szőnyeg 

Balett rudak 

 

 

 

1.3.6. KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 

 

TÁNCTÖRTÉNET 

 

A tantárgy járuljon hozzá saját tánckultúránk történetének megismeréséhez, a 

magyarságtudat erősítéséhez, a tanulók kommunikációs készségeinek fejlődéséhez, a más 

népek kultúrája iránti érdeklődés felkeltéséhez, a tantárgyhoz tartozó terminológiák 

használatához, igényes képi és hanganyag megismeréséhez, a táncművészet iránti 

érdeklődéshez, az arra fogékony közízlés fejlesztéséhez. 
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Továbbképző évfolyamok 

 

9. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az egyetemes tánctörténet kronológiai rendjén keresztül a történelmi összefüggések 

felismertetése. 

– A tánctörténet szempontjából kiemelkedő események, alkotók megismertetése és 

meghatározó műveik elemzése során komplex látásmód kialakítása és fejlesztése. 

– A stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok iránti érzékenység, a 

nonverbális kifejezések, a képzelőerő és mozgásmemória fejlesztése. A kulturált 

szórakozás igényének kialakítása, a saját tapasztalatszerzés ösztönzése. A táncműfajok 

iránti nyitottság és befogadóképesség fejlesztése. 

 

Tananyag 

A mozgás fogalma: életfunkciós mozgások, közhasználatú táncok, művészi mozgás, a 

művészi mozgás nyelvezete 

Az őskor táncélete: ábrázoló táncok, szertartás táncok 

Az ókor táncéletének bemutatás 2–3 kultúra (egyiptomi, indiai, japán, görög) alapján 

A középkor társadalmának, táncéletének bemutatása 

A reneszánsz kialakulása Európában, hatása a művészetek fejlődésére, a  reneszánsz 

táncmesterek, a balett gyökerei 

A barokk kor általános jellemzői és az udvari balett kialakulása 

Noverre és a cselekményes balett 

A romantika alapelvei, a kor jelentős prímabalerinái (Marie Taglioni, Fanny Elssler) 

koreográfusai, ( Jules Perrot, Filippo Taglioni) kiemelkedő művek 

 

Követelmények  

A tanuló ismerje az egyetemes tánctörténet során a művészeti ág fejlődésében jelentős 

szerepet betöltött eseményeket, helyszíneket, műveket  

A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben 

illetve önálló gondolatok megfogalmazására egy tánc koreográfia kapcsán 

 

 

10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az egyetemes tánctörténet kronológiai rendjén keresztül a történelmi összefüggések 

felismertetése. 

– A tánctörténet szempontjából kiemelkedő események, alkotók megismertetése és 

meghatározó műveik elemzése során komplex látásmód kialakítása és fejlesztése. 

– A stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok iránti érzékenység, a 

nonverbális kifejezések, a képzelőerő és mozgásmemória fejlesztése. A kulturált 

szórakozás igényének kialakítása, a saját tapasztalatszerzés ösztönzése. A táncműfajok 

iránti nyitottság és befogadóképesség fejlesztése. 

 

Tananyag 

Az orosz táncélet kialakulása és a romantika továbbélése Kelet–Európában 

Marius Petipa munkássága 

Jelentős orosz művészegyüttesek: Gyagilev– balett 
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Az amerikai moderntánc kialakulása és hatása az európai tánckultúrára  

Lábán Rudolf újításai a német expresszionizmus művészetében 

A magyar mozdulatművészet kialakulása, jelentős képviselők munkássága 

Jelentős táncműhelyek (Szeged, Pécs, Győr) munkássága, alkotóik, jelentősebb műveik 

 

Követelmények  

A tanuló ismerje a XX. századi magyar táncművészet jeles képviselőit, meghatározó 

műveiket, a színpadi táncművészet fontos fordulópontjait, a magyar táncélet legfontosabb 

eseményeit, az országos rendezvényeket, egyesületeket, szakmai szervezeteket, oktatási 

intézményeket 

A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben, 

gondolatainak megfogalmazására egy táncmű, koreográfia kapcsán, a tánctörténet 

fordulópontjainak megnevezésére, a tánc műfajainak elkülönítésére, a terminológia helyes 

használatára 

 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után: 

 

A tanuló ismerje  

Az egyes stílusirányzatok táncos mozgásnyelvét, mozdulatkincsét 

Az egyes korszakok, irányzatok legkiemelkedőbb alkotóit, műveit 

 

A tanuló legyen képes 

A fenti ismereteit a tánctanulás, az alkotás, a szabad tánc, a műélvezet helyzeteiben 

alkalmazni, tudását a kapcsolatteremtés, a kifejező mozgás szolgálatába állítani 

Gondolatait megfelelő szókinccsel szabatosan elmondani. 

 

 

A művészeti záróvizsga követelményei: 

 

A vizsga részei  

A vizsga írásbeli és szóbeli részekből áll:  

 

A vizsga tantárgya és időtartama: 

Tánctörténet 

30–40 perces írásbeli 

5–8 perces egyéni beszélgetés 

 

A vizsga tartalma 

A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított tánctörténet 

témakörökből áll 

Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző tartalmú, a tanultak felidézését, alkalmazását, 

értelmezését valamint a problémamegoldást ill. értelmező választ igénylő feladatokat 

tartalmaz 

 

A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról 

– Választható témakörök: 

– Az őskor táncművészete 

– A középkor jellemző táncformái 

– A reneszánsz és barokk kor táncélete 
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– A romantika 

– A reformkor táncélete 

– A XX. század táncélete 

– Amatőr és hivatásos együttesek Magyarországon 

– A táncos szakma jelentősebb szervezetei, oktatási intézményei, országos rendezvényei 

 

A vizsga értékelése 

Írásbeli vizsga 

A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és 

pontozzák 

Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz javaslatot, 

amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 

 

Szóbeli vizsga 

A tananyagtartalom elsajátításának mértéke 

Az összefüggések ismerete 

A szakmai kommunikáció fejlettsége 

Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz javaslatot, 

amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz: 
Videólejátszó vagy DVD–lejátszó 

Televízió 

Magnetofon 

Diavetítő 

CD–lejátszó 

Videokazetták (archív felvételek, a tánc összes műfaját tartalmazó videokazettán) 

Diasorozat (történelmi korok szerint, archív felvételeket tartalmazó sorozat) 

Kézi könyvtár (tánctörténeti kötetek, kiadványok, újságok) 

Hangtár – CD, magnókazetta (tánctörténethez kapcsolódó zenei anyagok) 

 

 

 

BALETTELŐKÉSZÍTŐ GIMNASZTIKA 

 

A balettelőkészítő gimnasztika célja, hogy az előképzős tanulók testét a helyes testtartás 

elsajátításával, izomfejlesztő és erősítő gyakorlatokkal tegye alkalmassá a balett oktatás 

megkezdésére. Lelkileg és fizikailag egyaránt hangolja rá a nehéz, figyelmes munkára, 

készítse fel az izmokat a nehezedő gyakorlatok elvégzésére. A gimnasztikus 

alapkövetelményű mozgásanyag a legmegfelelőbb a balett oktatás előkészítésére. Egyszerű 

mozgásformáiból adódóan., tananyaga az életkor és az érettség szempontjából arányosan 

alakítható. Felkészíti a tanulót testileg és szellemileg, az egészséges, fegyelmezett, 

harmonikusan képzett, kifinomult mozgások elsajátítására. A gimnasztikai gyakorlatok 

széles skálája lehetővé teszi az izomerő fejlesztését, az állóképesség növelését, az ízületek 

flexibilitását, a koordinált plasztikus mozgáskészséget, ami segíti a balett speciális 

követelményeinek elsajátítását. Ez a mozgásrendszer az egész mozgatórendszerre ható 

nyújtó és erősítő mozgások összessége, amely olyan alapkoordinációs képességeket 

fejleszt, amik harmonikusan alakítják a tanuló szervezetét, elősegítik a mozgásérzékelés 

fejlődését, valamint ismeretet közvetítenek a mozgás, tér, idő és dinamika összetevőiről. 
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Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A helyes testtartás, a különböző járás és futásformák, az álló, ülő, térdelő és fekvő 

helyzetek, a kartartások és karvezetések megismertetése.  Az izomzat erősítése, a 

különböző izomcsoportok nyújtása 

– A tanuló tágságának és hajlékonyságának, állóképességének, egyensúlyérzékének, 

rugalmasságának, ízületi mozgékonyságának, koordinált mozgásának, kitartásának 

ritmusérzékének fejlesztése. A tudatos testhasználat, fegyelmezett és céltudatos hozzáállás, 

megfelelő önértékelés, térben való tájékozódás képességének kialakítása 

 

Tananyag: 

Bemelegítő gyakorlatok 

– Különböző járás– és futásformák 

 

Gyakorlatok középen, állásban 

Lábfejgyakorlatok 

– Féltalp – spicc 

– Lábcsúszatás előre és zárás parallel pozícióban 

– Lábfelhúzás parallel–passé helyzetben 

 

Nyújtó gyakorlatok 

– Guggolásban rugózás, 

– Zárt állásban hátul összefogott kézzel előrehajlás 

– Terpeszállásban törzsdöntés előre 

 

Gyakorlatok ülőhelyzetben 

Nyújtott ülésben 

– Lábfej gyakorlatok 

– Nyújtó gyakorlatok 

– Hát– és törzserősítő gyakorlatok 

– Oldalizmok nyújtása 

– Csípő–váll kontrollálása 

Hajlított ülésben 

– Hasizom erősítő gyakorlatok 

– Gerinc hajlékonyságát elősegítő gyakorlatok 

Terpeszülésben  

– Nyújtás 

 

Gyakorlatok térdelésben 

– Rüszt fejlesztés 

– Combizom erősítés 

– Derékhajlítás 

– Grand battement előkészítés 
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Gyakorlatok fekvő helyzetben 

– Háton fekvésben 

– Hasizom fejlesztés 

– Combizom erősítés 

– Gerinc hajlékonyságának fejlesztése 

– Nyújtás 

 

Hason fekvésben  

– Hátizom gyakorlatok 

 

Nyújtások 

– Béka 

– Híd 

– Haránt spárgák 

– Angol spárga 

 

Ugrások 

– Allegro előkészítésére 

– Ugrás 2 lábra érkezve – ugrás 1 lábra érkezve  

 

Kargyakorlatok 

– Kartartások  

– Karvezetések 

– Helyes kézfej és ujjtartás 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a helyes testtartást, a különböző járás és futásformákat, álló, ülő, térdelő 

és fekvőhelyzeteket, a kartartásokat és a karvezetéseket 

A tanuló legyen képes a tanult gyakorlatok csoportos bemutatására tanár segítségével 

 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az en dehors járásformák, a ritmizált járás– és futásformák megismertetése. A 

középgyakorlatok és az ugrások kifordítása en dehors helyzetbe 

– A tanuló rugalmasságának, hajlékonyságának, izomerejének, állóképességének, 

ritmusérzékének, koordinációs képességének fejlesztése 

 

Tananyag 

Bemelegítő gyakorlatok 

– Járás csípőre tett kézzel, lefeszített spiccel, egyszerű ritmus tapsolása járással együtt  

– Féltalpon járás karvezetésekkel 

– Járás kifelé fordított lábakkal, később ritmizált járás 

– Járás nyújtott térddel, törzshajlítással és döntéssel kombinálva 

– Futás térdemeléssel, sarokemeléssel  

– Szökdelés páros lábbal, guggolásban 

– Oldal chassé 

– Előre chassé 
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Gyakorlatok középen 

– Spicc, féltalp en dehors I. pozícióban, II. pozícióban karhasználattal 

– Lábcsúsztatás előre és oldalra en dehors helyzetben 

– Terpeszállás kifelé fordított lábbal: törzshajlítás, előre törzsdöntés 

 

Gyakorlatok ülő helyzetben 

Nyújtott ülésben 

– Lábfej és nyújtó gyakorlatok 

Hajlított ülésben 

Hasizom erősítő gyakorlatok 

– „Z– ülésben 

– Láblendítés Z ülésből oldal irányba, oldalt alkartámaszra érkezve és vissza kiinduló 

helyzetbe 

 

Keresztező ülésben 

– Derék – váll elfordítás  

Terpeszülésben 

– Nyújtás 

 

Gyakorlatok térdelő helyzetben 

– Rüszt fejlesztése 

– Nyújtó és erősítő gyakorlatok 

 

Gyakorlatok fekvő helyzetben 

Hason fekvésben 

– Lábemelés hátra váltott lábbal 

– Páros lábemelés hátra  

– Páros lábemelés hátra – vízszintes olló spiccben – flexben  

Háton fekvésben 

– Hasizom erősítő és nyújtógyakorlatok 

 

Előre irányú tágítás 

– Nyújtott lábbal függőleges olló mozdulatok – vízszintes olló spiccben – flexben 

(hasizom) 

– Grand battement jeté előre – zárás, felüléssel   

 

Ugrások 

– En dehors I. pozíció demi pliébe érkezés 

– En dehors II.pozícióba érkezés 

 

Kargyakorlatok 

– I.–II.–III. kartartások 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a járásformákat en dehors helyzetben, a ritmizált járás– és futásformákat, 

a középgyakorlatokat en dehors helyzetben, az ugrásokat en dehors helyzetben 

A tanuló legyen képes a tananyag technikailag pontos elsajátítására, a tudatos kivitelezésre, 

zenével összhangban, koordinált mozgásra, a tanult gyakorlatok bemutatására csoportosan, 

tanár segítségével 
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Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A kombinációs készség fejlesztése a járás– és futásformákban, valamint a 

középgyakorlatokban. A tér beosztása az en tournant gyakorlatokban 

– A tanuló rugalmasságának, hajlékonyságának, izomerejének, állóképességének, 

ritmusérzékének, koordinációs képességének fejlesztése 

 

Tananyag 

Bemelegítő gyakorlatok körben 

– Féltalpon járás kifelé fordított lábbal, karvezetésekkel 

– Ruganyozó futás 

– Guggoló támaszból jobb láb kilépés előre harántterpeszbe, törzshajlítás előre  

– Felugrás két lábról egy lábra majd a felhúzott láb előre kinyújtásával összeugrás két 

lábra, majd ellenkezőleg 

– Chassé előre kombinációk. 

 

Gyakorlatok középen 

– Lábfejgyakorlatok, 

– Lábnyújtások, 

– Passé helyzetek parallelben 

 

Gyakorlatok ülő helyzetben: 

Nyújtott ülésben 

– Csípőemelés, lábkivezetés oldalra 

– Lábemelés előre spiccben, majd flexben en dehors helyzetben 

Hajlított ülésben 

– Hasizom erősítő gyakorlatok 

„Z– ülésben 

– Attitude és arabesque helyzet előkészítés 

Keresztező ülésben 

– Nyújtás 

 

Gyakorlatok térdelő helyzetben 

– Combizom és hajlékonyság 

– Nyújtó és erősítő gyakorlatok 

Terpeszülésben 

– Nyújtás 

 

Gyakorlatok fekvő helyzetben 

Hason fekvésben 

– Hátizom gyakorlatok 

Háton fekvésben 

– Developpé előkészítés 

– Fondu előkészítés 

– Grand battement jeté előkészítés  
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Követelmények 

A tanuló ismerje a járásformák kombinációit en dehors helyzetben, a ritmizált járás– és 

futásformákat, a középgyakorlatok kombinációit en dehors helyzetben, az ugrásokat en 

tournant helyzetben 

A tanuló legyen képes a tananyag technikailag pontos elsajátítására, a tudatos kivitelezésre, 

zenével összhangban, koordinált mozgásra, a tanult gyakorlatok bemutatására csoportosan, 

tanár segítségével 

 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A kombinációs készség fejlesztése a járás és futásformákban, az összetett törzs és 

lábgyakorlatokban 

– A tanuló rugalmasságának, hajlékonyságának, izomerejének, állóképességének, 

ritmusérzékének fejlesztése 

– A tudatos testhasználat, a koordinációs képesség, a megfelelő önértékelés elősegítése 

– A térben való tájékozódás, a dinamikai érzék, a fizikai képességek, és az egymás iránt 

érzett kölcsönös bizalom növelése 

 

Tananyag 

Gyakorlatok körben 

– Járásformák kombinálása, ritmizálása karhasználattal 

– Futásformák kombinálása, ritmizálása karhasználattal 

– Szökdelések variációi, két lábról egy lábra, két lábról két lábra, egy lábról két lábra  

– Előre láblendítéssel járás 

– Láblendítés hátra, törzshajlítással előre, kéz érintéssel a talajon 

 

Gyakorlatok rúdnál 

– Demi plié paralel helyzetben és I.pozícióban 

– Lábkivezetés előre majd oldalra 

– Csípővel kidőlés a rúdtól jobbra, majd vissza tengelybe, a láb elenged, megtart, majd zár. 

– Rúddal szemben I pozíció, jobb láb passé, jobb kézzel térdfogás és lábkihúzás hátra, 

majd elenged, megtart, kinyújt és zár 

 

Középgyakorlatok 

Álló gyakorlatok 

Ülő gyakorlatok 

– A tanult gyakorlatok kombinálása karhasználattal nyújtott és terpeszülésben 

 

Páros nyújtó és erősítő gyakorlatok 

– Egymással szemben nyújtott ülés, talpak összeillesztenek és kézfogás, egymást felváltva 

húzzák  

– Terpeszülés egymással szemben, vállfogás, váltva húzzák egymást előre 

– Nyújtott ülés háttal egymásnak. Egyik tanuló megfogja a másik csuklóját magas 

tartásban, és előre hajol úgy, hogy a társát magára húzza 

– Egyik tanuló háton fekszik, a másik terpeszállásban a feje fölött. A fekvő lábat emel, az 

álló visszalöki a lábát úgy, hogy a fekvő ellent tart 

– Egyik tanuló hason fekszik, karok oldalsó középtartásban, a másik a bokáját fogja. A 

fekvő kiemelkedik mellkas emelésbe majd vissza 
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Ugrások 

– Szökdelés, zárt állásban negyed fordulatokkal, majd félfordulatokkal, később egész 

fordulattal 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a járásformák és futásformák kombinációját, az összetett törzs és 

lábgyakorlatokat, a különböző helyzetekben végzett gyakorlatok kötését, a párosan végzett 

erősítő és nyújtógyakorlatokat, az ugrásokat egy lábon 

A tanuló legyen képes tudatos testhasználatra, fegyelmezett, céltudatos hozzáállásra, 

megfelelő önértékelésre, térben való tájékozódásra, egymás iránt érzett kölcsönös 

bizalomra, az előírt tananyagot pontosan, plasztikusan, a zenével összhangban, csoportosan 

bemutatni 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz: 

CD lejátszó 

Erősítő, hangfalak 

Zenei CD–k 

Balett szőnyeg 

Balett rudak 

 

 

 

BALETT ELMÉLET 

 

A balett elmélet tanítása a tanult tananyaghoz kapcsolódik. A klasszikus balett szabályait 

1661–ben a francia Táncakadémia foglalta rendszerbe. Ez idő óta a klasszikus balett 

terminológia nyelve a francia. A balett elmélet oktatás célja, hogy a tanuló a francia 

szakkifejezéseket értse és az ahhoz kapcsolódó gyakorlatokat be tudja mutatni 

 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tanuló nyelvi képességének, memóriájának, koncentrációs képességének fejlesztése 

 

Tananyag 

Az alábbi lépések, elemek felismerése, megnevezése, értelmezése 

– I., II., IV., V. pozíciók  

– Demi plié 

– Grand plié 

– Battement tendu  

– Battement tendu jeté  

– Battement tendu jeté pointé  

– Rond de jambe par terre 

– Fondu  

– Soutenu  

– Frappé  
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– Double frappé  

– Relevé lent 

– Developpé  

– Grand battement jeté 

– Pas de bourrée  

– Sur le cou–de–pied helyzetek 

– Passé helyzet 

– Croisé póz nagy kartartással előre és hátra  

– Éffacée póz nagy kartartással előre és hátra 

– I., II., III. arabesque. 

– Temps lié par terre tagoltan en dehors, en dedans. 

– I., II., III. Port de bras. 

 

Allegro 

– Sauté 

– Petit echappé 

– Assemblé oldalra. 

– Glissade oldalra  

– Sissonne simple en face 

– Changement 

– Pas chassé előre és oldalra 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a rúd– és középgyakorlatok különböző elemeit, neveit, és azok magyar 

jelentését. A lábmagasságokat 35 fok, 45 fok, 90 fok, a croisé és effaceé pózokat és az I., 

II., III. arabesque pózokat 

A tanuló legyen képes felismerni a különböző gyakorlatokat, azokat megnevezni és a 

nevük alapján azokat csoportos formában bemutatni. 

 

 

 4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tanuló idegen nyelvi kompetenciájának, memóriájának fejlesztése 

– Az önálló, tudatos munka kialakítása 

 

Tananyag 

Az alábbi lépések, elemek felismerése, megnevezése, értelmezése 

– Demi plié és grand plié IV. pozícióban 

– Battement double–tendu nyújtott lábbal és demi–plié–vel 

– Battement tendu jeté passé par terre 

– Battement tendu jeté–developpé  

– Grand rond de jambe par terre en dehors és en dedans 

– Fondu 45°–on féltalpra emelkedéssel 

– Double fondu 45°–on talpon 

– Demi rond 45°–on talpon  

– Grand ronde 45°–on talpon  

– En dehors és en dedans jelentése 

– Frappé és double frappé féltalpon. 

– Előkészítő a rond de jambe en l’ air–hez 
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– Developpé passé, 

– Petits battement sur le cou–de–pied 

– Attitude helyzetek 

– Relevé egy lábon 

– Balance lábujjhegyen rendkívüli sur le cou–de–pied–ben tartott szabadlábbal 

– Écarté előre és hátra pózok nagy kartartással, spiccel a földön 

– Temps lié par terre hajlással 

– Pas de bourré en dehors 

 

Tour–ok 

– Preparáció a tour sur le cou–de–pied–hez II., IV., V. pozícióból en dehors és en dedans 

V. pozícióba zárva 

– Tour sur place 

 

Allegro 

– Temps levé sauté volé V. pozícióban előre haladva 

– Petit jeté oldalra, rúddal szemben 

– Échappé 1/4 és 1/2 fordulattal 

– Double assemblé oldalra 

– Sissonne fermé 45°–on oldalra 

– Pas de chat  – olasz forma 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a nagy pózok használatát rúdnál, elsősorban a battement–oknál, a 1/2 és 

3/4 fordulatokat rúdnál és középen  

A tanuló legyen képes az adott év meghatározott lépéseinek felismerésére, 

megkülönböztetésére és a nevük alapján azok csoportos bemutatására 

 

 5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Nyelvi és táncmemória fejlesztése 

– Az esztétikai–művészeti tudatosság és a fizikai állóképesség növelése 

 

Tananyag 

Az alábbi lépések, elemek felismerése, megnevezése, értelmezése 

– Battement tendu pózokban nagy kartartással 

– Battement tendu jeté pózokban nagy kartartással 

– Battement tendu jeté pointé pózokban nagy kartartással 

– Double fondu 45°–on féltalpra emelkedéssel 

– Soutenu 45°–on féltalpra emelkedéssel 

– Demi rond 45°–on féltalpon 

– Grand ronde 45°–on féltalpon 

– Rond de jambe en l’ air talpon 

– Fouetté talpon 1/2 fordulattal 

– Relevé lent pózokban 

– Developpé pózokban 

– Grand battement jeté pointé előre, oldalra, hátra 

– Mély hajlások előre és hátra 

– Balance lábujjhegyen  45°–on tartott szabadlábbal 
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Középgyakorlat 

– Battement tendu en tournant 1/8 és 1/4 fordulatokkal 

– Fondu 45°–on talpon, pózokban kis kartartással 

– Soutenu 45°–on talpon, pózokban kis kartartással 

– Relevé lent 90°–on talpon, pózokban 

– Developpé 90°–on talpon, pózokban 

– Pas balancé en face és 1/4 fordulattal 

– Pas bourrée en dedans 

– IV. port de bras 

 

Tour–ok 

– Egy tour sur le cou–de–pied II., IV., V. pozícióból 

– Tour pas de bourrée diagonálban 

– Tour chainé diagonálban 

 

Allegro 

– Changement egy fordulattal 

– Assemblé előre és hátra 

– Glissade előre és hátra 

– Petit jeté oldalra 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a nagy pózokat a rúdnál, a battement–ok en tournant formáit, a kispózokat 

középen, a tanult diagonál forgásokat 

A tanuló legyen képes az adott év meghatározott lépéseinek felismerésére, 

megkülönböztetésére és a nevük alapján azok csoportos bemutatására  

 

 

 6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A korábbi évfolyamokon tanultak összegzése 

– Az alap és összekötő lépések megkülönböztetése 

– A dinamikai különbségek felismerése 

– Az ugrás csoportok megkülönböztetése 

– A francia nevek memorizálása 

– A kiejtés tökéletesítése 

 

Tananyag 

– Az előző három év tananyagának összegzése 

– A gyakorlatok neveinek memorizálása 

– A helyes kiejtés rögzítése 

– Nagy pózok szabályai a rúdnál 

– Kis és nagy pózok szabályai a középgyakorlatokban 

– Összekötő lépések 

– A tour preparációk formái 

– A diagonál forgások fajtái 

– Az ugrások csoportjai és elnevezései 

– Az alapfokú művészeti vizsga anyaga 
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Követelmények 

A tanuló ismerje az előző évek lépésanyagát, az alapfokú művészeti vizsga anyagát 

A tanuló legyen képes megkülönböztetni az alaplépéseket az összekötő lépésektől, ismerje 

fel a gyakorlatok közötti dinamikai különbségeket, a forgások helyben és diagonálban 

végzett formáit, az alapvető ugrások csoportjait, a kar– és lábpozíciókat, valamint a tanult 

pózokat 

 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után: 

 

A tanuló ismerje a rúd– és középgyakorlatok különböző elemeit, neveit, és azok magyar 

jelentését. A lábmagasságokat, a croisé és effaceé pózokat, és az I., II., III. arabesque 

pózokat. A nagy pózok használatát rúdnál és középen. A battement–ok en tournant formáit, 

a kispózokat középen, a tanult ugrásokat és forgásokat 

A tanuló legyen képes felismerni a különböző gyakorlatokat, azokat megnevezni, a 

gyakorlatok neve alapján azokat csoportos formában bemutatni 

 

A művészeti alapvizsga követelményei: 

 

A vizsga részei 

A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgából áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Balett elmélet 5 perc 

Balett gyakorlat 40 perc 

 

A vizsga tartalma 

A bemutatott gyakorlatok nevének felismerése és értelmezése szóban és gyakorlatban. 

Rúdgyakorlatok 

– A gyakorlatok neve, preparációja, kiinduló lábhelyzete 

– A lábmagasságok megkülönböztetése 

– Dinamikai jellemzők 

– A pózok szabályai a rúdnál 

Középgyakorlatok 

– A battement–ok en tournant formái 

– Kis és nagy pózok szabályai 

– I. II. III. IV. port de bras 

Allegro 

– Az ugrások csoportjai és elnevezésük 

– Az en tournant szabályai 

– A nagy ugrások jellemzői 

Tourok 

– Tour preparációk II. IV. és V. pozícióban 

– A diagonál tourok elnevezései 

 

A vizsga értékelése 

– A gyakorlatok értelmezése és pontos bemutatása 

– A szabályok ismerete 

– A helyes kiejtés 
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A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz: 

Balett rudak 

Zongora, vagy gyorsításra, lassításra alkalmas hangtechnikai eszköz 

Kották 

Zenei Cd–k, CD lejátszó 

Klasszikus balett DVD–k, DVD lejátszó 

Erősítő, hangfalak 

Videó – televízió – képfelvevő 

Videokazetták 

 

 

 

1.3.7. KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK AZ ÖSSZEVONT 

OSZTÁLYOKBAN 

 

BALETT ELMÉLET 

Ld: a kötelezően tantárgyaknál 

 

TÁNCTÖRTÉNET 

Ld: a kötelezően tantárgyaknál 

 

 

 

1.3.8. KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY - EGY A KLASSZIKUS 

BALETTÓL ELTÉRŐ TÁNCNYELV AZ ALÁBBIAK KÖZÜL 

 

NÉPTÁNC 

 

A néptáncoktatás tantervi programja lehetővé teszi a tanulók kompetenciaalapú 

fejlesztését. Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó 

tevékenységek és művészetek iránt, fejleszti a kapcsolatépítést az emberekkel, az 

időgazdálkodást, fejleszti a tanulók megérző képességét, intuícióját, kreativitásukat, 

improvizációs képességüket, készségüket. Fejleszti a tanulók szocializációs, 

kommunikációs készségét, kezdeményező készségét, kulturális tudatosságát, általános 

műveltségét. Lehetőséget nyújt a tanulók mozgásműveltségének, mozgáskultúrájának 

sokoldalú fejlesztésére, fizikai állóképességük, ügyességük, cselekvő biztonságuk, 

ritmusérzékük, hallásuk, tér– és formaérzékenységük fejlesztésére, gazdagítására. 

Figyelembe veszi az egyéni adottságokat, az életkorra jellemző fizikai és szellemi 

sajátosságokat. Alkalmazkodik a helyi igényekhez és hagyományokhoz. 

 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A közösségi tevékenységhez szükséges alkalmazkodó képesség, a közösségi érzés 

kialakítása  
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– A ritmus–, térérzék, a mozgáskoordináció, a kommunikációs képességek fejlesztése, 

aktív szerepvállalás ösztönzése, elősegítése  

– A gesztusmozdulat fogalmának kialakítása 

 

Tananyag 

Énekes–táncos népi gyermekjátékok (szerepjátékok, párválasztó játékok) 

A Dunai Táncdialektus ugrós táncai közül választott a helyi tantervben meghatározott 

táncanyag (csoportos, páros formái) 

Koreográfia, vagy táncetűd összeállítása 

Improvizáció  

A választott táncanyaghoz kapcsolódó népdalok 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a játéktípusok különböző változatait, szövegét, cselekményét és 

szabályait, a választott táncanyag alapelemeit, jellegzetes mozdulatait, a tánchoz 

kapcsolódó népdalokat, az összeállított táncfolyamatokat 

A tanuló legyen képes a tanult táncok csoportos improvizatív bemutatására, a közösségen 

belüli aktív tevékenységre és szerepvállalásra 

 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az elsajátított játékműveltség elmélyítése, a közösségi tevékenységhez szükséges 

alkalmazkodó képesség fejlesztése, az alapvető mozdulattípusok tudatos használata, a 

választott táncanyag néprajzi környezetének megismertetése  

– Az eszközhasználat lehetőségeinek bővítése 

– A táncalkalmak, viselkedésmódok, illemszabályok megismertetése a megfelelő táncos 

magatartás elsajátítása 

– A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak tudatosítása 

– Az improvizációs készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a mozgásemlékezet, a 

fizikai állóképesség fejlesztése 

– A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, a másságot elfogadó attitűd valamint a nemi 

identitás erősítése 

– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

 

Tananyag 
A Dunai Táncdialektus ugrós táncai közül választott a helyi tantervben meghatározott 

táncanyag bővítése (szóló, eszközös–ugrós) 

Koreográfia, vagy táncetűd összeállítása 

Improvizáció 

Zenei ismeretek: a választott táncanyaghoz kapcsolódó népdalok, a tánczene jellemzői, 

jellegzetes zenekarok, hangszerek 

Táncfolklorisztika: a választott táncanyag földrajzi elhelyezkedése, a tánctípusok 

jellemzői, a tánc funkciói, táncalkalmak 

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a választott táncanyag alapelemeit, alapvető mozdulatait, a szóló forma 

táncos lehetőségeit, a tánc néprajzi földrajzi környezetét, a tánchoz kapcsolódó népdalokat, 
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az összeállított táncfolyamatokat, koreográfiát 

A tanuló legyen képes a tanult táncok csoportos páros és szóló bemutatására, a magabiztos 

eszközhasználatra, a táncos improvizációra 

 

 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tánctípusok fogalmának kialakítása, a tánc ritmikai, plasztikai, dinamikai jellemzőinek 

felismertetése és alkalmazása 

– Az eszközhasználat lehetőségeinek bővítése 

– A körtáncok technikai előkészítése 

– Az egyes tánctételek funkciójának, a csárdás ritmikai, plasztikai, dinamikai 

lehetőségeinek megismertetése 

– A táncszerkesztés elveinek, az összekapaszkodási módok variációs lehetőségeinek 

megismertetése, a táncos partnerkapcsolat kialakítása 

– A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő táncos 

magatartás elsajátítása 

– A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak tudatosítása 

– Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a 

mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség fejlesztése 

– A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, a másságot elfogadó attitűd valamint a férfi és 

női szerepből adódó viselkedésmódok szerint a nemi identitás erősítése 

– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

 

 

Tananyag 
A Dunai táncdialektus vagy a Tiszai táncdialektus karikázói közül választott, a helyi 

tantervben meghatározott karikázó 

A Tiszai táncdialektus verbunk és csárdás táncai közül választott a helyi tantervben 

meghatározott táncanyag (csoportos, páros) 

Koreográfia, vagy táncetűd összeállítása 

Zenei ismeretek: a választott táncanyaghoz kapcsolódó népdalok, a tánczene jellemzői, 

jellegzetes zenekarok, hangszerek 

Táncfolklorisztika: a választott táncanyag földrajzi elhelyezkedése, a tánctípusok 

jellemzői, a tánc funkciói, táncalkalmak, régi és új stílusú táncok 

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a verbunk és csárdás alapvető elemeit, a jellegzetes összekapaszkodási 

módokat, a tartás–ellentartás szerepét, a tánc ritmikai, plasztikai, dinamikai összetevőit 

A tanuló legyen képes a tánc közbeni éneklésre, a körtartásra, a páros viszony kialakítására, 

a táncos improvizációra, a táncfolyamatok bemutatására 

 

 

4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az egyes tánctételek funkciójának, a csárdás ritmikai, plasztikai, dinamikai 

lehetőségeinek megismertetése 
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– A táncszerkesztés elveinek, az összekapaszkodási módok variációs lehetőségeinek 

megismertetése, a táncos partnerkapcsolat kialakítása 

– A forgás és forgatás technikájának fejlesztése 

– A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő táncos 

magatartás elsajátítása 

– A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak tudatosítása 

– Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a 

mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség fejlesztése 

– A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, a másságot elfogadó attitűd valamint a férfi és 

női szerepből adódó viselkedésmódok szerint a nemi identitás erősítése 

– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

 

Tananyag 
A Tiszai táncdialektus verbunk és csárdás táncai közül választott a helyi tantervben 

meghatározott táncanyag (csoportos, páros) 

Az Erdélyi Táncdialektus területéről az alábbi táncok közül választott, a helyi tantervben 

meghatározott tánc: széki négyes és csárdás, vagy a szilágysági táncok, vagy moldvai 

táncok 

Koreográfia, vagy táncetűd összeállítása 

Zenei ismeretek: a választott táncanyaghoz kapcsolódó népdalok, a tánczene jellemzői, 

jellegzetes zenekarok, hangszerek 

Táncfolklorisztika: a választott táncanyag földrajzi elhelyezkedése, a tánctípusok 

jellemzői, a tánc funkciói, táncalkalmak, régi és új stílusú táncok 

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a verbunk és csárdás alapvető elemeit, a jellegzetes összekapaszkodási 

módokat, a tartás–ellentartás szerepét, a tánc ritmikai, plasztikai, dinamikai összetevőit, a 

körtáncokat 

A tanuló legyen képes a tánc közbeni éneklésre, a körtartásra, a páros viszony kialakítására, 

a táncos improvizációra, a táncfolyamatok bemutatására, a forgások, forgatások 

egyensúlyának, dinamikájának megvalósítására 

 

 

TÖRTÉNELMI TÁRSASTÁNC 

 

A tantárgy célja a tanulókat megismertetni a XVI–XIX. századig terjedő időszak – a 

reneszánsz és barokk korszakok – valamint a XIX. század báli táncainak korabeli 

anyagával, az adott korszakok szokásaival és illemtanával 

A történelmi társastáncok célja, hogy előmozdítsa a tanulók mozgáskultúrájának, ezen 

belül koordinációs képességének, tér és formaérzékének, fizikai állóképességének 

fejlődését, továbbá a tanulók koncentrálóképességének, zenei hallásának, ritmusérzékének, 

zenei és koreográfiai memóriájának, improvizációs készségének fejlesztését 

Emellett alapozza meg és fejlessze a tanulók stílusismeretét, ízlését, magatartásának és 

társas kapcsolatainak kulturáltságát, társaival való együttműködési képességét. Járuljon 

hozzá a tanulók előadói készségének, művészi kifejező készségének sokirányú 

fejlődéséhez  

Tágabb értelemben a tanuló váljon nyitottabbá az egyéb művészeti ágak irányába, 

fejlődjön komplex korszemlélete és legyen képes a tanultakat az iskolai tananyagba 

sokoldalúan visszakapcsolni 
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Alapfokú évfolyamok 

 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tanuló ismereteinek bővítése az adott történelmi társastáncanyag megfelelő korszakba 

való elhelyezése, valamint a korabeli szokások és illemszabályok megismertetése által. A 

tanuló mozgáskultúrájának, ritmusérzékének, zenei és koreográfiai memóriájának 

fejlesztése az adott mozdulat– és lépésanyagon keresztül 

– A tanult történelmi társastáncok elnevezéseinek, az alkalmazott szakkifejezéseknek, azok 

jelentéseinek megismertetése 

– A tanuló tér és formaérzékének, társaival való együttműködési képességének fejlesztése 

a koreográfiák által 

– A tanuló improvizációs készségének fejlesztése 

 

Tananyag 

XVI. századi reneszánsz társastáncok 

Reneszánsz stíluselemek: testtartás, lábfejek helyzete, kéztartások, lépéstechnika, 

meghajlások 

Francia reneszánsz körtáncok alaptípusai – Branle double, Branle simple, Branle gay, 

Branle de Bourgogne 

Lépés és mozdulatanyag: double, simple, petit saut, pied en l’air, reprise, branle, capriole, 

révérence 

A koreográfiák körben vagy láncban előadva. Díszítés improvizáció 

A szabálytalan branle; Branle coupé  Branle coupé Charlotte, Branle coupé Aridan 

Zenei anyagmemorizálás, koreográfiatanulás 

Táncos játékok 

A tréfás, utánzó branle; Branle morgué, Branle des Chevaux, Branle des Lavandières, 

Branle des Pois, Branle de la Montarde  

Zenei anyagmemorizálás, koreográfiatanulás, improvizatív gesztus lehetőségek 

Páros táncok 

Lépő tánc: Pavane 

Lépés anyag: simple, double előre és hátra, conversion, fleuret 

Különböző térforma lehetőségek, koreográfiatanulás 

Ugrós tánc: Gaillarde 

Lépésanyag: Cinq pas: grue, saut majeur, posture, cadence 

Pas raccourci: révérence passagière 

Improvizált csoportos forma: Gaillarde lyonnoise 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult történelmi társastáncok elnevezéseit, az alkalmazott 

szakkifejezéseket, azok jelentéseit, tudja a megfelelő történelmi korszakba elhelyezni a 

tanult történelmi társastáncanyagot 

A tanuló legyen képes a tanult báli táncok pontos kivitelezésére, zene és tánc 

összhangjának betartására, a csoportmunkában, a térforma kialakításban való fegyelmezett 

együttműködésre 
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4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tanuló ismereteinek bővítése, az adott történelmi társastáncanyag megfelelő korszakba 

való elhelyezése, valamint a korabeli szokások és illemszabályok megismertetése által 

– A tanuló mozgáskultúrájának, ritmusérzékének, zenei és koreográfiai memóriájának 

fejlesztése az adott mozdulat– és lépésanyagon keresztül. A tanult történelmi társastáncok 

elnevezéseinek, az alkalmazott szakkifejezéseknek, azok jelentéseinek megismertetése 

– A tanuló tér és formaérzékének, társaival való együttműködési képességének fejlesztése 

a koreográfiák által 

– A tanuló improvizációs készségének és stílusérzékének fejlesztése 

 

Tananyag 

Barokk báli táncok 

Barokk stíluselemek: testtartás, lábfejek kifele forgatottsága, pozíciók, lépéstechnika, plié, 

élevé, port des bras 

Előkészítő etüdök 3/4–es és 4/4–es barokk zenékre 

Lépés anyag: demy coupé, pas de bourrée 

Etüd 4/4–ben 

Menüett   

Lépés anyag: pas de menuet előre, hátra, és oldal irányokba, chassé, révérence 

Menüett etüd 3/4–es zenére 

Contredance français; Menuet 

R. A. Feuillet: La Bergère, Menuet du Chevalier  

Báli menüett szóló párra P. Rameau alapján 

Koreográfia 

Angol country dances 

Lépések, figurák: slipping step, double, set, turn, siding, arms, meet, lead 

J. Playford: Gathering peascods, Sellenger’s Round, Parsons farewell  

Ismétlő anyag 

Reneszánsz társastáncok 

Gaillarde 

Egyéb mozdulatelemek: ruade, croisé. 

Cinq pas variációk: croisé, pieds joints   

Egyéb variációk: fleuret, onze pas  

Koreográfia, szóló párra 

 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult történelmi társastáncok elnevezéseit, az alkalmazott 

szakkifejezéseket, azok jelentéseit, tudja a megfelelő történelmi korszakba elhelyezni a 

tanult történelmi társastáncanyagot 

A tanuló legyen képes a tanult báli táncok pontos, stílusos bemutatására, zene és tánc 

összhangjának betartására, a csoportmunkában, a térforma kialakításban való fegyelmezett 

együttműködésre 
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5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tanuló ismereteinek bővítése az adott történelmi társastáncanyag megfelelő korszakba 

való elhelyezése, valamint a korabeli szokások és illemszabályok megismertetése által 

– A tanuló mozgáskultúrájának, ritmusérzékének, zenei és koreográfiai memóriájának 

fejlesztése az adott mozdulat– és lépésanyagon keresztül 

– A tanult történelmi társastáncok elnevezéseinek, az alkalmazott szakkifejezéseknek, azok 

jelentéseinek megismertetése 

– A tanuló tér és formaérzékének, társaival való együttműködési képességének fejlesztése 

a koreográfiák által 

– A tanuló stílusérzékének, előadói készségének, művészi kifejező készségének fejlesztése 

 

Tananyag 

XIX. századi társastáncok 

Polka 

Alaplépések: polkalépés előre, oldalra, hátra, polkalépés 1/2 fordulattal szólóban és párban, 

Kreuzpolka 

Koreográfia 

Walzer 

Alaplépések: walzer előre, walzer 1/2 fordulattal szólóban és párban, Valse–Mignon 

Koreográfia 

Francia négyes 

Alaplépések: pas marché, pas élevé, pas chassé, chassé–formák, pas balancé, pas galop 

Francia négyes választott tételei 

Ismétlő anyag 

Barokk báli táncok 

Báli menüett szóló párra  

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult történelmi társastáncok elnevezéseit, az alkalmazott 

szakkifejezéseket, azok jelentéseit, tudja a megfelelő történelmi korszakba elhelyezni a 

tanult történelmi társastáncanyagot 

A tanuló legyen képes a tanult báli táncok stílusos és kifejező előadására, zene és tánc 

összhangjának betartására, a csoportmunkában, a térforma kialakításban való fegyelmezett 

együttműködésre 

 

 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tanuló ismereteinek bővítése az adott történelmi társastáncanyag megfelelő korszakba 

való elhelyezése, valamint a korabeli szokások és illemszabályok megismertetése által 

– A tanuló mozgáskultúrájának, ritmusérzékének, zenei és koreográfiai memóriájának 

fejlesztése az adott mozdulat– és lépésanyagon keresztül 

– A tanult történelmi társastáncok elnevezéseinek, az alkalmazott szakkifejezéseknek, azok 

jelentéseinek megismertetése 

– A tanuló tér és formaérzékének, társaival való együttműködési képességének fejlesztése 

a koreográfiák által 

– A tanuló stílusérzékének, előadói készségének, művészi kifejező készségének fejlesztése 
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Tananyag 

Polonaise 

Alaplépések: pas polonaise előre, hátra haladva 

Koreográfia 

Körmagyar 

Lépések: Andalgó, bokázók, tétovázó, vágás, lejtő, verbunkos, magányforgó, kettős forgó, 

toppantó, villám, kisharang, toborzó, urak magánya, friss, vitorlaforgás 

Koreográfia a Szőllősi–féle körtánc alapján 

Ismétlő anyag 

Korszakonként egy–egy koreográfia 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult történelmi társastáncok elnevezéseit, az alkalmazott 

szakkifejezéseket, azok jelentéseit, tudja a megfelelő történelmi korszakba elhelyezni a 

tanult történelmi társastáncanyagot 

A tanuló legyen képes a tanult báli táncok stílusos és kifejező előadására, zene és tánc 

összhangjának betartására, a csoportmunkában, a térforma kialakításban való fegyelmezett 

együttműködésre 

 

 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után: 

 

A tanuló ismerje a reneszánsz és barokk korszakok, valamint a XIX. század történelmi 

társastáncainak elnevezéseit, az alkalmazott szakkifejezéseket, azok jelentéseit, tudja a 

tanult báli társastáncanyagot a megfelelő történelmi korszakba elhelyezni 

A tanuló legyen tisztában a tanult történelmi társastáncok stílusjegyeivel, legyen képes az 

elsajátított koreográfiák stílusos és kifejező előadására, zene és tánc összhangjának 

betartására, a csoportmunkában, a térforma kialakításban való precíz, fegyelmezett 

együttműködésre 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz: 

Történelmi társastánczenéket tartalmazó CD–k, történelmi társastánc DVD–k, történelmi 

társastánc leírásokat tartalmazó könyvek, korabeli tánckönyvek magyar nyelvű kiadásai, 

viselettörténeti könyvek 

 

 

 

TÁRSASTÁNC 

 

A társastánc tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulóval a világtáncokat, a kor 

szokásait, magatartásformáit. Nyitottá, érdeklődővé tegye a tanulót a táncművek, 

művészeti alkotások iránt, melynek váljon értő közönségévé 
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Továbbképző évfolyamok 

 

7. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tanuló ismereteinek bővítése a modern társastáncanyag megfelelő korszakba való 

elhelyezése, valamint az illemszabályok megismertetése által 

– A tanuló mozgáskultúrájának, ritmusérzékének, zenei és koreográfiai memóriájának 

fejlesztése az adott mozdulat– és lépésanyagon keresztül. A tánctartás, a vezetés és követés 

szabályainak elsajátítása, a közlekedés a táncparketten 

– A világtáncok kezdő figuráinak, az alkalmazott szakkifejezéseknek, azok jelentéseinek 

megismertetése 

– A tanuló tér és formaérzékének, társaival való együttműködési képességének fejlesztése 

a koreográfiák által 

– A tanuló stílusérzékének, előadói készségének, művészi kifejező készségének fejlesztése 

 

Tananyag 

Alaplépések és táncok 

Angolkeringő 

Bécsi keringő 

Foxtrott 

Tangó  

Blues 

Rumba 

Cha–cha–cha 

Szamba 

Jive 

Paso doble 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a világtáncok kezdő figuráit, a kor szokásait, viselkedési szabályait, 

magatartásformáit 

A tanuló legyen képes táncos alkalmakkor a tanultak alkalmazására, a világtáncok 

alapjainak kombinálására 

 

 

8. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

A világtáncok haladó figuráinak megismertetése, az improvizációs készség fejlesztése 

A tanuló mozgáskultúrájának, ritmusérzékének, zenei és koreográfiai memóriájának 

fejlesztése az adott mozdulat– és lépésanyagon keresztül 

A tánctartás, a vezetés és követés szabályainak elsajátítása, a közlekedés a táncparketten 

A tanuló tér és formaérzékének, társaival való együttműködési képességének fejlesztése a 

koreográfiák által 

A tanuló ízlésének, alkalmazkodó készségének, kombinációs készségének fejlesztése 
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Tananyag 

Alaplépések és táncok 

Angolkeringő 

Foxtrott 

Tangó 

Rumba 

Cha–cha–cha 

Jive 

Rock and roll 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a világtáncok kezdő és haladó figuráit, a tanult kombinációkat 

Legyen képes a tanuló a világtáncok alapjainak kombinálására a két év anyagából, táncos 

alkalmakkor a tanultak alkalmazására 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Társastánc leírásokat tartalmazó könyvek, világtánc zenéket tartalmazó CD–k, társastánc 

DVD–k, a terem méretének megfelelő audio készülék (CD lejátszó), televízió, DVD 

lejátszó 

 

 

 

JAZZ–TECHNIKA 

 

Nélkülözhetetlen az új táncstílusok ismerete. A klasszikus balett szigorú kötöttségei mellett 

fontos megismertetni a tanulókat a test használatának újabb lehetőségeivel, az izolációval, 

a lazítás–feszítés módozataival. Ezen technikák összessége fejleszti a tanuló stílusérzékét, 

a test izomfunkcióinak széles skálán történő alkalmazását és nyitottságát az újabb 

tánctechnikák iránt 

 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A testrészek izolált mozgásai 

– A jazz–technika alapjainak, alappozícióinak, kartartásainak, alaplépéseinek 

megismertetése 

– A tanuló koordinációs készségének fejlesztése 

– A klasszikus balettől eltérő mozgásnyelv befogadásának elősegítése 

 

Tananyag 

Izolációs tréning 

– A kiinduló helyzet parallel II. pozíció.    

 

Hajlítások, hajlások 

– A nyaki szakasz hajlítása és nyújtása előre, oldalra, hátra koordinálva demi plie–vel, 

majd szaggatott irányú fejkörzés demi plie–vel és nyújtással koordinálva 
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– Vállízületek mozgatása előre, hátra koordinálva demi plie–vel és nyújtással, majd 

körzése előre illetve hátra indítva. 

– Nyaki–, háti szakasz vállizületekkel együttes hajlítása és nyújtása előre, oldalra és hátra 

koordinálva demi plié –vel 

– Szaggatott törzskörzés koordinálva demi plie–vel és nyújtással. 

– Nyaki, háti, deréki szakasz hajlítása és nyújtása előre, oldalra, hátra, majd szaggatott 

törzskörzés koordinálva demi plie–vel és nyújtással.  

 

Döntések 

– Csípőízületből törzsdöntés és visszaemelés előre, oldalra, hátra koordinálva 

térdnyújtással és demi plie–vel, majd körzés szaggatottan térdek nyújtva. 

 

Fordítások 

– Nyaki szakasz fordítása oldalra 

– Nyaki, háti és deréki szakasz fordítása oldalra majd vissza, koordinálva demi plie–vel és 

nyújtással, karok II.pozícióban, kézfej flex–tartásban 

– Törzsdöntésben előre, törzsfordítás oldalra, jobbra, illetve balra koordinálva demi plie–

vel, és nyújtással, karok II.pozícióban, kézfej flex–tartásban 

– Hátra dőlésben törzsfordítás jobbra és balra grand plie–ben, karok II. pozícióban, kézfej 

flex–tartásban 

 

Tolások 

– Nyaki szakasz tolása előre, oldalra, hátra, majd szaggatott körzés 

– Csípő tolása előre, oldalra, hátra, majd szaggatott körzéssel 

– Csípő tolása előre, oldalra, hátra demi plié–ben, majd szaggatott körzéssel  

 

Törzsgyakorlatok kombinációi 

– Törzshajlítások és döntések kombinációi koordinálva demi plie–vel és nyújtással előre, 

hátra, oldalra karhasználattal 

– Contraction– release törzsfordítással kombinálva karhasználattal demi plie és nyújtással, 

egyenes tartásban, előre döntésben és homorításban a release helyzetben 

– Törzshullámok melyben szerepel az összes tanult helyzet, előre, hátra és oldalra 

karhasználattal 

– Battement tendu és jeté parallel I. pozícióban, kombinálva jazz port de bras–val 

– Demi és grand  plié parallel és en dehors pozíciókban, jazz port de bras–val 

– Grand battement jeté jazz port de bras–val 

 

Lépések 

– Előre–hátra, jobbra–balra illetve négyszögben, kar koordinációkkal és különböző 

tempóban gyakorolva 

– Merenge 

– Swing 

– Afró 

– Funki 

– Boogi walk egy csípőkőrrel majd két csípőkörrel 

– Lebegő funki 

 

Jazz kartartások és port de bras–k 

Ugrás 

– Soutte parallel I. pozícióban jazz–port de bras–val, majd negyed, fél és egész fordulattal.  
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Követelmények 

A tanuló ismerje a jazz– technika alapjait, alappozícióit, kartartásait, testrészeinek izolált 

mozgását, az alap jazz lépéseket 

A tanuló legyen képes a koordinált izolált mozgásra, a parallel és en dehors helyzetek 

használatára, a tudatos testhasználatra, amit a jazz– technika megkövetel 

 

 

4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok: 

– A testrészek izolált mozgásai 

– A jazz– technika alapjainak, alappozícióinak, kartartásainak, alaplépéseinek 

megismertetése 

– A tanuló koordinációs készségének fejlesztése 

– A klasszikus balettől eltérő mozgásnyelv befogadásának elősegítése 

 

Tananyag 

Izolációs tréning 

– A tréning tananyaga megegyezik az előző évben tanultakkal. A különbség a technikai 

kivitelezésben és a stílusos előadásmódban látható. 

 

Törzsgyakorlatok kombinációi 

– Törzshajlítások és döntések kombinációi koordinálva demi plie–vel és nyújtással előre, 

hátra, oldalra karhasználattal 

– Contraction– release törzsfordítással kombinálva karhasználattal demi plie és nyújtással, 

egyenes tartásban, előre döntésben és homorításban a release helyzetben 

– Törzshullámok melyben szerepel az összes tanult helyzet, előre, hátra és oldalra 

karhasználattal 

– Battement tendu és jeté parallel I. pozícióban, és en dehors I. pozícióban, kombinálva 

jazz port de bras–val 

– Demi és grand  plié parallel és en dehors pozíciókban, jazz port de bras–val 

– Grand battement jeté jazz port de bras–val 

 

Lépések 

– Előre–hátra, jobbra–balra illetve négyszögben, kar koordinációkkal és különböző 

tempóban gyakorolva 

– Merenge 

– Swing 

– Afró 

– Funki 

– Boogi walk egy csípőkőrrel majd két csípőkörrel 

– Lebegő funki 

– Chassé–k diagonálban 

 

Jazz kartartások és port de bras–k 

Ugrás 

– Sauté parallel I. pozícióban jazz–port de bras–val, majd negyed, fél és egész fordulattal.  
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Követelmények 

A tanuló ismerje a jazz–technika alapjait, alappozícióit, kartartásait, testrészeinek izolált 

mozgását, az alap jazzlépéseket 

A tanuló legyen képes a koordinált izolált mozgásra, a parallel és en dehors helyzetek 

használatára, a tudatos testhasználatra, amit a jazz– technika megkövetel 

 

 

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A testrészek izolációja 

– A gyakorlatokon belül alkalmazott kar, láb és törzs koordinációja 

– A tanuló stílusérzékének, előadó képességének fejlesztése 

– A tanuló technikai sokoldalúságának növelése 

 

Tananyag 

Középgyakorlatok 

– Plie gyakorlat: jazz port de bras–val, sarokemelés vállizolációval, II. I. IV. V. pozícióban 

– Battement tendu és jeté gyakorlatok: csípőízületből lábfordítások parallel helyzetből en 

dehors helyzetbe hangsúlyos váltásokkal, előre, oldalra és hátra,  

– Grand battement jeté gyakorlatok: előre és oldalra, váltva hajlítva és nyújtva relevé–vel, 

majd  hajlított, és nyújtott lábbal 

– Mellkas tolások: oldalra, előre és hátra port de bras–val, contraction–ból indított 

hátrahajlással 

 

Fekvő gyakorlatok 

– Háton fekvésben, homorítás és contraction 

– Hajlított lábhúzások parallelben kifelé és befelé 

– Nyújtott lábhúzások spiccben és flex–ben, előre 

– Felülés contraction–val és mellkas emeléssel, előre törzshajlítás belenyújtással döntésbe 

és törzsfordítás karnyitással harmadikból második karpozícióba 

– Lábemelés a fej mögé a talajra, boka visszafeszítése, flex helyzetben saroktolások hátra, 

majd visszagördülés fekvésbe 

– Felülés contraction–val, hajlított lábemeléssel, törzs– és lábnyújtás lebegőülésbe, majd 

contraction és hanyattfekvés, páros lábemelés előre, majd leengedés (3x) 

 

Ülő gyakorlatok 

– Terpeszülésben döntés és hajlítás belenyújtással előre, oldalra 

 

Lépések 

– Triplett  

– Lépésvariációk izolációs port de bras–val 

– Jazz pas de bourée, majd forgással 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a technika speciális gyakorlatainak mozgásanyagát, a technikára jellemző 

harmonikus, esztétikus, stílusjegyeket 

A tanuló legyen képes  az elsajátított technika gyakorlatokban történő alkalmazására, a 

stílusos előadásmódra 
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6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok: 

– A testrészek izolációja 

– A gyakorlatokon belül alkalmazott kar, láb és törzs koordinációja 

– A tanuló stílusérzékének, előadó képességének fejlesztése 

– A tanuló technikai sokoldalúságának növelése 

 

Tananyag 

Középgyakorlatok 

– Plié gyakorlat: jazz port de bras–val, sarokemelés vállizolációval, II. I. IV. V. pozicióban 

– Törzsgyakorlatok époulement helyzetekben: törzsfordítás, törzsdöntések és hajlások 

kombinációi különböző irányokban port de bras–val 

– Battement tendu és jeté gyakorlatok: csípőízületből lábfordítások parallel helyzetből en 

dehors helyzetbe hangsúlyos váltásokkal, előre, oldalra és hátra, doubl tendu–vel, utána 

jeté plie–vel, sur le cou–de–pied–ből indítva. A végén passé–k, relevé–vel 

– Grand battement jeté gyakorlatok: előre és oldalra, váltva hajlítva és nyújtva relevé–vel, 

majd  hajlított, és nyújtott lábbal 

– Mellkas tolások: oldalra, előre és hátra port de bras–val, contraction–ból indított 

hátrahajlással 

 

Fekvő gyakorlatok 

– Háton fekvésben, homorítás és contraction 

– Hajlított lábhúzások parallelben kifelé és befelé 

– Nyújtott lábhúzások spiccben és flex–ben, előre 

– Felülés contraction–val és mellkas emeléssel, előre törzshajlítás belenyújtással döntésbe 

és törzsfordítás karnyitással harmadikból második karpozícióba 

– Lábak hajlítva terpeszben a talajon bokafogás. Csípő emelésben rugózás majd 

leereszkedés contraction–val csigolyánként majd csípőemelés fejtetőig, utoljára 

kéztámasszal a vállaknál hídba feltol, térdnyújtás súlypontáthelyezéssel a karokra 

– Lábemelés a fej mögé a talajra, boka visszafeszítése, flex helyzetben saroktolások hátra, 

majd visszagördülés fekvésbe 

– Felülés contraction–val, hajlított lábemeléssel, törzs– és lábnyújtás lebegőülésbe, majd 

contraction és hanyattfekvés, páros lábemelés előre, majd leengedés (3x) 

 

Ülő gyakorlatok 

– Terpeszülésben döntés és hajlítás belenyújtással előre, oldalra 

 

Lépések 

– Triplett  

– Lépésvariációk izolációs port de bras–val 

– Jazz pas de bourée, majd forgással 

– A tananyagra épülő lépéskpmbinációk 

 

Tour–ok 

– Parallel helyzetben lábváltással és a nélkül 

– Parallel helyzetben pliében 

– Chainé 
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Követelmények 

A tanuló ismerje a technika speciális gyakorlatainak mozgásanyagát, a technikára jellemző 

harmonikus, esztétikus, stílusjegyeket 

A tanuló legyen képes az elsajátított technika gyakorlatokban történő alkalmazására, a 

stílusos előadásmódra 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Zenei Cd–k 

Jazz–tánc DVD–k 

 

 

 

GRAHAM–TECHNIKA 

 

A Graham–technika az első önálló mozdulatkinccsel, táncnyelvvel, dinamikai elvekkel, 

didaktikai rendszerrel felvértezett moderntánc rendszer, mely a mai napig inspirációs 

forrás a színpadi tánc, a tánckultúra fejlesztés világában, nem utolsósorban a 

táncpedagógia hatékony eszköze. 

A tantárgy tanításának célja a speciális és széles körben hasznosítható dinamikai 

alapelveket tartalmazó technika megismertetése. 

 

Továbbképző évfolyamok 

 

9. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A testtudat fejlesztése, ritmikai, dinamikai, előadói képességek, a mozgáskultúra 

tudatosságának fejlesztése, a fogalmi ismeretek, a szakterminológia bővítése. A 

tananyagból nyert ismeretek beépítése más tánctechnikák gyakorlati és elméleti 

ismereteibe, megtalálva a különbségeket és párhuzamokat. Az alapelemek, alapsorozatok 

és azok technikai, dinamikai és stiláris jellemzőinek, a Graham–technika speciális 

térhasználatának felismertetése. A diagonális mozgás fejlesztése 

 

Tananyag 

Alapelemek, alapsorozatok  

Talajon végzett gyakorlatok: 

– Bounces: a törzset és a medenceízületeket fokozatosan bemelegítő, rugózó 

gerincmozgások 

– Breathing: a légzés bevonása a törzs, majd a teljes test mozgásába 

– Spiral: a spirális mozgások alapja, a gerincforgatás, mely előkészíti a talajról 

fölemelkedés és az oda–vissza ereszkedés technikáját 

– Contraction–release: a testközpont, mint minden mozgás kiindulópontja 

 

Álló helyzetben végzett gyakorlatok 

– Brush: a lábfő, boka, térd bemelegítése 

– Plié: az emelkedés, ereszkedés és az ugrás előkészítése 

– Plié–contraction–release, a lábak combtőből való mozgatása, lendítések, emelések s azok 

kombinációinak formájában, a központból indítva 
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Térben haladó gyakorlatok 

– Walk – diagonális lépés–, járás–, futásgyakorlat 

– Triplet – hármaslépések, irányváltásokkal, ritmizálással 

– Skip – ugrások egyik lábról a másikra, haladva 

Az év végére az alapelemek és sorozatok ritmikai, tempóbeli, térbeli variációkkal 

gazdagíthatók 

 

Követelmények  

A tanuló ismerje a Graham–technika, mint a klasszikus balettől eltérő, első teljes 

moderntánc rendszer alapelveit, a technika alapelemeit, alapsorozatait, azok helyes 

végrehajtásának szempontjait és a Graham–technika helyét a tánctörténetben 

A tanuló legyen képes az alapelemek és alapsorozatok felismerésére, azok technikai, 

dinamikai és stiláris szempontból helyes végrehajtására  

 

 

10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A testtudat fejlesztése, a ritmikai, dinamikai, előadói képességek, a mozgáskultúra 

tudatosságának fejlesztése, a fogalmi ismeretek, a szakterminológia bővítése. A 

tananyagból nyert ismeretek beépítése más tánctechnikák gyakorlati és elméleti 

ismereteibe, megtalálva a különbségeket és párhuzamokat. Az alapelemek, alapsorozatok 

és azok technikai, dinamikai és stiláris jellemzőinek, a Graham–technika speciális 

térhasználatának felismertetése. A diagonális mozgás és a mozgáskombináció fejlesztése 

 

Tananyag 

Talajon végzett gyakorlatok: bounce, breathing, spiral, contraction–release ritmikai és 

dinamikai nehezítésekkel 

– Spirál IV. pozícióban, fold – a bonyolultabb törzsfordítási gyakorlat a testközpont–

indítású "contraction–release" és a spirális mozgások ötvözése, föl/leereszkedés a 

talajról/talajra 

Álló középgyakorlatok: a gravitáció felhasználásával és leküzdésével, valamint a lendület 

felhasználásával és fékezésével 

– Brush, plié, plié–contraction–release, a lábak combtőből való mozgatása, lendítések, 

emelések, s azok kombinációinak formájában 

– Weight shift, suspension: testsúly eltolással, elbillentéssel  

Térben haladó gyakorlatok,  

– Walk – diagonális lépés–, járás–, futásgyakorlat 

– Triplet – hármaslépések, irányváltásokkal, ritmizálással 

– Skip – ugrások egyik lábról a másikra, haladva. A diagonális–haladó gyakorlatok 

bővítése: lépéskombinációk; az eddig álló helyzetben végzett gyakorlatok kimozdítása 

különböző terekbe, fordulatok kidolgozása a spiral elv alapjain 

– Alapugrások különböző terekben, eltérő ritmikával, a "contraction–release", valamint a 

"spiral" elemeinek alkalmazása az ugrások közben 

Gyakorlatsor, füzér összeállítása koreografált formában, az elvégzett 2 év anyagának 

szemléltetésére, az egyéni képességek bemutatására 

 

Követelmények  

A tanuló ismerje a Graham–technika, mint a klasszikus balettől eltérő, első teljes 

moderntánc rendszer alapelveit, a technika alapelemeit, alapsorozatait, azok helyes 
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végrehajtásának szempontjait és a Graham–technika helyét a tánctörténetben 

A tanuló legyen képes az alapelemek és alapsorozatok felismerésére, azok technikai, 

dinamikai és stiláris szempontból helyes végrehajtására 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz: 
Kísérő hangszerek 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

 

 

 

1.3.9. VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK 

 

NÉPI JÁTÉK 

 

A képzés elemi szinten járuljon hozzá a tanuló szocializációs, kommunikációs 

készségének, kezdeményező készségének, kulturális tudatosságának, általános 

műveltségének fejlesztéséhez. Elsődleges feladat az önfeledt játék megvalósítása, a 

játékszabály megismerése, a játéköröm megélése 

 

 

Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 
– Az óvodából hozott játékműveltség felmérése és a játékbátorság fejlesztése 

– A szabálytudat a közösségi érzés tudatos kialakítása, a szocializációs folyamatok 

elősegítése 

– A mozgáskészség, a kommunikációs képesség, fejlesztése, a szerepvállalás ösztönzése 

 

Tananyag 
Alapvető mozdulattípusok gyakoroltatása (járás, futás, ugrás) 

Az ugrás technikai előkészítése 

Játéktípusok (sport–küzdő karakterű népi játékok, énekes–táncos gyermekjátékok) 

Népi mondókák, kiszámolók, szövegek, dallamok 

Alapvető zenei ismeretek (egyenletes lüktetés, zenéhez való igazodás, negyedes és 

nyolcados lüktetés, dallamegységek, a gyermekdalok hangkészlete, ritmusgyakorlatok) 

Irányok, alakzatok (előre–hátra, jobbra–balra, lent–fönt, sor, kör, oszlop, félkör, 

csigavonal, szórt forma, térkitöltés, térváltás, egyén és csoport viszonya az alakzatokban) 

Játékfűzések a helyi, vagy régió szerinti, néphagyományban fellelhető népi 

gyermekjátékok 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, játékfűzéseket 

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a 

szabályok betartására, a fizikai kontaktus kialakítására, a társas együttlétre, a társak előtti 

kommunikációra, a párválasztásra, a szerepvállalásra, az alakzatokba rendeződésre, a 

játéktevékenységre 
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2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A szabálytudat kialakítása, a játékműveltség, játékbátorság, a kommunikációs készségek 

fejlesztése  

– Variációs tevékenységekkel az improvizációs készség kialakítása, élmény és 

játékközpontúságon keresztül a közösségi érzés elmélyítése, a szocializációs folyamatok 

elősegítése 

 

Tananyag 

Alapvető mozdulattípusok gyakoroltatása (járás, futás, ugrás) 

Az ugrás technikai előkészítése, ugrás típusok 

Játéktípusok (sport–küzdő karakterű népi játékok, énekes táncos gyermekjátékok) 

Népi mondókák, kiszámolók, szövegek, dallamok  

Alapvető zenei ismeretek (egyenletes lüktetés, zenéhez való igazodás, negyedes és 

nyolcados lüktetés, dallamegységek, a gyermekdalok hangkészlete, ritmusgyakorlatok) 

Irányok, alakzatok (előre–hátra, jobbra–balra, lent–fönt, sor, kör, oszlop, félkör, 

csigavonal, szórt forma, térkitöltés, térváltás, egyén és csoport viszonya az alakzatokban) 

Játékfűzések a helyi, vagy régió szerinti, néphagyományban fellelhető népi 

gyermekjátékok 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, játékfűzéseket, az 

alakzatokat, a játékszabályokat 

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a 

szabályok betartására, a fizikai kontaktus kialakítására, a társas együttlétre, a társak előtti 

kommunikációra, a párválasztásra, a szerepvállalásra, az alakzatokba rendeződésre, a 

játéktevékenységre  

 

 

 

 

KREATÍV GYERMEKTÁNC 

 

A képzés feladata az önkifejezés mozgásban történő realizálása, az önfeledt játék 

megvalósítása, a különböző játékszabályok megismerése és alkalmazása, a játék örömének 

megélése. A képzés célja, hogy a tanuló az önfeledt, ám a későbbiekben egyre tudatosabb 

mozgás segítségével jobban megismerkedjen testének képességeivel, a tér használatával, a 

dinamikai variációkkal és az idő, mint a zeneiség alkotóelemével. Megtanulja figyelni, 

érteni és használni saját és mások nonverbális kommunikációját. Elsajátítja az 

együttműködés számtalan fatáját. A képzés hozzájárul a tanuló szocializációs, 

kommunikációs készségének, kezdeményezőkészségének, önismeretének fejlesztéséhez.  
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Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tanuló mozgáskészségének fejlesztése 

– A tanuló tér és formalátásának fejlesztése  

– A tanuló önfegyelmének növelése 

– A koncentrációkészség növelése 

– A megfigyelőképesség kialakítása 

– A kommunikációs képesség, játékbátorság, szabálytudat fejlesztése 

– A közösségi érzés, a közösséghez tartozás tudatos kialakítása 

– A verbális és nonverbális kommunikáció szinkronjának elősegítése 

– A szocializációs folyamatok fejlesztése 

 

Tananyag 

Ismerkedő táncok  

Ábrázoló táncok 

Csoportos táncok  

Ünnepi táncok 

Izom puzzle/testtudati táncok 

Kitalálós játékok  

Ábrázoló és csoportjátékok 

Anyaggal való játékok 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanév során ismertetett táncjáték–fajtákat. 

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a 

szabályok betartására, a fizikai kontaktus kialakítására, a társas együttlétre, a pár– és 

csoportválasztásra,  a játéktevékenységre. 

 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A kreativitás fejlesztése 

– A testrészek mozgáslehetőségeinek megismertetése 

– A test térben való mozgáslehetőségeink feltárása 

– A tempókülönbségek felismerése, alkalmazása 

– Egyszerű ritmusképletek megszólaltatása 

– A helyzetfelismerő képesség fejlesztése 

– A megoldási lehetőségek feltérképezése 

– A döntésképesség növelése 

– A mozgás kapcsolatteremtő lehetőségeinek alkalmazása 

– A szociális érzékenység fejlesztése 

 

Tananyag 

Energia levezető, összehangoló játékok 

Koncentrációt növelő játékok 

A feladatok egyénileg, páros, kis és nagycsoportos formában  
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Alap mozgásformák elsajátítása, variálása, tudatosítása (kúszás, mászás, gurulás, lépés, 

járás, futás, ugrás) 

Alapvető gyakorlattípusok használata: 

Vezetés–követés: alárendeltség, fölérendeltség megtapasztalása  

Másolás–tükrözés: szinkronicitás, kánonforma,  

Kontraszt variációk: mozgás–mozdulatalanság, kicsi–nagy mozgások, gyors–lassú 

mozgások tudatosítása  

Akció–reakció: párbeszédformák, folytatáson alapuló játékok 

Zenei táncjátékok 

Bizalmi játékok 

Fogócska és más, gyors reakciókészséget fejlesztő játékok 

Koncentrálós és kitalálós játékok  

Ábrázoló és csoportjátékok 

Anyaggal való játékok 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az alapvető gyakorlattípusokat (vezetés–követés, másolás–tükrözés, 

kontrasztvariációk, akció–reakció) és a tanév során elsajátított különböző táncjátékfajtákat. 

A tanuló legyen képes az alap mozgásformák szabad variálására, a tanult mozgásformák 

gyakorlati megvalósítására, az új kapcsolatteremtési formák felhasználására valamint a 

térbeli és ritmikai alapfogalmak gyakorlati alkalmazására. 

 

 

 

NÉPTÁNC 

Ld: kötelezően választható tantárgyaknál 

 

TÁRSASTÁNC 

Ld: kötelezően választható tantárgyaknál 

 

TÖRTÉNELMI TÁRSASTÁNC 

Ld: kötelezően választható tantárgyaknál 

 

JAZZ-TECHNIKA 

Ld: kötelezően választható tantárgyaknál 

 

GRAHAM-TECHNIKA 

Ld: kötelezően választható tantárgyaknál 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

126 

1.4. TÁRSASTÁNC  TANSZAK 
 

 

1.4.1. AZ ALAPFOKÚ TÁRSASTÁNCOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI  

 

A táncművészeti ágak közül a legrégebbi hagyományokkal rendelkező társastáncoktatás 

nagy utat tett meg az ifjúság kulturált szórakozási formájától a művészetoktatásig. Az 

értékeket megtartva a tantervi program további lehetőséget nyújt az alapos, mélyebb tudás 

megszerzésére, a rendszeres munka igényének kialakítására, a megfelelő 

munkafegyelemre, az önkontroll alkalmazására.  

Az alapfokú oktatás célja a társastánc iránt érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek 

szakirányú fejlesztése. A főtárgyak és kötelező tantárgyak tanulása során a tanulók 

jártasságot szereznek a különböző társastáncokból. Megismerik azok történetét, a 

hozzátartozó viselkedés szabályait és a mindennapok magatartásformáit. A szabadon 

választható tantárgyak előkészítik a társastáncok tanulását, megismertetik a főtárgy 

előzményeivel a tanulót és bekapcsolódást biztosítanak a táncművészet más ágába 

valamint a társművészetekbe. A korán elkezdett testképzés előkészíti a társastánc tantárgy 

tanulását, majd a historikus táncokon keresztül a főtárgy előzményeivel ismerkedhetnek 

meg a tanulók.  

A kötelezően választható tantárgy órái az összevont osztályokban történő tanulást segítik.   

A tanszak komplex ismeretet adó, készségfejlesztő tanterve motiválja a tanulót az újabb 

tudás megszerzésére és ösztönzi a tanultak gyakorlati alkalmazására az élet minden 

területén. Közelebb viszi a tanulót a művészetekhez, ugyanakkor választott művészeti 

ágának értő művelőjévé, közönségévé válik.  

 

 

 

1.4.2. A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 

 

Tanszakok és tantárgyak 

 

Főtárgy: 

Gyermektánc (1–2. előképző évfolyamon) 

Társastánc (1–6 alapfokú és a 7–10 továbbképző évfolyamon) 

 

Kötelező tantárgyak: 

Viselkedéskultúra (3. alapfokú évfolyamon) 

Társastánctörténet (5– 6. alapfokú évfolyamon, 9.– 10 továbbképző évfolyamon) 

 

Kötelezően választható tantárgy – az összevont osztályokban: 

Viselkedéskultúra, 

Társastánctörténet 

 

Választható tantárgyak: 

Társastánc gimnasztika (1–2. előképző évfolyamon,1–3 alapfokú évfolyamon) 

Történelmi társastánc ( 6.alapfokú évfolyamon, 7–8 továbbképző évfolyamon) 

Társastánc (1–6 alapfokú és a 7–10 továbbképző évfolyamon) 
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Óraterv 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy 2 2 3–4 3–4 2–3 3–4 3 3 3–4 3–4 3 3 

Kötelező 

tantárgy 
    1  1 1   1 1 

Kötelezően 

választható 

tantárgy  

  1 1 1 1   1 1   

Választható 

tantárgy 
2 2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

Összes óra 2–4 2–4 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

A fenti táblázat Összes óra rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, 

míg a második helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez 

szükséges időre utalnak 

 

A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam)  

 

Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a 

továbbképző évfolyamainak számát jelenti.  

 

A tanszakok kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a 

tanuló más tanszak vagy művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat illetve azok tanítási 

óráin részt vehet 

 

A tanítási órák időtartama: 45 perc  

 

 

 

1.4.3. A TÁRSASTÁNCOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

 

A társastánc tanszak célja, hogy törekedjen a társastánc minél teljesebb megismertetésére, 

megszerettetésére, értékeinek megvédésére. Sajátos eszközeivel segítse a tanulók 

személyiségének formálását. Késztesse a tanulót hatékony, önálló tanulásra, a tanultak 

gyakorlati alkalmazására az élet minden területén 

 

 

Kiemelt kompetenciák a társastánc területén 

 

Szakmai kompetenciák 

A mozgás és a zene kapcsolatának kialakítása, összhangja 

A helyes testtartás, a tudatos légzés megismerése 

A társastánc alapjainak, technikai elemeinek ismerete 

A kombinációk, etűdök, koreográfiák kivitelezése 

A képességek (a ritmusérzék, a tér– és formaérzék, a stílusérzék, előadói készség, 

koncentrálóképesség) fejlesztése 

A viselkedéskultúra alapszabályainak és magatartásformáinak elsajátítása, alkalmazása 
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Az idegen szavak, kifejezések kiejtése, alkalmazása 

A táncok történeti háttérének ismerete 

A historikus táncok ismerete 

 

Személyes kompetenciák 

Az esztétikai érzék fejlesztése 

A tánc iránti szeretetet mélyítése 

Lelkiismeret, önfegyelem, önkontroll kialakítása 

A fizikai és lelki állóképesség fejlesztése 

Az értelmi és érzelmi intelligencia szintjének emelése 

A múlt és jelen értékeinek befogadására nevelés 

 

Társas kompetenciák 

A közösségi magatartás (közös alkotás öröme, alkalmazkodás, kapcsolatteremtés, aktív 

szerepvállalás, a társak elfogadása, tiszteletben tartása) formáinak kialakítása, gyakorlati 

alkalmazása. 

A táncos partnerkapcsolat kialakítása 

Csoportos bemutatásnál a figyelmes együttműködésre nevelés 

A táncművészetek iránti érdeklődés felkeltése 

A környezet megóvásának fontossága 

Az egymás megsegítése és saját egészségünk megóvása iránti igény kialakítása 

 

Módszerkompetenciák 

A nyitottságra, az ismeretek befogására nevelés 

A tanulás tanulása (a rendszeres és igényes munkára, a hatékony, önálló gyakorlásra 

nevelés) 

Művészi önkifejezés fejlesztése 

Az esztétikai érzék fejlesztése a táncelőadások rendszeres látogatásával, táncelemzéssel 

A kiemelkedő alkotók megismerése a hazai és nemzetközi társastáncmozgalomban 

Az elsajátított viselkedéskultúra gyakorlati alkalmazása 

Tehetséggondozás, a tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra 

 

 

 

1.4.4. A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEI 

 

Az alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 

intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett. 

Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 

intézmény utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi 

vizsga tantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 

programja figyelembevételével kell meghatározni. A művészeti alapvizsga és záróvizsga 

feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény állítja össze oly módon, 

hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá.  
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Vizsga tantárgyak 
Művészeti alapvizsga: társastánc, társastánctörténet 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti 

alapvizsga illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti 

tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként illetve párban – a versenyfelhívásban 

meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet elérte 

Ha a tanuló már rendelkezik a táncművészeti ág valamelyik tanszakán tánctörténet 

tantárgyból megszerzett művészeti záróvizsga–bizonyítvánnyal, akkor az adott tantárgyból 

a vizsga alól felmentés adható 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 
A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsga tantárgyanként 

külön–külön osztályzattal kell minősíteni. 

A művészeti alapvizsga illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott 

osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a 

végső eredmény meghatározásában a gyakorlati tantárgyból kapott osztályzat a döntő. 

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, 

úgy annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán 

figyelembe kell venni. 

Eredményes művészeti alapvizsgát illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi 

előírt vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a művészeti alapvizsga illetve a záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből 

illetve vizsga tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a 

tanulónak csak abból a vizsgarészből illetve vizsga tantárgyból kell javítóvizsgát tennie, 

amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 

 

 

 

1.4.5. FŐTÁRGYAK 

 

GYERMEKTÁNC 

 

A gyermektánc oktatás elsődleges célja egy olyan egészséges, a művészetek iránt érdeklő 

gyermek nevelése, aki számára a társastánctanulás olyan tevékenységi forma, melyben 

fejlesztheti fizikális erejét, formálhatja testét, miközben fejlődnek értelmi képességei, 

térlátása, ritmusérzéke, munkához való hozzáállása és kitartása.  

 

 

Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A csoportos játékhoz szükséges képességek és készségek (egyensúly–, ritmus és 

térérzékelés) fejlesztése.  

– A munka természetes igényének, a megfelelő munkafegyelemnek, önkontrollnak a 

kialakítása. 
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– Ismeretszerzési, tanulási és problémamegoldó képesség, kifejezőkészség fejlesztése (a 

beszéd, a zene, a mozgás összekapcsolása). 

– A tanuló fizikai állóképességének, tánc iránti szeretetének, technikai tudásának 

fejlesztése. 

 

Tananyag   

Egyszerű mozgások (járás, futás, különböző irányú lépések, ugrás, fordulat) 

A helyes testtartás megtanítása  

Gimnasztikai gyakorlatok (játékos formában, utánzással) 

Rávezető gyakorlatok (testsúlyáthelyezés, súlyos és súlytalan lépés, helyzet) 

Az irányok, térformák tudatos használata 

Ritmikai gyakorlatok (hangjegyérték gyakorlatok, tempógyakorlatok) 

Játékos táncok, gyermektáncok (Petronella, Hacke–spitze, Kis kacsa fürdik, Olálá, Kerek a 

káposzta, Letkiss…) 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a 2/4–es, 3/4–es, 4/4–es játékos táncokat, gyermektáncokat 

A tanuló legyen képes a csoportos táncolás magatartásformáinak betartására, legyen nyitott, 

érdeklődő, fogékony, együttműködő és problémamegoldó 

 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A megfigyelőképesség, emlékezés és gondolkodás képességének fejlesztése 

– A rögtönzési és együttműködési képesség fejlesztése (indítás, megállítás, gyorsítás, 

lassítás) 

– A megismerő– és befogadóképesség (az alapmotívumok és variációs lehetőségek) 

fejlesztése 

– Tér–, forma–, stílus– és ritmusérzék fejlesztése 

 

Tananyag 

Alapfogalmak tudatos alkalmazása 

A társastánc alapmozdulatainak bővítése (rézsút irányú lépések, jobbra fordulat, balra 

fordulat) 

Ritmikai gyakorlatok (ritmusra történő járás, taps, ütemgyakorlatok, ütemfajták) 

Dinamikus gyakorlatok (lendítések, emelések, hajlítások, nyújtások, fordítások, forgások) 

Gyermektáncok, divattáncok, nemzeti táncok (Country, Stomp, Disco Cha–cha–cha, 

Boogie–woogie, Polka, Csárdás…) 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a társastánc alapfogalmait, alapmozdulatait, továbbá az évfolyamon tanult 

gyermektáncokat, divattáncokat, nemzeti táncokat. 

A tanuló legyen képes a térben történő eligazodásra, a zenei lüktetések felismerésére. 

Tudjon a partnerrel, a csoporttal megfelelően kommunikálni 
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A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz: 

A gyermektáncok, divattáncok, nemzeti táncok leírását tartalmazó kiadványok, jegyzetek, 

ritmikával foglalkozó könyvek, a táncok zenéit tartalmazó CD–k, a terem méretének 

megfelelő audio készülék: CD lejátszó 

 

 

TÁRSASTÁNC 

 

A társastánc tanterv játékos tevékenységi formákon, képességfejlesztő gyakorlatokon és 

improvizációs feladatokon keresztül fejleszti a tanuló érzelmi, értelmi, szociális és fizikai 

képességeit, gazdagítja önkifejezési formáit. A társastánc tantárgyat két év előképző után 

tíz éven át tanulják a tanulók. Az egymásra épülő, folyamatosan nehezedő táncok és azok 

motívumai jutatják el a tanulót az egyre magasabb szintű tánctudáshoz. A 

kompetenciaalapú tartalom, tanterv olyan területekre hívja fel a figyelmet, mint az 

együttműködés, a kritikus gondolkodás, az önbecsülés, a felelősségérzet és a tolerancia. 

A művészeti munka eljuttatja a tanulót az alkotó munkához, mely hozzájárul a harmonikus, 

gazdag érzelemvilágú, egészséges gondolkodású személyiség kialakításához. A csoportos 

tanulás, az órákon való megmutatkozás lehetősége, a közös utazások, a bemutatók sikerei 

összekovácsolják a tanulókat, ezért igen nagy közösségformáló hatással bírnak. 

 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az önálló ismeretszerzés, a folyamatos tanulás igényének kialakítása  

– Az egyénnel és a csoporttal a hatékony és megfelelő kommunikálás elősegítése 

– A ritmusérzék, technikai tudás, kezdeményezőkészség, az improvizációs készség 

fejlesztése 

 

Tananyag 

A világtáncok kezdő, haladó motívumai, kombinációi 

A páros tánc szabályai (tánctartás, a vezetés és követés, közlekedés a táncparketten) 

A táncos alkalmakkor való viselkedés szabályai (bemutatkozás, felkérés, lekérés, 

leköszönés) 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a világtáncok kezdő, haladó motívumait, tanult kombinációit, a korok 

szokásait, viselkedési szabályait, magatartásformáit 

A tanuló legyen képes a táncos alkalmakkor a tanultak gyakorlati alkalmazására, a 

világtáncok alapjainak kombinálására 

 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A standard és a latin–amerikai táncok helyes testtartásának kialakítása 

– A térben való tájékozódás, a lábtechnika, a ritmusérzék, a hallás fejlesztése, a 

közösségtudat formálása 
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– A megfelelő táncos magatartásmód kialakítása, mások elfogadása, a szocializációs 

folyamatok elősegítése 

– A partnerek közötti kommunikáció javítása 

 

Tananyag 

A standard és a latin tánctartás 

A ritmusok, ritmikák 

Táncirányok (Alignment) 

Lábpozíciók (Feet Positions), Lábmunka (Foot Work) 

Az Angol keringő Closed changes, Natural turn, Reverse turn alaplépései 

A Tangó Walk, Progressive side step, Progressive link, Closed promenade alaplépései 

A Quickstep Quarter turn to right, Quarter turn to left (heel pivot), Natural turn, 

Progressive chasse, Forward lock alaplépései 

A Cha–cha–cha Time step, Close basic, Open basic, Fan, Hockey stick, Check from 

OCPP, Check  from OPP alaplépései 

A Rumba Basic movement, Alternative basic movement, Forward walks in close hold, 

Backward walks in close hold, Fan, Hockey stick alaplépései 

A Jive Basic in place, Basic in fallaway, Change of place right to left, Change of place left 

to right alaplépései 

 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult lépéseket, azok ritmikáját, a standard és latin táncokra jellemző 

testtartást, a helyes lábmunkát, a lépések irányait, a táncirányokat 

A tanuló legyen képes partnerével harmóniában a tanult táncanyag újraalkotására, a 

tanórákon megfelelő fizikai és szellemi erőnléttel részt venni 

 

 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A standard és a latin–amerikai táncok alaplépéseiben alkalmazott forgásmennyiség, a 

használt akciók elsajátítása valamint a tanult lépésekből álló kombinációkon és etűdökön 

keresztül a táncokra jellemző stílusos előadásmód kialakítása  

– A mozgáskoordináció, mozgásemlékezet, fizikai állóképesség fejlesztése, a zenei 

beosztáshoz, frázisokhoz való igazodás, a zenei hangsúlyok tudatosítása 

– A technikai elemek alkalmazása, az egymást segítő táncos partnerkapcsolat kialakítása 

– A nemzetközi táncanyag elmélyítése, a tanult táncok technikai tökéletesítése 

 

Tananyag 

A latin táncokban használt akciók (Action Used) 

A standard táncokban alkalmazott forgásmennyiség (Amount of Turn) 

Az Angol keringő Natural spin turn, Whisk, Chasse from promenade position alaplépései 

A Tangó Rock turn, Open reverse turn lady outside, Back corté alaplépései 

A Quickstep Natural turn with hesitation, Natural pivot turn, Natural spin turn, Chasse 

reverse turn alaplépései 

A Cha–cha–cha Spot turn to left, Spot turn to right, Under arm turn to right, Under arm 

turn to left, Shoulder to shoulder, Hand to hand, Open hip twist, Turkish towel alaplépései 

A Rumba Spot turn to left, Spot turn to right, Under arm turn to left, Under arm turn to 

right, Check from OCPP, Check from OPP, Hand to hand alaplépései 
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A Jive Link, Change of hands behind back, American spin, Left shoulder shove alapfigurái 

A tanult alaplépésekből és alapfigurákból összeállított kombinációk és etűdök 

  

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult lépéseket, az alkalmazott forgásmennyiséget és a használt 

akciókat, az alaplépésekből és alap figurákból összeállított kombinációkat és etűdöket 

A tanuló legyen képes a tanult technikák alkalmazására, a kombinációk és etűdök párban 

történő, stílusos előadására, a táncos–táncosnő harmonikus kapcsolat kialakítására 

 

 

4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A latin táncok alaplépéseiben és alapfiguráiban alkalmazott testfordulatok elsajátítása, a 

standard táncok alaplépéseiben és alapfiguráiban használt emelkedés, süllyedés fejlesztése 

– A térbeli tájékozódás, előadói készség javítása 

– A megfelelő viselkedésmódok kialakítása, az illemszabályok alkalmazása 

– Stílusos előadásmód, tudatos gyakorlás 

 

Tananyag 

A latin táncokban alkalmazott testfordulatok (Body Turn) 

A standard táncokban használt emelkedés, süllyedés (Rise and Fall) 

A Slowfox Feather, Three step, Natural turn, Reverse turn, Closed impetus and feather 

finish alaplépései 

Az Angol keringő Closed impetus, Hesitation change, Outside change alap figurái 

A Tangó Open reverse turn lady in line, Progressive side step reverse turn alap figurái 

A Quickstep Closed impetus, Back lock alap figurái 

A Samba Natural basic movement, Reverse basic movement, Side basic movement, 

Outside basic movement, Progressive basic movement, Whisks to left, Whisks to right, 

Promenade samba walks, Side samba walk, Stationary samba walks alaplépései 

A Cha–cha–cha Alemana, Cross basic, Cuban break in Open position alap figurái 

A Rumba Natural top, Close hip twist, Alemana alap figurái 

A Jive Curly whip, Whip, Throwaway whip alap figurái 

A tanult alaplépésekből és alapfigurákból összeállított koreográfiák 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult alaplépéseket, alapfigurákat és az ezekből összeállított etűdöket, 

az alkalmazott testfordulatokat valamint az emelkedést és süllyedést 

A tanuló legyen képes a tanult technikák párban történő alkalmazására, az etűdök pontos 

kivitelezésére 

 

 

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A standard táncokban használt ellentétes törzsmozdulat és testhajlás elsajátítása az 

alapfigurákban 

– A tanulói előadói készség, ritmusérzék, mozgásemlékezet fejlesztése, stílusérzék 

kialakítása 
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– Az önálló alkotás, a szabad improvizáció fejlesztése, a koreográfiák élményszerű 

előadása 

– A múlt és jelen értékeinek befogadása, a tánc és társművészetek iránti érdeklődés 

felkeltése 

 

Tananyag 

Ellentétes törzsmozdulat (CBM) és a testhajlás (Sway) fogalma 

A Bécsi keringő Natural turn, Change from natural to reverse, Change from reverse to 

natural alapfigurái 

A Slowfox Natural weave, Change of direction, Basic weave alapfigurái  

Az Angol keringő Reverse corté, Back whisk, Basic weave alapfigurái 

A Tangó Open promenade, Left foot and right foot rocks alapfigurái 

A Quickstep Reverse pivot, Progressive chasse to right, Tipple chasse to right alapfigurái 

A Paso doble Appel, Basic movement, Sur place, Chasses, Elevations, Huit alaplépései 

A Cha–cha–cha Cuban break in open CPP, Split Cuban break in OCPP, Split Cuban break 

from OCPP and OPP alapfigurái 

A Rumba Open hip twist, Side steps, Shoulder to shoulder alapfigurái 

A Jive Double cross whip, Stop and go, Rolling of the arm alapfigurái 

A Samba Reverse turn, Corta jaca, Travelling botafogos, Shadow botafogos, Promenade 

botafogo alapfigurái 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult alapfigurákat, az ezekből összeállított etűdöket, az ellentétes 

törzsmozdulat és a testhajlás fogalmát 

A tanuló legyen képes alkalmazni a standard táncokban használt ellentétes testmozdulatot 

és a testhajlást  

 

 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az új táncok alaplépéseinek elsajátítása és a már ismert táncok alapfiguráinak egymásra 

épülése 

– A koncentrálóképesség, kombinációs készség, rendszerszemlélet fejlesztése  

A tanult technikai elemek együttes alkalmazása, a technikai elemek összefüggéseinek 

felismerése 

 

Tananyag 

A Bécsi keringő Reverse turn alapfigurája 

Az Angol keringő Double reverse spin, Reverse pivot, Back lock, Progressive chasse to 

right alapfigurái 

A Tangó Natural twist turn, Natural Promenade turn alapfigurái 

A Quickstep Running finish, Natural turn and back lock, Double reverse spin alapfigurái 

A Slowfox Closed telemark, Open telemark and feather ending, Top spin haladólépései 

A Paso doble Attack, Separation, Sixteen, Twist turn, Promenade, Promenade close 

alapfigurái 

A Cha–cha–cha Changing feet variációk 1, 2, 3 alapfigurái 

A Rumba Forward walks in shadow position, Alemana from open facing position with 

handshake hold, Advanced opening out movement, alapfigurái 
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A Samba Travelling voltas, Criss cross , Volta spot turn to right for lady, Volta spot turn to 

left for lady, Continuous volta spot turn alapfigurái 

A Jive Promenade walks slow, Promenade walks quick, Change of place with double spin 

haladólépései 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a standard és latin táncok alaplépéseit, alapfiguráit, a Slowfox és a Jive 

tanult haladólépéseit 

A tanuló legyen képes a tanult lépések letáncolására szólóban és párban 

 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után: 

 

A tanuló ismerje  

A világtáncok kezdő– és haladólépéseit, tanult kombinációit, a korok szokásait, viselkedési 

szabályait, magatartásformáit 

A standard táncok (Angol keringő, Tangó, Bécsi keringő, Slowfox, Quickstep) 

alaplépéseit, alapfiguráit, a latin–amerikai táncok (Samba, Cha–cha–cha, Rumba, Paso 

doble, Jive) alaplépéseit, alapfiguráit és tánctechnikai feladatait, a Slowfox és a Jive tanult 

haladólépéseit 

A szakkifejezéseket, fogalmakat, a szakmai anyagok hozzáférési lehetőségét 

A táncparkett szabályait 

 

A tanuló legyen képes  

A tanultak gyakorlati alkalmazására és a világtáncok alapjainak kombinálására 

Az általánosan elfogadott viselkedési szabályok gyakorlati alkalmazására, a 

közösségépítésre. A másság elfogadására, véleménynyilvánításra és a demokratikus 

magatartásformák elsajátítására 

A tanult táncok (kombinációk, etűdök, koreográfiák) pontos és stílusos előadására, a páros 

és csoportos feladatok végrehajtására 

A fogalmak megértésére, értelmezésére, a helyes és kreatív nyelvhasználatra a társadalmi 

és kulturális tevékenység során.  Anyanyelvén és a nemzetközi táncnyelven kommunikálni 

A térben történő eligazodásra, a zenei lüktetési rendhez, zenei egységhez való igazodásra 

Az önálló feladatvállalásra, az önálló ismeretszerzésre 

Művészi előadásra, az improvizációra, az alapfokú művészeti vizsga követelményeinek 

teljesítésére 

 

A művészeti alapvizsga követelményei: 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgából áll  

 

 A vizsga tantárgya és időtartama: 

Társastánc főtárgy, 20–25 perc 

 

A vizsga tartalma 

– A társastánc gyakorlati vizsga a szaktanár által összeállított tánckombinációk 

bemutatásából áll 
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– A tanulók párosan, csoportos formában, önálló előadásban mutatják be a táncokat 2–2 

percben, miközben számot adnak a standard és latin tánctartás, a különböző ritmusok, 

stílusok, táncirányok, tánctechnikák ismeretéről 

– A standard táncok (Angol keringő, Tangó, Bécsi keringő, Slowfox, Quickstep) 

alaplépései, alapfigurái, a latin–amerikai (Samba, Cha–cha–cha, Rumba, Paso doble, 

Jive) táncok alaplépései, alapfigurái, a Slowfox (Closed telemark, Open telemark and 

feather ending, Top spin) és a Jive (Promenade walks slow, Promenade walks quick, 

Change of place with double spin) haladólépései 

 

A vizsga értékelése 

– a standard táncok és a latin–amerikai táncok kombinációinak pontos kivitelezése,  

– a zene és a tánc összhangjának betartása,  

– a technikai biztonság,  

– a tánc stílusának megfelelő előadásmód,  

– a térfegyelem és figyelmes együttműködés a csoportos munkában. 

 

 

Továbbképző évfolyamok 

 

7. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A koreográfiakészítés, a táncszerkesztési elvek gyakorlati alkalmazása, a tanult táncok 

alaplépéseinek és alapfiguráinak, haladólépéseinek és haladó figuráinak alkalmazása során. 

– A stílusérzék, előadói készség, koncentrálóképesség fejlesztése. 

– Az önállóan készített, rövid koreográfiákban a standard és latin táncok stílusjegyeinek 

alkalmazása. 

– Belső igény kialakítása a különböző stílusirányzatokkal való találkozásra.  

 

Tananyag 

A koreográfiakészítés szabályai és a táncszerkesztési elvek 

Az Angol keringő Weave from promenade position, Closed telemark, Open telemark and 

cross hesitation haladólépései 

A Tangó Promenade link, Four step haladólépései 

A Slowfox Hover feather, Hover telemark, Natural telemark, Hover cross haladólépései 

A Quickstep Quick open reverse, Fishtail, Running right turn haladólépései 

A Paso doble Promenade to counter promenade, Grand circle, La passe, Banderillas, 

Syncopated separation alapfigurái 

A Samba Natural roll, Close rocks, Open rocks, Backward rocks, Plait, Circular voltas 

haladólépései 

A Cha–cha–cha Open hip twist spiral, Natural top finish A, Natural top finish B, Close hip 

twist haladólépései 

A Rumba Opening out to right, Opening out to left, Spiral, Curl, Reverse top haladólépései 

A Jive Fallaway throwaway, Overturned change of place left to right, Ball change 

haladólépései 

A standard és latin táncok stílusjegyei 
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Követelmények 

A tanuló ismerje a Paso doble alap figuráit, az Angol keringő, Tangó, Slowfox, Quickstep, 

Samba, Cha–cha–cha, Rumba, Jive haladólépéseit, a koreográfiakészítés szabályait, a 

táncszerkesztési elveket.  

A tanuló legyen képes a standard és latin táncok stílusos eltáncolására, önállóan etűdök 

összeállítására. 

 

 

8. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tanult lépések és figurák neveinek szakszerű használata, a szakkifejezések 

alkalmazása. 

– A nyelvi kifejezőképesség fejlesztése. 

– A táncos szakirodalom gyakorlati használata. 

 

Tananyag 

Szakkifejezések, fogalmak 

A Bécsi keringő Fleckerl haladó figurája 

Az Angol keringő Open telemark and wing, Open impetus and cross hesitation, Open 

impetus and wing haladólépései 

A Tangó Back open promenade, Outside swivels haladólépései 

A Quickstep Four quick run, V6, Closed telemark haladólépések 

A Slowfox Open telemark natural turn to outside swivel and feather ending, Open impetus, 

Weave from PP, Reverse weave haladólépései. 

A Cha–cha–cha Closed hip twist spiral, Reverse top, Spiral haladólépései 

A Rumba Opening out from reverse top, Fallaway, Cuban rocks, Rope spinning 

haladólépései 

A Samba Closed volta, Contra botafogos, Samba locks in OPP, Samba locks in OCPP, 

Rhythm bounce, Simple volta, Methods of changing feet haladólépései 

A Paso doble Fallaway whisk, Fallaway reverse, Spanish line, Flamenco taps, Chasse cape, 

Travelling spins from PP haladólépései 

A Jive Windmill, Spanish arms haladó figurái 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult haladólépéseket és haladó figurákat, a tanult szakkifejezéseket és 

fogalmakat 

A tanuló legyen képes azok stílusos és pontos eltáncolására, a szaknyelv használatára 

 

 

9. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tanult lépések és figurák improvizatív használatának elősegítése. 

– A kombinációs készség, mozgásemlékezet, ritmusérzék, zenei lüktetésrendhez való 

igazodás fejlesztése, a saját egyéni karakter kialakítása. 

– A táncok stílusjegyeinek megismerése, a táncok stílusos megjelenítése. 

– A zene és a tánc összefüggéseinek felismerése. 
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Tananyag 

Improvizációs szabályok 

A Bécsi keringő Contra check haladó figurája 

Az Angol keringő Outside spin, Turning lock, Closed wing, Turning lock to right 

haladólépései 

A Tangó Fallaway promenade, Four step change, Brush tap haladólépései 

A Quickstep Six quick run, Zig–zag, back lock and running finish, Change of direction 

haladó figurák 

A Slowfox Natural twist turn, Curved feather to back feather, Natural zig–zag from PP 

haladó figurái 

A Cha–cha–cha Rope spinning, Sweetheart, Follow my leader, Curl haladólépései 

A Rumba Sliding doors, Three alemanas, Fencing, Three threes haladólépései 

A Paso doble Travelling spins from CPP, Changing feet variációk One beat hesitation, 

Syncopeted chasses, Left foot variation, Coup de pique haladólépései 

A Jive Toe heel swivels, Flicks into break, Simple spin haladó figurái 

A Samba Argentine crosses, Rolling off the arm, Three step turn, Cruzados walks, 

Cruzados locks haladó figurái 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az improvizáció szabályait, a standard és latin táncok tanult 

haladólépéseit és haladó figuráit 

A tanuló legyen képes improvizálásra, a tanult koreográfiák bemutatására, stílusos 

eltáncolására 

 

 

10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az előadói készség, a rendszerező képesség fejlesztése 

– Egyéni táncstílus kialakítása 

– Önálló ismeretszerzés és gondolkodás fejlesztése 

– Az összefüggések keresése, a rendszerezés, a tudatos gyakorlás iránti igény kialakítása 

 

Tananyag 

Az Angol keringő Fallaway reverse and slip pivot, Hover corté, Drag hesitation, Fallaway 

whisk, Left whisk, Contra check haladó figurái 

A Tangó Fallaway four step, Basic reverse turn, The chase, Fallaway reverse and slip 

pivot, five step haladó figurái 

A Quickstep Cross swivel, Rumba cross, Tipsy to right and left, Hover corté, Cross chasse 

haladó figurái 

A Slowfox Fallaway reverse and slip pivot, Natural hover telemark, Bounce fallaway with 

weave ending haladó figurái 

A Cha–cha–cha Aida, Opening out from reverse top, Slip–close chasse, Syncopated open 

hip twist haladó figurái 

A Rumba Continuous hip twist, Continuous circural hip twist, Cucharachas, Syncopated 

open hip twist haladó figurái 

A Jive Reverse whip, Chicken walks haladó figurái 

A Samba Promenade to counter promenade runs, Carioca runs, Drug, Dropped volta, 

Samba side Chasses haladó figurái 
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A Paso doble Alternative entries to PP, Twists, Separation with fallaway ending, 

Separation with lady’s caping walks, Farol, Fregolina incorporating farol haladó figurái 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a standard és latin táncok alaplépéseit, alapfiguráit, haladólépéseit, haladó 

figuráit, az alkalmazott technikákat, táncokra jellemző stílusjegyeket 

A tanuló legyen képes a standard és latin táncok koreográfiájának stílusos eltáncolására 

szólóban, párban és csoportban  

 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése utána: 

 

A tanuló ismerje 

A standard és latin–amerikai táncok alaplépéseit, alapfiguráit, haladólépéseit, haladó 

figuráit, az alkalmazott technikákat, a táncokra jellemző stílusjegyeket 

A szakkifejezéseket, fogalmakat  

A páros és csoportos táncok megformálásának szabályait, a táncszerkesztés elvét 

A táncok karakterének megfelelő előadásmódot 

A táncalkalmaknak megfelelő magatartásmódot 

 

A tanuló legyen képes  

A standard és latin–amerikai táncok önálló és páros bemutatására 

A szakmai elvárásoknak megfelelő nyelvezet alkalmazására 

A megfelelő technika alkalmazására, a táncok stílusos előadására 

A csoportos bemutatási formában figyelmes együttműködésre 

Önállóan használni a tereket, irányokat, a tanult társastáncok valamelyikéből vagy azok 

mixeléséből készített koreográfiák önállóan történő csoportos bemutatására 

Az elsajátított szókincs alkalmazására a mindennapi életben és a megszerzett ismeretekről 

beszélni 

A változó elvárásoknak megfelelni, a szakmai és társadalmi érdekképviseletre, a határon 

túl nyúló kapcsolatok kiépítésére 

Az improvizációra, a művészi önkifejezésre, a művészeti záróvizsga követelményeinek 

teljesítésére 

 

 

A művészeti záróvizsga követelményei: 

 

 A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Társastánc, főtárgy 25–30 perc 

 

A vizsga tartalma 

A társastánc gyakorlati vizsga anyaga előre kijelölt, a szaktanár által összeállított 

kombinációkból (5 standard, 5 latin–amerikai tánc) és egy koreográfiából áll, melyet a 

tanulók párosan és csoportos formában, önállóan mutatnak be. Az előadás során lemérhető 

a tanulók technikai tudása, ritmus–, tér– és stílusérzéke, együttműködő készsége és 

művészi önkifejezése  
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– A standard táncok (Angol keringő, Tangó, Bécsi keringő, Slowfox, Quickstep) 

alaplépései, alapfigurái, haladólépései, haladó figurái 

– A latin–amerikai táncok (Samba, Cha–cha–cha, Rumba, Paso doble, Jive) alaplépései, 

alapfigurái, haladólépései, haladó figurái 

– Egy szabadon választott táncból 3–5 perces koreográfia. (Ebből a táncból a kombinációt 

nem kell bemutatni!) 

 

A vizsga értékelése 

– a standard táncokból és a latin–amerikai táncokból készített kombinációk és a 

koreográfia pontos kivitelezése 

– a zene és a tánc összhangjának betartása,  

– a technikai biztonság,  

– a tánc stílusának megfelelő előadásmód,  

– a térfegyelem és figyelmes együttműködés a csoportos munkában 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz:  

Társastánc leírásokat tartalmazó könyvek hazai és külföldi kiadásai, 

Társastánczenéket tartalmazó CD–k, társastánc DVD–k,  

A terem méretének megfelelő audio készülék (CD lejátszó), televízió, DVD lejátszó,  

Fellépő ruhák (standard– és latin–amerikai ruhák) 

 

 

 

1.4.6.  KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 

 

TÁRSASTÁNCTÖRTÉNET 5-6. 

 

A társastánctörténet tantárgy célja, hogy a tanuló megismerje a XIX. századi társastáncok 

kialakulását, történeti hátterét, neves hazai és nemzetközi alkotóit és műveiket. A 

társastáncok stílus és formavilágát, az európai és hazai táncmozgalmak törekvéseit, és 

műhelyeik fejlődését. 

 

 

Alapfokú évfolyamok 

  

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tanuló táncelméleti, tánctörténeti tudásának, személyiségének, esztétikai és művészeti 

tudatosságának, nyelvi kommunikációjának fejlesztése, összegző és szintetizáló 

képességének javítása 

 

Tananyag 

A társastánc művészi és közhasznú formái 

A társasági táncélet alkalmai, eseményei 

A színpadi táncművészet legfontosabb ágazatai, korszakai 

A standard és latin–amerikai táncok kialakulása, történeti háttere 
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Követelmények 

A tanuló ismerje a standard (Angol keringő, Bécsi keringő, Tangó, Slowfox, Quickstep) és 

latin–amerikai táncok (Samba, Cha–cha–cha, Rumba, Paso doble, Jive) történeti 

kialakulását, stílusjegyeit és formáit, a társasági táncélet alkalmait és eseményeit, a 

társastánc művészi és közhasznú formáit, a színpadi táncművészet legfontosabb ágazatait 

és korszakait 

A tanuló legyen képes felismerni a társastáncok stílusjegyeit, a társasági táncélet 

különböző alkalmait, jellemző stílusjegyeit. 

 

 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tanuló stílusérzékének, elemző képességének, analizáló értelmezésének, aktív 

befogadó magatartásának, egyéni és közösségi alkotótevékenységének fejlesztése. 

 

Tananyag 

A XIX. század társastánc élet (Ausztria, Csehország, Olaszország, Franciaország) 

nemzetközileg meghatározó alkotóműhelyei, képviselői 

Az európai táncmozgalmak törekvései és fejlődésük 

A XIX. századi hazai táncmozgalmak és műhelyek fejlődése 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a XIX. század európai és magyarországi táncélet fejlődését, jeles 

képviselőit, munkásságukat, alkotásaikat, a meghatározó stílusjegyek alapján ismerje fel a 

kor társastáncainak formanyelveit 

A tanuló legyen képes felismerni a korszak alkotóinak formanyelvét és műveik  értékeit 

 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után: 

 

A tanuló ismerje  

A standard (Angol keringő, Bécsi keringő, Tangó, Slowfox, Quickstep) és latin–amerikai 

táncok (Samba, Cha–cha–cha, Rumba, Paso doble, Jive) közhasznú formáit, stílusjegyeit 

(jellege, ütem, tempó, ritmus) 

A XIX. századi hazai és nemzetközi társastáncélet fejlődésének állomásait, 

alkotóműhelyeit és jeles képviselőit 

A magyar társasági táncélet alkalmait és eseményeit 

 

A tanuló legyen képes  

A tánc sajátosságaira való érzékenységre, a stílusismeretre, a szakmai szókincs és 

fogalomkészlet önálló használatára 

 

 

 

A művészeti alapvizsga követelményei: 

 

A vizsga részei 

A vizsga szóbeli vizsgából áll 
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A vizsga tantárgya és időtartama 

Társastánctörténet, 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

A szaktanár által összeállított szóbeli tételsor alapján a tanulók számot adnak a XIX. 

századi magyar és európai társasági táncélet fejlődéséről, korszakairól és neves 

táncmestereikről. A standard és latin–amerikai táncok kialakulásáról, történeti hátteréről, a 

társasági táncélet alkalmairól és eseményeiről 

– A társasági élet alkalmai. 

– A nemzetközi és hazai társastáncélet legfontosabb korszakai, alkotói. 

– A színpadi táncművészet legfontosabb ágazatai, korszakai. 

– A hazai társastáncmozgalom kiemelkedő táncprodukciói. 

 

A vizsga értékelése 

– A standard (Angol keringő, Tangó, Bécsi keringő, Slowfox, Quickstep) és latin–amerikai 

táncok (Samba, Cha–cha–cha, Rumba, Paso doble, Jive) közhasznú formáinak, 

stílusjegyeinek ismerete (jellege, ütem, tempó, ritmus).  

– A XIX. századi hazai és nemzetközi társastáncélet fejlődésének, alkotóműhelyeinek és 

jeles képviselőinek ismerete.  

– A magyar társasági táncélet alkalmainak és eseményeinek ismerete 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz: 

A standard táncok, a latin–amerikai táncok történeti kialakulását, stílusjegyeit és formáit 

tartalmazó társastánckönyv, a táncalkalmakkal, a nemzetközi és hazai táncélettel, a 

színpadi táncművészettel foglalkozó könyvek, oktatási segédanyagok, társastánc 

videokazetták, DVD–k, televízió, videó lejátszó, DVD lejátszó  

 

 

 

TÁRSASTÁNCTÖRTÉNET 9-10. 

 

A társastánctörténet tantárgy célja, hogy a tanuló megismerje a XX–XXI. század 

tánctörténetének kiemelkedő hazai– és nemzetközi képviselőit, az európai társastáncélet 

fejlődését, a kor hazai alkotóműhelyeit és a formációs társastáncok kialakulását, aktív 

közreműködőként vegyen részt táncművek, koreográfiák elemzésében.   

 

 

Továbbképző évfolyamok 

 

9. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A társastáncok hazai és nemzetközi irányzatainak, alkotóműhelyeinek és képviselőinek 

megismertetése.  

– A táncelméleti tudás valamint az összegző és szintetizáló képesség fejlesztése 

 

Tananyag 

Az európai társastáncélet fejlődése és alkotóműhelyeinek kialakulása (Anglia, 

Németország, Olaszország) 
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A magyarországi táncközösségek, táncklubok és táncszervezetek kialakulása és a 

nemzetközi vérkeringésbe való bekapcsolódása a XX. századtól napjainkig 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a társastánc hazai és nemzetközileg meghatározó alkotóműhelyeit, 

képviselőit, az európai táncmozgalmak törekvéseit és fejlődésüket, a hazai táncmozgalmak 

és műhelyek fejlődését 

A tanuló legyen képes a nemzetközi társastáncélet kiemelkedő műhelyeinek és 

stílusjegyeinek felismerésére, a magyarországi társastáncmozgalom fejlődésének, 

alkotóiknak és produkcióiknak a felismerésére, tudatos értelmezésére. 

 

 

10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Kiemelkedő hazai és nemzetközi (európai) táncművek, formációs alkotások elemzése és 

összehasonlítása.  

– Életpályák és életművek megismerése a magyarországi társastáncmozgalomban, 

társastáncművek analizálása 

 

Tananyag 

A nemzetközi és magyarországi formációs társastáncok kialakulása. 

A XX–XXI. század hazai alkotóműhelyek és szakemberek (pedagógusok) életpályája és 

műveik. 

Jeles koreográfiák a társastáncmozgalomban. 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a formációs társastáncok kialakulásának történetét, a XX–XXI. század 

kiemelkedő hazai alkotóit, műveiket. Biztosan tudjon eligazodni a formációs társastáncok 

világában, isme fel az alkotók műveit. A társastáncok stílus és formavilágában legyen 

jártas és önálló. 

 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után: 

 

A tanuló ismerje  

A nemzetközi és hazai táncélet legfontosabb korszakait, alkotóit, a színpadi táncművészet 

legfontosabb ágazatait, korszakait, a hazai társastánc mozgalom kiemelkedő 

táncprodukcióit 

 

A tanuló legyen képes  

A múlt és a jelen értékeinek befogadására 

 

 

A művészeti záróvizsga követelményei: 

 

A vizsga részei 

A vizsga szóbeli vizsgarészből áll 
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 A vizsga tantárgya és időtartama 

Társastánctörténet, 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

– A társasági élet alkalmai 

– A XX.–XXI. századi nemzetközi és hazai társastáncélet kibontakozása, legfontosabb 

korszakai, alkotói 

– A színpadi táncművészet legfontosabb ágazatai, korszakai 

– A hazai társastáncmozgalom kiemelkedő táncprodukciói 

– A formációs társastáncok kialakulásának története 

 

A vizsga értékelése 

– a nemzetközi és hazai társastáncélet legfontosabb korszakainak, alkotóinak ismerete,  

– a színpadi táncművészet legfontosabb ágazatainak, korszakainak ismerete,  

– a hazai társastánc mozgalom táncprodukcióinak ismerete.  

– a formációs társastáncok kialakulásának története  

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz: 

A nemzetközi és hazai társastáncélet legfontosabb korszakait, alkotóit, a színpadi 

táncművészet legfontosabb ágazatait, korszakait bemutató könyvek, oktatási 

segédanyagok, kiemelkedő táncprodukciókat tartalmazó videokazetták, DVD–k, televízió, 

videó lejátszó, DVD lejátszó. 

 

 

 

VISELKEDÉSKULTÚRA 

 

A viselkedéskultúra tantárgy célja, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák a 

mindennapi élet és a társas érintkezés viselkedéskultúrájának alapszabályait, 

magatartásformáit 

Az udvariasság, az ízléses megjelenés, az alkalmazkodó készség, kombinációs készség 

mellett kialakul a tanulóban az esztétikai minőség tisztelete, mások megismerésének 

igénye, az emberi jogok tiszteletben tartása 

 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az önmegismerés, az önkontroll, az önfejlesztés igényének kialakítása 

– A kezdeményezőképesség és a kreativitás fejlesztése 

– A kritikai gondolkodás megerősítése, a konfliktusok kezelése, az életminőség javítása 

 

Tananyag 

Viselkedésünk alapjai 

Viselkedés táncos alkalmakkor 

Az étkezés illeme 

Testünk, ruhánk, környezetünk tisztasága 
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Nők és férfiak (fiúk és lányok) 

Művelődés, szórakozás 

Az ajándékozás illeme 

Utazás, közlekedés 

Kapcsolattartás távolról 

Nemzeti sajátosságok 

Amit még illik tudni 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a táncos alkalmakkor való viselkedés szabályait és a köznapi élet 

illemtanát 

A tanuló legyen képes a helyes és kreatív nyelvhasználatra az oktatásban, a családi életben 

és a szabadidős tevékenységben, valamint a viselkedés általánosan elfogadott és a táncos 

alkalmakra vonatkozó szabályainak gyakorlati alkalmazására 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz: 

Az illemmel, etikettel, protokollal foglalkozó hazai kiadású könyvek, kérdések–feleletek 

oktatási segédkönyv, intelligenciatesztek. 

 

 

1.4.7. KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK AZ ÖSSZEVONT 

OSZTÁLYOKBAN 

 

VISELKEDÉSKULTÚRA 

Ld: a Kötelező tantárgyaknál 

 

TÁRSASTÁNCTÖRTÉNET 
Ld: a Kötelező tantárgyaknál 

 

 

 

1.4.8. VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK 

 

TÁRSASTÁNC GIMNASZTIKA 

 

A társastánc gimnasztika oktatás elsődleges célja, hogy a tanuló a speciális 

társastáncformák és táncok elsajátításához megfelelő erőnlétben, izomzata gondosan 

előkészített és bemelegített állapotban legyen. Alapvető cél a sérülések elkerülése, a 

testtartási hibák javítása, a koordináció és a ritmikai készség fejlesztése  

 

 

Előképző évfolyamok 

 

 1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A helyes, tudatosan kontrollált légzéstechnika és testtartás megtanulása és alkalmazása, a 

koordinációs készséget fejlesztő gyakorlatok és motívumok elsajátítása, tudatos 

alkalmazása és kivitelezése 
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Tananyag  

A kontrollált légzéstechnika elsajátítása 

A mozdulat iránya 

A mozdulat magassága és mélysége 

A mozdulat ritmusa 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a helyes légzéstechnikát, az alaptartást és annak kontrollját, a mozdulatok 

sajátosságait, tájékozódást a térben 

A tanuló legyen képes a kontrollált légzésre és mozgásra, eligazodni a térben – színpadi 

térformákban – és zenei interpretációkra koordinált mozgáskombinációk kivitelezésére. 

 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A mozgás esztétikai törvényszerűségeinek megismerése és tudatos alkalmazása a 

gyakorlatokban, az akusztikus és vizuális képességek, ritmikai készségek és koordinációs 

képességek fejlesztése 

 

Tananyag  

A karok, törzs, lábak izomzatának erősítése 

Az egyensúlyi helyzet tudatos kialakítása 

A táncelőkészítő gimnasztikai gyakorlatok összeállítása etűd formában 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a test izomzatának erősítését, az egyensúlyi helyzeteket, gyakorlatokat és 

etűdöket. A tanult mozgásformák önálló, plasztikus végrehajtását, a szakkifejezések 

tudatos használatát és ismeretét 

A tanuló legyen képes testének tudatos kontrolljára, izomzatának és testrészeinek 

erősítésére és bemelegítésére, egyensúlyi helyzetek kialakítására és tudatos alkalmazására. 

 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladat 

– A természetes mozgásfajták megismerése, a mozgáskészségen alapuló mozgásérzék 

tudatosítása, a ritmika, az izomerő tudatos használata, az egyéni improvizáció fejlesztése 

 

Tananyag 

Az előképző gyakorlatainak egymás utáni folyamatos összekapcsolása 

A mozgás esztétikai törvényszerűségei 

Lábgyakorlatok 

Nyakgyakorlatok 

Törzsgyakorlatok 

Kargyakorlatok 
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Követelmények 

A tanuló ismerje a mozgás esztétikai törvényszerűségeit, a láb–, nyak–, törzs– és 

kargyakorlatokat, a tanult mozgásformák tudatos és plasztikus végrehajtását. Legyen 

kreatív, gondolatait tudja kifejezni nem csak verbális, hanem nonverbális kifejezési 

eszközök segítségével is 

A tanuló legyen képes testének és testrészeinek esztétikus használatára, mozdulatainak és 

tánckombinációinak tudatos értelmezésére és kivitelezésére. 

 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tanuló tudatos izomhasználata, a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek ismerete, 

kombinációs gyakorlatok, etűdök önálló összeállítása, a mozgásfolyamatok kontrollja 

 

Tananyag  

Lábgyakorlatok álló helyzetben 

Törzsgyakorlatok (fekvésben, rúd mellett) 

Hasizomgyakorlatok 

Kargyakorlatok 

Kombinációs gyakorlatok 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje álló és fekvő helyzetben a láb– és törzsgyakorlatokat, a 

hasizomgyakorlatokat és kombinációkat.  

A tanuló legyen képes az esztétikus mozdulatok, erősítő és bemelegítő sorozatok 

kivitelezésére, az izomerősítő gyakorlatok valamint kombinációk helyes és tudatos 

bemutatására, művészi kifejezésére, interpretálására.  

 

 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az etűdkészítés szabályainak megismerése.  

– Az izolált testmozgások, kar – lábgyakorlatok elsajátítása 

– Önálló kombináció és etűdkészítés. 

 

Tananyag  

Karhajlítás, nyújtás, feszítés 

Kézfej, ujjak tudatos használata  

Lábgyakorlatok – alsó lábszár, felső lábszár függetlenített mozgásai, lábujjgyakorlatok 

Törzsívek 

Testhullám 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a hajlítást, feszítést, nyújtást, a kar– és lábgyakorlatokat, a test izolációt, a 

tudatos testhasználatot 

A tanuló legyen képes a testrészek izolációjára, önálló etűd készítésére, a zenei frázisok és 

lüktetések felismerésére, a gyakorlatok egységeinek megkülönböztetésére 
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A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

A gimnasztikai gyakorlatokat bemutató tankönyv, CD–k a ritmikus mozgáshoz, a terem 

méretének megfelelő audio készülék (CD lejátszó) 

 

 

 

TÖRTÉNELMI TÁRSASTÁNC 

 

A tantárgy célja 
A tanulókat megismertetni a XVI–XIX. századig terjedő időszak – a reneszánsz és barokk 

korszakok, valamint a XIX. század – báli táncainak korabeli anyagával, az adott korszakok 

szokásaival és illemtanával. 

A történelmi társastáncok célja, hogy előmozdítsa a tanulók mozgáskultúrájának, ezen 

belül koordinációs képességének, tér és formaérzékének, fizikai állóképességének 

fejlődését, továbbá a tanulók koncentráló képességének, zenei hallásának, 

ritmusérzékének, zenei és koreográfiai memóriájának, improvizációs készségének 

fejlesztését. 

Emellett alapozza meg és fejlessze a tanulók stílusismeretét, ízlését, magatartásának és 

társas kapcsolatainak kulturáltságát, társaival való együttműködési képességét. Járuljon 

hozzá a tanulók előadói készségének, művészi kifejező készségének sokirányú 

fejlődéséhez.  

Tágabb értelemben a tanuló váljon nyitottabbá az egyéb művészeti ágak irányába, 

fejlődjön komplex korszemlélete és legyen képes a tanultakat az iskolai tananyagba 

sokoldalúan visszakapcsolni. 

 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tanuló ismereteinek bővítése az adott történelmi társastáncanyag megfelelő korszakba 

való elhelyezése valamint a korabeli szokások és illemszabályok megismertetése által. 

– A tanuló mozgáskultúrájának, ritmusérzékének, zenei és koreográfiai memóriájának 

fejlesztése az adott mozdulat– és lépésanyagon keresztül. – A tanult történelmi 

társastáncok elnevezéseinek, az alkalmazott szakkifejezéseknek, azok jelentéseinek 

megismertetése.  

– A tanuló tér és formaérzékének, társaival való együttműködési képességének fejlesztése 

a koreográfiák által. 

– A tanuló improvizációs készségének, stílusérzékének fejlesztése. 

 

Tananyag 

XVI. századi reneszánsz társastáncok 

Reneszánsz stíluselemek: testtartás, lábfejek helyzete, kéztartások, lépéstechnika, 

meghajlások 

Francia reneszánsz körtáncok alaptípusai 

– Branle double, Branle simple, Branle gay, Branle de Bourgogne 

Lépés és mozdulatanyag: double, simple, petit saut,  pied en l’ air, reprise, branle, 

Capriole, révérence 
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A koreográfiák körben vagy láncban előadva. Díszítés improvizáció 

A szabálytalan branle;  

– Branle coupé, Branle coupé, Charlotte, Branle coupé Aridan 

Zenei anyag–memorizálás, koreográfiatanulás 

Táncos játékok 

A tréfás, utánzó branle;  

– Branle morgué, Branle des Chevaux, Branle des Lavandières, Branle des Pois, Branle de 

la Montarde 

Zenei anyag–memorizálás, koreográfiatanulás, improvizatív gesztus lehetőségek 

Páros táncok 

Lépő tánc: Pavane 

Lépésanyag: simple, double előre és hátra, conversion, fleuret  

Különböző térforma lehetőségek, koreográfiatanulás 

Ugrós tánc: Gaillarde 

Lépésanyag: Cinq pas: grue, saut majeur, posture, cadence 

Egyéb mozdulatelemek: ruade, croisé 

Cinq pas variációk: „croisé”,” pieds joints”  

Pas raccourci: révérence passagière 

Egyéb variációk: fleuret, onze pas  

Különböző lépéskötés lehetőségek, improvizáció 

Improvizált csoportos forma: Gaillarde lyonnoise 

Koreográfia szóló párra 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult történelmi társastáncok elnevezéseit, az alkalmazott 

szakkifejezéseket, azok jelentését, tudja a megfelelő történelmi korszakba elhelyezni a 

tanult történelmi társastáncanyagot 

A tanuló legyen képes a tanult báli táncok pontos, stílusos bemutatására, a zene és tánc 

összhangjának betartására, a csoportmunkában, a térforma kialakításban való fegyelmezett 

együttműködésre 

 

 

Továbbképző évfolyamok 

 

7. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tanuló ismereteinek bővítése az adott történelmi társastáncanyag megfelelő korszakba 

való elhelyezése, valamint a korabeli szokások és illemszabályok megismertetése által.  

– A tanuló mozgáskultúrájának, ritmusérzékének, zenei és koreográfiai memóriájának 

fejlesztése az adott mozdulat– és lépésanyagon keresztül. 

– A tanult történelmi társastáncok elnevezéseinek, az alkalmazott szakkifejezéseknek, azok 

jelentésének megismertetése.  

– A tanuló tér és formaérzékének, társaival való együttműködési képességének fejlesztése 

a koreográfiák által.  

– A tanuló stílusérzékének, előadói készségének fejlesztése. 
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Tananyag 

Barokk báli táncok 

Barokk stíluselemek: testtartás, lábfejek kifelé forgatottsága, pozíciók, lépéstechnika, plié, 

élevé, port des bras 

Előkészítő etűdök 3/4–es és 4/4–es barokk zenékre 

Lépés anyag: demy coupé, pas de bourrée 

Etüd 4/4–ben 

Menüett   

Lépés anyag: pas de menuet előre, hátra, és oldal irányokba, chassé, révérence 

Menüett etüd 3/4–es zenére 

Contredance français;  

– Menuet, R. A. Feuillet: La Bergère, Menuet du Chevalier  

Báli menüett szóló párra P. Rameau alapján 

Figurák: révérence, bevezetés, „Z”, „malom” jobb kézzel, „malom” bal kézzel, két kezet 

nyújt  

Koreográfia 

Angol country dances 

Lépések, figurák: slipping, step, double, set, turn, siding, arms, meet, lead 

– J. Playford: Gathering peascods, Sellenger’s Round, Parsons farewell  

Ismétlő anyag 

Reneszánsz társastáncok 

Gaillarde koreográfia szóló párra 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult történelmi társastáncok elnevezéseit, az alkalmazott 

szakkifejezéseket, azok jelentését, tudja a megfelelő történelmi korszakba elhelyezni a 

tanult történelmi társastáncanyagot 

A tanuló legyen képes a tanult báli táncok pontos, stílusos, kifejező bemutatására, a zene és 

tánc összhangjának betartására, a csoportmunkában, a térforma kialakításban való 

fegyelmezett együttműködésre 

 

 

8. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tanuló ismereteinek bővítése az adott történelmi társastáncanyag megfelelő korszakba 

való elhelyezése valamint a korabeli szokások és illemszabályok megismertetése által. 

– A tanuló mozgáskultúrájának, ritmusérzékének, zenei és koreográfiai memóriájának 

fejlesztése az adott mozdulat– és lépésanyagon keresztül. 

– A tanult történelmi társastáncok elnevezéseinek, az alkalmazott szakkifejezéseknek, azok 

jelentésének megismertetése.  

– A tanuló tér és formaérzékének, társaival való együttműködési képességének fejlesztése 

a koreográfiák által.  

– A tanuló stílusérzékének, előadói készségének, művészi kifejezőkészségének fejlesztése. 

 

Tananyag 

Polonaise 

Alaplépések: pas polonaise előre, hátra haladva. 

Koreográfia 

Francia négyes 
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Alaplépések: pas marché, pas élevé, pas chassé, chassé–formák, pas balancé, pas galop 

Francia négyes kiválasztott tételei 

Körmagyar  

Lépések: Andalgó, bokázók, tétovázó, vágás, lejtő, verbunkos, magányforgó, kettős forgó, 

toppantó, villám, kisharang, toborzó, urak magánya, friss, vitorlaforgás 

Koreográfia a Szőllősi–féle „körtáncz” alapján 

Ismétlő anyag 

Korszakonként egy–egy koreográfia 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult történelmi társastáncok elnevezéseit, az alkalmazott 

szakkifejezéseket, azok jelentését, tudja a megfelelő történelmi korszakba elhelyezni a 

tanult történelmi társastáncanyagot 

A tanuló legyen képes a tanult báli táncok stílusos és kifejező előadására, a zene és tánc 

összhangjának betartására, a csoportmunkában, a térforma kialakításban való fegyelmezett 

együttműködésre 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz: 

Történelmi társastánczenéket tartalmazó CD–k, történelmi társastánc leírásokat tartalmazó 

könyvek, korabeli tánckönyvek magyar nyelvű kiadásai, viselettörténeti könyvek, 

történelmi társastánc DVD–k, a terem méretének megfelelő audio készülék (CD lejátszó), 

televízió, DVD lejátszó 

 

 

 

TÁRSASTÁNC 

Ld: a Főtárgyaknál 
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1.5. MODERNTÁNC  TANSZAK 
 

1.5.1. AZ ALAPFOKÚ MODERNTÁNCOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 

 

A XXI. század társadalmi elvárásainak következtében állandóan alakuló, formálódó 

tánckultúrák megjelenési formájának központi kérdése az önálló individuummal 

rendelkező ember. A testi, szellemi valamint lelki folyamatokra épülő mozgás 

megnyilvánulási formái elősegítik az emberi kapcsolatok kialakulását, az értelmi és 

érzelmi képességek kibontakoztatását és az önfejlesztés lehetőségének megélését 

A moderntánc oktatása megteremti a harmonikus, egészséges személyiséggel rendelkező, 

társas kapcsolatokban jártas embert. Nyitott és értő közönséget nevel, miközben biztosítja 

a hívatásos pályaorientációt 

A technikai képzés elősegíti az oktatási folyamatban résztvevők számára a saját 

adottságaik szerinti képességfejlesztést. Az évenként meghatározott fejlesztési feladatok és 

a tananyag spirális elrendeződése lehetővé teszi az összevont osztályokban történő oktatást 

és nagyobb szabadságot teremt a pedagógus számára az oktatási folyamat megszervezése 

során 

 

 

 

1.5.2. A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 

 

Tantárgyak 

Főtárgy: 

Berczik–technika (1–2 előképző évfolyamon, 1–2 alapfokú évfolyamon) 

Jazz–technika (3–6. alapfokú évfolyamon és a 7–10. továbbképző évfolyamon)  

 

Kötelező tantárgy: 

Kreatív gyermektánc (1–2 előképző évfolyamon, 1–2 alapfokú évfolyamon) 

Limón–technika (5–6. alapfokú évfolyamon)  

Tánctörténet (9–10. továbbképző évfolyamon) 

 

Kötelezően választható tantárgy: az összevont osztályokban: 

Tánctörténet 

Limón–technika  

 

Választható tantárgyak: 

Kreatív gyerektánc (1–2 előképző évfolyamon, 1–2 alapfokú évfolyamon) 

Berczik–technika (1–2 előképző évfolyamon, 1–2 alapfokú évfolyamon) 

Jazz–technika (3–6. alapfokú évfolyamon) 

Kontakt improvizáció (5–6. alapfokú évfolyamon) 

Lábán–technika (7–8. továbbképző évfolyamon)  

Repertoár (7–10. továbbképző évfolyamon)   

Graham–technika (9–10. továbbképző évfolyamon) 

Improvizáció és kompozíció (9–10. továbbképző évfolyamon)  
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Óraterv 

  

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy 1 1 3 3 3–4 3–4 3–4 3–4 3–4 3–4 3 3 

Kötelező 

tantárgy 
1 1 1 1   1 1   1 1 

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

    1–2 1–2   1 1   

Választható 

tantárgy 
2 2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

Összes óra 2–4 2–4 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

A fenti táblázat Összes óra rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, 

míg a második helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez 

szükséges időre utalnak 

 

A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam)  

Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfok, a harmadik számjegy a 

továbbképző évfolyamainak számát jelenti.  

A tanszak kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló 

más tanszak valamint más művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat,  illetve azok tanítási 

óráin részt vehet 

 

A tanítási órák időtartama: 45 perc 

 

 

 

1.5.3. A MODERNTÁNC ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

 

Kiemelt kompetenciák a moderntánc területén: 

 

Szakmai kompetenciák 

A táncos képességek, készségek, jártasságok, kialakítása és fejlesztése 

A tér, idő, energia rendszereinek, törvényszerűségeinek, szabályainak az életkori 

sajátosságoknak megfelelő ismerete és tudatos alkalmazása 

A táncstílusok és technikák általánosan jellemző vonásainak ismerete és gyakorlati 

alkalmazása 

A mozgásmemória fejlesztése és a stílusérzék kialakítása 

Az improvizációs készség kialakítása és fejlesztése 

A színpad és a színpadi jelenlét általános törvényszerűségeinek megismertetése 

Tudatos előadói, táncos magatartás kialakítása és fejlesztése az életkori sajátosságoknak és 

az előképzettségnek megfelelően 

A táncművészet legfontosabb irányzatainak, korszakainak és művészeti alkotásainak 

megismerése és tudatos értelmezése 

A művészetek és társművészetek megismerése iránti igény kialakítása. 
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Személyes kompetenciák 

Az esztétikai érzék kialakítása és fejlesztése 

A zenei ízlésformálás  

A tudatos és rendszeres munkára nevelés 

Nyitottságra és művészi alázatra nevelés 

Folyamatos ismeretbővítés valamint analizáló és szintetizáló tudás kialakítása 

A vizuális memória fejlesztése és a térben való tájékozódás képességének kialakítása 

A testi, lelki állóképesség fejlesztése, a személyiség kibontakoztatása 

A kommunikációs csatornák felismerése és alkalmazása 

 

Társas kompetenciák 

A csoport és a csoportnorma kialakítása 

A csoportos alkotásban való aktív részvétel öröme 

A szabálytudat kialakítása 

A közösség tagjainak elfogadása és a közösségi szemlélet kialakítása 

A társak felé irányuló aktív figyelem kialakítása és fejlesztése 

Az egészséges életmódra nevelés 

A szocializációs normák kialakítása, a viselkedéskultúra megalapozása 

A környezet megóvásának igénye 

 

Módszerkompetenciák 

A motivált ismeretbefogadás igényének kialakítása és képességének fejlesztése 

A testtudat kialakítása 

A hatékony ismeretbefogadásra nevelés és az önálló tanulás képességének kialakítása 

Az ok–okozati összefüggések megértése 

A kreatív alkotói folyamatokban való részvétel igényének kialakítása 

A tehetséggondozás és pályaorientáció 

Az alkalmazott tudás kialakítása, a képzés során elsajátított ismeretek alkalmazása más 

táncstílusokban és élethelyzetekben 

 

 

 

1.5.3. A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEI 

 

A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 

intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett 

Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 

intézmény utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi 

vizsgatantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 

programja figyelembevételével kell meghatározni 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát 

szervező intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a 

tanuló felkészültsége és tudása 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá 
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Vizsga tantárgyak 

Művészeti alapvizsga 

Jazz–technika 

Limón–technika  

 

Művészeti záróvizsga 

Jazz–technika 

Tánctörténet 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga illetve záróvizsga letétele alól az a 

tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként illetve 

párban – helyezést ért el 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsga tantárgyanként 

külön–külön osztályzattal kell minősíteni 

A művészeti alapvizsga illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott 

osztályzatok számtani közepe adja (ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a 

végső eredmény meghatározásában a gyakorlati tantárgyból kapott osztályzat a döntő) 

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, 

úgy annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán 

figyelembe kell venni 

Eredményes művészeti alapvizsgát illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi 

előírt vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette 

Sikertelen a művészeti alapvizsga illetve a záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből 

illetve vizsga tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott 

Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből illetve vizsga tantárgyból 

kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette 

 

 

 

1.5.4. FŐTÁRGYAK 

 

BERCZIK–TECHNIKA 

 

A Berczik– technika olyan – értékes zenékre, azokkal teljes harmóniában végrehajtott és az 

esztétikai törvényszerűségeknek megfelelő – gimnasztikai alapú mozgásanyag és 

tánctechnikai mozgásformák összessége, amely magában foglalja a szükséges és 

egészséges természetes mozgásfajtákat. Ízlés, jellem és személyiségformáló ereje a pozitív 

érzelmek felkeltésével kreativitásra, alkotásra, logikus gondolkodásra nevel 

Olyan izomérzékelést fejleszt ki, amely később megfelelő önkontrollt biztosít és fokozott 

plaszticitáshoz vezet, egyben elősegíti a formaérzék és formalátás kialakulását is. 

Ismereteket ad át a tér, az idő és az erő összetevőiről és a mozgással való kapcsolatukról 

A zene és a mozgás összhangja, a zenei periódusokhoz és hangsúlyokhoz való 

alkalmazkodás külön hangsúlyt kap. A profilaxis, az alkatalakítás és a rekreáció módszere 

is. A képzés által olyan előkészítést kap a test, amelyre később bármely más tánctechnika 

is ráépíthető 
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Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 
 

Fejlesztési feladatok 

– Az izomzat gimnasztikus kidolgozottságának, az ízületek és szakaszok valamint a 

testrészek egymástól függetlenített mozgásszabadságának, a tudatos 

mozgáskoordinációnak, az ízületek és szakaszok együttes, egyidejű összehangolásának, a 

zenei műveltségnek, a zene és a mozgás összehangoltságának fejlesztése.  

– Az alkat optimalizálása.  

– A formaérzék kialakítása.  

– A légzőizmok működésének tudatosítása.  

– A testismeret, testtudat, önismeret, helyes énkép kialakítása, az együttműködési, a 

kommunikációs képességek fejlesztése.  

– Az erő, a változatos mozgásdinamika, ritmika alkalmazásának ösztönzése.  

– A bemutató szerek használatával célunk az egyéni gondolatok, ötletek felébresztése, a 

kézügyesség, a koordinációs technika fejlesztése, a síkok, kartechnikák tanulásának 

megkönnyítése, az egyéni fantázia kibontakoztatása, az esztétikai hatás fokozása 

 

Tananyag 
Alapgyakorlatok 

Járás és futásgyakorlatok kartartásokkal, kargyakorlatokkal körben  

A természetes járás, mint a mozgásformák változatainak alapja (Lábvezetés, 

testsúlyáthelyezés, törzs–, kar kísérő kilengései) 

A természetes testtartás, mint a testkidolgozás mozgásanyagának alapja, a helyes tartás 

kialakítása, tudatosítása, az eltérések korrekciója 

Alapjárás, lábujjon–, sarkon–, külső talpélen, hajlított térddel–, nyújtott lábemeléssel járás, 

érintőjárás, futás térd/sarokemeléssel 

Alaptartás, pihenőtartás állásban, ülésben 

Középgyakorlatok fentről lefelé haladva, változatos kiinduló helyzetekből, 

kombinációkkal, variációkkal, szimmetrikus kivitelezésben 

Törzsgyakorlatok nagy alátámasztással fekvésben, ülésben: a gerincoszlop nyaki–, háti–, 

központi– és keresztcsonti szakaszának nagyobb egységekben történő átmozgatása, 

változatos dinamikai és ritmikai feladatokkal kombinálva 

Törzsdöntés, törzsdőlés, rész– és teljes törzshajlítás 

Ülésmódok 

Kar–, kéz– és ujjgyakorlatok a legváltozatosabb ülésekben, szimmetrikusan 

A lapocka  és felkar, az alkar, a kézfej és az ujjak az anatómiai lehetőségek szerint 

végrehajtható mindenirányú foglalkoztatása: emelés, fordítás, körzés, hajlítás, nyújtás, 

távolítás, összezárás, takarás, a gyakorlatok segítése, az előadásmód finomítása 

Az alsó végtag gyakorlatai ülésben, fekvésben 

A talp, a lábfej, az ujjak, az alsó lábszár, a felső lábszár izmainak megfelelő erősítése, a 

természetes tartás, a helyes járás kialakítása, a deformációk megelőzése, kiküszöbölése: 

átgördülés, körzés, behúzás–nyújtás, távolítás, hajlítás, emelés, körzés, fordítás 

Szökdelő gyakorlatok, lendületvételek 

Kiegészítő gyakorlatok és feladatok 

Koordinációs és táncos feladatok 

Népi játékok és néptánc egyszerű lépéseinek és dallamainak felhasználásával végzett 

gyakorlatok 
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Improvizáció, szabadtánc: az egyes mozgásformák változatos testhelyzetekben való 

gyakorlása a tanult motívumok, gyakorlatok alapján saját, egyéni mozgásrendszere és 

mozgáskulcsai segítségével a zene által keltett gondolatok táncban történő kifejezése 

Etűd: az egyes mozgásformák változatos testhelyzetekben való gyakorlása érdekében a 

tanár által készített etűd elsajátítása 

Bemutató szerek használata a középgyakorlatokban 

Tanévenként egy fő szer választható: similabda, fél–karika, 2 db ritmusbot (kiegészítő 

lehet a korong, a dob a négy évfolyamon végig) 

Ismerkedés a mozgás esztétikai tényezőivel 

Tér: a testrészek egyidejű egymáshoz való viszonya a térben 

Mozdulatplasztika: a mozdulat iránya (a relatív fő front, konkrét irányskála), magassági 

foka, hajlítási szöge 

A mozgásfolyamat rendezettsége, a mozdulatok egymáshoz való viszonya: a moduláció, a 

térrajz 

Idő: a mozdulatok egyidejű időbelisége, a mozdulat ritmikája: metrum, ritmus, tempó és 

összhangja 

A mozgásfolyamat egymásutániságának időbeli rendje. motívum, mondat, periódus 

Erő: a mozdulatrészek egyidejű egymáshoz való viszonya az erőadagolás szempontjából 

A feszülő skála erőváltozatai: vezetett, ellenálló, fékezett, hangsúlyozott, rögzítő 

A lazító skála erőváltozatai: ernyesztés, rázás, ejtés, esés, 

Ezek kombinációja: lendítés, ruganyozás 

A mozgásfolyamat egymásutániságának erőbeli rendje, hangsúlyelhelyezések, erősítés– 

gyengítés 

 

Követelmények 
A tanuló ismerje a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtásának elveit, a térirányok, 

térlépcsők alkalmazását, a mozgás esztétikai törvényszerűségeit a korosztályának 

megfelelő szinten 

Legyen képes az ízületek és nagyobb szakaszok egymástól elkülönített mozgatására, 

függetlenítésére, együttes, egyidejű összehangolására valamint az alap motorikus 

mozgásokra előre–, hátra–, oldalt–, átlós haladásra és fordulásra. Mozdulatokra a tér 

mindhárom szintjén. Határozza meg és használja a saját terét, hajtson végre mozgásokat 

egyenes és íves vonalon.  

Legyen képes a tanult mozgásformák önálló, tudatos, kreatív, precíz végrehajtására, a 

tudatos izommunkára, a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek korosztályi szintnek 

megfelelő, tudatos használatára, alakzatok kialakítására, szabálykövető magatartásra, a 

feladat– és szerepvállalásra, a tanult mozgásformák és etűdök zenével összehangolt 

csoportos előadására, társas együttlétre, mások elfogadására, fizikai kontaktus létesítésére 

 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok  
– Az izomzat gimnasztikus kidolgozottságának, az ízületek és szakaszok valamint a 

testrészek egymástól függetlenített mozgásszabadságának, a tudatos 

mozgáskoordinációnak, az ízületek és szakaszok együttes, egyidejű összehangolásának, a 

zenei műveltségnek, a zene és a mozgás összehangoltságának fejlesztése.  

– Az alkat optimalizálása.  

– A formaérzék kialakítása.  

– A légzőizmok működésének tudatosítása.  
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– A testismeret, testtudat, önismeret, helyes énkép kialakítása, az együttműködési, a 

kommunikációs képességek fejlesztése.  

– Az erő, a változatos mozgásdinamika, ritmika alkalmazásának ösztönzése.  

– A bemutató szerek használatával célunk az egyéni gondolatok, ötletek felébresztése, a 

kézügyesség, a koordinációs technika fejlesztése, a síkok, kartechnikák tanulásának 

megkönnyítése, az egyéni fantázia kibontakoztatása, az esztétikai hatás fokozása. 

 

 

Tananyag  
Bemelegítő járás és futásgyakorlatok kartartásokkal, kargyakorlatokkal körben, alapjárás, 

lábujjon, sarkon, külső talpélen, hajlított térddel, nyújtott lábemeléssel járás, érintőjárás, 

passzé járás, hintajárás, futás párhuzamos és terpesztett térd emeléssel, sarokemeléssel 

Középgyakorlatok fentről lefelé haladva, változatos kiinduló helyzetekből, 

kombinációkkal, variációkkal szimmetrikusan 

Törzsgyakorlatok nagy alátámasztással fekvésben, ülésben, térdelésben 

A fekvő–és ülőhelyzetekben tanult gyakorlatok végrehajtása térdelésben és rövid ideig 

állásban, nehezített változatban 

A mozgásnak és kidolgozásnak megfelelő változatos dinamikai és ritmikai feladatokkal a 

gerincoszlop nyaki–, háti–, központi– és keresztcsonti szakaszának nagyobb egységeiben, 

a nehézségi szint, a tempó fokozásával, változó dinamikával 

Kargyakorlatok a legváltozatosabb ülésekben, szimmetrikusan: lapocka és felkar, alkar, 

kézfej és ujjak 

Az alsó végtag gyakorlatai ülésben, fekvésben, rúdnál: talp, lábfej, ujjak, alsó lábszár, felső 

lábszár 

Szökdelő gyakorlatok, lendületek, ugrás–előkészítő gyakorlatok 

Kiegészítő gyakorlatok és feladatok 

Koordinációs, táncos feladatok a magyar néptánc egyszerű lépései és dallamai 

felhasználásával 

Improvizáció–szabadtánc: a test önálló "gondolatainak", érzéseinek a külső szemlélő által 

észlelhető kifejezése az addig tanult motívumok, gyakorlatok alapján saját, egyéni 

mozgásrendszere és mozgáskulcsai segítségével  

Etűdkészítés: a tanár által készített etűd elsajátítása és diktálásra bemutatása, önálló 

etűdkészítés számolásra, rövidebb, egyszerűbb zenei egységre készített "koreográfia" 

szólóban 

Bemutató szerek használata a középgyakorlatokban 

Tanévenként egy fő szer választható: műanyag labda, kiskarika, egy–két kisszalag, bot 

(kiegészítő lehet: korong, dob a négy évfolyamon végig) 

A mozgás esztétikai tényezői: Tér, Idő, Erő 

 

 

Követelmények  
A tanuló ismerje a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtásának elveit, a térirányok, 

térlépcsők alkalmazását, a mozgás esztétikai törvényszerűségeit 

Legyen képes az ízületek és nagyobb szakaszok egymástól elkülönített mozgatására, 

függetlenítésére valamint együttes, egyidejű összehangolására, az alap motorikus 

mozgásokra, előre–, hátra–, oldalt–, átlós haladásra és fordulásra. Mozdulatokra a tér 

mindhárom szintjén, határozza meg és használja a saját terét, hajtson végre mozgásokat 

egyenes és íves vonalon 

Legyen képes a tanult mozgásformák önálló, tudatos, kreatív, plasztikus végrehajtására, a 

tudatos izommunkára, a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek tudatos használatára, 
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alakzatok kialakítására, szabálykövető magatartásra, a feladat– és szerepvállalásra, a tanult 

mozgásformák és etűdök zenével összehangolt csoportos előadására 

Legyen képes együttműködésre és társas együttlétre, mások elfogadására és fizikai 

kontaktus létesítésére 

 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok  
– Az izomzat gimnasztikus kidolgozottságának, az ízületek és szakaszok valamint a 

testrészek egymástól függetlenített mozgásszabadságának, a tudatos 

mozgáskoordinációnak, az ízületek és szakaszok együttes, egyidejű összehangolásának, a 

zenei műveltségnek, a zene és a mozgás összehangoltságának fejlesztése.  

– Az alkat optimalizálása.  

– A formaérzék kialakítása.  

– A légzőizmok működésének tudatosítása.  

– A testismeret, testtudat, önismeret, helyes énkép kialakítása, az együttműködési, a 

kommunikációs képességek fejlesztése.  

– Az erő, a változatos mozgásdinamika, ritmika alkalmazásának ösztönzése.  

– A bemutató szerek használatával célunk az egyéni gondolatok, ötletek felébresztése, a 

kézügyesség, a koordinációs technika fejlesztése, a síkok, kartechnikák tanulásának 

megkönnyítése, az egyéni fantázia kibontakoztatása, az esztétikai hatás fokozása 

 

Tananyag 

Bemelegítő járás és futásgyakorlatok kartartásokkal, aszimmetrikus kargyakorlatokkal 

körben, hintalépés előre–hátra, hárrmaslépés, táncos alapjárás, lábujjon, sarkon, külső 

talpélen járás, hajlított térddel, nyújtott lábemeléssel járás, érintőjárás, passzéjárás, 

hintajárás, futás párhuzamos és terpesztett térdemeléssel/ sarokemeléssel, galopp, alap 

tánclépések 

 

Az alsó végtag gyakorlatai rúdnál  

Középgyakorlatok fentről lefelé haladva, változatos kiinduló helyzetekből, 

kombinációkkal, variációkkal, szimmetrikusan 

Törzsgyakorlatok fekvésben, ülésben, térdelésben, állásban. A térdelő,– fekvő– 

ülőhelyzetekben tanult gyakorlatok végrehajtása állásban, nehezített és kombinált 

formákban, változatos dinamikai és ritmikai feladatokkal, kisebb gerinc– egységekben, a 

nehézségi szint, a tempó fokozásával, változó dinamikával 

Kargyakorlatok a legváltozatosabb ülésekben, szimmetrikusan 

Az alsó végtag gyakorlatai ülésben, fekvésben, térdelésben, állásban 

Szökdelő gyakorlatok, lendületek, ugrás–előkészítő gyakorlatok, egyszerűbb ugrások 

Kiegészítő gyakorlatok és feladatok 

Koordinációs, táncos feladatok 

A magyar néptánc egyszerű lépései és dallamai felhasználásával 

Improvizáció–szabadtánc– etűdkészítés: számolásra szólóban, párban, rövidebb, 

egyszerűbb zenei egységre készített "koreográfia" szólóban, majd párban 

Önálló feladatként csoportos etűd készítése "központilag adott" és szabadon választott 

zenére: 1–2 perces, az életkornak megfelelő zenére való saját koreográfiák 
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Bemutató szerek használata a középgyakorlatokban 

Tanévenként egy fő szer választható, itt: műanyag labda, karika, 3 m–es szalag, bot 

(Kiegészítő lehet: korong, dob a négy évfolyamon végig) 

A mozgás esztétikai tényezői: Tér, Idő, Erő 

 

Követelmények  
A tanuló ismerje a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtásának elveit, a térirányok, 

térlépcsők alkalmazását, a mozgás esztétikai törvényszerűségeit 

A tanuló legyen képes az ízületek és nagyobb szakaszok egymástól elkülönített 

mozgatására, függetlenítésére valamint együttes, egyidejű összehangolására, az alap 

motorikus mozgásokra, előre–, hátra–, oldalt–, átlós haladásra és fordulásra. Mozdulatokra 

a tér mindhárom szintjén, határozza meg és használja a saját terét, hajtson végre 

mozgásokat egyenes és íves vonalon 

Legyen képes a tanult mozgásformák önálló, tudatos, kreatív, precíz végrehajtására, a 

tudatos izommunkára, a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek tudatos használatára, 

alakzatok kialakítására, szabálykövető magatartásra, a feladat– és szerepvállalásra, a tanult 

mozgásformák és etűdök zenével összehangolt csoportos előadására 

Legyen képes együttműködésre és társas együttlétre, mások elfogadására és fizikai 

kontaktus létesítésére 

 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok  
– Az izomzat gimnasztikus kidolgozottságának, az ízületek és szakaszok, valamint a 

testrészek egymástól függetlenített mozgásszabadságának, a tudatos 

mozgáskoordinációnak, az ízületek és szakaszok együttes, egyidejű összehangolásának, a 

zenei műveltségnek, a zene és a mozgás összehangoltságának fejlesztése.  

– Az alkat optimalizálása.  

– A formaérzék kialakítása.  

– A légzőizmok működésének tudatosítása.  

– A testismeret, testtudat, önismeret, helyes énkép kialakítása, az együttműködési, a 

kommunikációs képességek fejlesztése.  

– Az erő, a változatos mozgásdinamika, ritmika alkalmazásának ösztönzése.  

– A bemutató szerek használatával célunk az egyéni gondolatok, ötletek felébresztése, a 

kézügyesség, a koordinációs technika fejlesztése, a síkok, kartechnikák tanulásának 

megkönnyítése, az egyéni fantázia kibontakoztatása, az esztétikai hatás fokozása.  

– Önállóság, saját etűd–összeállítás bemutatásának képessége 

 

Tananyag 

Bemelegítő járás és futásgyakorlatok kartartásokkal, aszimmetrikus kargyakorlatokkal 

körben: hintalépés előre–hátra, hármaslépés, szökkenő hármas, táncos alapjárás, lábujjon, 

sarkon, külső talpélen járás, hajlított térddel, nyújtott lábemeléssel járás, érintőjárás, 

passzéjárás, hintajárás, futás párhuzamos és terpesztett térdemeléssel/sarokemeléssel, 

galopp, sasszé, alap tánclépések 

Az alsó végtag és a törzs gyakorlatai rúdnál  

Középgyakorlatok: fentről lefelé haladva, változatos kiinduló helyzetekből, 

kombinációkkal, variációkkal, aszimmetrikusan is 

Törzsgyakorlatok fekvésben, ülésben, térdelésben, támaszban, állásban. A mozgásnak és 

kidolgozásnak megfelelő változatos dinamikai és ritmikai feladatokkal, kisebb gerinc– 
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egységekben, kombinációkban, variációkkal, a nehézségi szint, a tempó fokozódásával, 

változó dinamikával. 

Kargyakorlatok a legváltozatosabb ülésekben és állásban szimmetrikusan és 

aszimmetrikusan 

Az alsó végtag gyakorlatai ülésben, fekvésben, térdelésben, állásban, elmozdulásban 

Diagonál gyakorlatok 1–4fős csoportokban  

Szökdelő gyakorlatok, lendületek, ugrás–előkészítő gyakorlatok, ugrások összekötő 

lépésekkel 

Kiegészítő gyakorlatok és feladatok 

Koordinációs, táncos feladatok 

A magyar néptánc egyszerű lépései és dallamai felhasználásával 

Improvizáció–szabadtánc– etűdkészítés: rövidebb, egyszerűbb zenei egységre készített 

"koreográfia" szólóban, majd párban, csoportos etűd készítése "központilag adott" és 

szabadon választott zenére, 1–2 perces, az életkornak megfelelő zenére való önálló 

koreográfiák 

Bemutató szerek használata a középgyakorlatokban és az etűdökben 

Tanévenként egy fő szer választható: műanyag labda, 1 vagy 2karika, 3–5 m–es szalag, bot 

(Kiegészítő lehet: korong, dob a négy évfolyamon végig) 

 

Követelmények  
A tanuló ismerje a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtásának elveit, a térirányok, 

térlépcsők alkalmazását, a mozgás esztétikai törvényszerűségeit 

A tanuló legyen képes az ízületek és nagyobb szakaszok egymástól elkülönített 

mozgatására, függetlenítésére valamint együttes, egyidejű összehangolására, az alap 

motorikus mozgásokra, előre–, hátra–, oldalt–, átlós haladásra és fordulásra. Mozdulatokra 

a tér mindhárom szintjén, határozza meg és használja a saját terét, hajtson végre 

mozgásokat egyenes és íves vonalon 

Legyen képes a tanult mozgásformák önálló, tudatos, kreatív, plasztikus végrehajtására, a 

tudatos izommunkára, a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek tudatos használatára, 

alakzatok kialakítására, szabálykövető magatartásra, a feladat– és szerepvállalásra, a tanult 

mozgásformák és etűdök zenével összehangolt csoportos előadására 

Legyen képes együttműködésre és társas együttlétre, mások elfogadására és fizikai 

kontaktus létesítésére 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz: 

Kísérő ritmushangszerek 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

A tantárgyhoz használt, évfolyamonként választható eszközök: similabda, fél–karika, 

ritmusbot, műanyag labda 2– 3 méretben, műanyag karika 2–3 méretben, kisszalag, 3–4 

m–es szalag, kendő/fátyol, tornabot, korong, dob, ugrókötél vagy más eszközök az iskola 

helyi tanterve szerint 

 

 

 

JAZZ–TECHNIKA 

 

A jazz–technika a klasszikus balett, az afrikai és latin–amerikai táncok hagyományaira 

épülő színpadi táncforma. Jellemzői az izoláció és koordináció, az éles ritmikai és 
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dinamikai kontrasztok, törekvés a könnyed, közérthető, expresszív előadásmódra 

Az oktatási folyamat célja, hogy a tanulók, a táncpedagógus irányításával tudatosan 

koordinált, plasztikus, egészséges testet fejlesszenek. A tanulók képessé válnak a művészi 

munkára, melyben az izolációs technika által magas szintre fejlődik koordinációs 

készségük és létrejön a dinamikai különbségekre épülő tudatos, harmonikus mozgás 

Az egyes évfolyamok számára összeállított tréningek a testi képességek, a fizikai erő és a 

koncentrációs készség fejlesztését szolgálják. A képzés során képesség szintjéről jártasság 

szintjére fejlesztik az izolációs technikát. Tudatosítják a testközpont használatát, a 

kontrakciót és release–t. A tanulók megismerik és biztonsággal alkalmazzák a jazz–

technika általános és stiláris jegyeit 

 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A helyes testtartás megismertetése és kialakítása, a központ helyének, valamint 

fontosságának megéreztetése.  

– A jazz technika elsajátításához szükséges alapok megismertetése.  

– Az en dehors és a parallel lábtartás helyzetek begyakoroltatása balett és jazz 

karpozíciókat alkalmazva.  

– Az alapgyakorlatok megismertetése, az alaptechnikai elemek alkalmazása.  

– A jazz–technikára jellemző izolációs képesség kialakítása.  

– A testrészek mozgáslehetőségeinek felismertetése, megtapasztalása.  

– A térben való mozgás lehetőségeinek előkészítése.  

– A térhasználati képesség, készség kialakítása.  

– Az alap szakkifejezések megismertetése és értő alkalmazása 

 

Tananyag 
Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása, a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek 

maximális kihasználása. Először földön, majd folyamatosan építkezve álló helyzetben, 

kapcsolódva az előző években tanultakhoz  

Erősítő és nyújtó gyakorlatok az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek 

továbbfejlesztésének megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 

Középgyakorlatok: 

Jazz karpozíciók és karvezetések 

Klasszikus balett karpozíciók I., II., III.  

Lábhelyzetek és pozícióváltások I., II., VI. pozícióban 

Port de bras szögletes karpozíciókkal 

Demi plié I., II., VI. pozícióban 

Relevé és plié relevé – parallel és en dehors pozíciókban váltakozva folyamatos 

átmenetekkel 

Battement tendu parallel és en dehors lábfejgyakorlatba ágyazva 

Passé parallel és en dehors pozíciókban 

Degagé II. pozícióban parallel és en dehors pozíciókban 

Hajlások, döntések pozícióváltásokkal különböző irányokban 

Flat back 

Developpé először földön, majd álló helyzetben 

Enveloppé először földön, majd álló helyzetben 
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Grand battement először földön, majd álló helyzetben 

Izolációs gyakorlatok: a fej és váll izolálása kettő majd négy irányba a középponton 

mindig áthaladva  

Térbeosztás: térirányok 

Összekötő lépések: 

Chaissé, Keresztlépés (pas croisé) 

Jazzfutás csúsztatott lábbal, karral 

Ugrások:  

Két lábról–két lábra 

Két lábról–egy lábra 

Egy lábról–egy lábra 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, kar és lábpozíciókat valamint a 

technika szakkifejezéseit 

A tanuló legyen képes a gyakorlatok pontos kivitelezésére, a biztonságos térhasználatra, a 

tanult mozgásanyagból összeállított tréningsor és egy rövid kombináció bemutatására, 

mely tartalmazzon rövid improvizációs részt is 

 

 

4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Ismeretbővítés, az ismeretanyag más kombinációkban és komplexebb formában történő 

alkalmazása.  

– A pozíciók és tempóváltások hangsúlyos alkalmazása.  

– Az új tréning elsajátítatása, a koncentrációs idő intervallumának bővítése.  

– A testrészek sokszínű mozgáslehetőségeinek kihasználása, bővülő mozgásrepertoár 

létrehozása.  

– A forgások előkészítése alapozó forgás előkészítő gyakorlatokkal.  

– A térben való elmozdulás lehetőségének bővítése a szintek és irányok kombinációja által 

 

Tananyag 

Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek 

maximális felhasználásával 

Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek 

továbbfejlesztésének megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 

Középgyakorlatok: 

Demi plié, battement tendu parallel és en dehors pozíciókban karváltásokkal 

Port de bras IV. pozíció grand plié 

Passé parallel és en dehors pozíciókban karváltásokkal 

Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban 

Relevé és plié relevé – parallel és en dehors pozíciókban váltakozva karral 

Twist előkészítő második pozícióból karral 

Hajlások, döntések pozícióváltásokkal különböző irányokban kar használattal 

Flat back. Developpé álló helyzetben 

Enveloppé álló helyzetben 

Rand battement álló helyzetben 

Izoláció: A fej és váll izolálása, egy–egy testrésszel négy irányba, ritmizálva, a 

középponton áthaladva és a körívek mentén 
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Térbeosztás: térirányok, fönt–lent helyzetek 

Összekötő lépések irányváltásokkal: 

Féltalpon és féltalpról lassan legördülve 

Pas de bourrée 

Triplet 

Forgás előkészítő gyakorlatok: helyben és térben elmozdulva 

Ugrások:  

Két lábról–két lábra 

Két lábról–egy lábra 

Egy lábról–két lábra 

Egy lábról–egy lábra 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, valamint a technika szakkifejezéseit 

A tanuló legyen képes a gyakorlatok pontos kivitelezésére és a stiláris jegyek képesség 

szintjén történő alkalmazására, az izolációs technika értő alkalmazására, a tanult 

mozgásanyagból összeállított tréningsor és egy rövid kombináció bemutatására, mely 

tartalmazzon rövid improvizációs részt is 

 

 

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretbővítés, az ismeretanyag más kombinációkban és komplexebb formában történő 

alkalmazásával, hosszabb időtartalmú tréningsorok által. 

 Az izolációs gyakorlatok pontos, ritmizált formában történő alkalmazása.  

Az előkészített forgáselemek készség szinten történő alkalmazása gyakorlatokba építve.  

A szintváltások, dinamikai váltások biztonságos alkalmazása helyben és térben 

elmozdulva. A testtudat kialakításának megalapozása 

 

Tananyag 

Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása, a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek 

maximális felhasználása 

Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek 

továbbfejlesztésének megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 

Középgyakorlatok: 

Battement tendu és battement tandu jeté parallel és en dehors pozíciókban, pliékkel, 

karváltásokkal 

Port de bras gyakorlat 

Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban pliével 

és spirállal 

Developpé, enveloppé 

Attitude 

Adagio 

Grand battement 

Térben elmozduló grand–battement. 

Twist 

Hinge 

Arch 
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Izoláció: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása – legalább kettő egy idejű 

alkalmazásával – alapirányokba a síkok mentén, a centrumon mindig áthaladva és 

ritmizálva 

Összekötő lépések: kombinálva más elemekkel féltalpon, pliében és féltalpról lassan 

leereszkedve, legördülve 

Pas de bourrée 

Croisé–ból change 

Triplet 

Pivot 

Tombé 

Forgás gyakorlatok: helyben és térben elmozdulva  

Ugrások: a jazz stílusra jellemző törzs és kar használattal 

Két lábról – két lábra 

Két lábról – egy lábra 

Egy lábról – két lábra 

Egy lábról – egy lábra 

Egyik lábról a másik lábra 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, valamint a technika 

szakkifejezéseit, a stílusjegyeket, azok jellemzőit és gyakorlati alkalmazási lehetőségeit 

A tanuló legyen képes az izolációs technika pontos, tudatos alkalmazására a trénig során 

elsajátított gyakorlatokon belül. A gyakorlatok pontos kivitelezésére és a stiláris jegyek 

képesség szintjén történő alkalmazására, a tudatos munkára 

 

 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az ismeretanyag elmélyítése, a mozgásrepertoár bővítése.  

– A mozgásminőség javítása és a technikára jellemző stiláris jegyek tisztázása.  

– A tréning kombinatív gyakorlatainak képesség szinten történő elsajátítása.  

– Az izolációs technika komplex formában történő alkalmazása.  

– A biztos forgástechnika kialakítása a helyben és térben való elmozdulás lehetőségeinek 

figyelembevételével.  

– A tér és idő, magasság–mélység és a dinamikai váltások biztonságos alkalmazása a 

kombinációkban 

 

Tananyag 

Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása, a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek 

maximális felhasználása 

Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek 

továbbfejlesztésének megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 

Középgyakorlatok: 

Battement tendu és battement tandu jeté parallel és en dehors pozíciókban, pliékkel, 

karváltásokkal 

Port de bras gyakorlat 

Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban pliével 

és spirállal 

Developpé, enveloppé 
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Attitude 

Adagio 

Grand battement 

Térben elmozduló grand–battement 

Tilt 

Twist 

Hinge 

Izolációs gyakorlatok: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása – legalább kettő egy 

idejű alkalmazásával – alap irányokba, a síkok mentén, a köríveken is áthaladva és 

ritmizálva  

Összekötő lépések: kombinálva más elemekkel és különböző szintek használatával egy 

gyakorlaton belül féltalpon, pliében 

Piqué plié–féltalpról lassan leereszkedve, legördülve 

Pas de bourrée 

Change 

Triplet 

Pivot 

Tombé 

Forgás gyakorlatok helyben és térben elmozdulva  

Ugrások: a jazz stílusra jellemző törzs, kar és dinamika használattal 

Két lábról – két lábra 

Két lábról – egy lábra 

Egy lábról – két lábra 

Egy lábról – egy lábra 

Egyik lábról – másik lábra 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, valamint a technika 

szakkifejezéseit, a stílusjegyeket, azok jellemzőit és gyakorlati alkalmazási lehetőségeit 

A tanuló legyen képes az jazz–technikára jellemző izolációs képesség elsajátítására, a 

stiláris jegyek képesség szintjén történő alkalmazására, a tudatos munkára 

 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után: 

 

A tanuló ismerje  

A tanult technika mozgásanyagát, rendszerét, szaknyelvét és főbb stílusalkotó elemeit 

 

A tanuló legyen képes  

Az elsajátított anyagot biztonsággal alkalmazni a jazz–technika stílusára és összetevőire 

jellemző előadásmód során. Testi adottságait és azokból adódó erősségeit–gyengéit 

elfogadni és tudatosan használni. Rendelkezzen a technika végrehajtásához szükséges 

izomerővel, lazasággal, gyakorlati biztonsággal és stílusosan alkalmazza a technika elemeit 

Legyen képes a tréningsor és a tananyag mozgáselemeiből építkező önálló vagy csoportos 

etűd, kombináció harmonikus bemutatására és színpadi formában történő előadására 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgából áll 
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A vizsga tantárgya és időtartama 

Jazz–technika  

35–40 perc 

 

A vizsga tartalma 

A jazz–technika vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított 

gyakorlatokból, gyakorlatsorokból, térben elmozduló lépés, forgás és ugráskombinációkból 

és néhány perces tánckombinációból áll, melyet a tanulók párosan vagy csoportos 

formában, önállóan mutatnak be. 

Témakörök 

Parallel és en–dehors pozíciók 

Balett és jazz karpozíciók 

Gördülések, döntések, hajlások, mellkas emelések, rotációk, kontrakció, release 

A jazztánc által használt speciális mozgáselemek: twist, flat–back, tilt, hinge, tour, tombe, 

pas de bourre, chassé, pivot 

Izoláció: minimum két testrész egyidejű, összehangolt, izolált munkája 

Ötféle ugrásfajta 

A jazz–tecnika által használt balett technikai elemek: plié, tendu, battement, battement 

tendu jeté, rond de jambe, developpé, enveloppé, attitude, grand battement jeté használata 

a jazz tánc sajátosságainak megfelelően 

A jazz–technika sajátosságainak megfelelő, minimum 1,5 perces kombináció bemutatása 

 

A vizsga értékelése 

A bemutatott tananyag pontos ismerete 

A gyakorlatok technikai biztonsága 

A jazz–technika sajátosságainak stílusos bemutatása 

 

 

Továbbképző évfolyamok 

 

7. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az előző évek tananyagainak ismétlése, a technikai tudás elmélyítése, az ismeretanyag 

folyamatos bővítése.  

– A tudatosság megélése a megértés, megérzés, a stílusbeli sajátosságok és összefüggések 

felismertetése által.  

– A jazz–technikára jellemző stílusjegyek, dinamikai váltások, a helyes légzéstechnika 

megismertetése és állandó fejlesztése.  

– A tanult mozgásanyag készség szinten történő elsajátítása.  

– A tanuló motiválása az izolációs gyakorlatok tudatos végrehajtására és kivitelezésére.  

– A koordinációs készség, a ritmusérzék, a forgástechnika, az improvizációs készség 

fejlesztése.  

– A térben való tájékozódás képességének szinteken és irányokban történő fejlesztése 

 

Tananyag 

Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása és a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek 

maximális kihasználása 

Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek 

továbbfejlesztésének megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 
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Középgyakorlatok: 

Battement tendu és battement tendu jeté parallel és en dehors pozíciókban, pliékkel, 

karváltásokkal és dinamikai váltásokkal kombinálva 

Port de bras gyakorlat. Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, parallel és en 

dehors pozíciókban pliével és spirállal. Rond de jambe en l’air en dehors és en dedans, 

parallel és en dehors pozíciókban pliével és spirállal 

Developpé–enveloppé adagio és grand battement gyakorlatokba ágyazva 

Attitude parallel és en dehors 

Grand battement parallel és en dehors pozíciókban 

Térben elmozduló grand battement 

Térben elmozduló rond de jambe par terre és en l’air 

Tilt 

Twist. 

Hinge 

Arche 

Balance és offbalance helyzetek 

Izolációs gyakorlatok: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása – kettő, később három 

egyidejű alkalmazásával – ritmizálva, alap irányokba, síkok mentén és köríveken is 

haladva 

Összekötő lépések: kombinálva más elemekkel és különböző szintek használatával egy 

gyakorlaton belül 

Féltalpon, pliében, piqué, plié–féltalpról lassan leereszkedve, legördülve 

Pas de bourrée 

Pas de bourrée en tournant 

Keresztlépés – pas croisé 

Triplet 

Pivot 

Tombé 

Soutenu 

Forgás gyakorlatok: helyben és térben elmozdulva, a stílusra jellemző törzs, kar 

használattal és dinamikával, parallel és en dehors pozíciókban 

Ugrások: a jazz stílusra jellemző törzs, kar és dinamika használattal 

Két lábról – két lábra – sauté 

Két lábról – egy lábra – sissone 

Egy lábról – két lábra – assemblé 

Egy lábról – egy lábra – sauté 

Egyik lábról – a másik lábra – jeté. 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, kar és láb pozíciókat és a technikára 

jellemző szakkifejezéseket 

A tanuló legyen képes a gyakorlatok tudatos és minőségi kivitelezésére, az izoláció pontos 

végrehajtására, a forgások pontos, tudatos végrehajtására, szintváltások biztos 

alkalmazására és a térben való tudatos tájékozódásra a különböző jazz kombinációkban is 

Legyen képes a tanult mozgásanyagból összeállított különböző, eltérő dinamikájú, két 1,5 

perces kombináció bemutatására, melyek tartalmazzanak rövid, improvizációs részt is 
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8. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az előző évek tananyagainak ismétlése, a technikai tudás elmélyítése, az ismeretanyag 

folyamatos bővítése.  

– A tudatosság megélése a megértés, megérzés, a stílusbeli sajátosságok és összefüggések 

felismertetése által.  

– A jazz–technikára jellemző stílusjegyek, dinamikai váltások, a helyes légzéstechnika 

megismertetése és állandó fejlesztése.  

– A tanult mozgásanyag készségszinten történő elsajátítása.  

– A tanuló motiválása az izolációs gyakorlatok tudatos végrehajtására és kivitelezésére.  

– A koordinációs készség, a ritmusérzék, a forgástechnika, az improvizációs készség 

fejlesztése.  

– A térben való tájékozódás képességének szinteken és irányokban történő fejlesztése 

 

 

Tananyag 

Bemelegítő gyakorlatsor, melyben az ízületek átmozgatásán és a gerincoszlop 

mozgáslehetőségeinek maximális kihasználásán van a hangsúly Erősítés és nyújtás: az 

életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek továbbfejlesztésének megfelelő 

speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 

Középgyakorlatok: 

Battement tendu és battement tendu jeté parallel és en dehors pozíciókban, pliékkel, 

karváltásokkal és dinamikai váltásokkal kombinálva 

Port de bras gyakorlat 

Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban (pliével 

és spirállal) 

Rond de jambe en l’air en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban (pliével 

és spirállal) 

Developpé–enveloppé adagio és grand battement gyakorlatokba ágyazva 

Attitude parallel és en dehors 

Grand battement parallel és en dehors pozíciókban 

Térben elmozduló grand battement 

Térben elmozduló rond de jambe par terre és en l’air 

Tilt 

Twist 

Hinge 

Arch 

Balance és offbalance helyzetek 

Izolációs gyakorlatok: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása – kettő, később három 

egyidejű alkalmazásával – ritmizálva, alap irányokba, síkok mentén és köríveken is 

haladva 

Összekötő lépések kombinálva más elemekkel és különböző szintek használatával egy 

gyakorlaton belül  

Féltalpon, pliében, piqué plié–féltalpról lassan leereszkedve, legördülve 

Pas de bourrée 

Pas de bourrée en tournant 

Keresztlépés – as croisé 

Triple 

Pivot 
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Tombé 

Soutenu 

Forgás gyakorlatok helyben és térben elmozdulva, a stílusra jellemző törzs, kar 

használattal és dinamikával, parallel és en dehors pozíciókban. 

Ugrások a jazz stílusra jellemző törzs, kar és dinamika használattal 

Két lábról – két lábra – sauté 

Két lábról – egy lábra – sissone 

Egy lábról – két lábra – assemblé 

Egy lábról – egy lábra – sauté 

Egyik lábról – a másik lábra – jeté 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, kar és láb pozíciókat és a technikára 

jellemző szakkifejezéseket 

A tanuló legyen képes a gyakorlatok tudatos és minőségi kivitelezésére, az izoláció pontos 

végrehajtására, a forgások pontos, tudatos végrehajtására, szintváltások biztos 

alkalmazására és a térben való tudatos tájékozódásra a különböző jazz kombinációkban is 

Legyen képes a tanult mozgásanyagból összeállított különböző, eltérő dinamikájú, két 1,5 

perces kombináció bemutatására, melyek tartalmazzanak rövid improvizációs részt is 

 

 

9. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az előző évek anyagainak ismétlése, a technikai tudás folyamatos bővítése és tovább 

mélyítése.  

– A meglévő mozgásanyag ismeret szintjén történő elsajátítása.  

– A tudatos légzéstechnika, a koordinációs készség, az egyensúlyérzék és a folyamatos 

koncentrációs készség fejlesztése.  

– A jazz–technikára jellemző izolációs–, forgás– és ugrástechnika valamint az 

improvizációs készség fejlesztése.  

– A szimmetrikus izolált mozgásformák mellett az aszimmetrikus izolált mozgás 

fejlesztése.  

– A tudatosság, a dinamikus mozgásminőség, az igényes, harmonikus mozgás kialakítása 

 

Tananyag 

Bemelegítő gyakorlatsor, melyben az ízületek átmozgatásán és a gerincoszlop 

mozgáslehetőségeinek maximális kihasználásán van a hangsúly, a törzs valamennyi 

mozgáslehetőségére építve 

Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek 

továbbfejlesztésének megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 

Középgyakorlatok: 

A teljes mozgásanyag felhasználásával összeállított komplex gyakorlatok, melyek 

tartalmazzák az előző évek teljes lépésanyagát 

Parallel és en dehors pozíciókban végzett összetett gyakorlatsorok, különös tekintettel a 

pozícióváltásokra, a stílusra jellemző törzshasználatra és a tudatos végrehajtásra 

Az ok–okozati összefüggések megértetése, a dinamikai váltások alkalmazása 

Izolációs gyakorlatok: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása – kettő, később három 

egyidejű alkalmazásával – ritmizálva, alap irányokba, síkok mentén és köríveken is 

haladva  
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Összekötő lépések kombinálva más elemekkel és különböző szintek használatával egy 

gyakorlaton belül 

Féltalpon, pliében 

Piqué plié–féltalpról lassan leereszkedve, legördülve 

Pas de bourrée 

Pas de bourrée en tournant 

Keresztlépés – pas croisé 

Triplet 

Pivot 

Tombé 

Soutenu 

Glissade 

Pas couru 

Forgásgyakorlatok helyben és térben elmozdulva, a stílusra jellemző törzs, kar használattal 

és dinamikával, parallel és en dehors pozíciókban és pózokban, folyamatos átkötésekkel és 

váltásokkal. Összetett forgás gyakorlatok kombinálva grand battement–nal vagy térben 

elmozduló rond de jambe lépéssel vagy ugrással 

Ugrások a jazz stílusra jellemző törzs, kar és dinamika használattal 

A klasszikus balett által használt ugrások és azok kombinációi 

Két lábról – két lábra – sauté 

Két lábról – egy lábra – sissone 

Egy lábról – két lábra – assemblé 

Egy lábról – egy lábra – sauté 

Egyik lábról – a másik lábra – jeté 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, kar és láb pozíciókat és a technikára 

jellemző szakkifejezéseket 

A tanuló legyen képes a gyakorlatok tudatos és minőségi kivitelezésére, az izolációs 

gyakorlatok pontos végrehajtására, a forgások pontos, tudatos végrehajtására, szintváltások 

biztos alkalmazására és a térben való tudatos tájékozódásra, a légzéstechnika tudatos 

használatára és a stílusnak megfelelő előadásmódra a különböző jazz kombinációkban is 

Legyen képes a tanult mozgásanyagból összeállított különböző, eltérő dinamikájú, három 

1,5 perces kombináció bemutatására, melyek tartalmazzanak rövid improvizációs részt is 

 

 

10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az előző évek anyagainak ismétlése, a technikai tudás folyamatos bővítése és tovább 

mélyítése.  

– A meglévő mozgásanyag jártasság szintjén történő elsajátítása.  

– A tudatos légzéstechnika, a koordinációs készség, az egyensúlyérzék és a folyamatos 

koncentrációs készség fejlesztése.  

– A jazz–technikára jellemző izolációs–, forgás– és ugrástechnika valamint az 

improvizációs készség fejlesztése, az aszimmetrikus izolált mozgás, a tudatosság, a 

dinamikus mozgásminőség, az igényes, harmonikus mozgás kialakítása 
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Tananyag 

Bemelegítő gyakorlatsor, az ízületek átmozgatásán és a gerincoszlop 

mozgáslehetőségeinek maximális kihasználásán van a hangsúly, a törzs valamennyi 

mozgáslehetőségére építve 

Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek 

továbbfejlesztésének megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 

Középgyakorlatok: 

A teljes mozgásanyag felhasználásával összeállított komplex gyakorlatok, melyek 

tartalmazzák az előző évek teljes lépésanyagát 

Parallel és en dehors pozíciókban végzett összetett gyakorlatsorok, különös tekintettel a 

pozícióváltásokra, a stílusra jellemző törzshasználatra és a tudatos végrehajtásra 

Izolációs gyakorlatok: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása – kettő, később három 

egyidejű alkalmazásával – ritmizálva, alap irányokba, síkok mentén és köríveken is 

haladva 

Összekötő lépések kombinálva más elemekkel és különböző szintek használatával egy 

gyakorlaton belül 

Féltalpon, pliében 

Piqué plié–féltalpról lassan leereszkedve, legördülve 

Pas de bourrée 

Pas de bourrée en tournant 

Keresztlépés – pas croisé 

Triplet 

Pivot 

Tombé 

Soutenu 

Glissade 

Pas couru 

Forgásgyakorlatok helyben és térben elmozdulva 

A stílusra jellemző törzs, kar használattal és dinamikával, parallel és en dehors pozíciókban 

és pózokban, folyamatos átkötésekkel és váltásokkal Összetett forgásgyakorlatok 

kombinálva grand battement–nal, vagy térben elmozduló rond de jambe lépéssel vagy 

ugrással 

Ugrások a jazz stílusra jellemző törzs, kar és dinamika használattal 

A klasszikus balett által használt ugrások és azok kombinációi egyszerű akrobatikus 

elemekkel kombinálva 

Két lábról – két lábra – sauté 

Két lábról – egy lábra – sissone 

Egy lábról – két lábra – assemblé 

Egy lábról – egy lábra – sauté 

Egyik lábról – a másik lábra – jeté 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, kar és láb pozíciókat és a technikára 

jellemző szakkifejezéseket 

A tanuló legyen képes a gyakorlatok tudatos és minőségi kivitelezésére, az izolációs 

gyakorlatok pontos végrehajtására, a forgások pontos, tudatos végrehajtására, szintváltások 

biztos alkalmazására és a térben való tudatos tájékozódásra, a légzéstechnika tudatos 

használatára és a stílusnak megfelelő előadásmódra a különböző jazz kombinációkban is 

Legyen képes a tanult mozgásanyagból összeállított különböző, eltérő dinamikájú, három 

1,5 perces kombináció bemutatására, melyek tartalmazzanak rövid improvizációs részt is 
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Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után: 

 

A tanuló ismerje és alkalmazza biztonsággal  

A tanult technika mozgásanyagát, szaknyelvét, kifejezési formáit, stiláris jegyeit. Ismerje a 

zene és a tánc összhangját segítő és kifejező ritmikai váltásokat: gyorsítások, lassítások, 

folyamatok, megállítások. A tanuló ismerje és folyamatosan fejlessze testi adottságait és 

ellensúlyozza azokból adódó hátrányait. Ismerje a technika táncosokra vonatkozó 

módszertanát, lássa és alkalmazza az ok–okozati összefüggéseket, valamint ennek 

ismeretében legyen képes az önfejlesztésre 

 

A tanuló legyen képes  

A magas szintű igényes technikai kivitelezésre, rendelkezzen a táncművészethez szükséges 

munkamorállal, a technika végrehajtásához szükséges izomerővel és lazasággal. 

Biztonsággal tudja bemutatni az elsajátított anyagot, miközben a stiláris sajátosságait 

alkalmazza. Legyen képes belső motiváltság, tudatos munkavégzésre, a harmonikus, 

esztétikus mozgásra. A technika sajátosságainak megfelelő önálló és csoportos etűdök, 

bonyolult kombinációk, koreográfiák előadására. Legyen képes felvállalni jó teljesítményét 

és hibáit, alkotóként beépülni a művészi alkotófolyamatba, miközben vállalja félelmeit, 

érzéseit, érzeteit 

 

 

A művészeti záróvizsga követelményei: 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgából áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Jazz–technika 

35–40 perc 

 

A vizsga tartalma 

A vizsga anyaga a szaktanár által összeállított és meghirdetett témakörökből áll, melynek 

ismeretéről a tanulók egyénileg, párosan vagy csoportos formában adnak számot 

Témakörök 

Parallel és en–dehors pozíciók  

Balett és jazz karpozíciók  

Gördülések, döntések, hajlások, mellkas emelések, rotációk, kontrakció, release használata 

A jazz–technika által használt speciális mozgáselemek: twist, flat back, tilt, hinge, tours, 

tombe, pas de bourré, chassé, pivot 

A testsúlyáthelyezések különböző formái 

Izoláció minimum három testrész egyidejű, összehangolt, izolált munkájával 

Forgások helyben és térben elmozdulva 

Térben elmozduló gyakorlat szintváltásokkal és irányváltásokkal 

Ötféle ugrásfajta 

A jazz–technika által használt balett technikai elemek – plié, tendu battement, battement 

tendu jeté, rond de jambe, developpé, enveloppé, attitude, grand battement jeté – 

használata a jazz–technika sajátosságainak megfelelően  

A jazz–technika sajátosságainak megfelelő, minimum három 1,5 perces kombináció 

bemutatása, melyek tartalmaznak rövid improvizációs részt is 
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A vizsga értékelése 

A bemutatott tananyag pontos ismerete 

A gyakorlatok tudatos alkalmazása 

A jazz–technika sajátosságainak bemutatása 

A művészi előadásmód 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz: 

Kísérő hangszerek, elektronikus hanglejátszó eszközök az iskola helyi tanterve szerint 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

Kézi dob és dobverő 

 

 

 

1.5.5. KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 

 

KREATÍV GYERMEKTÁNC 

 

A képzés feladata az önkifejezés mozgásban történő realizálása, az önfeledt játék 

megvalósítása, a különböző játékszabályok megismerése és alkalmazása, a játék örömének 

megélése.  A képzés célja, hogy a tanuló az önfeledt, ám a későbbiekben egyre tudatosabb 

mozgás segítségével jobban megismerkedjen testének képességeivel, a tér használatával, a 

dinamikai variációkkal és az idő, mint a zeneiség alkotóelemével. Megtanulja figyelni, 

érteni és használni saját és mások nonverbális kommunikációját. Elsajátítja az 

együttműködés számtalan fatáját. A képzés hozzájárul a tanuló szocializációs, 

kommunikációs készségének, kezdeményezőkészségének, önismeretének fejlesztéséhez. 

 

 

Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tanuló mozgáskészségének fejlesztése 

– A tanuló tér és formalátásának fejlesztése  

– A tanuló önfegyelmének növelése 

– A koncentrációkészség növelése 

– A megfigyelőképesség kialakítása 

– A kommunikációs képesség, játékbátorság, szabálytudat fejlesztése 

– A közösségi érzés, a közösséghez tartozás tudatos kialakítása 

– A verbális és nonverbális kommunikáció szinkronjának elősegítése 

– A szocializációs folyamatok fejlesztése 

 

Tananyag 

Ismerkedő táncok  

Ábrázoló táncok 

Csoportos táncok  

Ünnepi táncok 
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Izom puzzle/testtudati táncok 

Kitalálós játékok  

Ábrázoló és csoportjátékok 

Anyaggal való játékok 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanév során ismertetett táncjáték–fajtákat. 

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a 

szabályok betartására, a fizikai kontaktus kialakítására, a társas együttlétre, a pár– és 

csoportválasztásra,  a játéktevékenységre. 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A kreativitás fejlesztése 

– A testrészek mozgáslehetőségeinek megismertetése 

– A test térben való mozgáslehetőségeink feltárása 

– A tempókülönbségek felismerése, alkalmazása 

– Egyszerű ritmusképletek megszólaltatása 

– A helyzetfelismerő képesség fejlesztése 

– A megoldási lehetőségek feltérképezése 

– A döntésképesség növelése 

– A mozgás kapcsolatteremtő lehetőségeinek alkalmazása 

– A szociális érzékenység fejlesztése 

 

Tananyag 

Energia levezető, összehangoló játékok 

Koncentrációt növelő játékok 

A feladatok egyénileg, páros, kis és nagycsoportos formában 

Alap mozgásformák elsajátítása, variálása, tudatosítása (kúszás, mászás, gurulás, lépés, 

járás, futás, ugrás) 

Alapvető gyakorlattípusok használata: 

Vezetés–követés: alárendeltség, fölérendeltség megtapasztalása  

Másolás–tükrözés: szinkronicitás, kánonforma 

Kontraszt variációk: mozgás–mozdulatalanság, kicsi–nagy mozgások, gyors–lassú 

mozgások tudatosítása  

Akció–reakció: párbeszédformák, folytatáson alapuló játékok 

Zenei táncjátékok 

Bizalmi játékok 

Fogócska és más, gyors reakciókészséget fejlesztő játékok 

Koncentrálós és kitalálós játékok  

Ábrázoló és csoportjátékok 

Anyaggal való játékok 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az alapvető gyakorlattípusokat (vezetés–követés, másolás–tükrözés, 

kontrasztvariációk, akció–reakció) és a tanév során elsajátított különböző táncjátékfajtákat. 

A tanuló legyen képes az alap mozgásformák szabad variálására, a tanult mozgásformák 

gyakorlati megvalósítására, az új kapcsolatteremtési formák felhasználására valamint a 

térbeli és ritmikai alapfogalmak gyakorlati alkalmazására. 
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Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Önálló, aktív, kreatív mozgássorok létrehozásának ösztönzése 

– A testtudat fejlesztése, a központ tudatosítása, izolációja, koordinációja 

– Release alapok: az ellazulás technikájának megismerése, a földön való sérülésmentes 

mozgás illetve a földre való érkezés sérülésmentes formáinak feltérképezése 

– Imaginációs alapok: a tanult lépések, mozgássorok képzeletben történő megjelenítésének 

kialakítása, képzettársítások összekötése a gyakorlati mozgással 

– A mozgásmemória fejlesztése  

– A problémák felismertetése előre és utólag 

– A tér–, ritmika–, dinamika  az életkornak megfelelő szintű alapelemek használata 

– A kölcsönösségen alapuló szociális magatartás ösztönzése 

 

Tananyag 

Energia kiegyenlítő, összehangoló játékok 

Koncentrációt növelő játékok 

Alapmozgásformák: döntések, dőlések, esések, gurulások párban és egyénileg 

Lendített, ejtett, vezetett, tartott mozdulatok variálása, adaptálása más 

szabályrendszerekhez 

Térben haladás változatai, két– és háromdimenziós terek, térábrázolások 

megkülönböztetése 

Többszereplős térbeli képletek kialakítása, melyek megalapozzák a kompozíciókészítést 

Csoport improvizáció a tanultak felhasználásával 

 2/4–, 3/4–, 4/4–es metrum ismerete és mozgásban való alkalmazása 

Hangok, szavak, énekhang játékos használata 

A végtag ízületek szabadságfokának megismerése a fő irányokban 

Az érzékszervek adta világ felfedezése 

A belső kép, tükörkép és a társak jelzései alapján kialakult énkép összevetése 

 

Követelmények:  

A tanuló ismerje az alapmozgás formákat.  

A tanuló legyen képes tudatosan játszani a gravitáció és a teste adta lehetőségek széles 

spektrumával mind egyénileg, mind kis és nagy csoportban. Legyen képes aktívan, jó 

helyzetfelismeréssel részt venni egy csoport improvizációban, felhasználva a ritmika és a 

tér új ismereteit. 

 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az absztrakció értése, létrehozása, más kontextusba való helyezése 

– A koordinációs készség fejlesztése 

– A térlátás, térfelosztás, téralkotás, térforma alkotás képességének fejlesztése 

– A zenei szövetek értelmezése és az azokhoz való viszony definiálása, variálása 
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Tananyag 

Energia összehangoló játékok 

Bemelegítő, állóképesség javító, erősítő játékos gyakorlatok 

Koncentráló képességet javító feladatok 

A csont–, izom– és szalagrendszer feltérképezése, lehetőségeinek mozgásban való 

kipróbálása, a tapasztalatokból mozgásfolyamok alakítása 

Térformák (kocka, mozgásgömb), egy, két és háromdimenzionális irányok használata 

Az alap mozgásformák kötésének variációi, egyéni mozdulatsorrá való rögzítése 

Testkapcsolatok (bodyhalf, diagonális kapcsolat, fejtető–farokcsont, ülőcsont–sarokcsont, 

tengelyek mentén való elválasztás illetve forgatás) 

Zenei ritmusok, szerkezetek analizálása, megértése, ritmikai képletek variálása, kánon, 

felezés, kiegészítés 

Etűdök készítése egyénileg és kiscsoportban 

Imagináció: képzeletbeli mozgások, tárgyakra való mozdulati reflektálás 

Mozgáselemzés, stíluselemzés 

Csoportimprovizáció stílusok, irányzatok szerint 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje saját testének lehetőségeit és korlátait, tudatosan használja és koordinálja 

testrészeit. Otthonosan mozogjon a tér rendszerében, tudatosan formálja a teret maga körül, 

ismerje a zene alapvető alkotórészeit.  

A tanuló legyen képes egy egyszerűbb zenemű szerkezetének felismerésére, 

mozgásfolyamok létrehozására és rögzítésére mind egyénileg, mind párban illetve 

kiscsoportban 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz: 

Kísérő hangszerek 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

 

 

 

LIMÓN–TECHNIKA 

 

A Limón–technika lendítésekre, excentrikus forgásokra, a repülést, a szabadság érzetét 

keltő mozgásokra épül, melyben a test folyamatos zuhanásban és emelkedésben 

tartózkodik. A hangsúlyt a folyamatosságra és az energia átalakulására, 

újrafelhasználhatóságára helyezi. A technika egyszerre igényli a fizikai erőt, a kontrollált, 

összeszedett (koordinált) mozgást, a gravitációnak való ellenállást és engedést, valamint a 

könnyedséget és a kifinomult érzékenységet 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék a Limón–technika alapjait 

képező és a többi modern tánctechnikától eltérő alapmozgás elveket tapasztalás útján és az 

alapelveket képesek legyenek alkalmazni egyszerű ülő, álló és haladó gyakorlatokban, 

kombinációkban, összetett mozgássorokban és etűdökben. A Limón–technika 

nyelvezetének elsajátítása. A test tudatos használata és finom, érzékeny koordinációjának 

fejlesztése 
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Alapfokú évfolyamok 

 

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az alaptartás, testtartás megismertetése és kialakítása.  

– A Limón–technika elsajátításához szükséges alapok megismertetése.  

– A súlyhasználat megtapasztalása és kialakítása a test izolált mozgásai közben.  

– A gravitáció használatának elősegítése.  

– A légzés és a mozdulat összehangoltságának ösztönzése.  

– A mozgástanulási képesség, a mozgáskoordináció, a ritmikai készség és a térérzékelés 

fejlesztése.  

– A Limón–technika nyelvezetének megismertetése 

 

Tananyag 

Talajon fekvésben végzett gyakorlatok: 

A gerinc izolált mozgásai 

Légző gyakorlatok 

Fej (nyaki gerinc szakasz), kar (vállízület) és láb (csípő–, térd–, bokaízületek) izolált 

mozgáslehetőségeinek feltárása és elsajátítása 

Ülésben végzett gyakorlatok: 

Folyamatos gerincgördülések előre, oldalra, véghelyzetben kitartással, elnyújtással 

Gurulások, kar támasz helyzetekkel 

Láb pozíciók (előkészítő, első, második pozíció) elsajátítása 

Fej, kar, láb izolációs mozgáslehetőségeinek feltárása többnyire még az adott testrész 

súlytalanításával 

A gerincoszlop szakaszainak egymást követő mozgatása folyamatos gördülések által 

először előre, majd oldalirányban is 

Fej, kar, láb izolált zuhanások a gravitáció használatával 

Gerincgördülések, vezetések különböző lábpozíciókban végrehajtva 

Talajon végzett haladó gyakorlatok 

A karok súlyátvevő szerepének megismerése 

A végtagmozgások és a törzs lendületének felhasználása 

A testközpont ereje lendületekben  

Folyamatos gurulások fekvésben, ülőhelyzetekben  

Ülésből fekvésbe érkezések lendületekkel 

Kéz és lábtámasz helyzetek 

Álló középgyakorlatok 

Alaptartás helyzete 

Kar, törzs és láb alap pozíciók 

Kar és láb izolált mozgásai 

Plié, parallel és en dehors pozíciókban függőleges nyugalomban lévő törzs munkával 

Plié, parallel és en dehors pozíciókban gerincgördítéssel, karlendítéssel, majd törzs– és 

karlendítéssel  

A gerinc szakaszainak mozgatása gördülés által, szakaszonként megállítva és 

visszagördítve 

Törzsnyújtás, zuhanások, suspention 

Lábfő, boka, ízületek artikulációi  
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Diagonális–haladó gyakorlatok 

Testsúlyáthelyezés siklásba, a testközpont folyamatos mozgása 

Kis ugrások előrehaladással, egy lábról egy lábra és egy lábról két lábra érkezéssel, parallel 

és en dehors pozíciókban 

 

Követelmények 
A tanuló ismerje a technika alapelemeit, egyszerű gyakorlatait, a technikára jellemző kar, 

láb, törzs egyszerűbb koordinációját, a gravitáció mint erő felhasználását (földhasználat és 

könnyedség), a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait 

A tanuló legyen képes az adott gyakorlatok, rövid kombinációk pontos végrehajtására, a 

gyakorlatok kivitelezéséhez szükséges és megfelelő energia használatára és a tanult 

mozgásanyagból összeállított rövid etűd bemutatására 

 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az alaptartás, testtartás tudatos használatának fejlesztése.  

– Az ismeretanyag elmélyítése, a mozgásszótár és mozgásminőségek bővítése.  

– A Limón– technika gyakorlatainak képesség szinten történő elsajátítása.  

– A súlyhasználat megtapasztalása és kialakítása a test összetett mozgásai közben.  

– A gravitáció használatának vizsgálata.  

– A légzés és a mozdulat összehangoltságának ösztönzése.  

– A mozgástanulási képesség, a mozgáskoordináció, a ritmikai készség és a térérzékelés 

fejlesztése.   

– A technikára jellemző összetett mozgássorok biztonságos alkalmazása rövid etűdökben.  

– A Limón–technikára jellemző előadásmód kialakításának elősegítése. 

  

Tananyag 

Talajon fekvésben végzett gyakorlatok 

A gerinc izolált mozgásai 

Légző gyakorlatok végtag és törzsmozgásokkal koordinálva 

Fej (nyaki gerinc szakasz), kar (vállízület) és láb (csípő–, térd–, bokaízületek) izolált 

mozgásainak egymás után kötése 

Mellkas emelés fekvőhelyzetből vállig, fejtetőig, majd ülésig 

Ülésben végzett gyakorlatok 

Fej (nyaki gerinc szakasz), kar (vállízület) és láb (csípő–, térd–, bokaízületek) izolált 

mozgásainak egymás után kötése 

A különböző alap láb és karpozíciók összekötve a gerinc szakaszainak egymást követő 

mozgatásával (rugózás, gördülés és visszaépítés) előre, oldalirányban, spirális 

helyzetekben 

Törzszuhanások előre és oldalirányokba 

Talajon végzett haladó gyakorlatok 

Gurulások központ és végtagindítással, lendületekkel 

Ülésből, középhelyzetekből fekvésbe érkezések lendületekkel, esésekkel 

Kéz és lábtámasz helyzetekben kitartások majd zuhanások 

Álló középgyakorlatok 

Kar, törzs és láb alap pozícióik és rotációs gyakorlatok 
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Kar és láb izolált mozgásai a technika stílus jegyinek alapján (ujjak, kézfej mozgása) 

A gerinc szakaszainak mozgatása gördülés által, szakaszonként megállítva és 

visszagördítve  

Törzsnyújtás, zuhanások és körkörös irányok különböző lábpozíciókban 

Plié és relevé gyakorlatok parallel és en dehors pozíciókban 

Egyszerű tendu gyakorlatok, kar– és törzslendítéssel, ejtéssel koordináltan  

Láblendítések, lengetések, karmozgással összekötve 

Egyszerű támadások különböző térirányokba 

Támadások karejtéssel 

Diagonális–haladó gyakorlatok 

Siklás előre, oldalra, hátra haladással, kar– és törzsmozgásokkal koordinálva, fordulattal 

Siklás tempóváltással, kis ugrásokkal  

Kis ugrások előrehaladással, ritmikai változtatásokkal 

Láblengetések előrehaladással 

Egyik lábról a másikra történő átugrások 

Etűdökkel, rövid koreográfiák 

Egyszerű talajon végzett etűdök támaszhelyzetekkel, lendületekkel 

Etűdök álló helyzetben, térbeli elmozdulás nélkül és haladással 

Rövid koreográfia dinamikai váltásokkal, nehezebb zenei beosztásban 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a technika alapelemeit, egyszerű gyakorlatait, a technikára jellemző kar, 

láb, törzs összetett koordinációját és variációs lehetőségeit, a gravitáció, mint erő 

felhasználását (földhasználat és könnyedség), a tér használatát, a mozgáselemek 

végrehajtásának meghatározott szabályait  

A tanuló legyen képes összetett gyakorlatok, hosszabb kombinációk pontos végrehajtására, 

a gyakorlatok kivitelezéséhez szükséges és megfelelő energia használatára, a technika 

dinamikai és érzelmi változásainak érzékeltetésére a kombinációkban, valamint rövid 

koreográfia meggyőző előadására 

 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után: 

 

A tanuló ismerje 

A Limón–technika alapjait képező és a többi moderntánc–technikáktól eltérő alapmozgás 

elveket, a technika jellemző gyakorlatait és térhasználatát 

 

A tanuló legyen képes 

Finom, koordinált mozgásra, a megfelelő súlyhasználatra és a gravitáció érzékelésére, az 

alapelvek megfelelő alkalmazására ülő, álló és haladó gyakorlatokban, kombinációkban, 

összetett mozgássorokban és etűdökben. Legyen képes a technika dinamikai és érzelmi 

változásainak érzékeltetésére kombinációkban, és rövid koreográfia meggyőző előadására 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei  

A vizsga gyakorlati vizsgából áll 

 

A vizsga tantárgyai és időtartamuk: 

Limón–technika  

Csoportban 30–40 perc  
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A vizsga tartalma: 

A Limón–technika vizsga anyaga a szaktanár által összeállított, talajon, állásban és 

haladással végzett egyszerű majd összetett gyakorlatokból álló tréning sor, melyet a 

tanulók csoportos formában, önállóan mutatnak be. 2–3 perces etűd kis csoportokban 

történő bemutatása 

 

A vizsga értékelése 

A vizsga értékelésének szempontjai:  

A bemutatott tananyag ismeretének minősége, a technika dinamikai változatosságának 

megjelenési szintje  

A gyakorlatok technikai végrehajtásának biztonsága 

A Limón–technika stílusának megfelelő előadásmód minősége 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz: 

Kísérő hangszerek 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

 

 

 

TÁNCTÖRTÉNET 

 

A tantárgy járuljon hozzá saját tánckultúránk történetének megismeréséhez, a 

magyarságtudat erősítéséhez, a tanulók kommunikációs készségeinek fejlődéséhez, a más 

népek kultúrája iránti érdeklődés felkeltéséhez, a tantárgyhoz tartozó terminológiák 

használatához, igényes képi és hanganyag megismeréséhez, a táncművészet iránti 

érdeklődéshez, az arra fogékony közízlés fejlesztéséhez 

 

 

Továbbképző évfolyamok 

 

9. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az egyetemes tánctörténet kronológiai rendjén keresztül a történelmi összefüggések 

felismertetése 

– A tánctörténet szempontjából kiemelkedő események, alkotók megismertetése és 

meghatározó műveik elemzése során komplex látásmód kialakítása és fejlesztése 

– A stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok iránti érzékenység, a 

nonverbális kifejezések, a képzelőerő és mozgásmemória fejlesztése.  

– A kulturált szórakozás igényének kialakítása, a saját tapasztalatszerzés ösztönzése.  

– A táncműfajok iránti nyitottság és befogadóképesség fejlesztése 

 

Tananyag 

A mozgás fogalma: életfunkciós mozgások, közhasználatú táncok, művészi mozgás, a 

művészi mozgás nyelvezete 

Az őskor táncélete: ábrázoló táncok, szertartás táncok 

Az ókor táncéletének bemutatás 2–3 kultúra (egyiptomi, indiai, japán, görög) alapján 
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A középkor társadalmának, táncéletének bemutatása 

A reneszánsz kialakulása Európában, hatása a művészetek fejlődésére, a reneszánsz 

táncmesterek, a balett gyökerei 

A barokk kor általános jellemzői és az udvari balett kialakulása 

Noverre és a cselekményes balett 

A romantika alapelvei, a kor jelentős prímabalerinái (Marie Taglioni, Fanny Elssler) 

koreográfusai, (Jules Perrot, Filippo Taglioni) kiemelkedő művek 

 

Követelmények  

A tanuló ismerje az egyetemes tánctörténet során a művészeti ág fejlődésében jelentős 

szerepet betöltött eseményeket, helyszíneket, műveket  

A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben 

illetve önálló gondolatok megfogalmazására egy tánc koreográfia kapcsán 

 

 

10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az egyetemes tánctörténet kronológiai rendjén keresztül a történelmi összefüggések 

felismertetése. 

– A tánctörténet szempontjából kiemelkedő események, alkotók megismertetése és 

meghatározó műveik elemzése során komplex látásmód kialakítása és fejlesztése 

– A stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok iránti érzékenység, a 

nonverbális kifejezések, a képzelőerő és mozgásmemória fejlesztése.  

– A kulturált szórakozás igényének kialakítása, a saját tapasztalatszerzés ösztönzése.  

– A táncműfajok iránti nyitottság és befogadóképesség fejlesztése 

 

Tananyag 

Az orosz táncélet kialakulása és a romantika továbbélése Kelet–Európában 

Marius Petipa munkássága 

Jelentős orosz művészegyüttesek: Gyagilev– balett 

Az amerikai moderntánc kialakulása és hatása az európai tánckultúrára  

Lábán Rudolf újításai a német expresszionizmus művészetében 

A magyar mozdulatművészet kialakulása, jelentős képviselők munkássága 

Jelentős táncműhelyek (Szeged, Pécs, Győr) munkássága, alkotóik, jelentősebb műveik 

 

Követelmények  

A tanuló ismerje a XX. századi magyar táncművészet jeles képviselőit, meghatározó 

műveiket, a színpadi táncművészet fontos fordulópontjait, a magyar táncélet legfontosabb 

eseményeit, az országos rendezvényeket, egyesületeket, szakmai szervezeteket, oktatási 

intézményeket 

A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben, 

gondolatainak megfogalmazására egy táncmű, koreográfia kapcsán, a tánctörténet 

fordulópontjainak megnevezésére, a tánc műfajainak elkülönítésére, a terminológia helyes 

használatára 
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Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után: 

 

A tanuló ismerje  

Az egyes stílusirányzatok táncos mozgásnyelvét, mozdulatkincsét 

Az egyes korszakok, irányzatok legkiemelkedőbb alkotóit, műveit 

 

A tanuló legyen képes 

A fenti ismereteit a tánctanulás, az alkotás, a szabad tánc, a műélvezet helyzeteiben 

alkalmazni, tudását a kapcsolatteremtés, a kifejező mozgás szolgálatába állítani 

Gondolatait megfelelő szókinccsel szabatosan elmondani. 

 

 

A művészeti záróvizsga követelményei: 

 

A vizsga részei  

A vizsga írásbeli és szóbeli részekből áll:  

 

A vizsga tantárgya és időtartama: 

Tánctörténet 

30–40 perces írásbeli 

5–8 perces egyéni beszélgetés 

 

A vizsga tartalma 

A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított tánctörténet 

témakörökből áll 

Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző tartalmú, a tanultak felidézését, alkalmazását, 

értelmezését valamint a problémamegoldást ill. értelmező választ igénylő feladatokat 

tartalmaz 

A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról 

Választható témakörök: 

Az őskor táncművészete 

A középkor jellemző táncformái 

A reneszánsz és barokk kor táncélete 

A romantika 

A reformkor táncélete 

A XX. század táncélete 

Amatőr és hivatásos együttesek Magyarországon 

A táncos szakma jelentősebb szervezetei, oktatási intézményei, országos rendezvényei 

 

A vizsga értékelése 

Írásbeli vizsga 

A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és 

pontozzák 

Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz javaslatot, 

amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 

 

Szóbeli vizsga 

A tananyagtartalom elsajátításának mértéke 

Az összefüggések ismerete 

A szakmai kommunikáció fejlettsége 
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Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz javaslatot, 

amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz: 
Videólejátszó vagy DVD–lejátszó 

Televízió 

Magnetofon 

Diavetítő 

CD–lejátszó 

Videokazetták (archív felvételek, a tánc összes műfaját tartalmazó videokazettán) 

Diasorozat (történelmi korok szerint, archív felvételeket tartalmazó sorozat) 

Kézi könyvtár (tánctörténeti kötetek, kiadványok, újságok) 

Hangtár – CD, magnókazetta (tánctörténethez kapcsolódó zenei anyagok) 

 

 

 

1.5.6. KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY AZ ÖSSZEVONT 

OSZTÁLYOKBAN 

 

TÁNCTÖRTÉNET 

Ld: a Kötelező tantárgyaknál 

 

LIMON-TECHNIKA  

Ld: a Kötelező tantárgyaknál 

 

 

 

1.5.7. VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK 

 

KREATÍV GYERMEKTÁNC 

Ld: a Kötelező tantárgyaknál 

 

BERCZIK-TECHNIKA 

Ld: a Főtárgyaknál 

 

JAZZ-TECHNIKA 

 Ld: a Főtárgyaknál 

 

 

 

KONTAKT IMPROVIZÁCIÓ 

 

A kontakt improvizáció spontán fizikai dialógusok sora, amelyek a mozdulatlanságtól az 

erőteljes, energikus mozdulatokig terjednek. A tánc a két mozgásban lévő test közötti 

kommunikáción alapul, valamint a táncosok mozgását irányító fizikai törvényekhez való 

közös viszonyulásukon, úgymint a gravitáció, a lendület, a tehetetlenség, a súrlódás. 

Ahhoz, hogy ezeket az élményeket átélhessük, a test megtanulja az izom többlet–

feszültségeit felszabadítani és a mozgás természetes folyamának teret engedni egy 

bizonyos minőségű akaratlagosság elhagyásával. A gyakorlatok tartalmazzák a gurulást, 
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esést, a fejjel lefelé levést, a fizikai kapcsolat pontjának követését, a súly megtámasztását 

és átadását. A mozgásanyag a befelé figyelést és a mozgás folyamata iránti nyitottságot 

tükrözi. A mozdulatok forrása az a kreatív mozgatóerő, amit az egyensúlyi helyzetekből 

való kibillenés, a dezorientáltság idéz elő. Általános a duett–forma, de többen is 

táncolhatják egyszerre. A kontakt improvizáció eltér a többi tánctechnikától, célja a 

spontán kialakult helyzetekre adott egyedi válasz megtalálásának támogatása 

 

A kontakt improvizáció célja, hogy a tanuló megismerje és megtapasztalja e táncforma 

technikai elemeit és tanulmányozza az érintésből adódó információk fogadását és adását, 

megfigyelje a test reflexeinek működését. Célja az egyéni mozgásszótár, az improvizációs 

készség, az érintés nélkül és érintésen keresztül történő kommunikáció, a figyelem, a 

váratlan helyzetek megoldási képességének, a belső mozgások érzékelésének fejlesztése. A 

kreatív kompozíciós készség fejlesztése. A tanuló a különböző területekről jövő 

információk megszerzésével képes lesz testének tudatosabb használatára, az 

improvizációkban mozgásainak, reflexeinek és döntéseinek megfigyelésére. A technikai 

elemek gyakorlásával „izom emlékezet” alakul ki, amely emlékezet képessé teszi a tanulót 

testének leggazdaságosabb és legmegfelelőbb használatára 

 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A figyelem fenntartásának, a tanuló testismeretének, a mozgás gömbszerű 

térérzékelésének, improvizációs készségének, verbális és non verbális kommunikációjának 

és kreativitásának fejlesztése.  

– A belső történések megfigyeltetésének képességfejlesztése.  

– A puha izomtónusú és a gördülékeny talajra érkezés kialakítása.  

– Az érintéssel és érintés nélkül történő kommunikációs készség fejlesztése.  

– A saját test megtapasztalásának ösztönzése a társ viszonylatában.  

– Duett és trió improvizációkban a súly, a gravitáció, a tér, az érintés megfelelő 

használatának kialakítása.  

– Az érzékelés, észlelés és a figyelem által irányított mozgások az adott pillanatban 

megfelelő kiválasztásának fejlesztése.  

– Az érzékszervek differenciált használatának fejlesztésével a figyelem belső irányításának 

elsajátítása.  

– Csoportos játékokon keresztül a kapcsolatteremtés fejlesztése, a felszabadult mozgás 

ösztönzése, a figyelem megosztásának elősegítése és a váratlan helyzetekre való 

felkészülés vizsgálata.  

– Az átélt fizikális élmény verbális megfogalmazásának elősegítése, ösztönzése 

 

Tananyag 

Egyéni mozgásfelfedező feladatok 

– Mozgások különböző testrészek indításával 

– A testközpont mint motor felfedezése 

– A perifériáról indított mozgások: kézfej, lábfej, fejtető, farok csont 

– A gerinc mozgásaink megismerése, mozgások alacsony, közép és magas szinteken 

– Tér, idő, dinamikai játékok 
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Test tudatossági feladatok 

– Az elengedés és feszítés állapotai 

– A különböző izomtónusok használata  

– Aktív/passzív szerepek 

– Információ adása és vétele érintéssel 

– Az érintés minőségei 

– Nyak, váll–kar, csípő–láb grafika a test általános ellazulási állapotának megteremtésére,  

– Ízületek izolálása végtagmozgatással 

– Végtagok súlyérzékelése aktív, passzív szerepekkel 

– A légzés megfigyelése, a légző mozgás szabadsága 

– Gyakorlatok képek használatával: olvadás, gyökerezés/ellebegés 

 

A talajon végzett gyakorlatok  

– Gurulások különböző testrészek indításával (medence, kézfej, lábfej, fej, spirál, banán, 

vállon át előre/hátra) 

– Tolások, kúszások, mászások, gördülés 

– Támaszok. Fekvésben végrehajtott partner munkák 

 

A partner munka 

– Súlyérzékelési feladatok talajon, aktív/passzív szerepek 

– Egyszerű figyelemirányító gyakorlatok 

– Vezető/követő szerep feladatok 

– Impulzusadással improvizációba vezetés 

 

A táncforma alaptechnikai elemei 

– Gurulások: egyénileg, párban, súlyadással/átvétellel 

– Dőlések: egyénileg – talajon, középhelyzetben, állásban; párban – talajra vitel nélkül; 

csoportban 

– Csúszások: egyénileg – talajon, falon; párban – társon: fekvő–, közép– és álló 

helyzetekben 

– Mászások: egyénileg (kéz és lábtámaszok); párban társon: fekvő–, közép– és álló 

helyzetekben 

– Tolások: egyénileg talajon, középhelyzetben, párban fekvő–, közép– és álló 

helyzetekben, haladás közben 

– Húzások: párban fekvő–, közép– és álló helyzetekben, haladás közben 

– A kontakt „gördülő pontja”: Egyénileg talajon, labdával, falnál, párban állásban (csak 

karok és a hát használatával) 

– Emelések: test központra 

– Statikus helyzetekben, földre vitellel 

– Ugrások, elkapások: egyénileg – a talajra érkezések gyakorlása (álló– és 

támaszhelyzetekbe); párban – medence és válltámasszal, központra érkezések 

– Ellensúlyozás: párban – álló helyzetben, szintváltással 

– Fejjel lefelé történő dezorientáló gyakorlatok: egyénileg – kéztámaszok, kézállások  

– Asztal pozícióból földre kerülések kéztámaszon át 

– Bizalmi feladatok: csukott szemes feladatok, vezető /követő szerep feladatok 

– Vezetett és szabad improvizációk 

– Egyéni, páros improvizációk 

– Páros gyakorlatokból felfedező improvizációk 

– Fej–fej, hát–hát, tenyér–tenyér, talp–talp érintéssel 

– Strukturált improvizáció 
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Az érzékeléses feladatok 

– Csukott szemes bizalmi feladatok: vezető/követő szerepek 

– Periférikus látás megfigyelése 

– Tapintás, hallás, nyomásérzékelés 

 

Csoportos játékok  

– Térjátékok 

– Dinamikai játékok 

– Ügyességi játékok 

– Figyelemvezetéses játékok, labdával, tapssal  

 

Visszajelzés és verbalitás 

– Adott faladat vagy improvizáció utáni visszajelzés 

– Óra végi megosztás 

– Párban vagy csoportban  

– A tanár vezetésével vagy anélkül 

 

Követelmények  

A tanuló ismerje a táncforma alaptechnikai elemeit, az érintés különböző minőségeit 

A tanuló legyen képes saját testsúlyát érzékelni és használni, a gördülékeny és puha 

izomtónusra és földhasználatra, a technikai elemek improvizáció közbeni előhívására, 

kreatívan használni a helyzetek adta lehetőségeket 

 

 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A figyelemfenntartás képességének, testismeretnek, a mozgásszótárnak, a gömbszerű 

térérzékelésnek, a döntéshozatali képességnek, a kreativitásnak, az improvizációs 

készségnek, a verbális és nonverbális kommunikációnak a fejlesztése.  

– Az elengedés/engedés érzet további fejlesztése, differenciálása, finomítása.  

– Az izomtónus differenciált használatának fejlesztése, a figyelem hosszabb időn át való 

fenntartásának kialakítása.  

– A gravitáció testre gyakorolt hatásának megismertetése, használatának megtapasztalása.  

– A biztonságos súlyadás/átvétel kialakítása. 

–  Magasabb helyekről (lendületekből) a puha izomtónusú és gördülékeny talajra érkezés 

elsajátítása.  

– Az érintéssel és érintés nélkül történő kommunikációs készség fejlesztése.  

– Szóló, duett és trió improvizációkban a súly, a gravitáció, a tér, az érintés és a 

dezorientáció használatának további fejlesztése.  

– Az érzékelés, észlelés és a figyelem által irányított mozgások kiválasztásának fejlesztése 

az adott pillanatnak megfelelően.  

– A döntési képesség fejlesztése.  

– Az érzékszervek differenciált használatának további fejlesztése, a figyelem belső 

irányításának tudatosítása.  

– A verbális kifejezés fejlesztése véleményformálás nélkül 

 

 

 



 

 

188 

Tananyag 

Egyéni mozgásfelfedező feladatok 

– Mozgások különböző testrészek indításával 

– Belső és külső tereket felfedező táncok 

– A testközpont, mint motor használata 

– A perifériáról indított mozgások: kézfej, lábfej, fejtető, farok csont 

– A testközpont és a periféria kapcsolata 

– A gerinc mozgásaink felfedezése kéztámasz helyzetekben, átjárhatóság az alacsony, 

közép és magas szinteken történő mozgások között 

– Tér, idő, dinamikai játékok 

 

Test tudatossági munka  

– Az előző év anyagának ismétlése 

– Nyak, váll–kar, csípő–láb grafika a test általános ellazulási állapotának megteremtésére 

– Végtagok súlyérzékelése, passzív szerepből aktívvá válás 

– Ízületek szabad mozgásai végtagmozgatással  

– Gyakorlatok képek használatával: fejfonál, hálók, természeti képek 

– Autentikus mozgás, a partner tanúja a csukott szemmel mozgó társ táncának 

 

A talajon végzett gyakorlatok  

– Gurulások: ismétlések különböző testrészek indításával 

– Tolások, kúszások, mászások, gördülések: ismétlések és a mozgások kombinálása, 

improvizációba vezetése  

– Támaszok, gyors és dinamikus átmenetek 

– Fekvésben végrehajtott partner munkák 

 

Partner munka 

– Súlyérzékelési feladatok középhelyzetekben 

– Összetett figyelemirányító gyakorlatok 

– Vezető/követő szerepek váltakozása, majd egybeolvadása 

– Impulzusadás, ellenállás, kiegészítés, hozzáadás, ellensúlyozás 

 

Technikai elemek 

– Gurulások: ismétlések: egyénileg, párban, súlyadással/átvétellel, érintő kísérettel, 

ellenállással 

– Dőlések: egyénileg – talajon, középhelyzetben, állásban, haladással; párban – talajra vitel 

nélkül és talajra vitellel, hármas csoportokban, minden irányba, 6 fős csoportban, 

emelésekbe, elkapásokba, improvizációval 

– Csúszások: párban – társon: fekvő–, közép– és álló–helyzetekben, haladás közben, a társ 

követésével, földre vitellel, súlyadással befejezve 

– Mászások: egyénileg – kéz és láb támaszok, párban – társon: fekvő–, közép– és álló–

helyzetekben, haladás közben, csoportban, földre vitellel 

– Tolások: egyénileg talajon, középhelyzetben; párban fekvő–, közép– és álló 

helyzetekben, haladás közben 

– Húzások: egyénileg talajon, középhelyzetben, párban fekvő–, közép– és álló 

helyzetekben, haladás közben, csoportban, eltérő dinamikai végrehajtások 

– A kontakt „gördülő pontja”: egyénileg talajon, párban állásban az egész testfelület 

használatával, szintváltásokkal 

– Emelések: testközpontra, felgurítások statikus és dinamikus helyzetekben, dőlésből hátra 

vételek támaszba érkezéssel 
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– Ugrások és elkapások: egyénileg – a talajra érkezések gyakorlása álló– és támasz 

helyzetekbe, gurulásban, párban – előre, oldalra, hátra ugrások – medence támasszal, 

központra érkezéssel, statikus és dinamikus helyzetekben 

– Ellensúlyozás: párban – álló helyzetben, szintváltással, kipörgetéssel, dinamikus 

helyzetben forgással 

– Fejjel lefelé történő dezorientáló gyakorlatok: egyénileg – kéztámaszok, kézállások, 

asztal pozícióból földre kerülések kéztámaszon át 

– Bizalmi feladatok: csukott szemes feladatok, vezető/követő szerep feladatok 

 

Vezetett és szabad improvizációk 

– Egyéni, páros és csoportos improvizációk 

– Páros és kis csoportos gyakorlatokból felfedező improvizációk 

– Strukturált improvizáció 

– Improvizáció képekkel 

– A tanár vezetésével vagy anélkül 

 

Érzékeléses feladatok 

– Csukott szemes bizalmi feladatok: vezető/követő szerepek 

– A periférikus látás használata 

– A látás, nézés mozgásirányító szerepe 

– Tapintás, hallás, nyomásérzékelés, energia, erő, inercia 

 

Csoportos játékok 

– Térjátékok 

– Dinamikai játékok 

– Páros és csoportos szerepjátékok 

– Figyelemvezetéses játékok labdával 

 

Visszajelzés és verbalitás 

– Adott faladat vagy improvizáció után 

– Óra végén 

– Párban 

– Csoportban 

– Tanári vezetéssel vagy tanári vezetés nélkül 

 

Követelmények  

A tanuló ismerje a táncforma alaptechnikai elemeit, az érintés mélységeit és azok 

információtartalmát, a tér gömbszerű használatát, a döntéshozáshoz szükséges fizikális 

készenléti állapotot 

A tanuló legyen képes saját testsúlyát érzékelni és használni, a gördülékeny és puha 

izomtónusra és földhasználatra, a technikai elemek improvizáció közbeni előhívására, az 

érintésen keresztül kommunikálni, engedni a táncot történni, kreatívan használni a 

helyzetek adta lehetőségeket 

 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után: 

 

A tanuló ismerje a kontakt improvizáció mozgásnyelvét, alap technikai elemeit, a puha 

izomtónus használatát, a súly, az érintés, a környezettel és partnerekkel kialakított 

kontaktus törvényszerűségeit. 
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A tanuló legyen képes a technikai ismereteit a szabad táncban (duett, trió) előhívni és 

alkalmazni, döntést hozni és kreatívan megoldani a váratlan helyzeteket.  

 

 

A művészeti alapvizsga követelményei: 

 

A vizsga részei  

A vizsga gyakorlati vizsgából áll 

 

A vizsga tantárgyai és időtartamuk: 

Kontakt improvizáció, csoportban 40–50 perc  

 

A vizsga tartalma: 

– A szaktanár által összeállított kontakt improvizáció technikai alapgyakorlatok csoportos 

bemutatása tantermi körülmények között.  

– Improvizációs feladatok bemutatása szóló és duett formákban.  

– 3–4 perces adott szabályokon alapuló és/vagy szabad kontakt improvizáció duett 

bemutatása tantermi körülmények között. 

 

A vizsga értékelése 

– A Kontakt improvizáció elveinek és alaptechnikáinak gyakorlati ismerete – mértéke, 

mennyisége és minősége. 

– A tananyag által szerzett ismeretek alkalmazásának minősége.  

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz: 

Kísérő hangszerek 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

 

 

 

LÁBÁN–TECHNIKA 

 

A Lábán–technika – korábbi elterjedt nevén „Európai modern” technika – Rudolf Lábán 

elméleti rendszerére épül. Nem stílus, hanem táncnyelv alkotó módszer. Lábán táncalkotó 

elveire épülő, mindig az adott pedagógus, adott tanulókra tudatosan szerkesztett gyakorlat 

és mozdulatsora. Célja a táncművészet tudatos táncolás útján történő továbbfejlesztése, a 

tér– és az erőtan adott évi követelményeinek elsajátítása, tudatos használata és 

verbalizálása 

A helyi tanterv és a pedagógus szabadsága az oktatási forma meghatározása, mely lehet 

másolás alapú, melyben rögzített gyakorlatsorok rendszeres ismétlése történik, 

improvizáció alapú, ahol a tér és erő princípiumok határozzák meg az improvizáció 

gyakorlatokat és vegyes típusú, amely a fent említett két forma elegye. Amennyiben a 

tanulók alkalmasak rá, kompozíciós feladatokat is tartalmazhat az óra. 

Aktív erő–befektetésű mozgások, melyekben mind a könnyű mind az erős erőfajta 

megjelenik; passzív erő–befektetésű mozgások, melyekben mind a gyenge mind a nehéz 

erőfajta megjelenik 
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Továbbképző évfolyamok 

 

7. évfolyam 
 

Fejlesztési feladatok 

– A tánc alkotóelemeinek Lábán által rendszerezett, megfelelő szintű megismerése és 

tudatosítása, kiegészítve, megerősítve a tanszak más évfolyamain megismert tánctechnikák 

megértését.  

– A testtel és az idővel, mint táncalkotó elemekkel kapcsolatos ismereteket bővítése.  

– Testtudat, ritmus/idő érzék 

– A mozgáslehetőség bővítése, az időben – mint mértékegységben – történő gondolkodás 

kialakítása 

– A tempó különbségek megtapasztalásának elősegítése 

 

Tananyag 

A tér alsó szintjén végzett gyakorlatok: 

A központból, perifériából (lábujj, kézujj, fejtető), és midlimb–ből (könyök, térd) indított 

mozdulatok; bodyhalf: (testfél) – jobb–bal oldal, alsó–felső test tudatos, totális használata; 

diagonális kapcsolat tudatosítása; egyéb, a csoport igényeinek megfelelő testkapcsolat 

felhasználása 

A tér középső szintjén végzett gyakorlatok: 

Izolációs gyakorlatok – lábfej, lábujjak, térd, csípő, felsőtest, fej, kar, kézujjak, alsó test: 

sarok–ülőcsont kapcsolat variációi a gravitáció, mint nehezítő tényező bevonásával; 

felsőtest: fejtető, farkcsont kapcsolatának mozdulatokban való feltérképezése; felsőtest: 

hát–kézujjak kapcsolatának megtartása különböző kar és testhelyzetekben 

Koordinációt fejlesztő gyakorlatok: bodyhalf (testfél), diagonális kapcsolatok 

felhasználásával 

A gyakorlatok folyamatos nehezítése, a térben való haladás fokozatos bevezetése. 

A tér felső szintjén végzett gyakorlatok: 

Testkapcsolatok, koordinációk és izolációk alkalmazása; ugrások; emelések 

Az idő, mint variációs elem: 

A gyakorlatok metruma 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 illetve ettől eltérő szabályszerű illetve 

szabálytalan beosztású is lehet 

Az improvizáció, mint módszer használata 

Mint egy–egy rögzített gyakorlatsor variációja 

Verbalitásfejlesztés: 

A tanulók fizikai síkon megélt tapasztalatainak szavakba öntése: egyénileg, csoportos 

megbeszélés során, írásosos formában 

 

 

Követelmények  

A tanuló ismerje a Lábán Rudolf által meghatározott testkapcsolatokat, mozdulatindítási 

lehetőségeket, a ritmikai előjegyzések gyakorlati megkülönböztetését, használatát, a 

különböző tempókat 

A tanuló legyen képes a különböző testrészek tudatos izolációjára, totális mozgásra, az 

izolált testrészek tudatos koordinációjára, ritmus képletek mozgásban való pontos 

visszaadására, metrum–tartásra 

 

 

 



 

 

192 

8. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A térismeret rendszerezése, az erőhasználat, mint táncalkotó elem tudatosítása 

– A testtudat, ritmus/idő érzék, tértudat fejlesztése   

– A saját testen kívüli világ rendszerezése.  

– Önmagára, kis és nagycsoportra való figyelés; izomkontroll, optimális izomhasználat; 

koncentrációs készség fejlesztése 

 

Tananyag 

A 27 térirány Lábán Rudolf meghatározása szerint: 

6 egy dimenzionális irány: mély, magas, jobb, bal, előre, hátra 

12 két dimenzionális irány: bal magas, jobb magas, bal mély, jobb mély, elől magas, elől 

mély, hátul magas, hátul mély, jobb elől, bal elől, jobb hátul, bal hátul, háromdimenziós 

irányok jobb elöl magas, jobb elöl mély, bal elöl magas, bal elöl mély, jobb hátul magas, 

jobb hátul mély, bal hátul magas, bal hátul mély 

A 27. irány a táncoló maga 

Szagitális tengely és sík, vertikális tengely és sík valamint horizontális tengely és sík 

Térben alkotott formák, egyénileg – kocka, mozgásgömb és csoportosan: térrajzok például 

shapeflow segítségével 

Az alap szakkifejezések elméletben és gyakorlatban 

Totális mozgás: az izolált mozgás ellentéte, teljes test vagy teljes testrész együttmozgását 

jelöli 

Bodyhalf: testfél, a test vertikális középvonalától számított teljes jobb oldalát vagy teljes 

baloldalát jelöli  

A test köldöknél elhelyezkedő horizontális vonal által elválasztott felső testet illetve alsó 

testet is jelölheti 

Midlimb: végtag közép, a lábnál a térdet, a karnál a könyököt jelöli 

 

Követelmények  

A tanuló ismerje az erőtant és a minőségtant mind elméletben mind gyakorlatban: az egy–, 

a két– és háromdimenziós irányokat, a 3 alaptengelyt és síkot, a 3 alapvető szintet, a 

mozgásgömb fogalmát, az aktív és passzív erőhasználatot 

A tanuló legyen képes megkülönböztetni a 27 irányt, mozogjon tudatosan az oktaéderben 

és a kockában. Az izomhasználat tudatos befolyásolása a gravitáció ellenében, összetett 

minőségű mozdulatok kivitelezése 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz: 
Kísérő hangszerek 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

 

 

REPERTOÁR 

 

A tanulók megismerkednek, és részletesen elemzik a hazai és nemzetközi modern tánc 

repertoárt. Létrehozzák saját egyéni alkotásaikból álló mozgás nyelvüket. Kialakul egyfajta 

önálló gondolkodásmód és egyéni véleményalkotási képesség a táncművek, koreográfiák 

elemzése során.  
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A tanulók lehetőséget kapnak az egyéni és csoportos megnyilvánulásokra, önálló alkotások 

létrehozására és bemutatására. Felmérhetik, és tudatosan fejleszthetik tanulási 

képességeiket, stílusérzéküket. 

  

 

Továbbképző évfolyamok 

 

7. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tanulót tegye képessé a modern órákon tanult ismeretek felhasználásával egyéni és 

csoportos koreográfiák elsajátítására és minőségi előadására.  

– Alakítsa ki a csoport kooperáció, az együtt gondolkodás és az alkotás képességét 

 

Tananyag 
A megismert táncstílusokra, mozgásanyagra építve a szaktanár által kiválasztott, betanított 

vagy felújított művek előadása. A tananyagnak tartalmazni kell az előző évfolyamokban 

tanult lépésanyagokat, ismereteket 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanulás szempontjait, folyamatát, az előadott mű lépésanyagát, stílusát 

A tanuló legyen képes a koreográfia elemeinek gyors és lényegi elsajátítására, a tanult tánc 

tudatos, művészi előadására.  A tanuló rendelkezzen a társakhoz való alkalmazkodás 

képességével 

 

 

8. évfolyam 
 

Fejlesztési feladatok 

A tanulót tegye képessé az eddig tanult ismeretek felhasználásával egyéni és csoportos 

koreográfiák elsajátítására és minőségi előadására. Alakítsa ki a csoport kooperációt, az 

együtt gondolkodás és az alkotás képességét. Motiválja a tanulót az eddig betanult 

koreográfiák művészi előadásának továbbfejlesztésére, elmélyítésére 

 

Tananyag 

A megismert táncstílusok mozgásanyagára építve a szaktanár illetve a tanulók által 

létrehozott művek előadása. A tananyagnak tartalmazni kell az előző évfolyamokban tanult 

lépésanyagokat, ismereteket. Megismerkednek a modern repertoár jellegzetes műveivel, és 

a szaktanár vezetésével elemzik. Ezekből ihletet meríthetnek és az adott koreográfiához 

hasonló, rövid műveket készítenek. A modern repertoárból a szaktanár feladata 

kiválasztani a feldolgozandó műveket 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az eddig elsajátított koreográfiák lépésanyagát 

A tanuló legyen képes a koreográfia elemeinek gyors és lényegi elsajátítására, a tanult tánc 

tudatos, művészi előadására.  A tanuló rendelkezzen a társakhoz való alkalmazkodás 

képességével 
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9. évfolyam 
 

Fejlesztési feladatok 

– A tanulót tegye képessé az eddig tanult ismeretek felhasználásával egyéni és csoportos 

koreográfiák elsajátítására és minőségi előadására 

– Alakítsa ki a tanulóban az önálló tanulás és önfejlesztés képességét.  

– Motiválja a tanulót az eddig betanult koreográfiák művészi előadásának 

továbbfejlesztésére, elmélyítésére 

 

Tananyag 

Megismerkednek a modern repertoár hazai és nemzetközi műveivel. A szaktanár 

irányításával előre kiválasztott és meghatározott részletek önálló betanulása. A modern 

repertoárból a szaktanár feladata kiválasztani a feldolgozandó műveket 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az adott koreográfiák pontos lépésanyagát és rendelkezzen az adott 

darabhoz tartozó alapismeretekkel 

A tanuló legyen képes a koreográfia elemeinek gyors és lényegi elsajátítására, a tanult tánc 

tudatos, művészi előadására.  A tanuló rendelkezzen az önálló tanulás képességével, 

művészi alázattal és együttműködési képességgel 

 

 

10. évfolyam 
 

Fejlesztési feladatok 

– A tanulót tegye képessé az eddig tanult ismeretek felhasználásával egyéni és csoportos 

koreográfiák létrehozására és minőségi előadására 

– Alakítsa ki a tanulóban az önálló tanulás, az önfejlesztés és a csoporttal való 

együttműködés, együttgondolkodás képességét  

– Motiválja a tanulót az eddig elsajátított koreográfiák művészi előadásának 

továbbfejlesztésére, elmélyítésére és az önálló véleményalkotásra 

 

Tananyag 

Megismerkednek az aktuális modern repertoár hazai és nemzetközi műveivel 

A modern repertoárból a szaktanár és a tanuló közös feladata kiválasztani a feldolgozandó 

műveket 

Az eddig megismert, elsajátított és feldolgozott mozgásrepertoár felhasználásával a tanulók 

létrehoznak rövid önálló koreográfiákat, műveket 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az adott koreográfiák pontos lépésanyagát és rendelkezzen az adott 

darabhoz tartozó alapismeretekkel 

A tanuló legyen képes a koreográfia elemeinek gyors és lényegi elsajátítására, az 

önfejlesztésre és a tanult tánc tudatos művészi előadására.  A tanuló rendelkezzen az önálló 

gondolkodás, művészi alázat és az együttműködés képességével 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz: 
Kísérő hangszerek 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 
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GRAHAM–TECHNIKA 

 

A Graham–technika az első önálló mozdulatkinccsel, táncnyelvvel, dinamikai elvekkel, 

didaktikai rendszerrel felvértezett moderntánc rendszer, mely a mai napig inspirációs 

forrás a színpadi tánc, a tánckultúra fejlesztés világában, nem utolsósorban a 

táncpedagógia hatékony eszköze. 

A tantárgy tanításának célja a speciális és széles körben hasznosítható dinamikai 

alapelveket tartalmazó technika megismertetése. 

 

 

Továbbképző évfolyamok 

 

9. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A testtudat fejlesztése, ritmikai, dinamikai, előadói képességek, a mozgáskultúra 

tudatosságának fejlesztése, a fogalmi ismeretek, a szakterminológia bővítése.  

– A tananyagból nyert ismeretek beépítése más tánctechnikák gyakorlati és elméleti 

ismereteibe, megtalálva a különbségeket és párhuzamokat.  

– Az alapelemek, alapsorozatok és azok technikai, dinamikai és stiláris jellemzőinek, a 

Graham–technika speciális térhasználatának felismertetése.  

– A diagonális mozgás fejlesztése 

 

Tananyag 

Alapelemek, alapsorozatok  

Talajon végzett gyakorlatok: 

Bounces: a törzset és a medenceízületeket fokozatosan bemelegítő, rugózó 

gerincmozgások 

Breathing: a légzés bevonása a törzs, majd a teljes test mozgásába 

Spiral: a spirális mozgások alapja, a gerincforgatás, mely előkészíti a talajról fölemelkedés 

és az oda–vissza ereszkedés technikáját 

Contraction–release: a testközpont, mint minden mozgás kiindulópontja 

Álló helyzetben végzett gyakorlatok 

Brush: a lábfő, boka, térd bemelegítése 

Plié: az emelkedés, ereszkedés és az ugrás előkészítése 

Plié–contraction–release, a lábak combtőből való mozgatása, lendítések, emelések s azok 

kombinációinak formájában, a központból indítva 

Térben haladó gyakorlatok 

Walk – diagonális lépés–, járás–, futásgyakorlat 

Triplet – hármaslépések, irányváltásokkal, ritmizálással 

Skip – ugrások egyik lábról a másikra, haladva 

Az év végére az alapelemek és sorozatok ritmikai, tempóbeli, térbeli variációkkal 

gazdagíthatók 

 

Követelmények  

A tanuló ismerje a Graham–technika, mint a klasszikus balettől eltérő, első teljes 

moderntánc rendszer alapelveit, a technika alapelemeit, alapsorozatait, azok helyes 

végrehajtásának szempontjait és a Graham–technika helyét a tánctörténetben 

A tanuló legyen képes az alapelemek és alapsorozatok felismerésére, azok technikai, 

dinamikai és stiláris szempontból helyes végrehajtására  
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10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A testtudat fejlesztése, a ritmikai, dinamikai, előadói képességek, a mozgáskultúra 

tudatosságának fejlesztése, a fogalmi ismeretek, a szakterminológia bővítése.  

– A tananyagból nyert ismeretek beépítése más tánctechnikák gyakorlati és elméleti 

ismereteibe, megtalálva a különbségeket és párhuzamokat.  

– Az alapelemek, alapsorozatok és azok technikai, dinamikai és stiláris jellemzőinek, a 

Graham–technika speciális térhasználatának felismertetése.  

– A diagonális mozgás és a mozgáskombináció fejlesztése 

 

 

Tananyag 

Talajon végzett gyakorlatok: bounce, breathing, spiral, contraction–release ritmikai és 

dinamikai nehezítésekkel 

Spirál IV. pozícióban, fold – a bonyolultabb törzsfordítási gyakorlat a testközpont–indítású 

"contraction–release" és a spirális mozgások ötvözése, föl/leereszkedés a talajról/talajra 

Álló középgyakorlatok: a gravitáció felhasználásával és leküzdésével, valamint a lendület 

felhasználásával és fékezésével 

Brush, plié, plié–contraction–release, a lábak combtőből való mozgatása, lendítések, 

emelések, s azok kombinációinak formájában 

Weight shift, suspension: testsúly eltolással, elbillentéssel  

Térben haladó gyakorlatok,  

Walk – diagonális lépés–, járás–, futásgyakorlat 

Triplet – hármaslépések, irányváltásokkal, ritmizálással 

Skip – ugrások egyik lábról a másikra, haladva. A diagonális–haladó gyakorlatok bővítése: 

lépéskombinációk; az eddig álló helyzetben végzett gyakorlatok kimozdítása különböző 

terekbe, fordulatok kidolgozása a spirál elv alapjain 

Alapugrások különböző terekben, eltérő ritmikával, a "contraction–release", valamint a 

"spirál" elemeinek alkalmazása az ugrások közben 

Gyakorlatsor, füzér összeállítása koreografált formában, az elvégzett 2 év anyagának 

szemléltetésére, az egyéni képességek bemutatására 

 

 

Követelmények  

A tanuló ismerje a Graham–technika, mint a klasszikus balettől eltérő, első teljes 

moderntánc rendszer alapelveit, a technika alapelemeit, alapsorozatait, azok helyes 

végrehajtásának szempontjait és a Graham–technika helyét a tánctörténetben 

A tanuló legyen képes az alapelemek és alapsorozatok felismerésére, azok technikai, 

dinamikai és stiláris szempontból helyes végrehajtására 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz: 
Kísérő hangszerek 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 
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IMPROVIZÁCIÓ ÉS KOMPOZÍCIÓ 

 

Az improvizáció elnevezésű tantárgy Rudolf Lábán elméleti rendszerére épül. Ez a 

struktúra nem stílus, táncnyelv, hanem táncnyelv alkotó módszer. Lábán táncalkotó elveire 

épülő, mindig az adott pedagógus adott tanulókra tudatosan szerkesztett gyakorlatsora. 

Célja a táncművészet tudatos táncolás útján történő továbbfejlesztése 

Az improvizáció, mint táncforma alkalmazása elősegíti a tanuló egyedi mozgásszótárának 

bővítését. A képzés célja, hogy a tanuló képes legyen a tánc alkotóelemeinek 

megismerésére, tudatos alkalmazására 

A Lábán módszer a mozgás egyetemes szabályszerűségeire, lehetőségeire mutat rá, 

fejlesztve ezzel a már előző évfolyamokban megismert moderntánc–technikák megértését, 

tudatosabb kivitelezését 

A kompozíció az improvizáció rendszere mentén integrálja a különböző művészeti ágak 

kompozíció elméleteiben felhalmozott tudást. A tantárgy a tanuló saját mozgásmemóriáját, 

struktúrafelismerő illetve alkotóképességét, kommunikációs eszközeit fejleszti, valamint 

megalapozza a lehetőségét annak, hogy a későbbiekben aktív alkotóvá váljon egy 

koreográfus mellett vagy önállóan is 

 

 

Továbbképző évfolyamok 

 

9. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Kreativitásfejlesztés 

– Az integrált gondolkodásmód: érzelmi–szellemi–fizikai önvaló összekapcsolása 

– Testtudat fejlesztés: a test és az idegrendszer, izom, csont és szalagrendszer közötti 

kapcsolat tudatosítása  

– Az érzelmek verbalizálásának elősegítése 

– Az érzelmek mozdulati absztrahálásának elősegítése  

– A struktúrában való gondolkodás képességének fejlesztése 

 

Tananyag 

A test, a tudat és az érzelmek kapcsolatán alapuló egyéni illetve csoportos kooperációt 

igénylő improvizációs feladatok 

Szabályrendszeren alapuló kötött és szabad improvizációk 

Szabálykövető és szabályteremtő jelenlét 

Zártkörű improvizációs bemutatók az előadói helyzet megtapasztalása érdekében 

Hazai és külföldi, példaértékű előadások megtekintése és elemzése 

Kortárs alkotókkal való eszmecsere 

 

Követelmények  

A tanuló ismerje az anatómia alapjait mind elméletben mind gyakorlatban. A tanuló képes 

legyen kifinomult idegrendszerről tanúskodó egyéni jegyeket viselő mozgás–

improvizációs folyamatokat létrehozni 

A tanuló legyen képes önállóan és kisebb csoportokban is – felismerhető rendszeren 

alapuló – rövid mozgásetűdök alkotására 
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10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A kreativitás fejlesztése 

– A tér, mint absztrakció felismerése  

– A tér, mint eszközzel való játék fejlesztése (távolságok, irányok, formák, 

képzőművészeti eszközök alkalmazása) 

– A tér szerkeszthetőségének felismerése (2 és 3 dimenziós művek példája alapján) 

– A tér, mint színpadi eszköz feltérképezése (díszlet, színpadi szabályok, perspektíva) 

– A téridő kapcsolat élményének megtapasztalása 

– Az idő, mint absztrakció felismerése 

– Az idő szerkeszthetőségének felismerése (zenei struktúrák, előadás struktúrák, irodalmi 

struktúrák)  

– Az idő, mint színpadi eszköz feltérképezése (színpadi idő, film idő, real time) 

– Az idő, mint eszközzel való játék fejlesztése 

 

Tananyag 

A tér és az idő témájában adott egyéni illetve csoportos kooperációt igénylő improvizációs 

feladatok 

Szabályrendszeren alapuló kötött és szabad improvizációk 

Szabálykövető és szabályteremtő jelenlét 

Alkotói rendszerek ismertetése 

Alkotói rendszerek másolása 

Új alkotói rendszerek létrehozása 

Zártkörű és nézők számára is nyitott improvizációs bemutatók az előadói helyzet 

megtapasztalása érdekében. 

Zártkörű és nézők számára is nyitott kompozíciók bemutatása a visszajelzés (negatív és 

pozitív kritikák) megtapasztalása érdekében. 

 

Követelmények  

A tanuló ismerje a tér és az idő kulturálisan elfogadott szabályait, a társművészetek 

szerkesztési modelljeit, egyéni, kiemelkedő megoldásait 

A tanuló legyen képes a tér és az idő kulturálisan elfogadott szabályainak 

újraértelmezésére, a régi modelleket új kontextusba helyezni 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz: 

Kísérő hangszerek. 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal. 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor. 
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1.6 A ZENEMŰVÉSZETI ÁG SPECIÁLIS SZABÁLYOZÁSA 

 -  KLASSZIKUS ZENE 
 

1.6.1  AZ ALAPFOKÚ KLASSZIKUS ZENEOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS 

FUNKCIÓI 

 

1. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó zenei 

nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, 

biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. 

A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére 

építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. 

Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, 

értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. 

 

2. A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, 

fogékonyság – alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és 

énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei 

tevékenység tudatosítására. 

 

3. A zeneoktatás a különböző zenei műfaj sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait 

ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának 

gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel. 

 

 

 

1.6.2. A ZENEOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI, 

FELADATAI 

 

A zenei műveltség megalapozása és fejlesztése. 

A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, fogékonyság a 

dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói és manuális 

készség, a zenei karakterek iránti érzékenység kialakítása). 

A zenei olvasás és írás alapfokot meghaladó készségének megalapozása és kifejlesztése. 

A technikai készség, az improvizációs készség és képesség, az alkotó magatartás, a 

kreativitás kialakítása. 

Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség átadása. 

A zenei műszavak és jelentésük megismertetése. 

A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a 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 értékes zene megszerettetése. A tanulók 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 tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra. 

A tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra nevelése. 

A tanuló aktív társas muzsikálásra nevelése. 
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Közreműködés az egyéb intézmények kulturális rendezvényein. 

Az amatőr zenekarokban, kamaraegyüttesekben, kórusban történő aktív részvételre való 

előkészítés, ösztönzés. 

Cserekapcsolatok létesítése hazai és – lehetőség szerint – külföldi zeneoktatási 

intézményekkel. 

 

 

 

1.6.3  A ZENEOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

 

Kiemelt kompetenciák a zeneoktatás területén 

 

Bemeneti kompetencia:  

– Azok az adottságok és képességek, amelyek alkalmassá teszi az oktatásba bekapcsolódó 

tanulót arra, hogy elsajátítsa a zenetanuláshoz szükséges kompetenciákat. 

 

Szakmai kompetencia 

– A zenei képességek és készségek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs 

érzékenység, fogékonyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és 

fantázia, előadói és manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység). 

– A zenei olvasás és írás készségének megalapozása és fejlesztése. 

– A hangszeres technikai készség, az improvizációs készség fejlesztése.  

 

Személyes kompetencia 

– Érzelmi intelligencia, művészi kifejező készség, szorgalom, önfegyelem, elhivatottság, 

kreativitás, ötletgazdagság, az alkotói magatartás, lelkiismeretesség, önbizalom. 

 

Társas kompetencia 

– Együttműködés képessége (közös munka, alkalmazkodás, irányíthatóság, tolerancia, 

kommunikációs készség) azon viselkedési formák tanulása, amely alapján konstruktívan 

be tud illeszkedni és aktívan részt tud venni a társas zenélésben. 

– Esélyegyenlőség. 

 

Módszertani kompetencia 

– Tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony 

gyakorlásra nevelése. 

– Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség megalapozása. 

– A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek megismertetése. 

– A főbb zenei műfajok, stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, 

népünk zenéjének, a zene történetének, az előadóművészet és a zeneirodalom nagy 

egyéniségeinek megismertetése. 

– A kortárs zene befogadására nevelés. 

– A tanulók zenei ízlésének formálása, a tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése. 

– A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 

– Tehetséggondozás. 

– Hátrányos helyzetűekkel való differenciált foglalkozás . 

– A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra.  
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1.6.4.  A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEI 

 

A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 

intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 

intézmény utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi 

vizsga tantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 

programja figyelembevételével az iskola helyi tantervében kell meghatározni. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát 

szervező intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a 

tanuló felkészültsége és tudása. A művészeti alapvizsgát és záróvizsgát háromtagú 

vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét és tagjait a vizsga szervezője 

bízza meg. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga lebonyolítása a vizsgáztató intézmény feladata. 

Vizsga tantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagógiai 

programja szerint biztosít, valamint a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az 

előírt tantárgyi követelményeknek eleget tett. 

 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga vizsga tantárgyak: 

 

Alapvizsga tantárgyai 

Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az 

alapvizsgán az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, vagy szóbeli vizsga között. A „B” 

tagozatos tanulók, valamint zeneelmélet főtanszakos tanulók számára mindkét vizsgarész 

kötelező. Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie.  

 

1. Írásbeli vizsga tantárgya: 

Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „A” tagozat: szolfézs kötelező, vagy szolfézs, 

vagy zeneismeret, vagy zenetörténet-zeneirodalom, vagy zeneelmélet 

Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „B” tagozat: szolfézs  

Szolfézs főtárgy „A” és „B” tagozat: szolfézs 

Zenetörténet-zeneirodalom főtárgy („A” tagozat): zenetörténet-zeneirodalom 

Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): zeneelmélet 

Kamarazene főtárgy („A” tagozat): szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet-

zeneirodalom, vagy zeneelmélet 

 

2. Szóbeli vizsga tantárgya: 

Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „A” tagozat: szolfézs kötelező, vagy szolfézs, 

vagy zeneismeret, vagy zenetörténet-zeneirodalom, vagy zeneelmélet 

Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „B” tagozat: szolfézs  

Szolfézs főtárgy „A” és „B” tagozat: szolfézs 

Zenetörténet-zeneirodalom főtárgy („A” tagozat): zenetörténet-zeneirodalom 

Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): zeneelmélet 
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Kamarazene főtárgy („A” tagozat): szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet-

zeneirodalom, vagy zeneelmélet  

 

3. Gyakorlati vizsga tantárgya  

Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „A” és „B” tagozat, kamarazene főtárgy („A” 

tagozat): főtárgy 

Szolfézs „A” és „B” tagozat, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtárgy („A” 

tagozat): tanult hangszer 

 

Záróvizsga tantárgyai 

A záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. A záróvizsgán 

az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, vagy szóbeli vizsga között. A. „B” tagozatos, 

valamint zeneelmélet főtanszakos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező. 

Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 

 

1. Írásbeli vizsga tantárgya:  

Hangszeres tanszakok „A” tagozat: szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet-

zeneirodalom, vagy zeneelmélet 

Hangszeres tanszakok „B” tagozat: szolfézs 

Szolfézs főtárgy „A” és „B” tagozat: szolfézs 

Zenetörténet-zeneirodalom főtárgy („A” tagozat): zenetörténet-zeneirodalom  

Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): zeneelmélet 

Kamarazene főtárgy („A” tagozat): szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet-

zeneirodalom, vagy zeneelmélet 

 

2. Szóbeli vizsga tantárgya  

Hangszeres tanszakok „A” tagozat: szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet-

zeneirodalom, vagy zeneelmélet 

Hangszeres tanszakok „B” tagozat: szolfézs 

Szolfézs főtárgy „A” és „B” tagozat: szolfézs 

Zenetörténet – zeneirodalom főtárgy („A” tagozat): zenetörténet – zeneirodalom 

Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): zeneelmélet 

Kamarazene főtárgy („A” tagozat): szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet-

zeneirodalom, vagy zeneelmélet 

 

3. Gyakorlati vizsga tantárgya: 

Hangszeres tanszakok „A” és „B” tagozat, kamarazene főtárgy („A” tagozat): főtárgy 

Szolfézs, zeneelmélet és zeneirodalom-zenetörténet főtárgy( „A” tagozat): a tanult 

hangszer 

 

A vizsgák ideje: 

Hangszeres főtárgyak 

Gyakorlati vizsga 

„A” tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 10 perc 

 

Elméleti tantárgyak 

„A” tagozat: írásbeli: minimum 45 perc; vagy szóbeli: minimum 10 perc 

„B” tagozat: írásbeli: minimum 45 perc; és szóbeli: minimum 15 perc 
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Szolfézs főtárgy 

Gyakorlati vizsga: 

„A” tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 10 perc 

Elméleti vizsga:  

„A” tagozat írásbeli: minimum 45 perc; vagy szóbeli: minimum 10 perc 

„B” tagozat írásbeli: minimum 45 perc; és szóbeli: minimum 15 perc 

 

Zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtárgy („A” tagozat) 

Gyakorlati vizsga: minimum 10 perc 

Elméleti vizsga: írásbeli: minimum 45 perc; vagy szóbeli: minimum 10 perc 

 

Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat) 

Gyakorlati vizsga: minimum 10 perc 

Elméleti vizsga: írásbeli: minimum 45 perc; és szóbeli: minimum 10 perc 

 

Kamarazene főtárgy („A” tagozat) 

Gyakorlati vizsga: minimum 10 perc 

 

Előrehozott vizsga: 

Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is 

szervezhető. 

Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai 

tanulmányi követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az iskolai 

tanulmányok teljes befejezése előtt szervezhető. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés: 

Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az 

a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként – az 

adott tanévben döntőbe került.  

Ha a tanuló már rendelkezik a zeneművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett 

művészeti alapvizsgával vagy záróvizsgával, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól 

felmentés adható. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése: 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsga tantárgyanként 

külön-külön osztályzattal kell minősíteni. 

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, 

úgy annak eredményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell venni. 

A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott 

osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a 

végső eredmény meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a döntő. 

Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi 

előírt vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból elégtelen 

érdemjegyet kapott. 

Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból 

kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 
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1.6.5.  KLASSZIKUS ZENEI  KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 

 

Tanszakok és tantárgyak: 

Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott 

Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita, kürt, harsona–tenorkürt–baritonkürt, tuba 

Akkordikus tanszak tantárgyai: cimbalom, harmonika, hárfa, gitár, ütő  

Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora, csembaló, orgona 

Vonós tanszak tantárgyai: hegedű, brácsa, gordonka, nagybőgő 

Vokális tanszak tantárgya: magánének 

Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs kötelező, szolfézs, zeneismeret, zenetörténet–

zeneirodalom, zeneelmélet, egyházzene, improvizáció,  

Kamarazene tanszak tantárgyai: kamarazene, zenekar, kórus 

Hangszeres és vokális tanszakok – egyéni képzés 

 

 

 

„A” TAGOZAT 

 

Főtárgy: hangszeres tantárgyak és magánének  

 

Kötelező tantárgy: szolfézs kötelező* 

 

Kötelezően választható tantárgyak: szolfézs, zeneismeret, zenetörténet–zeneirodalom, 

zeneelmélet, kamarazene, zenekar, kórus.  

 

Választható tantárgyak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet–zeneirodalom, egyházzene, 

improvizáció, zeneismeret, második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus, 

valamint a népzene, jazz–zene, elektroakusztikus–zene tantervi programjainak tantárgyai 

 

Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve csembaló, zongora, orgona, 

harmonika, gitár, hárfa tantárgyak) és a vokális tanszakok tantárgyaihoz szorosan 

kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás. 

 

* Ha a tanuló már teljesítette a kötelező tantárgy követelményeit (szolfézs alapfok 4. 

évfolyam), akkor helyette a kötelezően választható tantárgyak közül körül köteles egyet 

felvenni. 

 

 

Óratervek 

Az „A” tagozatos óratervek magukba foglalják az előképző, az alapfokú és a továbbképző 

évfolyamokat. Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az 

alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti. Az előképző 

évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 
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Óraterv 1 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 

tantárgy 
(2) (2) 2 2 2 2       

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

      2 2 2 2 2 2 

Választható 

tantárgy 
(0–2) (0–2) 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 

Összes óra: (4–6) (4–6) 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

 

A képzés évfolyamainak számai 

(2)+6+4 évfolyam: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, trombita, kürt, 

harsona–tenorkürt–baritonkürt, tuba, cimbalom, harmonika, hárfa, gitár, ütő, zongora, 

hegedű, gordonka,  

 

 

 

Óraterv 2 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) 1 2 3 4 5 6 7 8 

Főtárgy  (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy (2) 2 2 2 2     

Kötelezően választható 

tantárgy 
     2 2 2 2 

Választható tantárgy (0–2) 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 

Összes óra: (4–6) 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

 

A képzés évfolyamainak számai 

 (1)+ 4+4 évfolyam: brácsa, nagybőgő, csembaló, orgona 
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Óraterv 3 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok 

(1) 1 2 3 4 5 6 

Főtárgy (2) 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy (2) 2 2 2 2   

Kötelezően választható 

tantárgy 
     2 2 

Választható tantárgy (0–2) 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 

Összes óra: (4–6) 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

 

A képzés évfolyamainak számai 

(1)+6 évfolyam: magánének 

 

A tanszak kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló 

más zenei műfajok (népzene, jazz–zene, elektroakusztikus–zene) valamint más művészeti 

ág (képző– és iparművészeti, táncművészeti, szín– és bábművészeti ág) képzésébe is 

bekapcsolódhat, illetve azok tanítási óráin részt vehet.  

 

A tanítási órák időtartama:  

Főtárgy: „A” tagozaton 2x30 perc (egyéni)  

Kötelező tantárgy: „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc (csoportos) 

Kötelezően választható tantárgy: 5–10. évfolyamig 

Csoportos foglalkozás: 2x45 perc  

(zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene, 2–8 fő) 

Választható tantárgy: Az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében 1 vagy 2 

tantárgy. 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 

(zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene, improvizáció: 2–8 fő) 

Korrepetíció ideje: 

Hangszeres tanszakok: (minimum) 

Ek.1.–2. és 1.évfolyam 5 perc 

2–3. évfolyam 10 perc 

4. évfolyamtól 15 perc 

Vokális tanszak: A teljes képzési időben 20 perc 

 

 

„B” TAGOZAT 

 

Főtárgy: hangszeres és vokális tanszakok – alapfok 2. évfolyamától javasolt. 

Kötelező tantárgy: szolfézs 

Kötelezően választható tantárgy: zongora (kivéve a zongora, orgona, csembaló főtárgyak 

esetében) a 3. évfolyamtól 
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Választható tantárgyak: zeneelmélet, zenetörténet–zeneirodalom, egyházzene, 

improvizáció, zeneismeret, második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus, 

valamint a népzene, jazz–zene, elektroakusztikus–zene tantervi programjainak tantárgyai 

Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve csembaló, zongora, orgona, 

harmonika, gitár, hárfa tantárgyak) és a vokális tanszakok tantárgyaihoz szorosan 

kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás. 

 

Óratervek 

Az „B” tagozatos évfolyamok óratervei magukba foglalják az előképző, az alapfokú és a 

továbbképző évfolyamokat. A zárójelbe tett évfolyamok az „A” tagozaton végzett 

előtanulmányokat jelentik.  Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 

 

Óraterv 1 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy (2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 

tantárgy 
(2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

    0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 

Választható 

tantárgy 
(2) (2) (2) 0–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

Összes óra: (4–6) (4–6) (4–6) 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

A képzés évfolyamainak száma 

(2+1)+5+4 évfolyam: furulya, fuvola, oboa, klarinét, fagott szaxofon, trombita, kürt, 

harsona–tenorkürt–baritonkürt, tuba, ütő, hárfa, gitár, cimbalom, harmonika, zongora, 

hegedű, gordonka 

 

Óraterv 2 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (1) 2 3 4 5 6 7 8 

Főtárgy  (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelezően választható 

tantárgy 
   1 1 1 1 1 1 

Választható tantárgy (0–2) (0–2) 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

Összes óra: (4–6) (4–6) 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 
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A képzés évfolyamainak száma 

 (1+1)+3+4 évfolyam: brácsa, nagybőgő, orgona, csembaló,  

 

Óraterv 3 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok 

(1) (1) 2 3 4 5 6 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 

Kötelezően választható tantárgy    1 1 1 1 

Választható tantárgy (0–2) (0–2) 0–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

Összes óra: (4–6) (4–6) 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

 

A képzés évfolyamainak száma 

 (1+1)+5 évfolyam: magánének 

 

 

A tanítási órák időtartama: 

Főtárgy: „B” tagozaton 2x45 perc (egyéni)  

Kötelező tantárgy: 2x45 perc (csoportos) 

Kötelezően választható tantárgy:  

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Választható tantárgy: 1 vagy 2 foglalkozás 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 

Korrepetíció ideje: 

Hangszeres tanszakok: 

2. évfolyam 15 perc 

3–4. évfolyam 20 perc 

5. évfolyamtól 25 perc 

Vokális tanszak:  

A teljes képzési időben minimum 30 perc 

 

 

 

1.6.6. A ZENEOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

 

Kiemelt kompetenciák a zeneoktatás területén: 

 

Bemeneti kompetencia:  

– Azok az adottságok és képességek, amelyek alkalmassá teszi az oktatásba bekapcsolódó 

tanulót arra, hogy elsajátítsa a zenetanuláshoz szükséges kompetenciákat. 
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Szakmai kompetencia 

– A zenei képességek és készségek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs 

érzékenység, fogékonyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és 

fantázia, előadói és manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység). 

– A zenei olvasás és írás készségének megalapozása és fejlesztése. 

– A hangszeres technikai készség, az improvizációs készség fejlesztése.  

 

Személyes kompetencia 

– Érzelmi intelligencia, művészi kifejező készség, szorgalom, önfegyelem, elhivatottság, 

kreativitás, ötletgazdagság, az alkotói magatartás, lelkiismeretesség, önbizalom. 

 

Társas kompetencia 

– Együttműködés képessége (közös munka, alkalmazkodás, irányíthatóság, tolerancia, 

kommunikációs készség) azon viselkedési formák tanulása, amely alapján konstruktívan 

be tud illeszkedni és aktívan részt tud venni a társas zenélésben. 

– Esélyegyenlőség 

 

Módszertani kompetencia 

– Tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony 

gyakorlásra nevelése. 

– Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség megalapozása. 

– A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek megismertetése. 

– A főbb zenei műfajok, stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, 

népünk zenéjének, a zene történetének, az előadóművészet és a zeneirodalom nagy 

egyéniségeinek megismertetése. 

– A kortárs zene befogadására nevelés. 

– A tanulók zenei ízlésének formálása, a tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése. 

– A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 

– Tehetséggondozás. 

– Hátrányos helyzetűekkel való differenciált foglalkozás  

– A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra.  

 

 

 

1.6.7. A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEI 

 

A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 

intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 

intézmény utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett, 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi 

vizsga tantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 

programja figyelembevételével az iskola helyi tantervében kell meghatározni. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát 

szervező intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a 
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tanuló felkészültsége és tudása. A művészeti alapvizsgát és záróvizsgát háromtagú 

vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét és tagjait a vizsga szervezője 

bízza meg. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga lebonyolítása a vizsgáztató intézmény feladata. 

Vizsga tantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagógiai 

programja szerint biztosít, valamint a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az 

előírt tantárgyi követelményeknek eleget tett. 

 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga vizsga tantárgyak 

 

Alapvizsga tantárgyai 

Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az 

alapvizsgán az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, vagy szóbeli vizsga között. A „B” 

tagozatos tanulók, valamint zeneelmélet főtanszakos tanulók számára mindkét vizsgarész 

kötelező. Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie.  

 

1. Írásbeli vizsga tantárgya: 

Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „A” tagozat: szolfézs kötelező, vagy szolfézs, 

vagy zeneismeret, vagy zenetörténet–zeneirodalom, vagy zeneelmélet 

Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „B” tagozat: szolfézs  

Szolfézs főtárgy „A” és „B” tagozat: szolfézs 

Zenetörténet–zeneirodalom főtárgy („A” tagozat): zenetörténet–zeneirodalom,  

Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): zeneelmélet, 

Kamarazene főtárgy („A” tagozat): szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet–

zeneirodalom, vagy zeneelmélet 

 

2. Szóbeli vizsga tantárgya  

Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „A” tagozat: szolfézs kötelező, vagy szolfézs, 

vagy zeneismeret, vagy zenetörténet–zeneirodalom, vagy zeneelmélet 

Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „B” tagozat: szolfézs  

Szolfézs főtárgy „A” és „B” tagozat:  szolfézs 

Zenetörténet–zeneirodalom főtárgy („A” tagozat): zenetörténet–zeneirodalom,  

Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): zeneelmélet,  

Kamarazene főtárgy („A” tagozat): szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet–

zeneirodalom, vagy zeneelmélet  

 

3. Gyakorlati vizsga tantárgya  

Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „A” és „B” tagozat, kamarazene főtárgy („A” 

tagozat): főtárgy 

Szolfézs „A” és „B” tagozat, zenetörténet–zeneirodalom, zeneelmélet főtárgy („A” 

tagozat): tanult hangszer 

 

 

Záróvizsga tantárgyai 

Az záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. A 

záróvizsgán az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, vagy szóbeli vizsga között. A. „B” 

tagozatos, valamint zeneelmélet főtanszakos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező. 

Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 
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1. Írásbeli vizsga tantárgya:  

Hangszeres tanszakok „A” tagozat: szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet–

zeneirodalom, vagy zeneelmélet 

Hangszeres tanszakok „B” tagozat: szolfézs 

Szolfézs főtárgy „A” és „B” tagozat: szolfézs 

Zenetörténet–zeneirodalom főtárgy („A” tagozat): zenetörténet–zeneirodalom  

Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): zeneelmélet 

Kamarazene főtárgy („A” tagozat): szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet–

zeneirodalom, vagy zeneelmélet 

 

2. Szóbeli vizsga tantárgya  

Hangszeres tanszakok „A” tagozat: szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet–

zeneirodalom, vagy zeneelmélet 

Hangszeres tanszakok „B” tagozat: szolfézs 

Szolfézs főtárgy „A” és „B” tagozat: szolfézs 

Zenetörténet – zeneirodalom főtárgy („A” tagozat): zenetörténet – zeneirodalom 

Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): zeneelmélet 

Kamarazene főtárgy („A” tagozat): szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet–

zeneirodalom, vagy zeneelmélet 

 

3. Gyakorlati vizsga tantárgya: 

Hangszeres tanszakok „A” és „B” tagozat, kamarazene főtárgy („A” tagozat): főtárgy 

Szolfézs, zeneelmélet és zeneirodalom–zenetörténet főtárgy „A” tagozat: a tanult hangszer 

 

A vizsgák ideje: 

Hangszeres főtárgyak 

Gyakorlati vizsga 

„A” tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 10 perc 

Elméleti tantárgyak 

„A” tagozat: írásbeli: minimum 45 perc; vagy szóbeli: minimum 10 perc 

„B” tagozat: írásbeli: minimum 45 perc; és szóbeli: minimum 15 perc 

 

Szolfézs főtárgy 

Gyakorlati vizsga: 

„A” tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 10 perc 

Elméleti vizsga:  

„A” tagozat írásbeli: minimum 45 perc; vagy szóbeli: minimum 10 perc 

„B” tagozat írásbeli: minimum 45 perc; és szóbeli: minimum 15 perc 

 

Zenetörténet–zeneirodalom, zeneelmélet főtárgy („A” tagozat) 

Gyakorlati vizsga: minimum 10 perc 

Elméleti vizsga: írásbeli: minimum 45 perc; vagy szóbeli: minimum 10 perc 

 

Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat) 

Gyakorlati vizsga: minimum 10 perc 

Elméleti vizsga: írásbeli: minimum 45 perc; és szóbeli: minimum 10 perc 
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Kamarazene főtárgy („A” tagozat) 

Gyakorlati vizsga: minimum 10 perc 

 

Előrehozott vizsga 

Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is 

szervezhető. 

Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai 

tanulmányi követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az iskolai 

tanulmányok teljes befejezése előtt szervezhető. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az 

a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként – az 

adott tanévben döntőbe került.  

Ha a tanuló már rendelkezik a zeneművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett 

művészeti alapvizsgával vagy záróvizsgával, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól 

felmentés adható. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsga tantárgyanként 

külön–külön osztályzattal kell minősíteni. 

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, 

úgy annak eredményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell venni. 

A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott 

osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a 

végső eredmény meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a döntő. 

Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi 

előírt vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból elégtelen 

érdemjegyet kapott. 

Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból 

kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 
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1.7.  FAFÚVÓS  TANSZAK 
 

1.7.1. FŐTÁRGY 

 

FURULYA (BLOCKFLÖTE) 

 

Az alapfokú művészetoktatás furulya tantárgyának hangszere a barokk (angol) fogású 

hangszer. 

 

A furulyatanítás általános céljai, feladatai 

Ismertesse meg a tanulókkal (életkoruknak megfelelő szinten) 

– a furulya lehetőségeit, saját irodalmát és a furulyán is játszható egyéb művek minél 

szélesebb körét; 

– hangszerük történetét, akusztikai sajátosságait, a furulyairodalom legkiemelkedőbb 

alkotó– és előadóművészeit, 

– a furulyacsalád egyéb tagjait és a rokon hangszereket. 

 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 

– megfelelő légzéstechnikát, helyes befúvásmódot, test–, hangszer– és kéztartást, billentést 

és tudatosítsa ezeket, 

– dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező furulyahangot, 

– differenciált hangindítást és hanglezárást, 

– megfelelő tempójú repetíciót, 

– laza, egyenletes ujjtechnikát, 

– pontosan összehangolt nyelv– és ujjmozgást. 

 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

– tartott hangokat állandó és változó dinamikával, az intonáció lehetőség szerinti 

megtartásával, 

– hangsorokat, fokozatosan táguló hangterjedelemben, különböző figurációkkal, 

– a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat. 

– tegye jártassá a tanulót a furulyairodalom javát képező reneszánsz és barokk művek 

díszítésében. 

 

Fordítson figyelmet 

– a furulyázni tanulók alapfunkcióinak gondos megalapozására, 

– a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

– a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

– a különböző alaphangú furulyák használatakor az abc–s névvel történő helyes (nem 

transzponáló) olvasásra, 

– a tudatos zenei memorizálásra, 

– a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

– az eredeti furulyairodalom mellett más zenei korszakok műveinek megismertetésére 

– a rendszeres társas muzsikálásra. 

 

Tanítsa meg a tanulót a hangszer ápolására. 
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Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

A zeneiskola 1. évfolyamának tanterve a 8 éves tanulók (általános iskola 3. évfolyam) 

életkori sajátosságainak figyelembevételével készült. Az ennél fiatalabb tanulókkal 

szemben nem támaszthatók ugyanazok a követelmények. 

 

Fejlesztési feladatok 

A tanulók értelmi, érzelmi és fizikai fejlettségéhez alkalmazkodva az előképző célja a 

tanuló hangszeres készségének, zenei érzékének felmérése. 

 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangszer részei, összeállítása. 

– Egyszerű ritmusértékek és ütemsúlyok 

– Különböző játékmód és hangindítások  

– A játszott anyagban előforduló tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A helyes légzéstechnika elsajátítása, fejlesztése. 

– Játék a hangszer fejével. 

– Helyes test–, hangszer– és kéztartás kialakítása, a bal hüvelykujj megfelelő helyzeteinek 

mielőbbi pontos begyakorlása  

– A helyes gyakorlás és memorizálás módjai kottával és kotta nélkül. 

 

Ajánlott tananyag 

Lőrincz–Paragi: Furulya ÁBC (EMB 14090) 

Béres: Furulyaiskola I. (EMB 5406) 

Markovich J.: GRADUS a barokk furulyához 1. 

Gyermekdalok, népdalok 

 

Követelmények  

Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hüvelykujjtechnika. 

A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 

Gyermekdalok, népdalok és egyszerűbb táncok értelmesen tagolt megszólaltatása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Négy gyermekdal, illetve egyéb dallam a tanult hangterjedelemben kotta nélkül. 

 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

A tanulók értelmi, érzelmi és fizikai fejlettségéhez alkalmazkodva az előképző célja a 

hangmagasság, ritmus iránti fogékonyságának, zenei memóriájának fejlesztése, 

aktivitásának, kreativitásának kibontakoztatása, az életkornak megfelelően játékos 

formában ritmikus mondókák, ütőhangszerek, esetleg táncmozgások segítségével. 

Feladata olyan alapokat adni, melyekre az 1. évfolyam tananyaga szilárdan támaszkodhat. 
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Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangszer részei, összeállítása. 

– Egyszerű ritmusértékek és ütemsúlyok. 

– Különböző játékmód és hangindítások . 

– A játszott anyagban előforduló tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A helyes légzéstechnika elsajátítása, fejlesztése. 

– Helyes test–, hangszer– és kéztartás kialakítása, a bal hüvelykujj megfelelő helyzeteinek 

mielőbbi pontos begyakorlása. 

– Az ismert hangterjedelmen belül lehetőleg intenzív, lebegésmentes hang elérése. 

– A helyes gyakorlás és memorizálás módjai kottával és kotta nélkül. 

 

Ajánlott tananyag 

Lőrincz–Paragi: Furulya ÁBC (EMB 14090) 

Béres: Furulyaiskola I. (EMB 5406) 

Markovich J.: GRADUS a barokk furulyához 1. 

Gyermekdalok, népdalok 

 

Követelmények  

Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hüvelykujjtechnika. 

A tanuló kizárólag helyes beidegződésekkel rendelkezzen. 

A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 

Gyermekdalok, népdalok és egyszerűbb táncok értelmesen tagolt megszólaltatása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Négy gyermek– vagy népdal, illetve egyéb dallam a tanult hangterjedelem minél 

teljesebb igénybevételével, kotta nélkül. 

 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

 

1. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangszer részei, összeállítása. 

– Különböző ritmusértékek, pontozások, ütemsúlyok, felütés. 

– A játékmód és az artikuláció alapfogalmai, különböző hangindítások és hanglezárás 

nyelvvel.  

– A játszott anyagban előforduló tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– A szerkezet és tagolás alapfogalmai (motívum, zenei sor stb.). 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A helyes légzéstechnika elsajátítása és állandó fejlesztése. 

– Helyes test–, hangszer– és kéztartás kialakítása, a bal hüvelykujj megfelelő helyzeteinek 

mielőbbi pontos begyakorlása (a tartófunkció kialakulásának elkerülése érdekében). 

– Hangképzés, különböző hosszúságú hangok. 

– A dü és tü hangindítások, valamint hanglezárás nyelvvel. 

– A helyes gyakorlás és memorizálás módjai. 

– A társas muzsikálás kezdetei, esetleg a tanár vagy zongorakísérő közreműködésével is. 
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Ajánlott tananyag 

Lőrincz–Paragi: Furulya ÁBC (EMB 14090) 

Béres: Furulyaiskola I. (EMB 5406) 

Markovich J.: GRADUS a barokk furulyához 1. 

Gyermekdalok, népdalok 

 

Követelmények  

A hangszer helyes összeállítása és ennek önálló ellenőrzése. 

Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hüvelykujjtechnika. 

A tanult hangkészlet és ritmusok biztonságos olvasása, valamint a hangkészlet fogásainak 

ismerete. 

Gyermekdalok, ritmikus népdalok és egyszerűbb táncdarabok értelmesen tagolt 

megszólaltatása (kotta nélkül is). 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Két–három népdal, kotta nélkül. 

– Egy–két könnyű tánctétel kísérettel, lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek 

– Az eddig tanult hangkészlet bővítése, főfogásokkal is könnyen játszható trillák. 

– Az artikulációk szerepe a furulyajátékban. 

– Tizenhatodok, nyolcad szünet, nyújtott ritmus, nyolcad felütés. 

– Régi és új stílusú magyar népdalok. 

– A játszott anyag formai elemzése az életkornak megfelelő szinten: azonosság, 

hasonlóság, különbségek felismerése stb. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az alapfunkciók (testtartás, légzéstechnika, kéztartás) állandó ellenőrzése és fejlesztése. 

– Tartott hangok gyakorlása minimális crescendo–decrescendo–val. 

– A hangindítás és hangismétlés gyorsítása a nyelv lazaságának megőrzésével. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duók. 

 

Ajánlott tananyag 

Markovich J.: GRADUS a barokk furulyához 2. 

Bali J.: Furulyaiskola I. 

Béres J.: Furulyaiskola I., II. (EMB 5406, 7062) 

Keuning, Hans P.: 30 simple studies 

Giesbert, F. J.: 77 Daily Exercises 

Anonymus: Allemande (EMB 4303) 

Anonymus: Angol tánc (EMB 7888) 

Anonymus: Hajdútánc (EMB 7888) 

Anonymus: Rondo (EMB 7888) 

Bach, J. S.: Menuett (EMB 14090/118) 

Purcell, H.: A pásztor (EMB 8959) 
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Követelmények  

Jól értelmezhető beintés a kamarapartner felé. 

Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hüvelykujjtechnika. 

A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 

A tü–dü hangindítások zökkenőmentes, de megszólalásában határozottan 

megkülönböztethető alkalmazása. 

Dúr skálák gyakorlása. 

Rövidebb lélegzetű etűdök. 

Egyszerűbb táncdarabok értelmesen tagolt megszólaltatása a már megismert artikulációk 

és trillák alkalmazásával, kotta nélkül is. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála lehetőleg figurációkkal kotta nélkül. 

– Egy népdal, kotta nélkül. 

– Egy etűd. 

– Két különböző karakterű tánctétel, kísérettel lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A furulyacsalád tagjai és hangterjedelmük. 

– Az eddig tanult hangkészlet bővítése. 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 

– A játszott anyagban előforduló új ritmusértékek, ütemfajták, tempó– és karakterjelzések, 

előadási utasítások stb. 

– A játszott anyagban előforduló táncok jellegzetességei (pl. pavane, allemande, chorea, 

menüett stb.). 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A tü, dü, rü artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások állandó gyakorlása. 

– Hanglezárás a száj kinyitásával. 

– Dúr és moll skálák c1–c3 hangterjedelemben. 

– Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel játszása, szopránfurulyán. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duók, triók. 

 

 

Ajánlott tananyag 

Markovich J. GRADUS a barokk furulyához 3. 

Oromszegi O. 101 etűd, népdalvariáció és karakterdarab 

Sellner, J.  Etüden für Oboe / I., II., III.( EMB 12002) 

Hinke, G. Praktische Elementarschule für Oboe (Peters 2377) 

Keuning, H. P. 20 studies 

Rodgers, Ph.  Sight reading exercises 118–150. (SM 1479) 

Giesbert, F. J. 77 Daily Exercises 

Anonymus: Lassú tánc (EMB 7888) 

Bach, J. S.: Menuett (EMB 14090/142) 

Bach, J. S.: Menuett (EMB 2750) 

Bach, J. S.: Polonaise (EMB 14090/130) 
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Pepusch, J. Chr.: C–dúr szonáta III–IV. tétel (6 szopránszonáta/1.) (EMB 14071) 

Purcell, H.: Bourrée (EMB 6106) 

 

Követelmények  

Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hanglezárás, hüvelykujjtechnika. 

A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 

Egyszerűbb szabad díszítések a kottakép alapján. 

Társas zenélésnél hangolás tanári segítséggel. 

Parlando népdalok (szöveggel is) és egyszerű tánctételek értelmesen tagolt 

megszólaltatása, a már megismert artikulációk és trillák alkalmazásával, hangsorok, 

mérsékelt tempójú rövidebb etűdök (kotta nélkül is). 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül. 

– Egy etűd. 

– Két különböző karakterű előadási darab, trillákkal, kísérettel lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 

– A hangmagasság és az artikulációs magánhangzók összefüggéseinek tudatosítása. 

– A megfelelő artikuláció megválasztásának szempontjai. 

– Könnyebb ékítések a trillákon kívül: mordent, paránytrilla, előkék. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– A játszott anyagban előforduló táncok jellegzetességei (pl. gagliarda, gavotte, siciliano 

stb.). 

– „F” alapú furulya bevezetése, fogásai és olvasása hangzó magasságban. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A t, d, r artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások állandó gyakorlása. 

– Staccato–játék nyelvzárással. 

– Dúr és moll skálák c1–d3 tercekkel, hármashangzat–felbontásokkal, az eddig tanult 

artikulációkkal.  

– Az „F”–alapú furulya használatának gyakorlása. 

– Kézfunkciók (különösen a bal hüvelykujj) fokozott ellenőrzése az altfurulya 

bevezetésekor. 

– A „rekesz”–légzés és támasz állandó ellenőrzése, különös tekintettel az altfurulya 

megnövekedett levegő–szükségletére. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió. 

 

Ajánlott tananyag 

Giesbert, F. J.: 77 Daily Exercises 

Hinke, G.: Praktische Elementarschule für Oboe 

Keuning, H. P.: 20 studies 

Keuning, H. P.: 10 difficult studies 

Keuning, H. P.: 25 studies 

Keuning, H. P.: 40 simple studies 
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Linde, H. M.:  Die kleine Übung (Tägliche Studien für ….) 

Markovich J.: GRADUS a barokk furulyához 3. 

Oromszegi O.: 101 etűd, népdalvariáció és karakterdarab 

Sellner, J.:  Etüden für Oboe / I., II. (EMB 12002) 

Fesch, W. de: G–dúr szonáta III., IV. tétel (Dobblinger Musicverlag) 

Pepusch, J. Chr.: d–moll szonáta III–IV. tétel (6 szopránszonáta/4.) (EMB. 14071) 

Telemann, G. Ph.: G–dúr Partita VI. Aria (Tempo di Minuet) (EMB 14071) 

Telemann, G. Ph.: Menuett (EMB 13100) 

Vivaldi, A.: Largo (EMB 14090/167) 

Händel, G. Fr.: F–dúr szonáta III., IV. tétel 

Lavigne, Ph. de: Gaiment (EMB 13100) 

Loeillet, J. B. John: op. 3/2 d–moll szonáta III., IV. tétel (EMB 13100) 

Somis, G. B.:  Allegro (EMB 14095) 

 

Követelmények  

A összetett hangindítások gördülékeny alkalmazása a tanár útmutatása alapján. 

„F”–alapú furulya használata. 

Melodikus vagy összhangzatos moll hangsorok gyakorlása. 

A fogástáblázat önálló használata. 

A tanuló alkalmazzon minimális dinamikát a zenei motívumok és kisebb zenei egységek 

megformálására, a tanár útmutatásai alapján, legyen képes változó nyomáserősségű 

levegővezetésre. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála: figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül. 

– Egy etűd. 

– Két szonátatétel trillákkal, kísérettel lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 

– A trillatáblázat használata. 

– Inégal játék fogalma, szerepe a furulyajátékban. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– A játszott anyagban előforduló új tánctípusok jellegzetességei (pl. gigue, rigaudon stb.). 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Gyakorlás szoprán– és altfurulyán is. 

– Az artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások állandó gyakorlása. 

– Hangsorok gyakorlása lehetőleg altfurulyán. 

– Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel való játéka altfurulyán. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, szoprán– és 

altfurulyán. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes. 

 

 

 



 

 

220 

Ajánlott tananyag 

Kállay G. Hangnemgyakorló szopránfurulyára (EMB14071) 

Keuning, H. P. 10 difficult studies 

Keuning, H. P. 25 studies 

Keuning, H. P. 12 difficult studies 

Kölz, E. M. l  Essercizi per il Flauto dolce 

Sellner, J.  Etüden für Oboe/ IV. V. (EMB 12002) 

Winterfeld, L. Höffer v. Zwölf Etüden für Altblockflöte 

Corelli, A.: Sarabande (EMB 7888) 

d’Hervelois, L. de Caix: La Tubeuf (EMB 14071) 

Loeillet, J. B.: e–moll szonáta I., II. tétel op. 3/7 

Loeillet, J. B.: F–dúr szonáta (szopránkiadásból 3/2.) 

Pepusch, J. Chr.: G–dúr „altszonáták” 6/3. szopránon 

Telemann, G. Ph.: II. G–dúr Partita – tételek 

Lavigne, Ph. de: Rondeau – Tambourin I., II. (EMB 13100) 

Marcello, B.: B–dúr szonáta op. 2/7 III., IV., V. tétel 

Marcello, B.: d–moll szonáta op. 2/2 

Telemann, G. Ph.: F–dúr szonáta II., I. tétel 

 

Követelmények  

Az egyszerűbb hangnemekhez tartozó fontosabb trillák ismerete. 

Mordent, paránytrilla, előkék alkalmazása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül. 

– Egy etűd. 

– Két szonáta– vagy szvittétel trillákkal és egyéb egyszerűbb ékesítésekkel, kísérettel, 

lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A furulya története és különböző stíluskorszakokban betöltött szerepe. 

– A népi furulya és a furulya (blockflöte) közti különbség. 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 

– Kromatikus skála. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon szoprán– és 

altfurulyán. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták. 

 

Ajánlott tananyag 

Kállay G. Hangnemgyakorló szopránfurulyára (EMB 140719) 

Keuning, H. P. 10 difficult studies 

Keuning, H. P. 25 studies 
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Keuning, H. P. 12 difficult studies 

Kölz, E. M. l  Essercizi per il Flauto dolce 

Sellner, J.  Etüden für Oboe/ IV. V. (EMB 12002) 

Winterfeld, L. Höffer v. Zwölf Etüden für Altblockflöte 

Bach, J. S.: Gavotte, Bourrée D–dúr (EMB 14071) 

Fesch, W.: G–dúr szonáta I., II. tétel 

Händel, G. Fr.: Menuett (EMB 7888) 

Loeillet, J. B.: h–moll szonáta op. 3/10 (EMB 13160–3) 

Telemann, G. Ph.: I. B–dúr Partita – tételek 

Bellinzani, P. B.: C–dúr szonáta op. 3/3 

Händel, G. Fr.: C–dúr szonáta III., IV. tétel 

Telemann, G. Ph.: B–dúr szonáta III., IV. tétel 

Veracini, Fr. M.: G–dúr szonáta I., II. tétel (12/2) 

 

Követelmények  

A trillatáblázat önálló használata. 

Egyszerűbb trillák forgódíszítéssel. 

A tanuló alkalmazzon önállóan minimális belső dinamikát zenei motívumok és kisebb 

zenei egységek megformálására. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül; 

– Egy etűd, 

– Két szonáta– vagy szvittétel, trillákkal és egyéb egyszerűbb ékesítésekkel illetve dallami 

díszítésekkel, kísérettel, lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

 

„B” tagozatos oktatásra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel 

és hangszeres adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá 

teszi arra, hogy megfeleljen a „B” tagozatos oktatás minőségben és mennyiségben 

magasabb követelményeinek. 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A furulyacsalád tagjai és hangterjedelmük. 

– Az eddig tanult hangkészlet bővítése  

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 

– Pontozott ritmusértékek, 8–ados ütemmutatók, hemiola ismerete, használata  

– Könnyebb ékítések a trillákon kívül: mordent, paránytrilla, előkék. 

– Enharmónia. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– A játszott anyagban előforduló táncok jellegzetességei (pl. pavane, allemande, chorea, 

menüett stb.). 

– Az „f” alapú furulya bevezetése, fogásai és olvasása hangzó magasságban. 
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A hangszerkezelés fejlesztése 

– Artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások állandó gyakorlása. 

– Hanglezárás a száj kinyitásával. 

– dúr és moll skálák tercekkel, hármashangzat felbontásokkal, az eddig tanult 

artikulációkkal. 

– Hosszabb zenei gondolatok egy levegőre játszása, szopránfurulyán. 

– Az „f” alapú hangszer használatának gyakorlása.  

– A „rekesz”–légzés és támasz állandó ellenőrzése a kétféle hangolású hangszer 

levegőszükségletének figyelembevételével. 

– Kézfunkciók (különösen a bal hüvelykujj) fokozott ellenőrzése a kétféle hangolású 

hangszer bevezetésekor. 

– Az abc–s névvel való helyes, nem transzponáló gondolkodás ellenőrzése különböző 

módszerekkel.  

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duók, triók. 

 

Ajánlott tananyag 

Giesbert, F. J. 77 Daily Exercises 

Hinke, G. Praktische Elementarschule für Oboe 

Keuning, H. P. 20 studies 

Keuning, H. P. 10 difficult studies 

Keuning, H. P. 25 studies 

Keuning, Hans P. 40 simple studies 

Linde, H. M.  Die kleine Übung (Tägliche Studien für ….) 

Markovich J. GRADUS a barokk furulyához 3. 

Oromszegi O. 101 etűd, népdalvariáció és karakterdarab 

Sellner, J.  Etüden für Oboe / I., II. (EMB 12002) 

Bach, J. S.: Menuett I. (EMB 4303) 

Bach, J. S.: Polonaise (EMB 14090/130) 

Corelli, A.: op. 5/8 a–moll szonáta III., II. tétel 

Fesch, W. de: G–dúr szonáta III., IV. tétel (Doblinger Musicverlag) 

Pepusch, J. Chr.: C–dúr szonáta (6 szopránszonáta/1.) 

Händel, G. Fr.: F–dúr szonáta III., IV. tétel (EMB 13100) 

Loeillet, J. B. John: op. 3/2 d–moll szonáta III., IV. tétel (EMB 13160–3) 

Telemann, G. Ph.: F–dúr szonáta II., I. tétel 

 

Követelmények  

Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hanglezárás, biztos hüvelykujjtechnika. 

A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 

Összetett hangindítások gördülékeny alkalmazása a tanár útmutatásai alapján. 

Melodikus moll hangsorok gyakorlása. 

Társas zenélésnél hangolás tanári segítséggel. 

A tanuló alkalmazzon minimális dinamikát, zenei motívumok és kisebb zenei egységek 

megformálására, a tanár útmutatásai alapján, legyen képes változó nyomáserősségű 

levegővezetésre. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála: tercekkel, hármashangzat felbontásokkal, kotta nélkül. 

– Egy etűd, 

– Két különböző karakterű előadási darab/tétel, trillákkal, kísérettel kotta nélkül. 
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4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 

– A trillatáblázat használata. 

– Jelzetlen kötelező díszítések szükségességének felismerése. 

– Egyszerűbb szabad díszítések a tanár útmutatásai alapján. 

– A megfelelő artikuláció megválasztásának szempontjai. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– A játszott anyagban előforduló táncok jellegzetességei (pl. gagliarda, gavotte, rondeau, 

gigue stb.). 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások állandó gyakorlása. 

– Staccatók nyelvzárással. 

– Az altfurulya használatának gyakorlása. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, szopránfurulyán. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duók, triók. 

 

Ajánlott tananyag 

Kállay G. Hangnemgyakorló szopránfurulyára (EMB 14071) 

Keuning, H. P. 10 difficult studies 

Keuning, H. P. 25 studies 

Keuning, H. P. 12 difficult studies 

Kölz, E. M. l  Essercizi per il Flauto dolce 

Sellner, J.  Etüden für Oboe/ IV. V. (EMB 12002) 

Winterfeld, L. Höffer v. Zwölf Etüden für Altblockflöte 

Bach, J. S.: Bourrée I., II. h–moll (Z. 14071) 

Corelli, A.: op. 5/8 a–moll szonáta I., IV. tétel 

Loeillet, J. B.: C–dúr szonáta (szopránkiadásból 3/1.) 

Pepusch, J. Chr.: d–moll szonáta III–IV. tétel (6 szopránszonáta/1.) (EMB 14071) 

Telemann, G. Ph.: G–dúr Partita – tételek 

Händel, G. Fr.: g–moll szonáta III., IV. tétel 

Lavigne, Ph. de: Gaiment (EMB 13100) 

Marcello, B.: op. 2/2 d–moll szonáta 

Telemann, G. Ph.: F–dúr szonáta II., I. tétel 

 

Követelmények  

Mordent, paránytrilla, előkék alkalmazása. 

Altfurulya használata. 

A fogástáblázat önálló használata. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála tercekkel, hármashangzat– és domináns négyeshangzat–felbontásokkal, kotta 

nélkül. 

– Két etűd. 

– Két szonátatétel egyszerűbb ékesítésekkel és dallami díszítésekkel, kísérettel kotta 

nélkül. 
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5. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 

– Egész értéknél hosszabb hangok és szünetjeleik, tizenhatod–triolák. 

– Inégal játék fogalma. 

– A moduláció fogalma, egyszerű hangnemi kitérések felismerése a tanár segítségével. 

– A szonáta felépítése, variációs formák, az anyagban megjelenő új tánctípusok. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Gyakorlás szoprán és altfurulyán is. 

– Hangsorok gyakorlása altfurulyán, tempójának fokozása. 

– Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel való játéka altfurulyán. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, szoprán– és 

altfurulyán. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes. 

 

Ajánlott tananyag 

Kállay G. Hangnemgyakorló szopránfurulyára (EMB 14071) 

Keuning, H. P. 10 difficult studies 

Keuning, H. P. 25 studies 

Keuning, H. P. 12 difficult studies 

Kölz, E. M. l  Essercizi per il Flauto dolce 

Sellner, J.  Etüden für Oboe/ IV. V. (EMB 12002) 

Winterfeld, L. Höffer v. Zwölf Etüden für Altblockflöte 

d’Hervelois, L. de Caix: La Tubeuf (EMB 14071) 

Händel, G. Fr.: Menuett (EMB 7888) 

Loeillet, J. B.: F–dúr szonáta (szopránkiadásból 3/2) 

Loeillet, J. B.: h–moll szonáta op. 3/10 

Telemann, G. Ph.: II. G–dúr Partita 

Händel, G. Fr.: C–dúr szonáta III., IV. tétel 

Lavigne, Ph. de: Rondeau – Tambourin I., II. (EMB 13100) 

Marcello, B.: op. 2/7 B–dúr szonáta 

Pepusch, J. Chr.: B–dúr „altszonáták” 6/6. 

Telemann, G. Ph.: B–dúr szonáta III., IV. tétel 

Veracini, Fr. M.: G–dúr szonáta I., II. tétel (12/2) 

Vivaldi, A.: d–moll szonáta RV 36 I., III. tétel (EMB 14130) 

 

Követelmények  

A t, d, r artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások önálló megválasztása, 

bejegyzése a játszandó anyagnak megfelelően. 

A trillatáblázat önálló használata. 

Egyszerűbb trillák forgódíszítéssel. 

Minimális belső dinamika önálló alkalmazása a zenei motívumok és kisebb zenei egységek 

megformálására. 
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála tercekkel, hármashangzat– és domináns négyeshangzat–felbontásokkal, kotta 

nélkül. 

– Két etűd. 

– Két szonáta– vagy szvittétel egyszerűbb ékesítésekkel és dallami díszítésekkel, kísérettel, 

kotta nélkül. 

 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A furulya története és különböző stíluskorszakokban betöltött szerepe. 

– A népi furulya és a furulya (blockflöte) közti különbség. 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 

– Az inégal játék (elsősorban francia zenénél) alkalmazásának szabályai. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– Versenymű, fantázia. 

 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Gyakorlás szoprán és altfurulyán is. 

– A t, d, r artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a (t–) t–r–t–r–t  

inégal játék állandó gyakorlása. 

– A t–l d–l összetett hangindítások bevezetése, gyakorlása. 

– Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, szoprán– és 

altfurulyán. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáta. 

 

Ajánlott tananyag 

Quantz, J. J.–Nagy Frigyes 100 Tägliche Übungen für Flöte 

Winterfeld, L. H. v. 40 Studien für Altblockflöte 

Linde, H. M.  Der Kunst des Blockflötenspiels 

Sellner, J.  Etüden für Oboe VI. (EMB 12002) 

Staeps, H. U.  Das Tägliche Pensum 

Staeps, H. U.  Das Tägliche Pensum (átírta: Báthori Béla ) 

Brüggen, F.  5 etűd 

Collette, J.  12 melodikus gyakorlat 

Staeps, H. U.  Methodische Übungen  

Veilhan, J.–C.  La flute à bec baroque 

Winterfeld, L. Höffer v. Technische Studien für Altblockflöte 

Eyck, J. v.  Der Fluyten Lust–hof I–III. 

Thomas, B. The Baroque solo book 

Anonymus: Greensleeves to a Ground  

Bach, J. S.: Menuett h–moll (EMB 13100) 

Fesch, W.: G–dúr szonáta I., II. tétel 

Telemann, G. Ph.: I. B–dúr Partita – tételek 

Bellinzani, P. B.: op. 3/3 C–dúr szonáta 

Händel, G. Fr.: a–moll szonáta III., IV. tétel 
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Marcello, B.: op. 2/4 e–moll szonáta I., II. tétel 

Telemann, G. Ph.: „kis” C–dúr szonáta I., II. tétel (TWV 41: C 2) 

Telemann, G. Ph.: Andante (EMB 14095) 

Veracini, Fr. M.: a–moll szonáta (12/6) 

Vivaldi, A.: g–moll szonáta op. 13/6 III., IV. tétel 

 

Követelmények  

Zárlati hemiolák önálló felismerése. 

Önálló hangolás. 

Hosszabb lélegzetű etűdök technikailag pontos megoldása. 

Barokk szonáták élményszerű előadása a tanult zenei kifejezőeszközök felhasználásával. 

Altfurulya szólamok olvasása kóruslejegyzésben. 

Bonyolultabb szabad díszítések játéka a kottakép alapján. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála tercekkel, hármashangzat és domináns négyeshangzat – felbontásokkal, kotta 

nélkül. 

– Egy etűd. 

– Egy teljes szonáta kotta nélkül. 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

 „A” tagozat  

A tanuló 

– legyen képes a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek 

megfelelő hangszerkezeléssel, kotta– és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően 

megszólaltatni, 

– rendelkezzék a játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges 

koncentrálóképességgel, 

– legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival, alkalmazza tudatosan a helyes 

légzéstechnikát, befúvásmódot, billentést stb., 

– legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására a furulya klasszikusan értelmezett 

hangterjedelmében f1 g3–ig (in F), 

– legyen jártas mind a C, mind az F alaphangú hangszer használatában 

– tudjon dinamikailag árnyalt, kulturált, kifejező hangot képezni, 

– alkalmazza játékában a hangindítás, elválasztás és hangbefejezés különböző módjait, 

többek között a t, r, d hangindításokat és ezek különböző kombinációit, 

– törekedjék játékában a tiszta intonációra, javítsa tudatosan hangszere intonációs hibáit, 

rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges 

ujjtechnikával, 

– tudjon önállóan hangolni, 

– a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejezőeszközök 

alkalmazására (artikuláció, agogika, díszítés, lassítás, hangsúlyozás stb.), az új darabok 

egyszerűbb dallami díszítésére, 

 

Ismerje  

– az f1– g3 (in F), hangterjedelem valamennyi hangjának fogását, a leggyakoribb 

segédfogásokat, 

– a hangszer ápolásának karbantartásának alapvető feladatait, és végezze ezeket önállóan, 
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– a tanult anyagban előforduló tempo– és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei 

műszavakat és ezek jelentését, 

– a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni 

és leírni azokat, 

– a furulya történetét, rokon hangszereit, 

– a furulya szerepét különböző zenei korszakokban. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

– dúr és moll skálák 3#, 4b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat– és dominánsszeptim 

négyeshangzat–felbontásokkal, minimum az f1–g3 (in F) hangterjedelem teljes 

kihasználásával, 

– két etűd vagy egy variációsorozat, 

– legalább két tétel egy nagybarokk szonátából vagy versenyműből. 

 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

Művészeti alapvizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Furulya főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat:  minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Egy etűd vagy technikai jellegű mű szoprán– vagy altfurulyán; Kállay G.: 

Hangnemgyakorló (EMB14071), Baroque Solo Book–ból könnyebb darabok, Giesbert: 

Furulyaiskola 2. rész (Schott) nehézségi szintjén. 

– Előadási darab két különböző karakterű tétele, az egyik tétel választható kamaraműből is; 

Anon: Greensleeves to a Ground, Marcello szonáták (EMB13476–7), Loeillet de Gant: 

Szonáták, op. 1 és op. 3 (EMB 13160–3), Vivaldi: F–dúr szonáta RV 52, d–moll RV 36 

(Ricordi Nr13322300), Telemann: F–dúr szonáta (EMB 13542), kamaraművek: 

Boismortier: Leichte Duos (Schott), 6 Suite, Loeillet: 6 szonáta 2 furulyára, Naudot: 

Triószonáta, Czidra: Régi magyar táncok (EMB 14283) nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Egy etűd vagy szólómű; Kállay G.: Hangnemgyakorló (EMB 14071), J.v.Eyck: Der 

Fluyten Lust–hof – Variációk (Amadeus), Braun: etűdök/Baroque Solo Book, Winterfeld: 

12 etűd altfurulyára (Hofmeister) nehézségi szintjén. 

– Előadási darab két különböző karakterű tétele, az egyik tétel választható kamaraműből is; 

Telemann: C–dúr szonáta (EMB 13542), Veracini: a–moll szonáta (Peters), Lavigne: 

Rondeau és Tambourin I–II. tétel, Fesch: F–dúr szonáta op. 6. no. 2; Telemann: 6 duett, 

Telemann: Kánonszonáták, Loeillet de Gant: Szonáta 2 altfurulyára nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot az etűd és kamaramű kivételével kotta nélkül kell játszani. 
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A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

 

7. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 

– T–l, d–l artikulációk szerepe a furulyajátékban. 

– Nehezebb trillák forgódíszítéssel, kettős ékesítések (doppelschlag). 

– A vibrato szerepe a zenében; vibrato, mint a barokk díszítés eszköze. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– A fa hangszerek tisztítása, karbantartása. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Összetett hangindítások, valamint az inégal játék állandó gyakorlása. 

– Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 

– Különböző vibratok állandó gyakorlása, alkalmazása. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, a feltételezhető 

kamaraegyüttesben alkalmazott hangszeren. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták. 

 

Ajánlott tananyag 

Quantz, J. J.–Nagy Frigyes 100 Tägliche Übungen für Flöte 

Winterfeld, L.: H. v.: 40 Studien für Altblockflöte 

Linde, H. M.:  Der Kunst des Blockflötenspiels 

Sellner, J.: Etüden für Oboe/ VI.– (EMB 12002) 

Staeps, H. U.: Das Tägliche Pensum 

Staeps, H. U.: Das Tägliche Pensum (átírta: Báthori Béla ) 

Brüggen, F:. 5 etűd 

Collette, J.:  12 melodikus gyakorlat 

Staeps, H. U.:  Methodische Übungen  

Veilhan, J.–C.:  La flute à bec baroque 

Winterfeld, L.: Höffer v. Technische Studien für Altblockflöte 

Eyck, J. v.:  Der Fluyten Lust–hof I–III. 
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Thomas, B.:  The Baroque solo book 

Anonymus: Greensleeves to a Ground  

Bach, J. S.: Menuett h–moll (EMB 13100) 

Fesch, W.: G–dúr szonáta I., II. tétel 

Telemann, G. Ph.: I. B–dúr Partita – tételek 

Bellinzani, P. B.: op. 3/3 C–dúr szonáta 

Händel, G. Fr.: a–moll szonáta III., IV. tétel 

Marcello, B.: op. 2/4 e–moll szonáta I., II. tétel 

Telemann, G. Ph.: „kis” C–dúr szonáta I., II. tétel (TWV 41: C 2) 

Telemann, G. Ph.: Andante (EMB 14095) 

Veracini, Fr. M.: a–moll szonáta (12/6) 

Vivaldi, A.: g–moll szonáta op. 13/6 III., IV. tétel 

 

Követelmények  

Zárlati hemiolák önálló felismerése. 

Önálló hangolás. 

Az artikulációs magánhangzók tudatos, önálló alkalmazása a hangmagasság függvényében. 

Hosszabb lélegzetű etűdök technikailag pontos megoldása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála: (tercek, hármashangzat), kotta nélkül. 

– Egy etűd. 

– Két különböző karakterű előadási darab, vagy egy tételpár; lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 

– A tanult ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó rendszerezése. 

– Egyszerűbb szabad díszítések önállóan. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az eddig tanult artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a (t–) 

t–r–t–r–t inégal játék állandó gyakorlása. 

– Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 

– Különböző vibratok állandó gyakorlása, alkalmazása. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, a feltételezhető 

kamaraegyüttesben alkalmazott hangszeren. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták. 

 

 

Ajánlott tananyag 

Quantz, J. J.–Nagy Frigyes 100 Tägliche Übungen für Flöte 

Winterfeld, L. H. v. 40 Studien für Altblockflöte 

Linde, H. M. Der Kunst des Blockflötenspiels 

Sellner, J.  Etüden für Oboe/ VI. (EMB 12002) 

Staeps, H. U. Das Tägliche Pensum 
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Brüggen, F.  5 etűd 

Collette, J.  12 melodikus gyakorlat 

Staeps, H. U.  Methodische Übungen 

Veilhan, J.–C.  La flute à bec baroque 

Winterfeld, L. Höffer v. Technische Studien für Altblockflöte 

Eyck, J. v.  Der Fluyten Lust–hof I–III. 

Thomas, B.  The Baroque solo book 

Anonymus: Greensleeves to a Ground  

Bach, J. S.: Menuett h–moll (EMB 13100) 

Fesch, W.: G–dúr szonáta I., II. tétel 

Telemann, G. Ph.: I. B–dúr Partita – tételek 

Bellinzani, P. B.: op. 3/3 C–dúr szonáta 

Händel, G. Fr.: a–moll szonáta III., IV. tétel 

Marcello, B.: op. 2/4 e–moll szonáta I., II. tétel 

Telemann, G. Ph.: „kis” C–dúr szonáta I., II. tétel (TWV 41: C 2) 

Telemann, G. Ph.: Andante (EMB 14095) 

Veracini, Fr. M.: a–moll szonáta (12/6) 

Vivaldi, A.: g–moll szonáta op. 13/6 III., IV. tétel 

 

Követelmények  

A t–d, t–r, d–r artikulációk egységes tempójú alkalmazási képessége. 

Inégal játék gördülékeny alkalmazása a tanár útmutatásai alapján. 

Jelzetlen kötelező díszítések önálló alkalmazása. 

Barokk szonáták élményszerű előadása a tanult zenei kifejezőeszközök felhasználásával. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül. 

– Egy etűd. 

– Két különböző karakterű előadási darab vagy egy tételpár, lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

9. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 

– Új ritmikai elemek megértése az eddig tanultak alapján.  

– A t–r–l–r összetett hangindítás szerepe a furulyajátékban. 

– A hangindítások tempójának fokozását szolgáló artikulációk. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– A különböző barokk szonátatípusok tételeinek jellegzetességei. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az eddig tanult artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a (t–) 

t–r–t–r–t inégal játék állandó gyakorlása. 

– A t–r–l–r összetett hangindítás bevezetése és gyakorlása. 

– Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 

– Különböző vibratok állandó gyakorlása, hajlékony, változatos alkalmazása (tempó, 

amplitúdó). 
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– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, a feltételezhető 

kamaraegyüttesben alkalmazott hangszeren. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták. 

 

Ajánlott tananyag 

Linde, H. M.  Der Kunst des Blockflötenspiels 

Staeps, H. U.  Das Tägliche Pensum 

Brüggen, F.  5 etűd 

Collette, J.  12 melodikus gyakorlat 

Eyck, J. v.  Der Fluyten Lust–hof I–III. 

Thomas, B.  The Baroque solo book 

Staeps, H. U.  Methodische Übungen 

Veilhan, J.–C.  La flute à bec baroque 

Winterfeld, L. Höffer v. Technische Studien für Altblockflöte 

Boeke, K.  Three exercises for alto recorder 

Loeillet, J. B. de Gant: 12 szonáta op. 1 (EMB 13160–3) 

Loeillet, J. B. John: 12 szonáta op. 3 (EMB 13160–3) 

Marcello, B.: 12 szonáta 

Telemann, G. Ph.: 6 partita (szoprán) 

Telemann, G. Ph.: B–dúr szonáta 

Telemann, G. Ph.: F–dúr szonáta 

Valentine, R.: 12 szonáta op. 2 

Vivaldi, A.: F–dúr koncert op. 10 no. 5 

Vivaldi, A.: a–moll koncert RV 108 (+ 2 hegedű + bc.) 

 

Követelmények  

A (t–) t–r–t–r–t inégal játék önálló alkalmazása. 

Nehezebb trillák forgódíszítéssel. 

Kettős ékesítések problémamentes alkalmazása. 

Ujjvibrato, rekeszvibrato.  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül. 

– Egy etűd. 

– Két különböző karakterű előadási darab, vagy egy tételpár lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 

– A barokk „duplanyelv”, a di–dll di–dll. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– A fa hangszerek „block”–jának tisztítása. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A tanult artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, a (t–) t–r–t–r–t inégal 

játék, valamint a „duplanyelves” hangindítások állandó gyakorlása. 

– Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 
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– A különböző vibratok tudatos és változatos alkalmazása. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, a feltételezhető 

kamaraegyüttesben alkalmazott hangszeren. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták. 

 

 

Ajánlott tananyag 

Linde, H. M.  Der Kunst des Blockflötenspiels 

Staeps, H. U.  Das Tägliche Pensum 

Brüggen, F.  5 etűd 

Collette, J.  12 melodikus gyakorlat 

Eyck, J. v.  Der Fluyten Lust–hof I–III. 

Thomas, B.  The Baroque solo book 

Staeps, H. U.  Methodische Übungen  

Veilhan, J.–C.  La flute à bec baroque 

Winterfeld, L. Höffer v. Technische Studien für Altblockflöte 

Boeke, K.  Three exercises for alto recorder 

Loeillet, J. B. de Gant: 12 szonáta op. 1 (EMB 13160–3) 

Loeillet, J. B. John: 12 szonáta op. 3 (EMB 13160–3) 

Marcello, B.: 12 szonáta 

Telemann, G. Ph.: 6 partita (szoprán) 

Telemann, G. Ph.: B–dúr szonáta 

Telemann, G. Ph.: F–dúr szonáta 

Valentine, R.: 12 szonáta op. 2 

Vivaldi, A.: F–dúr koncert op. 10 no. 5 

Vivaldi, A.: a–moll koncert RV 108 (+ 2 hegedű + bc.) 

 

Követelmények  

A t–k t–k, d–g d–g „duplanyelves” hangindítások alkalmazása. 

Egyszerűbb szabad díszítések önálló alkalmazása. 

Összetett ornamensek. 

Az előző években tanult artikulációk stílusos alkalmazása.  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála: tercek, hármashangzat, kotta nélkül.  

– Egy etűd. 

– Két különböző karakterű előadási darab, vagy egy tételpár, lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

 

7. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 

– A túlpontozás, mint zenei elem. 

– Összetett ornamensek. 

– Bonyolultabb szabad díszítések a tanár útmutatásai alapján. 

– A vibrato szerepe a zenében; vibrato, mint a barokk díszítés eszköze. 
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– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– A fa hangszerek tisztítása, karbantartása. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Gyakorlás szoprán– és altfurulyán is. 

– A t, d, r, l artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a (t–) t–r–t–

r–t inégal játék állandó gyakorlása. 

– Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 

– Különböző vibratok állandó gyakorlása, alkalmazása. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáta. 

 

Ajánlott tananyag 

Braun, D.: Szólók 

Eyck, J. van: Der Fluyten Lust–hof I–III. 

Händel, G. Fr.: B–dúr szonáta 

Händel, G. Fr.: g–moll szonáta 

Kölz, E. M.: Essercizi per il Flauto dolce 

Loeillet, J. B. de Gant: 12 szonáta op. 1 (EMB 16160–3) 

Marcello, B.: 12 szonáta 

Preludes from The Division Flute (1706) 

Quantz, J. J. – Nagy Frigyes: 100 Tägliche Übungen für Flöte (szopr.) 

Telemann, G. Ph.: 6 partita (szoprán) 

Telemann, G. Ph.: F–dúr szonáta 

Telemann, G. Ph.: (kis) f–moll szonáta (TWV 41: f 2) 

Valentine, R.: 12 szonáta op. 2 

Vivaldi, A.: F–dúr koncert op. 10 no. 5 

Winterfeld, L. H. v.: Zwölf Etüden für Altblockflöte 

 

Követelmények  

Az artikulációs magánhangzók tudatos, önálló alkalmazása a hangmagasság függvényében. 

A t–d, t–r, d–r artikulációk könnyed alkalmazása tizenhatodokban is. 

Inégal játék gördülékeny alkalmazása a tanár útmutatásai alapján. 

Jelzetlen kötelező díszítések önálló alkalmazása. 

Nehezebb trillák forgódíszítéssel. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála, tercekkel, hármashangzat– és domináns négyeshangzat–felbontásokkal, kotta 

nélkül. 

– Két etűd. 

– Egy versenymű két tétele, vagy egy egyéb tételpár kotta nélkül. 

 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 

– A tanult ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó rendszerezése. 

– A t–r–l–r összetett hangindítás szerepe a furulyajátékban. 
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– Egyszerűbb szabad díszítések önállóan. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– A különböző barokk szonátatípusok tételeinek jellegzetességei. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Gyakorlás C– és F–alapú furulyán is. 

– Az eddig tanult artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a (t–) 

t–r–t–r–t inégal játék állandó gyakorlása. 

– A t–r–l–r összetett hangindítás bevezetése, gyakorlása. 

– Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 

– A skálák tempójának fokozása. 

– Különböző vibratok állandó gyakorlása, alkalmazása. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáta. 

 

Ajánlott tananyag 

Brüggen, Fr.: 5 etűd 

Collette, J.: 12 melodikus gyakorlat (szopránra) 

Corelli, A.: Szonáták op. 5, 7–11. 

Eyck, J. van: Der Fluyten Lust–hof I–III. 

Fesch, W.: 6 szonáta op. 6 

Frescobaldi, G.: 5 canzona (szopránra vagy tenorra) 

Händel, G. Fr.: F–dúr szonáta 

Mancini, Fr.: 12 szonáta 

Pepusch, J. Chr.: 6 szonáta (alt!) 

Schickhardt, J. Chr.: 6 szonáta op. 1 

Select Preludes and Voluntaries for the Flute (1708) 

Telemann, G. Ph.: (kis) C–dúr szonáta (TWV 41: C 2) 

Veracini, Fr. M.: 12 szonáta 

Vivaldi, A.: RV. 427. D–dúr koncert (szoprán) 

 

Követelmények  

Az előző években tanult artikulációk stílusos alkalmazása.  

A (t–) t–r–t–r–t inégal játék önálló alkalmazása. 

Összetett ornamensek. 

Ujjvibrato, rekeszvibrato. 

A barokk szvit tételeinek ismerete. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála tercekkel, hármashangzat– és domináns négyeshangzat–felbontásokkal, kotta 

nélkül. 

– Két etűd. 

– Egy versenymű két tétele, vagy egy egyéb, tételpár kotta nélkül. 

 

 

9. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 
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– Új ritmikai elemek megértése az eddig tanultak alapján 

– A hangindítások tempójának fokozását szolgáló artikulációk. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Gyakorlás C– és F–alapú furulyán is. 

– Az eddig tanult artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a (t–) 

t–r–t–r–t inégal játék állandó gyakorlása. 

– A dúr és melodikus moll skálák ismétlése kibővített hangterjedelemben, tercekkel, 

hármashangzat– és domináns négyeshangzat–felbontásokkal, az eddig tanult 

artikulációkkal. A skálák tempójának fokozása. 

– Különböző vibratók állandó fejlesztése, alkalmazása. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáta. 

 

Ajánlott tananyag 

Bach, J. S.: F–dúr (fuvolára írt) szonáta BWV 1031 

Bellinzani, P. B.: 12 szonáta 

Corelli, A.: La Follia op. 5 no. 12 

Dieupart, Ch.: 6 szvit 

Eyck, J. van: Der Fluyten Lust–hof I–III. 

Feltkamp, J. H.: 12 Etudes vor Sopran–Blockfluit  

Fesch, W.: 6 szonáta op. 8 

Händel, G. Fr.: C–dúr szonáta 

Hotteterre, J.: 4 szvit op. 5 / F–dúr, d–moll 

Linde, H. M.: Der Kunst des Blockflötenspiels 

Sammartini, G.: F–dúr koncert 

Schickhardt, J. Chr.: 24 szonáta op. 30 (különböző hangnemekben) 

Staeps, H. U.: Das Tägliche Pensum 

Staeps, H. U.: Methodische Übungen (szopránra) 

Telemann, G. Ph.: a–moll fantázia 

Valentine, R.: 6 szonáta op. 5 (a szerző díszítéseivel) 

Vivaldi, A.: g–moll szonáta (Il Pastor fido 6 szonáta) 

Vivaldi, A.: F–dúr koncert op. 10 no. 1 (La tempesta di Mare) 

Vivaldi, A.: D–dúr koncert op. 10 no. 3 (Il Gardellino), (piccolo) 

Winterfeld, L. H. v.: 40 Studien für Altblockflöte  

Winterfeld, L. H. v.: Technische Studien für Altblockflöte 

 

 

Követelmények  

Valamennyi tanult hangindítás egységes tempójú alkalmazási képessége, stílusos 

használata. 

Ujjvibrato és rekeszvibrato differenciált alkalmazása. 

Ritkán előforduló enharmóniák intonálásának ismerete. 

Tájékozódás bonyolult polifon zenében. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skálák tercekkel, hármashangzat– és domináns négyeshangzat–felbontásokkal, kotta 

nélkül. 

– Egy etűd. 
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– Egy korabarokk vagy XX. századi mű/tétel, kotta nélkül. 

– Egy versenymű két tétele kotta nélkül. 

 

 

10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 

– A barokk „duplanyelv”, a di–dll di–dll. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– A fa hangszerek „block”–jának tisztítása. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Gyakorlás C– és F–alapú furulyán is. 

– Valamennyi eddig tanult artikuláció és a belőlük alkotott összetett hangindítások, a (t–) 

t–r–t–r–t inégal játék, valamint a t–k t–k, d–g d–g „duplanyelves” hangindítások állandó 

gyakorlása, hármas elrendezésben is. 

– Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 

– A technikai elemek továbbfejlesztése a virtuozitás irányába. 

– A különböző vibratok tudatos és változatos alkalmazása. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták. 

 

Ajánlott tananyag 

Bach, J. S.: C–dúr (fuvolára írt) szonáta BWV 1032 

Bach, J. S.: F– (vagy G–)dúr (fuvolára írt) szonáta BWV 1035 

Castello, D.: Sonata seconda (szopránra vagy tenorra) 

Castrucci, P.: F–dúr szonáta (a szerző díszítéseivel) op.1/5 

Castrucci, P.: C–dúr szonáta (a szerző díszítéseivel) op.1/6 

Corelli, A.: Szonáták 1–6. op. 5 (részben korabeli díszítésekkel) 

D’Hervelois, De Caix: G–dúr szvit (szoprán) 

Eyck, J. van: Der Fluyten Lust–hof I–III. 

Fontana, G. B.: 6 szonáta (szoprán) 

Hotteterre, J.: 4 szvit op. 5 

Quantz, J. J.: Capricciok 

Schickhardt, J. Chr.: 24 szonáta op. 30 (különböző hangnemekben) 

Staeps, H. U.: Neue Übungen im chromatischen Raum der A 

Telemann, G. Ph.: a–moll szvit 

Telemann, G. Ph.: B–dúr fantázia 

Telemann, G. Ph.: d–moll fantázia 

Vivaldi, A.: G–dúr koncert op. 10 no. 6 

 

Követelmények  

Valamennyi tanult hangindítás egységes tempójú alkalmazási képessége, stílusos 

használata. 

A t–k t–k, d–g d–g „duplanyelves” hangindítások használata, hármas elrendezésben is.  

Egyszerűbb szabad díszítések önállóan. 
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– skálák: b–s mollok kibővített hangterjedelemben tercekkel, hármashangzat–  és 

domináns négyeshangzat–felbontásokkal, kotta nélkül. 

– Egy etűd. 

– Egy korabarokk vagy XX. századi mű/tétel, kotta nélkül. 

– Egy versenymű két tétele kotta nélkül. 

 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

 „A” tagozat  

A tanuló legyen képes 

– a hangok biztonságos megszólaltatására a furulya XX. századi elvárásainak megfelelő 

hangterjedelemben  

– a hangindítás és zárás különböző módjainak önálló alkalmazására 

– a segédfogások önálló megválasztására, 

– az előadandó mű stílusának, jellegének megfelelő zenei kifejezőeszközök önálló 

megválasztására  

– a játszott zenei anyagot stílushű értelmes tagolt, kifejező megszólaltatására 

– az új darabok egyszerűbb, de önálló dallami díszítésére, 

– megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő előadási darabok, 

kamarazenei szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes elsajátítására, a hibák 

önálló javítására, 

 

Ismerje a furulya történetét, fizikai sajátosságait, irodalmát, különböző műfajokban 

betöltött szerepét. 

 

Rendelkezzék  

– az egyéni és társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, lapról olvasási 

készséggel,  

– egyenletes, laza ujjtechnikával, 

– zenei képzelőerővel. 

 

 

 „B” tagozat  (az „A” tagozat követelményein felül) 

 

A tanuló ismerje 

– hangszere történetét és irodalmát, 

– f1–a3 –ig (in F) a fogásokat, 

– a trilla–, segéd–, piano–, forte– fogásokat, 

– az irodalomra legjellemzőbb tánc– és tételtípusok tempóit és karaktereit, 

 

Legyen képes 

– a természetes, könnyed hangszerkezelésre, 

– megfelelő légzéstechnika alkalmazására, 

– a levegő tudatos beosztására, 

– vibrato–mentes hang képzésére, 

– értelmesen tagolt, kifejező előadásra. 
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Rendelkezzék 

– összehangolt ujj– és nyelvtechnikával, 

– fürge szimpla–nyelvtechnikával, 

– saját adottságainak megfelelő gyakorlási módszerrel, 

– megfelelő lapról olvasási készséggel. 

 

Tudjon 

– tisztán intonálni, 

– pontos ritmusban játszani, 

– dúr és moll hangsorokat játszani 4#, 5b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat– és 

dominánsszeptim–felbontásokkal  

 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

Művészeti záróvizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Furulya főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Egy technikai jellegű mű vagy szólódarab; Brüggen: Etűdök, Linde: Neuzeitliche 

Übungsstücke (Schott), Winterfeld: Technische Studien, (Hofmeister), Telemann: 

Fantáziák (Bärenreiter), Eyck: Der Fluyten Lust–hof I–III. (Amadeus) nehézségi szintjén. 

– Egy teljes szonáta vagy concerto (kettősverseny) 

– Egy korabarokk, vagy XX. századi illetve kortárs mű, vagy tétel; Telemann: vagy Händel 

szonáták, Telemann: Metodikus szonáták 1–6., (Bärenreiter), nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Egy etűd vagy szólódarab; Brüggen: 1., Quantz: Solos 1–5. (Baroque Solo Book), Eyck, 

J. van: Der Fluyten Lust–hof I–III. (Amadeus), G. Ph. Telemann: Fantázia 2, c–moll 

(Bärenreiter), nehézségi szintjén. 

– Egy teljes szonáta vagy concerto. 

– Egy korabarokk vagy XX. századi mű vagy tétel, amely lehet kamaramű; Krähmer, E: 

Variációk op. 18, Händel: g–moll szonáta (V.) (EMB 13405, Castrucci, P.: Szonáták op. 

1/5, op. 1/6, nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– hangszerkezelés, 
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– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök: 

Megfelelő hangolású és minőségű hangszerek. 

Egy billentyűs hangszer. 

Egész alakot visszaadó tükör. 

Két vagy több állítható magasságú kottaállvány. 

Metronóm. 
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1.8.  AKKORDIKUS  TANSZAK 
 

1.8.1. FŐTÁRGY 

 

GITÁR 

 

Az alapfokú művészetoktatás "klasszikus gitár" tantárgyának hangszere a hat húros, 

nylonhúrozású, hagyományos akusztikus gitár.  

 

A gitártanítás céljai, feladatai 

Tanítsa meg: 

– A gitár részeit, felépítését, akusztikai sajátosságait. 

– A gitár különböző behangolási módjait. 

– A gitárjáték alapvető technikai elemeit: apoyando, tirando, arpeggio, törtakkordok 

fekvésváltás, kötések, barré, valamint a tompítás különféle lehetőségei jobb– és balkézzel 

egyaránt. 

– A gitárirodalomban előforduló egyéb effektusok: üveghang (flageolett), glissando, 

tompított pengetés (etouffe), rasgueado, ütés, dobolás (tamb.) kivitelezését. 

– A legato, tenuto, portato, staccato játékmód alkalmazásával az artikuláció 

megvalósítását. 

– A játszott művek karakterének, tempó és dinamikai jellegzetességeinek kifejezését. 

– A gitáron megszólaltatható főbb zenei stílusok előadási sajátosságait. 

– A gitár, mint kisérőhangszer lehetőségeit: a leggyakrabban előforduló akkordokat és 

akkordfűzéseket. 

– A hangszer karbantartási feladatok elvégzését. 

 

Alakítsa ki és tudatosítsa az alábbiakat: 

– Helyes test–, hangszer– és kéztartás. 

– Laza kar– és ujjtechnika. 

– A két kéz pontosan összehangolt mozgása. 

– Helyes fogástechnika, differenciált pengetés. 

– Összességében könnyed hangszerkezelés. 

 

Gyakoroltasson rendszeresen: 

– Az adott technikai elem tanításának megfelelő mechanikus ujjgyakorlatokat, 

mozdulatsorokat. 

– Az elméleti ismeretekkel összhangban hangsorokat, skálákat, különböző pengetési– és 

ritmusvariációkkal is. 

– Arpeggio gyakorlatokat. 

– A felmerülő technikai problémának megfelelő etűdöket. 

 

Ösztönözze a tanulókat: 

– Játéktechnikájuk folyamatos fejlesztésére, gondozására, ezen belül kiemelten a szép 

gitárhangszín kialakítására. 

– Céltudatos gyakorlási módszer kialakítására. 

– A rendszeres társas muzsikálásra. 

 

Fordítson figyelmet: 

– A precíz hangszerhangolásra. 

– A művek igényes kidolgozására technikai és zenei szempontból egyaránt. 
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– A tudatos zenei memorizálásra. 

– A lapról játékra, mindig az előző év nehézségi szintjén gyakoroltatva. 

 

 

Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A tanuló ismerkedjen meg – életkorának megfelelő szinten – a gitár részeivel és 

felépítésével. 

– Vonalak, vonalközök számozása, violinkulcs.  

– Ütemvonal, kettősvonal, ismétlőjel. 2/4–es, 3/4–es, 4/4–es ütem.  

– Hangértékek és szünetjelek: egész, fél, negyed, nyolcad.  

– A megtanult törzshangok ábécés nevei.  

– A húrok számozásának, valamint a jobb és balkéz ujjazatának megismerése a tanult zenei 

anyaggal párhuzamosan. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A helyes testtartás, hangszertartás és kéztartás kialakítása. 

– A szabad és a ráhúzott pengetés (tirando, apoyando) megtanítása üres húrokon, továbbá 

az arpeggio pengetés  p–i–m–a ujjakkal. 

– Szünetek játéka az üres húrok tompításával. (Bal, majd jobb kézzel.) 

– Törzshangok megtanítása az első fekvésben. 

 

Ajánlott tananyag 

Puskás T.: Gitáriskola 

Nagy E.–Mosóczi M.: Gitáriskola I. 

Szendrey–Karper L.: 50 magyar népdal 

 

Követelmények 

Kétféle ritmusértéket (negyedet, nyolcadot) tartalmazó egyszólamú gyermekdalok és 

egyszerű népdalok játéka legalább pentaton, pentachord hangterjedelemben.  

Olyan könnyű gyakorlatok elsajátítása, melyekben gyakran fordulnak elő üres húrok. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Két népdal, illetve gyermekdal, 

– Egy könnyű etűd, vagy előadási darab, melyben gyakran fordulnak elő üres húrok. 

 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A tanuló ismerkedjen meg – életkorának megfelelő szinten– a gitár részeivel és 

felépítésével. 

– Vonalak, vonalközök számozása, violinkulcs.  

– Ütemvonal, kettősvonal, ismétlőjel. 2/4–es, 3/4–es, 4/4–es ütem.  

– Hangértékek és szünetjelek: egész, fél, negyed, nyolcad.  
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– Forte és piano.  

– Az ütemhangsúly.  

– A megtanult törzshangok ábécés nevei.  

– A húrok számozásának, valamint a jobb és balkéz ujjazatának megismerése a tanult zenei 

anyaggal párhuzamosan. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A helyes testtartás, hangszertartás és kéztartás kialakítása. 

– A szabad és a ráhúzott pengetés (tirando, apoyando) megtanítása üres húrokon, továbbá 

az arpeggio pengetés  p–i–m–a  ujjakkal. 

– Ostinato és dudabasszus kiséret 

– Szünetek játéka az üres húrok tompításával. (Bal, majd jobb kézzel.) 

– Törzshangok megtanítása az  első fekvésben. 

– Hangos–halk játék. Hangsúlyos hang játéka. 

– A többszólamúság lehetőség szerinti megtanítása együttpengetés nélkül.  

 

Ajánlott tananyag 

Puskás T.: Gitáriskola 

Nagy E.–Mosóczi M.: Gitáriskola I. 

Szendrey–Karper L.: 50 magyar népdal 

 

Követelmények 

Kétféle ritmusértéket (negyedet, nyolcadot) tartalmazó egyszólamú gyermekdalok és 

egyszerű népdalok játéka legalább pentaton, pentachord, hexachord hangterjedelemben.  

Népdalfeldolgozások ostinato, vagy dudabasszus kisérettel. 

Olyan könnyű darabok elsajátítása, melyekben gyakran fordulnak elő üres húrok. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Két népdal, illetve gyermekdal, 

– Két etűd, vagy előadási darab, melyben gyakran fordulnak elő üres húrok. 

 

 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

 

1. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A tanuló ismerkedjen meg a gitár részeivel és felépítésével. 

– Vonalak, vonalközök számozása, violinkulcs.  

– Ütemvonal, kettősvonal, ismétlőjel. 2/4–es, 3/4–es, 4/4–es ütem.  

– Hangértékek és szünetjelek: egész, fél, negyed, nyolcad.  

– Pontozott hangok, nyújtott és éles ritmus.  

– Primo–secondo, Da Capo al Fine.  

– A dinamika fogalma. Forte, mezzoforte és piano.  

– Az ütemhangsúly.  

– A megtanult hangok ábécés nevei, előjegyzések, módosított hangok.  

– Kis– és nagyszekund.  

– A húrok számozásának, valamint a jobb és balkéz ujjazatának megismerése a tanult zenei 

anyaggal párhuzamosan. 
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A hangszerkezelés fejlesztése 

– A helyes testtartás, hangszertartás és kéztartás kialakítása, stabilizálása 

– A szabad és a ráhúzott pengetés (tirando, apoyando) megtanítása, továbbá az arpeggio 

pengetés  p–i–m–a  ujjakkal. 

– A többszólamúság  megtanítása együttpengetés nélkül, majd együttpengetéssel.  

– Együttpengetés két ujjal, különböző variációkban.  

– Kétszólamú dallam–kiséret játék együttpengetéssel 

– Szünetek játéka az üres húrok tompításával.  

– Törzshangok megtanítása az első fekvésben.  

– Előjegyzés nélküli modális hangsorok játéka az első fekvésben.  

– Módosított hangok tanulása a zenei anyagnak megfelelően. C–dúr, G–dúr, F–dúr, a–

moll, e–moll, d–moll hangsorok játéka az első fekvésben. 

– Tanítsuk meg a zenei nyitás–zárás és a helyes hangsúlyok alkalmazását. Dinamikai 

váltás tanítása.  

 

Ajánlott tananyag 

Puskás T.: Gitáriskola 

Nagy E.–Mosóczi M.: Gitáriskola I. II. 

Szendrey–Karper L.: Gitárgyakorlatok I. 

Szendrey–Karper L.: 50 magyar népdal 

Fodor – Marnitz – Vass: Gitáros képeskönyv 

 

Követelmények 

Egyszólamú népdalok eljátszása p, illetve i–m–a ujjakkal, tirando, vagy apoyando, váltott 

pengetéssel. 

Könnyű kétszólamú népdalfeldolgozások és előadási darabok együttpengetéssel. 

A többszólamúság megjelenésével – az egész tanulási folyamatban – ügyeljünk a gondos 

szólamvezetésre a ritmusértékek szólamonkénti pontos betartásával. 

Könnyű arpeggio pengetésű etűdök, előadási darabok sok üres húrral. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy magyar népdal, 

– Egy etűd, melyben megtalálható az arpeggio valamilyen formája, 

– Két előadási darab, melyben megvalósul az együttpengetéses kétszólamúság. 

 

 

2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Tanítsuk meg a darabokban előforduló új ütembeosztásokat (3/8, 6/8) 

– A darabokban előforduló hangnemek ismerete. 

– Ismerje a tanuló a tizenhatod értékű hangot és szünetjelet, a pontozott nyolcadértéket, a 

triolát és a szinkópát. 

– Fontos a tanult darabok szerkezeti (formai) elemzése. 
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A hangszerkezelés fejlesztése 

– Játsszon a tanuló kétoktávos F– és G–dúr skálát az első fekvésben. 

– Gyakoroltassunk egy–egy húron kromatikus ujjgyakorlatokat. 

– A második fekvés és az egyszerű fekvésváltás megismerése. 

– A kettősfogások gyakorlása, fejlesztése.  

– Az együttpengetés és az arpeggio továbbfejlesztése könnyű kétszólamú darabokban. 

– Kezdjük el az artikuláció tanítását és alkalmazását a művekben. 

– Tanítsuk meg és alkalmazzuk a hangszínváltást. 

– Tanítsuk meg a természetes üveghangokat a XII. érintőnél. 

 

 

Ajánlott tananyag 

Nagy E.–Mosóczi M.: Gitáriskola II., III. 

Szendrey–Karper L.: Gitárgyakorlatok II., III. 

Fodor–Marnitz–Vass: Gitáros képeskönyv 

 

Követelmények 

Könnyű kétszólamú darabok eljátszása. 

Az arpeggio pengetés egyszerű darabokban (pl. Carulli, Carcassi, Sor).  

Lapról játék az előző év nehézségi szintjén. 

 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy etűd, 

– Három különböző jellegű darab. 

 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Ismerje meg a tanuló a gitár rövid történetét. 

– A darabokban előforduló hangnemek ismerete. 

– A darabokban előforduló összetettebb ritmusképletek ismerete. 

– A dúr és moll hármashangzat felépítése. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A scordatura használatának bevezetése; folytatása a további években. 

– Tanítsuk meg az ötödik fekvés hangjait.  

– Játszassuk a kétoktávos G–dúr skálát második fekvésben és a  C–dúr skálát ötödik 

fekvésben, harmadik húrról indítva.  

– Tanítsuk meg és gyakoroltassuk a legegyszerűbb  kötéseket bal kézzel (elpengetés, 

ráütés), és alkalmazni könnyű darabokban.  

– Fontos a hármasfogások tanítása és gyakorlása. 

– Tanítsuk meg a kisbarrét 2, majd 3 húron. 

– Tanítsunk egyszerű mechanikus ujjgyakorlatokat ismétlődő mozgásokkal. 

– Tanítsuk meg a természetes üveghangokat az V. és VII. érintőknél. 

– Fontos a sul ponticello és sul tasto játék, továbbá a dinamikai árnyalás (crescendo, 

diminuendo) megvalósítása. 
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– Kezdjük el a nem kívánt hangösszecsengések tompítását, kezdetben a domináns–tonika  

zárlatokban. (Pld. üres húron E–A, A–D) 

– Balkéz fogás–sémával összekapcsolt arpeggio gyakorlatok tanítása és játéka az ötödik 

fekvésig. 

 

Ajánlott tananyag 

Nagy E.–Mosóczi M.: Gitáriskola III., IV. 

Szendrey–Karper L.: Gitárgyakorlatok II.–IV. 

Fodor–Marnitz–Vass: Gitáros képeskönyv 

Repertoire gitárra (Ed. Mus. Z.14445) 

 

Követelmények 

Egy adott technikai problémát feldolgozó etűd megvalósítása (pl. kötés, kisbarré).  

Az első fekvés összekapcsolása más fekvésekkel egy mérsékelt tempójú etűdben, vagy 

előadási darabban. 

Könnyű tánctétel jellegzetességeinek megvalósítása. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy etűd, 

– Három különböző jellegű előadási darab. 

 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A modális hangsorok ismerete. Egyszerű harmóniai elemzés a tanár irányításával. 

– A dominánsszeptim–akkord megismerése. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Kezdjük el a prím és oktávhangolás tanítását üveghangokkal. 

– Tanítsuk meg az hetedik fekvés hangjait.  

– Kötések továbbfejlesztése (elpengetés, ráütés), és alkalmazása a darabokban. Játszani 

kell könnyű ékesítéseket is (pl. előke). 

– Négyesfogások bevezetése.  

– A barré továbbfejlesztése. Akkord fogások kis/tört barréval. 

– Vibrato megtanítása. 

– Tanítsuk meg a kétoktávos fekvésváltásos C–dúr skálát. Transzponáltassuk a G–dúr 

skálát a hetedik fekvésig. 

– Folytassuk a nem kívánt hangösszecsengések tompításának tanítását. 

– Balkéz fogás–sémával összekapcsolt arpeggio gyakorlatok továbbfejlesztése a hetedik 

fekvésig.  

– Tört–akkord játék megtanítása. 

 

Ajánlott tananyag 

Nagy E.–Mosóczi M.: Gitáriskola III.– V. 

Szendrey–Karper L.: Gitárgyakorlatok IV.–VI. 

Repertoire gitárra (Ed. Mus. Z.14445) 

F. Sor Op. 31.–35. 

Puskás: Klasszikus etűdök gitárra 
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Kováts: Könnyű darabok gitártanulóknak 

Brouwer: Etűdök I–V. 

 

 

Követelmények 

Reneszánsz, barokk tánctételek és klasszikus darabok stílusos megszólaltatása.  

Terjedelmesebb etűd megtanulása.  

Rövid, könnyű XX. századi vagy kortárs darabok megtanulása. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy etűd, 

– Három különböző stílusú előadási darab. 

 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Hangszertörténeti ismeretek gyarapítása. 

– Harmóniai elemzés az évfolyamnak megfelelő elméleti ismeretek alapján, a tanár 

irányításával. 

– Beszélgetés a romantikus és a XX. századi zenéről a tanult darabok alapján. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Tanítsuk meg a kilencedik fekvés hangjait.  

– Kötéses díszítések továbbfejlesztése. 

– Gyakoroltassuk a kromatikus skálákat és hétfokú hangsorokat egy húron, fekvésváltással. 

– Mechanikus kézügyesítők folyamatos gyakorlása. 

– Kezdjük el a 6 húros nagybarré tanítását. 

– A tört–akkord játék továbbfejlesztése. 

– Folytassuk a nem kívánt hangösszecsengések tompításának tanítását a balkéz 

bevonásával is. 

– Balkéz fogás–sémával összekapcsolt arpeggio gyakorlatok továbbfejlesztése a kilencedik 

fekvésig.  

– Lényeges az ujjrendezés alapelveinek rendszeres megbeszélése. 

 

Ajánlott tananyag 

Nagy E.–Mosóczi M.: Gitáriskola IV.– V. 

Szendrey–Karper L.: Gitárgyakorlatok V.–VIII. 

Repertoire gitárra (Ed. Mus. Z.14445) 

F. Sor Op. 31.–35. 

Puskás: Klasszikus etűdök gitárra 

Aguado: Etűdök I. 

Marschner, Mertz, Paganini és Tarrega könnyebb darabjai. 

Kováts: Könnyű darabok gitártanulóknak 

Brouwer: Etűdök VI.–X. 

Bartók–Szendrey: Gyermekeknek–ből könnyebb tételek. 

A Musica per Chitarra sorozat kiadványaiból az évfolyam nehézségi szintjének 

megfelelően válogatva. 
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Követelmények 

Mérsékelt tempójú etűd, amely magasabb fekvéseket is érint.  

Klasszikus tánctételek (pld. Sor Walzerek) előadása.  

Romantikus, (pld. Marschner: Bagatell) és XX. századi, vagy kortárs darabok (Pld. 

Brouwer Etűd VI–X.) eljátszása. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy etűd, 

– Három különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik romantikus, XX. századi, 

vagy kortárs darab. 

 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangszeres és elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló formai és harmóniai 

elemzés. 

– Ismerje fel a tanuló a főbb zenei korszakokat stílusjegyeik alapján. 

– Legyen képes a zenei formák (szvit– és szonátatételek) szerkezetének felismerésére és a 

tempók megállapítására tanári segítséggel. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Tanítsuk meg a háromoktávos dúr– és moll skálákat (E–dúr, e–moll). 

– Stabilizáljuk, erősítsük meg a nagybarrét. 

– Mechanikus kézügyesítők folyamatos gyakorlása. 

– Törekedjünk a a nem kívánt hangösszecsengések tompításának még differenciáltabb 

kivitelezésére. 

– Balkéz fogás–sémával összekapcsolt arpeggio gyakorlatok továbbfejlesztése.  

– Az önálló az ujjrendezés alapelveinek kialakítása. 

 

Ajánlott tananyag 

Aguado: Etűdök 

Carcassi Etűdök op. 60 

Giuliani: Etűdök 

Nagy E. – Mosóczi M.:Gitáriskola V. 

Szendrey–Karper L.: Gitárgyakorlatok VII–VIII. 

Repertoire gitárra (Ed. Mus. Z.14445) 

Régi spanyol muzsika 

Bach – Szendrey: 20 könnyű darab 

Bartók – Szendrey: Gyermekeknek 

Frescobaldi: Táncok és ária variációkkal stb. 

F. Sor: Etűdök op. 35, op. 31 

Fodor – Marnitz – Vass: Klasszicizmus 

Brouwer: Etűdök VI.–X. 

Faragó: Musica Ficta 

Pavlovits Dávid gitárdarabjai. 
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Követelmények 

Tudni kell a barokk szvit két különböző karakterű (gyors, lassú) tételét helyes 

tempóarányokkal játszani. 

Tanuljon meg a tanuló egy terjedelmesebb, vagy élénkebb tempójú etűdöt is. 

Játsszon a romantikus, XX. századi, és kortárs zeneszerzők műveiből. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy etűd, 

– Három különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik romantikus, XX. századi, 

vagy kortárs darab. 

 

 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

 

„B” tagozatos oktatásra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel 

és hangszeres adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá 

teszi arra, hogy megfeleljen a „B” tagozatos oktatás minőségben és mennyiségben 

magasabb követelményeinek.  

 

 

2. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Ismerje a tanuló a 2/2, 3/8, 6/8–os ütembeosztást. 

– Tanítsuk meg 3#, 2b előjegyzésig a dúr és moll hangnemeket. 

– Ismerje a tanuló a dinamikai árnyalást (crescendo, diminuendo). 

– Ismerje a prím, szekund, terc, kvart, kvint, oktáv hangközöket. 

– Tanítsuk meg a tizenhatodértéket és –szünetet; a triolát és a szinkópát, valamint a 

pontozott nyolcadot. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Tanítsuk meg a kis barré–t. Rendszeresen gyakoroltassuk a kromatikus skálát az I. 

fekvésben.  

– Tanítsuk meg a kétoktávos G–dúr skálát (üres húrok használata nélkül), különböző 

ritmusképletekkel is. 

– Ismerni kell az I. fekvés teljes hangkészlete mellett az V. fekvés törzshangjait is. 

– Játszassunk kettős– és hármasfogásokat is. 

– Kapcsoljuk össze az első fekvést más fekvésekkel is. 

– Tovább kell fejleszteni az arpeggio–játékot. 

– A sul ponticello és sul tasto játék megvalósítása fontos. 

– Gyakoroltassuk a staccato portato és tenuto játékot is. 

– Tanítsuk a hangolást, prím és oktáv hangközökkel. 

– Ismertessük meg a tanulót a természetes üveghangokkal. 

 

Ajánlott tananyag 

Nagy E.–Mosóczi M.: Gitáriskola II.–IV. 

Szendrey–Karper L.: Gitárgyakorlatok II.–IV. 

Fodor–Marnitz–Vass: Gitáros képeskönyv 
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Követelmények 

Az arpeggio pengetés megvalósítása egyszerű etűdben (Carcassi, Carulli, Sor).  

A dinamikai árnyalás gyakorlati megvalósítása. 

Az első fekvés más fekvéssel való összekapcsolása egyszerű etűdben vagy előadási 

darabban. 

A reneszánsz táncok  jellegzetességeinek megfigyelése. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy technikai gyakorlat vagy skála, 

– Egy etűd, 

– Három különböző jellegű darab. 

 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Tanítsuk meg a modális hangsorokat, hogy a darabokban megjelenő modális fordulatokat 

megmutathassuk. 

– Ismerni kell a dúr és moll hangsorokat 4#, 4b előjegyzésig. 

– Ismertessük meg a tanulókkal a szext és szeptim hangközöket. 

– Elméleti szinten foglalkozzunk a dúr és moll hármashangzat és dominánsszeptim–akkord 

felépítésével. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Fontos a fekvésváltás továbbfejlesztése; a kromatikus és diatonikus skála fekvésváltással. 

– Tanítsuk meg a kétoktávos C–dúr skálát, játszassuk a G–dúr skálát különböző 

fekvésekben. 

– Gyakoroltassuk a kötést bal kézzel (ráütés, elpengetés), különféle kombinációkkal. 

– Ismertessük meg a tanulóval az előkét és az utókát. 

– Tanítsuk meg a kis, tört, és nagy barré–t. 

– Kezdjük el gyakoroltatni a tremolo pengetést és az arpeggio–játék különféle változatait. 

– Gyakoroltassuk a IX. fekvés hangjait. 

– Alkalmazzuk a vibratót. Fejlesszük a dinamikai árnyalás minőségét. 

 

Ajánlott tananyag 

Nagy E.–Mosóczi M.: Gitáriskola III.– V. 

Szendrey–Karper L.: Gitárgyakorlatok IV.–VI. 

Repertoire gitárra (Ed. Mus. Z.14445) 

F. Sor Op. 31.–35. 

Puskás: Klasszikus etűdök gitárra 

Kováts: Könnyű darabok gitártanulóknak 

Brouwer: Etűdök I–V. 

 

Követelmények 

Barokk és klasszikus tánctételek díszítése. 

Nehézségi szint: Brescianello, G. Sanz és könnyebb Weiss darabok, Sor: Etűdök op. 31, 

op. 35 sorozat és Walzerek. 
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Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy technikai gyakorlat vagy skála, 

– Egy etűd, 

– Három különböző jellegű darab 

 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Tudatosítsuk az ujjrendezés alapelveit. 

– Végeztessünk a tanulókkal harmóniai elemzést egyszerű darabokban, tanári segítséggel. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Fontos a kromatikus skálák és a kézügyesítő (ujjfüggetlenítő), gyorsító gyakorlatok 

különböző fajtáinak gyakoroltatása.  

– Tanítsuk meg a háromoktávos E–dúr skálát. 

– Fejlesszük tovább a díszítési technikát. 

– Mutassuk meg az üveghangképzés további lehetőségeit. 

 

Ajánlott tananyag 

Nagy E.–Mosóczi M.: Gitáriskola IV.– V. 

Szendrey–Karper L.: Gitárgyakorlatok V.–VIII. 

Repertoire gitárra (EMB Z.14445) 

F. Sor Op. 31.–35. 

Puskás: Klasszikus etűdök gitárra 

Aguado: Etűdök I. 

Marschner, Mertz, Paganini és Tarrega könnyebb darabjai. 

Kováts: Könnyű darabok gitártanulóknak 

Brouwer: Etűdök VI.–X. 

Bartók–Szendrey: Gyermekeknek–ből könnyebb tételek. 

 

Követelmények 

Különböző fekvések használata etűdökben.  

Klasszikus tánctétel, romantikus vagy impresszionista darabot, illetve rövid XX. századi 

műveket stílushű előadása. 

Nehézségi szint: Aguado: Etűdök, Carcassi: Etűdök op. 60, Ponce: Prelűdök stb. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy technikai gyakorlat vagy skála, 

– Egy etűd, 

– Három különböző jellegű darab. 

 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangszeres és elméleti órákon szerzett ismeretek felhasználásával önállóan végezzen a 

tanuló formai, és harmóniai elemzést. 
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– Tanulja meg a tanuló elméleti szinten a hármas– és négyeshangzatok megfordításait. 

– Tanítsuk a zenei formákat (pl. szvit, szonáta) és azok szerkezetét és a 

tempójellegzetességeket. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Tanítsuk meg a háromoktávos e–moll skálát, továbbá a modális hangsorokat egy húron, 

egy oktáv hangterjedelemben, valamint az egészhangú skálára épített különféle 

hangközmeneteket, változatos pengetési módokkal, kézügyesítő és gyorsaságfejlesztő 

gyakorlatokkal.  

– A tanulóknak törekedni kell az önálló, tudatos ujjrendezés kialakítására és a gyakorlás 

módszerességére. 

 

Ajánlott tananyag 

Aguado: Etűdök 

Carcassi: Etűdök op. 60 

Giuliani: Etűdök 

Nagy E. – Mosóczi M.:Gitáriskola V. 

Szendrey–Karper L.: Gitárgyakorlatok VII–VIII. 

Repertoire gitárra (Ed. Mus. Z.14445) 

Régi spanyol muzsika 

Bach – Szendrey: 20 könnyű darab 

Bartók – Szendrey: Gyermekeknek 

Frescobaldi: Táncok és ária variációkkal stb. 

F. Sor:  Etűdök op. 35, op. 31 

Fodor – Marnitz – Vass: Klasszicizmus 

Bartók–Szendrey: Gyermekeknek 

Brouwer: Etűdök VI.–X.  

Faragó: Musica Ficta 

 

Követelmények 

Játsszon a tanuló reneszánsz műveket.  

Tudja előadni helyes tempóaránnyal a barokk szvit két különböző karakterű (gyors, lassú) 

tételét. 

Tanuljon meg a tanuló legalább egy terjedelmes etűdöt is. 

Szólaltasson meg legalább egy mérsékelt tempójú romantikus művet. 

Nehézségi szint: L. Milan pavane–jai, de Visée tánctételei, könnyű Tarrega–, Marschner–

darabok, Carcassi: Etűdök op. 60. 

 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy technikai gyakorlat vagy skála, 

– Egy etűd, 

– Három különböző jellegű darab. 

 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangszeres továbbfejlődés mellett fontos a zenei tájékozottság elmélyítése és a 
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zenélési kedv ébrentartása. 

– Szükséges a darabok szerkezeti, formai elemzése (barokk szvit, fúga, klasszikus szonáta 

stb.). Lényeges a darabok önálló kiválasztása és megtanulása a tanár felügyelete mellett. 

 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Fontos a technikafejlesztés kézerősítő és gyorsaságfejlesztő gyakorlatokkal. Lényeges a 

hangminőség állandó javítása. 

– Játszassunk kromatikus skálát; dúr, moll és modális skálákat többféle hangnemben. 

– Tanítsunk tercskálákat. 

– Az egészhangú skálára épített valamennyi hangköz gyakorlása változatos pengetési 

módokkal. Cél: a játékbiztonság és állóképesség növelése. 

– A tanuló ismerje meg a gitárjáték különleges effektusait: rasgueado, étouffé, kopogás. 

 

Ajánlott tananyag 

Carcassi: Etűdök op. 60, Capricciók 

Giuliani: Etűdök 

Legnani: Capricciók 

Repertoire gitárra (Ed. Mus. Z.14445) 

Dowland: Táncok és Fantáziák 

Bach: Sonate e Partite könnyebb tételei 

Bach: Lantművek (Sárközy) könnyebb tételei 

Giuliani: Szonáta op. 15. 

Napoleon Coste: Etűdök, előadási darabok 

Tarrega: Mazurkák, Tango 

A Musica per Chitarra Mertz kötetei 

Könnyű koncertdarabok gitárra (Mosóczi–Nagy) 

Bartók–Szendrey: Gyermekeknek 

Villa–Lobos: e–moll Prelűd 

Brouwer: Etűdök XI–XV. 

XX. századi  magyar szerzők darabjai (pld. Farkas Ferenc) 

Kortárs szerzők (pld. Pavlovits Dávid gitárdarabjai.) 

 

Követelmények 

Különböző karakterű, nehezebb barokk tánctételek előadása. 

Technikafejlesztés gyors előadási darabokkal, illetve etűdökkel. 

Nehézségi szint: Bach–szvitek/partiták könnyebb tánctételei, Legnani, Sor darabjai, 

Carcassi: Etűdök op. 60, Brouwer–etűdök, Villa–Lobos–prelűdök. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy technikai gyakorlat vagy skála, 

– Egy etűd, 

– Három különböző jellegű darab. 
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Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

„A” tagozat  

 

A tanuló rendelkezzék a gitárjátékhoz szükséges koncentrálóképességgel. 

Alkalmazza a tanulmányai során elsajátított zenei és technikai ismereteket. Különböző 

stílusú darabok önálló feldolgozásával és memorizálásával artikulált, dinamikailag árnyalt 

hangszerjátékot valósítson meg. 

 

Ismerje 

– a gitár hangjait, tudja hangszerét behangolni, 

– a tanult anyagban előforduló tempó– és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei 

műszavakat és ezek jelentését, 

– a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni 

és leírni azokat. 

 

Ismerje és készségszinten alkalmazza a gitárjáték alapvető technikai elemeit: 

– a fekvésjátékot, fekvésváltást, 

– a kis és nagy barré–t, 

– a kötéseket (ráütés, elpengetés), 

– a dallamjátékot apoyando és tirando pengetéssel, 

– az akkordfelbontás (arpeggio) különböző formáit, 

– a törtakkord megszólaltatását, 

– a nem kívánt hangösszecsengések tompítását (jobb és bal kézben egyaránt). 

 

Legyen képes különböző játékmódok megvalósítására: 

– dallam akkordkísérettel (pl. Neusiedler–darabok), 

– harmóniafelbontásos játék (pl. Carcassi, Diabelli, Giuliani), 

– egyszerű többszólamú darabokban szólamvezetés, dallamkiemelés (pl. Losy, Campion, 

Robert de Visée). 

 

Rendelkezzék az egyszerű kortárs darabok (pl. Borsody, Brouwer) eljátszásához szükséges 

zenei alapismeretekkel és technikai készségekkel. 

 

Repertoárjának egy részét tudja kotta nélkül játszani. 

 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak koncertszerű bemutatásával: 

– G–dúr, C–dúr skála 2 oktávon, háromoktávos E–dúr skála, transzponálva, repetíciós 

pengetéssel is, kromatikus skálák, arpeggio–gyakorlatok, 

– 2 etűd (pl. Carcassi: Etűdök op. 60), 

– 1 vagy 2 reneszánsz vagy barokk mű, 

– XX. századi művek (pl. Bartók – Szendrey). 

A választott etűdök tartalmazzanak egymástól eltérő technikai feladatokat. 

A teljes anyagot kotta nélkül kell előadni. 
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A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Gitár főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– 3 oktávos dúr, vagy moll skála fekvésváltással, váltott pengetéssel, közepes tempóban, 

vagy kromatikus skála 1 húron fekvésváltással. 

– Egy klasszikus etűd; Sor: Op. 31., Op. 35., Carcassi: Op. 60./2., 3., 6., 7. etűdök 

nehézségi szintjén. 

– Három különböző stílusú előadási darab a következő nehézségi szinteken: 

Reneszánsz zene: pld. Reneszánsz magyar táncok gitárra (Edition Simonffy 151)  

Barokk zene: pld. Brescianello, Weiss tánctételei, Bach: Notenbüchlein für A. M. Bach 

átiratai (Nagy–Mosóczi: Gitáriskola V., Szendrey: Gitárgyakorlatok V. kötet.) 

Klasszikus zene: pld. Carulli: Larghetto alla siciliana (Nagy–Mosóczi: Gitáriskola V./78.) 

Carcassi: Capriccio (Nagy–Mosóczi: Gitáriskola V./50.) Sor: Allegretto (Szendrey: 

Gitárgyakorlatok VI./1.) 

Romantikus zene: pld. Marschner: Bagatelle (Nagy–Mosóczi: Gitáriskola V./79.) 

XX. századi / Kortárs zene;. Bartók–Szendrey: Gyermekeknek–ből könnyebb darabok: 1–

5., 10. (EMB Z.7495) (Szendrey: Gitárgyakorlatok V. kötet) Kováts: Rövid darabok 

gitártanulóknak I./5., 8. (EMB Z. 8883) (Nagy–Mosóczi: Gitáriskola IV./48.) Brouwer: 

Estudios sencillos I–X. nehézségi szintjén. 

 

„B” tagozat 

– 3 oktávos dúr, vagy moll skála fekvésváltással, ritmusvariációval, gyorsabb tempóban, 

vagy kromatikus skála 1 húron fekvésváltással, gyorsabb tempóban. 

– Egy klasszikus etűd; Carcassi: Op. 60./8.–17. etűdök nehézségi szintjén. 

– Három különböző stílusú előadási darab a következő nehézségi szinteken: 

Reneszánsz zene: pld. Luis Milan: 6 Pavane  

Barokk zene: pld. J. Dowland: Seven Pieces, Robert de Visée: d–moll Szvit tételei, Bach: 

Sonate e Partite, Lantművek könnyebb tételei. 

Klasszikus zene: pld. Sor: Menüettek, Keringők, Giuliani: C–dúr Szonáta op. 15.   

Romantikus zene: pld. Tarrega könnyebb darabjai (Mazurkák) 

XX. századi / Kortárs zene;. Bartók–Szendrey: Gyermekeknek–ből 6., 13., 17., 21. (EMB 

Z.7495) (Szendrey: Gitárgyakorlatok V. kötet) Kováts: Rövid darabok gitártanulóknak I., 

II. (EMB Z. 8883, Z. 12065) Brouwer: Estudios sencillos VI–XV. nehézségi szintjén. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes test– és hangszertartás, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 
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– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– állóképesség. 

 

 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

 

7. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A kottaolvasási készség továbbfejlesztése. Szólamvezetés elemzése egyszerűbb 

reneszánsz fantáziákban. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az alapfok évfolyamain megszerzett technikai készségek esetleges hiányosságainak 

pótlása, kéztartás(ok) szükség szerinti korrigálása.  

 

Ajánlott tananyag 

Carcassi: Op. 60  

Sor: Etűdök Op.29. 

Adrian Le Roy: Fantáziák és táncok 

Losy, Roncalli, Brescianello többtételes művei 

Carcassi, Carulli, Giuliani szonátatételei. 

Ponce: Prelűdök 

Brouwer: Etűdök XI–XX. 

Könnyű kortárs művek (Farkas, Sári, Szokolay, Kováts) 

 

Követelmények 

A tanuló legyen képes a technikai és zenei felkészültségének megfelelő darabokban a 

szólamvezetések pontos megvalósítására.  

Igényszint támasztása a játéktisztaság tökéletesítésére, különös tekintettel a tompításokra. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy etűd  

– Három különböző stílusú előadási darab. 

 

 

8. évfolyam“A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Mélyítsük el a tanuló ismereteit a barokk zenében. (Szvit, fantázia)  

– Elevenítsük fel ismereteit a klasszikus formatan terén. (Szonáta és rondóforma) 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az alapfok évfolyamain megszerzett technikai készségek továbbfejlesztése.  

– Skálagyorsítás, az arpeggio gyakorlatok gyorsítása.  

– Bonyolultabb ujjfüggetlenítő gyakorlatok. 
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Ajánlott tananyag 

Carcassi: Etűdök Op. 60 

Sor: Etűdök Op. 29. 

Giuliani: Etűdök Op. 48. 

Brouwer: Etűdök, könnyebb előadási darabok 

Mudarra és Narvaez fantáziák 

Bach: Lantművek tételei 

Weiss: Szvit tételek 

Sor: Menüettek 

Ponce: Prelűdök 

Villa–Lobos: Prelűdök 

Bartók–Szendrey: Gyermekeknek 

Kortárs zene a technikai szintnek megfelelően. 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a játszott művek szerkezetét, stílusjegyeit.  

Az előadásmód fejlesztése a zenei tartalom egyre színesebb megszólaltatásának irányába. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy etűd, 

– Három különböző stílusú előadási darab. 

 

 

9. évfolyam“A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Ismertessük meg a tanulót a variációs művek jellegzetességeivel (barokk, klasszikus)  

– Fejlesszük készségeit a romantikus és impresszionista művek előadásának terén. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A tanult gyakorlatok rendszeres ismétlése, a hiányosságok pótlása.  

– Gyorsaságfejlesztő gyakorlatok.  

 

Ajánlott tananyag 

Sor: Etűdök Op. 29 

Coste: Etűdök Op. 38. 

Tarrega, Sagreras, Pujol etűdök. 

Bach: Lantszvitek, csellószvit–átiratok tételei. 

Diabelli: Szonáták 

Giuliani és Sor könnyebb variációs művei. 

Lauro: Vals–ok 

Barrios kisebb művei. 

 

Követelmények 

Legyen képes a tanuló többtételes, változatos karakterű művek kifejező előadására. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy etűd, 

– Három különböző stílusú előadási darab. 
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10. évfolyam“A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Mélyítsük el a tanuló tudását a modern művek jellegzetességeiben.  

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az esetleges technikai hiányosságok pótlása.  

– A tanult gyakorlatok tökéletesítése és gyorsítása.  

– Nehezebb ügyesítő gyakorlatok a technikai elemek kombinálásával.  

– Tanítsuk a modern művekben előforduló hangeffektusokat. 

 

Ajánlott tananyag 

Sagreras, Pujol, Villa–Lobos etűdök 

Reneszánsz táncok és fantáziák  

Bach: Lantszvitek, csellószvit–átiratok tételei 

Giuliani, Sor és Coste szonáták, variációk 

Albeniz, Barrios, Tarrega, Torroba, Turina darabjai 

Villa–Lobos: Choros 

Leo Brouwer gitárdarabjai 

 

Követelmények 

Legyen képes a tanuló többtételes, változatos karakterű művek kifejező előadására. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy etűd, 

– Három különböző stílusú előadási darab. 

 

 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

 

7. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A kottaolvasási készség továbbfejlesztése.  

– Szólamvezetés elemzése reneszánsz és barokk művekben. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az alapfok évfolyamain megszerzett technikai készségek esetleges hiányosságainak 

pótlása, kéztartás(ok) szükség szerinti korrigálása. 

– Mechanikus ügyesítő, erősítő és gyorsító gyakorlatok kibővítése. 

 

Ajánlott tananyag 

Carlevaro: Serie didactica para guitarra 

Scott Tennant: Pumping nylon 

Carcassi: Op. 60  

Sor: Etűdök Op.29. 
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Adrian Le Roy: Fantáziák és táncok 

Losy, Roncalli, Brescianello többtételes művei 

Carcassi, Carulli, Giuliani szonátatételei. 

Ponce: Prelűdök 

Brouwer: Etűdök XI–XX. 

Könnyű kortárs művek (Farkas, Sári, Szokolay, Kováts) 

 

Követelmények 

A tanuló legyen képes a technikai és zenei felkészültségének megfelelő darabokban a 

szólamvezetések pontos megvalósítására.  

Igényszint támasztása a játéktisztaság tökéletesítésére, különös tekintettel a tompításokra. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy etűd, 

– Három különböző stílusú előadási darab. 

 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Mélyítsük el a tanuló ismereteit a barokk zenében. (Szvit, partita, fantázia, fúga)  

– Elevenítsük fel ismereteit a klasszikus formatan terén. (Szonáta és rondóforma)  

– Részletesen elemezzünk egy klasszikus szonátatételt. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az alapfok évfolyamain megszerzett technikai készségek továbbfejlesztése.  

– Skálagyorsítás, az arpeggio gyakorlatok gyorsítása.  

– Bonyolultabb ujjfüggetlenítő gyakorlatok.  

– Mechanikus ügyesítő, erősítő és gyorsító gyakorlatok kibővítése. 

 

 

Ajánlott tananyag 

Carlevaro: Serie didactica para guitarra 

Scott Tennant: Pumping nylon 

Carcassi: Etűdök Op. 60 

Sor: Etűdök Op. 29. 

Giuliani: Etűdök Op. 48. 

Brouwer: Etűdök, előadási darabok 

Mudarra és Narvaez fantáziák 

Bach: Lantművek tételei 

Weiss: Szvit tételek 

Sor: Menüettek 

Ponce: Prelűdök 

Villa–Lobos: Prelűdök 

Bartók–Szendrey: Gyermekeknek 

Kortárs zene a technikai szintnek megfelelően. 
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Követelmények 

A tanuló ismerje a játszott művek szerkezetét, stílusjegyeit.  

Fejlődjön játéka a zenei tartalom egyre színesebb megszólaltatásának irányába.  

Legyen képes adottságainak megfelelően intenzív zenei gesztusok megvalósítására. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy etűd, 

– Három különböző stílusú előadási darab. 

 

 

9. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Ismertessük meg a tanulót a variációs művek jellegzetességeivel (barokk, klasszikus)  

– Fejlesszük készségeit a romantikus és impresszionista művek előadásának terén. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A tanult gyakorlatok rendszeres ismétlése, a hiányosságok pótlása.  

– Gyorsaságfejlesztő gyakorlatok.  

– Erősítő gyakorlatok a kéz állóképességének növelésére. 

 

 

Ajánlott tananyag 

Carlevaro: Serie didactica para guitarra 

Scott Tennant: Pumping nylon 

Sor: Etűdök Op. 29 

Coste: Etűdök Op. 38. 

Tarrega, Sagreras, Pujol etűdök. 

Bach: Lantszvitek, csellószvit–átiratok  

Weiss: Passacaglia 

Diabelli: Szonáták 

Giuliani és Sor könnyebb variációs művei. 

 Lauro: Vals–ok 

Barrios művei. 

 

Követelmények 

Legyen képes a tanuló többtételes, változatos karakterű művek kifejező előadására. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy etűd, 

– Három különböző stílusú előadási darab. 

 

 

10. évfolyam “B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Mélyítsük el a tanuló tudását a modern művek jellegzetességeiben.  
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A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az esetleges technikai hiányosságok pótlása. A tanult gyakorlatok tökéletesítése és 

gyorsítása  

– Nehezebb ügyesítő gyakorlatok a különböző technikai elemek kombinálásával.  

– Személyre szabott bemelegítési szisztéma kidolgozása.  

– A modern művekben előforduló hangeffektusok megszólaltatásának tökéletesítése. 

 

Ajánlott tananyag 

Carlevaro: Serie didactica para guitarra 

Scott Tennant: Pumping nylon 

Luigi Biscaldi: Esercizi speziali di virtuosismo 

Sagreras, Pujol, Villa–Lobos etűdök 

Reneszánsz táncok és fantáziák kapodaszter használatával is. 

Bach: Lantszvitek, csellószvit–átiratok tételei. 

Giuliani, Sor és Coste szonáták, variációk. 

Albeniz, Barrios, Tarrega, Torroba, Turina darabjai 

Villa–Lobos: Choros 

Különböző hangeffektusokat tartalmazó XX. Századi, vagy kortárs darabok (pld. Brouwer, 

Patachich Iván gitárdarabjai.) 

 

Követelmények 

A tanuló legyen képes hangszertechnikájának önálló fejlesztésére.  

Gazdag hangszínek és karakterek megvalósítására.  

Többtételes szvit vagy szonáta megtanulására.  

Könnyebb barokk versenymű egy tételének előadására.  

A kortárs zenében előforduló hangeffektusok kivitelezésére. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy etűd, 

– Három különböző stílusú előadási darab. 

 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

„A” tagozat  

A tanuló legyen képes tanulásának önálló folytatására, a zenei önképzés megvalósítására. 

Legyen olyan hangszerkezelési képességek birtokában, mely alkalmassá teszi az amatőr 

társas zenélésben felszabadult, aktív részvételre. 

 

„B” tagozat (Az „A" tagozat követelményein felül) 

A tanuló jusson olyan hangszeres és előadói készségek birtokába, mely elérhetővé teszi 

számára a zenei pálya választásának lehetőségét, továbbtanulást magasabb 

iskolatípusokban.  

 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 



 

 

261 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Gitár főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

Három oktávos dúr–vagy moll skála, vagy tercskála. 

– Egy etűd; Carcassi: 25 Etűd op. 60 (EMB 12091) nr. 19., 20., 23., F. Sor op. 29 

(Universal) nr. 1., Aguado: Etűdök II. kötetből (EMB 12378) nr. 9., 11., 12., Giuliani: 24 

etűd op. 48 (EMB 12963) nr. 20., 21., Leo Brouwer VI–XV. nehézségi szintjén. 

– Két különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik lehet többtételes; reneszánsz és 

barokk darabok; John Dowland: Táncok és Fantáziák (EMB 8769), J. S. Bach: Könnyű 

tánctételek, Lantszvitek (EMB 13184), klasszikus és romantikus darabok: F. Carulli (EMB 

8821), Giuliani (EMB 12182, EMB 8931, EMB 8932), F. Sor művei (EMB 8799, 14445 

kötetben, Ricordi, Universal); Carulli, Johann Kaspar Mertz: Románc (EMB 13519 

kötetben), F. Tarrega: Marieta, Rosita; XX. századi szerzők: Leo Brouwer, Farkas Ferenc 

(EMB 6303), Villa–Lobos: Prelud II. V. nehézségi szintjén 

– Egy kamaramű; Scarlatti: Öt Szonáta két gitárra (Fodor–Mosóczi) nehézségi szintjén. 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

Három oktávos dúr–vagy moll skála, vagy tercskála, szextskála 

– Egy etűd; Carcassi: 25 Etűd op. 60 (EMB 12091) nr. 24., 25.; F. Sor: Zwölf Etuden op. 

29 (Universal) nr. 4., Giuliani: Etűdök gitárra op. 48. (EMB 12963) nr. 22., 23., 24., Villa–

Lobos: Etűdök nehézségi szintjén. 

– Két különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik lehet egy szvit vagy versenymű 

több tétele, vagy egy szonáta, a másik egy kortárs mű; reneszánsz szerzők: Bakfark Bálint 

(EMB 7031, EMB 7793, EMB 12033), J. Dowland: Luis Milan, Gaspar Sanz, Frescobaldi 

művei (EMB 13248), J. S. Bach: Lantszvitek (EMB 13184), csellószvitek tételei, valamint 

szonáták és partiták tételei; Fernando Sor szonátái; romantikus szerzők, pl. F. Tárrega 

Romantikus darabok (EMB 8327) J. K. Mertz (EMB 13157, EMB 13519) továbbá 

Moreno–Torroba, Manuel de Falla, Isaak Albéniz,  Augustin Barrios Mangoré művei; XX. 

századi szerzők: Leo Brouwer, Farkas Ferenc (EMB 6303), Villa–Lobos: Prelüdök, Choros 

nehézségi szintjén. 

– Egy kamaramű; Vivaldi könnyebb versenyművei, Giuliani: Duo Concertante per flauto e 

chitarra, Joplin: Ragtime nehézségi szintjén. 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes test– és hangszertartás, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 
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A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Megfelelő mennyiségű és minőségű hangszer.  

Legalább két darab kottatartó, két darab állítható lábzsámoly. 

Félévenként egy húrkészlet.  

Metronóm. 
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1.9.  BILLENTYŰS  TANSZAK 
 

1.9.1. FŐTÁRGY 

 

ZONGORA 
 

A zongoratanítás feladatai 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a zongora alapvető sajátosságait, felépítését, működésének elvét (kalapács–mechanika, 

pedálszerkezet, hangolás), akusztikai sajátosságait, 

– a hangszer gazdag irodalmának legjelentősebb zeneszerzőit és előadóművészeit, 

– a hangszer kialakulásának vázlatos történetét. 

 

Alakítson ki 

– a testarányoknak megfelelő elhelyezkedéssel természetes hangszerkezelést, 

– megfelelő kéztartást, 

– független játszóapparátust (ujjak, kar), a kezek önállóságával, 

– rugalmas, laza ízületeket (váll, könyök, csukló, ujjtő), 

– az adottságok alapján kiegyenlített zongoratechnikát (sima pozícióváltást, a kezek ügyes 

alá– és fölétevését), 

– differenciált billentést, ujjvégérzetet. 

 

Tegye képessé a tanulókat arra, hogy 

– tudjon a billentyűzet teljes terjedelmében tájékozódni és azon játszani, 

– tudja a zongorajáték alapelemeit, játékformáit (skála, hármashangzat, futam, kettősfogás, 

tremolo, trilla, díszítés), a billentésmódokat (legato, staccato, tenuto, leggiero, portato, 

non legato) a zenei anyaghoz alkalmazni, 

– tudja a zongorapedálokat megfelelően használni, 

– a mű mondanivalójának megfelelően tudja kifejező hangon, hangszínben, hangerőben, 

gazdagon megszólaltatni a hangszert, a zenei karaktereket megvalósítani, 

 

Fejlessze a tanuló 

– muzikalitását a hajlékony, dinamikában árnyalt dallamformálással, a dallam és kíséret 

viszonyának igényes kimunkálásával, billentéskultúrával, 

– zenei hallását, a tiszta intonációt, a melodikus, a polifon és funkciós hallást, 

– metrum– és ritmusérzékét, az egyenletes tempótartását, 

– kottaolvasási készségét, lapról játékát, memóriáját, 

– hangszerkezelését, technikáját az ügyesítők, az ujjgyakorlatok, etűdök, skálák 

alkalmazásával. 

 

 

Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Az életkori és egyéni sajátosságok miatt a haladás üteme személyre szabott. Az oktatási 

programot és az alkalmazott tanári módszert az éneklésre, az ösztönösségre és a gyermeki 

alkotófantáziára alapozva kell kialakítani. 
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Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 

– a hangszer vázlatos megismerése, 

– tájékozódás a billentyűzeten (fehér–fekete billentyűk, regiszterek stb.), 

– gyermekdalok tanulása, 

– elemi ritmusképletek ismerete (belső lüktetés érzete), 

– azonosság, különbözőség felismerése a feldolgozott zenei anyagban, 

– az elemi szintű kottaolvasás előkészítése. 

 

Hangszerkezelés és technika: 

– készségfejlesztő játékok, 

– a non legato, legato játék alapjai, 

– a kézfüggetlenítés előkészítése, 

– különböző kifejezésmódok, érzelmek, hangszeres megvalósítása játékos formában, 

– kortárs zene játékelemeinek előkészítése, 

– egyszerű gyermekdalok megszólaltatása változatos módon. 

 

Ajánlott tananyag 

Aszalós T.: A zongorázó gyermek I., III. kötet 

Kurtág Gy.: Játékok I., VI. 

Papp L.: Zongora ABC 

 

Követelmény: 

Helyes ülésmód. 

Néhány mondóka, gyermekdal, dallam kifejező hangszeres megszólaltatása külön, illetve 

kétkezes változatban. 

Elemi hangszerkezelési ügyesség kialakulása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Három darab (az egyéni fejlődéstől függően adjon értékelhető keresztmetszetet az 

elsajátított hangszerkezelés alapelemeiről) 

 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 

– tájékozódás a billentyűzeten (fehér–fekete billentyűk, regiszterek stb.), 

– gyermekdalok tanulása, 

– elemi ritmusképletek ismerete (belső lüktetés érzete), 

– azonosság, különbözőség felismerése a feldolgozott zenei anyagban, 

– elemi szintű kottaolvasás. 

 

Hangszerkezelés és technika: 

– készségfejlesztő játékok, 

– a non legato, legato, staccato játék alapjai, 

– a kézfüggetlenítés előkészítése, 

– különböző kifejezésmódok, érzelmek hangszeres megvalósítása játékos formában, 

– kortárs zene játékelemeinek előkészítése, 

– egyszerű gyermekdalok megszólaltatása változatos módon. 
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Ajánlott tananyag 

Aszalós T.: A zongorázó gyermek I., III. kötet 

Kurtág Gy.: Játékok I., VI. 

Papp L.: Zongora ABC 

Lakos Á.: Zongoraiskola 

 

Követelmény: 

Helyes ülésmód. 

Néhány mondóka, gyermekdal, dallam kifejező hangszeres megszólaltatása külön, illetve 

kétkezes változatban. 

Elemi hangszerkezelési ügyesség kialakulása. 

Kottaolvasás kezdő szinten. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Három darab (az egyéni fejlődéstől függően adjon értékelhető keresztmetszetet az 

elsajátított hangszerkezelés alapelemeiről) 

 

 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

 

1. évfolyam „A” tagozat 

 

Az 1. évfolyam tanterve a 8 éves tanulók (általános iskola 3. évfolyam) életkori 

sajátosságainak figyelembevételével készült. 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 

– ismerkedés a zongorával (a hangszer felépítése, működése stb.), 

– dallamsorok, motívumok azonosságának, hasonló részek különbözőségeinek felismerése 

(kérdés–felelet), 

– kulcsok, előjegyzések, módosítójelek, 

– ütemmutatók: 2/4, 3/4, 4/4, 

– pentachord, pentaton, 

– dúr és moll hangsor, vezetőhang, 

– hangközök: oktáv, kvint, kvart, szekundok, tercek, 

– hangjegyértékek (egész, fél, negyed, nyolcad), szünetjelek, 

– nyújtópont (fél és negyed érték mellett), nyújtott, élesritmus, triola, 

– kottaolvasás hangnévvel, ritmusban, 

– a kottában előforduló zenei műszavak, jelzések értelmezése, 

– tájékozottság a magyar gyermek– és népdalokban (sorszerkezet), 

– a klasszikus zenei stílus alapjai, 

– a kortárs zene néhány alapeleme, notációja, 

– formálás: indítás–lezárás. 

 

Hangszerkezelés, technika: 

– helyes ülésmód, 

– a kar és az ujjak együttműködése, a kezek függetlenítése ritmikában, billentésben, 

– a staccato és a legato játékmód különböző formái, 

– a pozícióérzet, a pozíciós ujjrend kialakítása,  
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– az ujjalátevés előkészítése, 

– pentachordok, skálajáték külön kézzel, kettősfogások, a kisakkord, 

– unisono, tükörjáték, dudabasszus. 

 

Ajánlott tananyag 

Aszalós T.: A zongorázó gyermek I–II. (Choral Kft. 1991.)  

Bartók: Mikrokozmosz I. 

Czövek: Zongoraiskola I. (Zeneműkiadó) 

Haydn: Hat kis menüett zongorára (Csurka M., EMB) 

Kabalevszkij: 12 könnyű zongoradarab (Moszkva) 

Könnyű zongoramuzsika a XVIII. századból (Hernádi) 

Kurtág Gy.: Játékok I–II., VI. (EMB) 

Magyar szerzők könnyű zongoradarabjai (Váczi) 

Papp L.: Zongora ABC 

Papp L.: 27 kis zongoradarab  

Régi táncok gyermekeknek (Hernádi Lajosné, Hajdú Anna, Fantóné Kassai Mária, 

Komjáthy Aladárné) 

Teőke M.: Találkozások a zongoránál 

Teőke M.: Válogatott etűdök I. 

Türk, D. G.: Gyermekévek (Sármai, EMB) 

Zongoraiskola I. (Hernádi Lajosné, Inselt Katalin, Fantóné Kassai Mária, Komjáthy 

Aladárné, Máthé Miklósné, Zeneműkiadó 1964.) 

Aszalós T.: A zongorázó gyermek III. (1995) 

Majkapar: Első lépések 

Teőke M.: Egy–mással (Akkord) 

Türk, D. G.: Négykezes zongoradarabok gyerekeknek (Csurka M.) 

Weiner: 3 kis négykezes darab 

 

Követelmény 

Egyszerű népdalfeldolgozások, négykezesek. 

A megismert stílusokat képviselő művek kottahű megszólaltatása. 

Kottaolvasás violin– és basszuskulcsban. 

A tudásszintnek megfelelő zenei anyag egy részének memorizálása, az otthoni gyakorlás 

kialakítása. 

A tanuló legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak 

elsajátításáról. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Három mű kotta nélkül.  

 

 

2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 

– az előzőekben tanultak ismétlése, 

– a dúr és moll hangsor szerkezete, hangközei, hármashangzat, 

– tonika, domináns, szext, szeptim hangközök 

– nyújtópont nyolcad után, szinkópa, triola, új ütemmutatók, 

– a zenei építkezés alapkövei (periódus, visszatérés, két– és háromtagú forma), 
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– barokk és klasszikus táncok, azok főbb jellemvonásai, 

– lapról játék egy szólamban, 

– jelek, idegen kifejezések ismerete. 

 

Hangszerkezelés, technika: 

– a kezek függetlenítése (dallam és kíséret), 

– dúr és moll skála, külön kézzel, 

– kisakkord és fordításai (kézalkattól függően a későbbiekben nagy akkord), kettősfogás, 

hármashangzat–felbontás, 

– etűdjáték (a zenei anyaghoz kapcsolódóan). 

 

Ajánlott tananyag 

Aszalós T.: A zongorázó gyermek I–II. (Choral Kft. 1991.)  

Bartók: Mikrokozmosz I. 

Czövek: Zongoraiskola I. (Zeneműkiadó) 

Haydn: Hat kis menüett zongorára (Csurka M., EMB) 

Kabalevszkij: 12 könnyű zongoradarab (Moszkva) 

Könnyű zongoramuzsika a XVIII. századból (Hernádi) 

Kurtág Gy.: Játékok I–II., VI. (EMB) 

Magyar szerzők könnyű zongoradarabjai (Váczi) 

Papp L.: Zongora ABC 

Papp L.: 27 kis zongoradarab  

Régi táncok gyermekeknek (Hernádi Lajosné, Hajdú Anna, Fantóné Kassai Mária, 

Komjáthy Aladárné) 

Teőke M.: Találkozások a zongoránál 

Teöke M.: Válogatott etűdök I. 

Türk, D. G.: Gyermekévek (Sármai, EMB) 

Zongoraiskola II. (Hernádi Lajosné, Inselt Katalin, Fantóné Kassai Mária, Komjáthy 

Aladárné, Máthé Miklósné, Zeneműkiadó 1964.) 

Aszalós T.: A zongorázó gyermek III. (1995) 

Majkapar: Első lépések 

Sári J.: Lépésről lépésre 

Sugár R.: Magyar gyermekdalok (EMB) 

Teőke M.: Egy–mással (Akkord) 

Türk, D. G.:  Négykezes zongoradarabok gyerekeknek (Csurka M.) 

Weiner: 3 kis négykezes darab 

 

Követelmény: 

Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező különböző karakterű barokk, 

klasszikus, XX. századi művek. 

A tananyag körülbelül egyharmada fejből játszandó. 

A tanuló legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak 

elsajátításáról. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Három különböző stílusú mű kotta nélkül.  
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3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 

– az előző évek anyagának ismétlése, továbbfejlesztése, 

– a szubdomináns funkció, kvintkör/kvintoszlop, 

– hangnemi változások megfigyelése, 

– új metrumok (3/8, 6/8), 

– a szonatinaforma vázlatos ismerete, 

– az előforduló jelek, idegen kifejezések ismerete, 

– a romantika előkészítése karakterdarabokkal, 

– a zenei memória fejlesztése. 

 

Hangszerkezelés, technika: 

– kézfüggetlenítés, a polifon játék továbbfejlesztése, 

– éneklő (cantabile) billentés, a pergő (leggiero) játék megalapozása a repetíció 

előkészítése 

– skálajáték: a korábbi elemek bővítése, 

– az Alberti– és a keringőbasszus előkészítése, 

– pedálhasználat (utánnyomásos, előrenyomott), 

– etűdjáték a zenei anyaghoz kapcsolódva, 

– négykezes játék, zongorakíséret, 

– lapról játék, 

– a hangerő megfelelő alkalmazása, 

– kortárs zene előadásának eszköztára (könyökös, tenyeres stb)  

 

Ajánlott tananyag 

A szonatina mesterei I. (Csurka M.) 

J. S. Bach és Händel könnyű zongoradarabjai (Hernádi) 

J. S. Bach: Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach (Urtext) 

J. S. Bach: Az első Bach–tanulmányok (Teőke M., EMB 1980) 

Bartók: Gyermekeknek I., III. 

Bartók: Mikrokozmosz II. 

Czerny: Könnyű technikai gyakorlatok I.  

Grecsanyinov: Gyermekalbum 

Kadosa P.: 55 kis zongoradarab 

Kodály: Gyermektáncok (Zeneműkiadó) 

Könnyű szonatinák zongorára 

Majkapar: Kis zongoradarabok 

W. A. Mozart: Klavierstücke (Nannerls Notenbuch, Londoner Skizzenbuch) (Könemann 

Music, Budapest) 

W. A. Mozart: A gyermek Mozart (Hernádi, Zeneműkiadó) 

Schumann: Jugend Album 

Teőke M.: Válogatott etűdök III. 

Weiner: 20 könnyű zongoradarab 

Haydn: Deutsche Tänze 

Magyar szerzők négykezes zongoradarabjai (Váczi) 

Muzsikáljunk együtt I. (Szávai – Veszprémi) 

Thern K.: Magyar induló hat kézre (Aszalós T.) 

Teöke M.: Találkozások a zongoránál 
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Követelmény 

Pontos kottaolvasás, ritmikusság, tempótartás. 

Felszabadult játszóapparátus. 

Az évfolyam zenei követelményeit kifejező különböző stílusok ismerete és játéka: barokk, 

klasszikus (triós forma vagy szonatina), karakterdarab, XX. századi mű,  

A tananyag körülbelül egyharmada fejből játszandó. 

A tanuló legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak 

elsajátításáról. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Három különböző stílusú és karakterű mű, kotta nélkül. 

 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 

– az előzőek ismétlése, bővítése, 

– a kottakép tudatos és helyes megvalósítása, tájékozottság a fő stílusokban, 

– a polifon hallás finomítása, 

– új metrumok (5/8, 2/2, változó ütem), parlando játék, 

– vázlatos formai, harmóniai elemzések. 

 

Hangszerkezelés és technika: 

– skálajáték több oktávon keresztül, különböző dinamikával, hármashangzat, futam, 

repetíció, 

– a pergő technika fejlesztése, ékesítések, 

– Alberti– és keringő–basszus, 

– pedálhasználat (együttnyomott), 

– etűdjáték a zenei anyaghoz is kapcsolódva, 

– négy– és hatkezes játék, zongorakíséret, 

– lapról játék. 

 

Ajánlott tananyag 

A szonatina mesterei I–II. (Csurka M, EMB) 

J. S. Bach: Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach (Urtext) 

Bartók: Gyermekeknek I–III. 

Bartók: Mikrokozmosz II–III. 

Beethoven: Leichte Meisterwerke für Klavier (Csurka M.)  

Csajkovszkij: Jugend Album 

Czerny: Könnyű technikai gyakorlatok  

Grecsanyinov: Gyermekalbum. 

Haydn – Varró: 4 igen könnyű menüett 

Kabalevszkij: Válogatott zongoradarabok 

Kadosa P.: 55 kis zongoradarab 

Kodály: Gyermektáncok 

Könnyű szonatinák zongorára (Munkaközösség)  

Könnyű zongoramuzsika a XVIII. századból (Hernádi)  

Majkapar: Kis zongoradarabok  
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W.A. Mozart: A gyermek Mozart (Hernádi) (Zeneműkiadó)  

Schubert: Táncok 

Schumann: Jugend Album 

Zongoráskönyv (Bognár, Darvas, Hortobágyi) 

Leichte Klaviermusik für vier Hände (Kováts G, EMB) 

Magyar szerzők négykezes zongoradarabjai I–II. (EMB) 

Muzsikáljunk együtt I–II. (Szávai – Veszprémi) 

Ránki Gy.: Két bors ökröcske – Mese zenével 

 

Követelmény 

Tudatos memorizálás. 

Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező különböző stílusok ismerete és 

játéka: barokk, klasszikus, romantikus, XX. századi, és kortárs művek. 

Önállóan megtanult művek. 

A tananyag körülbelül egyharmada fejből játszandó. 

A tanuló tudja a műveket megfelelő tempóban, stílusosan előadni. 

Legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak 

elsajátításáról. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Három különböző stílusú és hangulatú mű kotta nélkül, benne egy barokk mű és 

klasszikus szonatina tétel előadása. 

 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 

– az előző évek anyagának ismétlése, rendszerezése, bővítése, 

– a tanult művek alapvető formai, harmóniai elemzése a tanár irányításával, 

– kromatikus hangsor, dominánsszeptim, szűkített és bővített akkord, 

– rondóforma. 

 

Hangszerkezelés, és technika: 

– az előző években tanult billentésmódok, játékformák tudatos alkalmazása, 

– skálajáték 2–4 oktávon keresztül, kromatikus skála, hármashangzat, futam, akkord, 

– etűdjáték a zenei anyaghoz is kapcsolódva, 

– négy– és hatkezes játék, zongorakíséret, 

– lapról játék. 

 

Ajánlott irodalom 

A klasszika mesterei (Csurka M., EMB) 

Bach és Händel könnyű zongoradarabjai (Hernádi) 

J. S. Bach: 18 kis prelúdium (Hernádi) 

Bartók: Gyermekeknek III. 

Bartók: Mikrokozmosz III–IV. 

Czerny: 160 rövid gyakorlat op. 821 

Csajkovszkij: Jugend Album 

Kabalevszkij: Válogatott zongoradarabok 

Könnyű szonatina album 
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Mozart: 10 könnyű tánc (Hernádi) 

Scarlatti: Klavierbüchlein 

Schubert: Táncok (EMB) 

Repertoire 3. 

Muzsikáljunk együtt II. (Szávai – Veszprémi) 

Bizet: Gyermekjátékok 

Mozart: Részlet a Figaro házasságából (Aszalós T.: A zongorázó gyermek III.) 

Weiner: Lakodalmas 

  

Követelmény: 

Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező különböző stílusú és karakterű 

művek előadása az évfolyamnak megfelelő szintű hangszerkezeléssel. 

Önállóan megtanult művek, a tananyag körülbelül egyharmada fejből játszandó. 

A tanuló legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak 

elsajátításáról. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy barokk mű, 

– Egy szonatina tétel, 

– Egy előadási darab. 

 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 

– variáció, invenció, 

– új stílus előkészítése: impresszionizmus, 

– a hangszeres és elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló önálló formai és harmóniai 

elemzés, 

– kottában előforduló jelek, zenei műszavak ismerete. 

 

Hangszerkezelés, és technika: 

– az eddig tanultak tudatos, önálló alkalmazása, 

– skálajáték, hármas– és négyeshangzat–futam, kettősfogás oktávmenet (kézalkattól 

függően) 

– különböző billentésfajták ismerete, 

– zongorapedálok használata. 

 

Ajánlott tananyag 

J. S. Bach: 18 kis prelúdium (Hernádi) 

J. S. Bach: Kétszólamú Invenciók 

Bartók: Gyermekeknek II–IV. 

Bartók: Mikrokozmosz IV–V. 

Bécsi mesterek könnyű zongoradarabjai (Csurka M.) 

Czerny–Bertini: Etűdök zongorára (Hajdú Anna, Hernádi Zsuzsa, Kassai Mária, Komjáthy 

Aladárné, EMB 1957) 

Grieg: Lyrische Stücke (T. Zászkaliczky) 

Könnyű variációk zongorára (Csurka M.) 

Majkapar: Variációk 
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W. A. Mozart: 6 bécsi szonatina 

Mendelssohn: Lieder ohne Worte 

Mendelssohn: Gyermekdarabok 

Scarlatti: Klavierbüchlein 

Scarlatti: Szonáták 

Schumann: Jugend Album 

Brahms: Magyar táncok zongorára I–II. (EMB) 

Könnyű négykezesek Couperin–től Mozart–ig (Peters) 

Meister für die Jugend (Peters) 

Schubert: Originalkompositionen für Klavier 4 Händen I–II. (Peters) 

 

Követelmény: 

Természetes hangszerkezelés. 

Zenei stílusismeret, a játszandó művek értelmes előadása. 

Zenei karakterek megoldása. 

Pedálok helyes használata. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy barokk mű (J. S. Bach mű ajánlott), 

– Egy klasszikus szonatina tétel, 

– Egy előadási darab. 

 

 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

 

2. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 

– a dúr és a moll hangsor összefüggései, vezetőhang, hármashangzat, 

– tonika, szubdomináns, domináns, kvintkör/kvintoszlop, 

– új ritmusok (pontozott ritmus, triola, szinkópa), 3/8–os, 6/8–os ütemek, felütés, 

– a kortárs zenei notáció ismereteinek bővítése, 

– az előforduló jelek, idegen szavak ismerete, 

– a tanult művek formai elemzése (két– és háromtagú forma, periódus, visszatérés), 

– a formálási készség fejlesztése, 

– alapfokú polifon játékkészség és hallásfejlesztés, 

– lapról játék egyszerű ellenszólammal, 

– karakterdarabok, a romantika előkészítése, 

– parlando játékmód, zenei deklamáció. 

 

Hangszerkezelés, technika: 

– a pódiumképesség megalapozása, 

– a kezek függetlenítése magasabb igénnyel ritmikában, artikulációban és dinamikában, 

– skálajáték (dúr, moll), kettősfogás, kis akkord, hangzatfelbontás és –megfordítás, 

– éneklő billentés (cantabile), a pergő játék előkészítése, 

– pedálozás (a testi felépítéstől függően): utánnyomásos, előre nyomott, tompító pedál, 

– etűdök (klasszikus és modern). 
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Ajánlott tananyag 

Aszalós T.: A zongorázó gyermek II. 

Bartók: Mikrokozmosz I–II. 

Bartók: Gyermekeknek I. 

Borsody L.: Címkék 

Bozay A.: Medáliák 

Czerny: Könnyű technikai gyakorlatok I.  

Czövek: Zongoraiskola I. (Zeneműkiadó) 

Haydn: 6 kis menüett zongorára (Csurka M.) 

Könnyű zongoramuzsika a XVIII. századból (Hernádi) 

Kurtág Gy.: Játékok I–II. 

Magyar szerzők könnyű zongoradarabjai (Váczi) 

Papp L.: Első játékok a zongorán 

Papp L.: Meseképek 

Papp L.: Zongora ABC II. 

Régi táncok gyermekeknek  

Szabó F.: Válogatott zongoradarabok (Inselt K.) 

Tarka–barka gyűjtemény (Teőke M.) 

Teőke M.: Találkozások a zongoránál 

TeőkeM: Barátom a zongora 

Teőke M.: Válogatott etűdök II. 

Türk, D. G.: Gyermekévek (Sármai) 

Weiner: Magyar népi muzsika 

Zongoraiskola II. (Hernádi Lajosné, Inselt Katalin, Fantóné Kassai Mária, Komjáthy 

Aladárné, Zeneműkiadó 1965.) 

Sári J.: Lépésről lépésre 

Szőnyi E.: Kis kamarazene 

Türk, D. G.: Négykezes darabok gyerekeknek (Csurka M.) 

Weiner: Három kis négykezes darab 

Ez a kottaanyag felhasználható a kamarazene tantárgy tanításához is. 

 

Követelmény: 

Folyamatos kottaolvasás. 

A tanult zeneművek, karakterdarabok, barokk/J. S. Bach, klasszikus, Bartók és egyéb XX. 

századi, kortárs (köztük virtuóz jellegű) művek stílushű megszólaltatása. 

A tananyag körülbelül fele fejből játszandó. 

A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak 

elsajátításáról. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy karakterdarab, 

– Egy könnyű bécsi klasszikus mű, 

– Egy népdal– vagy gyermekdal–feldolgozás. 

 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 

– az előző évek anyagának ismétlése, továbbfejlesztése, bővítése, 
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– a polifon játék és hallás továbbfejlesztése, 

– dúr és moll tonalitás, hangnemek és hangnemváltások, zárlatok felismerése, 

– új ritmusok, metrumok (5/8, 2/2), változó ütem, 

– a szonátaforma vázlatos ismerete, 

– új stílus: romantika, 

– a memória és az állóképesség fejlesztése, 

– parlando játék. 

 

Hangszerkezelés, technika: 

– a kezek függetlenítése: azonos kézzel dallam és kíséret, 

– éneklő legato fokozott igénnyel, 

– a pergő játék fejlesztése, 

– skálajáték (több oktávon): az eddigi formákon kívül futam, 

– a repetíció előkészítése, ékesítések, 

– Alberti– és keringő–basszus, 

– pedálhasználat (utánnyomásos, együttnyomásos, előre nyomott), 

– etűd (klasszikus, modern), 

– négy– és hatkezes játék, zongorakíséret, 

– lapról játék ellenszólammal. 

 

Ajánlott tananyag 

A szonatina mesterei I. (Csurka M.) 

Bach és Händel könnyű zongoradarabjai (Hernádi) 

Bach: Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach (Urtext) 

Bach: Az első Bach–tanulmányok (Teőke M., EMB 1980) 

Bartók: Gyermekeknek I–III. 

Bartók: Mikrokozmosz II–III. 

Csajkovszkij: Gyermekalbum 

Grecsanyinov: Gyermekalbum  

Grecsanyinov: Gyöngyszemek 

Kadosa P.: 55 kis zongoradarab 

Kadosa P.: Népdalszvit 

Kodály: Gyermektáncok (Zeneműkiadó) 

Könnyű szonatinák zongorára  

Kis zongoradarabok 

Majkapar: Prelűdök (pedálgyakorlatok) (orosz kiadás) 

Mozart: A gyermek Mozart (Hernádi) 

Preklasszikus zongoramuzsika (Csurka M., EMB) 

Schumann: Jugend Album 

Teőke M.: Válogatott etűdök 

Weiner: 20 könnyű zongoradarab 

Aszalós T.: A zongorázó gyermek III. 

Beethoven: Deutsche Tänze 

Diabelli: 6 szonatina 

Diabelli: Könnyű négykezesek 

Haydn: Deutsche Tänze 

Magyar szerzők négykezes zongoradarabjai (Váczi) 

Martin: École de Piano 

Mozart: Kontratáncok 

Mozart: 6 ländlerische Tänze 
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Muzsikáljunk együtt I. (Szávai – Veszprémi) 

Thern K.: Magyar induló hat kézre (Aszalós T.) 

Türk, D. G.: Négykezes darabok gyerekeknek 

Türk D. G.: 30 Tonstücke 

 

Követelmény: 

Zongorázás könnyed folyamatossággal. 

A kotta helyes olvasása és megszólaltatása. 

Önállóan megtanult darabok. 

Megfelelő koncentráció, a tananyag körülbelül fele fejből játszandó. 

A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak 

elsajátításáról. 

 

Év vég vizsga ajánlott anyaga  

– Egy barokk mű, (ajánlott J. S. Bach mű) 

– Egy bécsi klasszikus mű vagy szonatina–tétel, 

– Egy karakterdarab vagy romantikus mű, 

– Egy XX. századi mű. 

 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

Az előzőek ismétlése, bővítése, az ismeretek rendszerezése. 

A tanult művek formai, harmóniai elemzése a tanár irányításával. 

Dominánsszeptim, szűkített, bővített akkord, kromatikus hangsor. 

Rondóforma, polifon művek. 

 

Hangszerkezelés, technika: 

– skálajáték 2–4 oktávon, kromatikus skála, hármas– és négyeshangzat–felbontás és 

fordításai, akkord, futam, 

– biztonságos kézzel megcélzott hangok, ugrások, 

– a pedál differenciált alkalmazása. 

 

Ajánlott tananyag 

A szonatina mesterei I–II. (Csurka M. EMB) 

J. S. Bach: 18 kis prelúdium (Hernádi) 

Bartók: Gyermekeknek I–II. 

Bartók: Mikrokozmosz III–IV. 

Bartók: 10 könnyű zongoradarab 

Beethoven: Leichte Klavierstücke 

Csajkovszkij: Jugend Album 

Czerny: Könnyű technikai gyakorlatok I. 

Czerny: 160 rövid gyakorlat op. 821 

Grecsanyinov: Gyermekalbum 

Hacsaturján: Gyermekalbum I–II. 

Kabalevszkij: Válogatott zongoradarabok 

Kodály: Gyermektáncok (pl. 3, 7) 

Könnyű szonatinák zongorára   
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Könnyű variációk zongorára (Csurka M.) 

Majkapar: Kis zongoradarabok  

Mozart:  Salzburger Tanzbüchlein 

Prokofjev: Kindermusik 

Schubert: Táncok 

Schumann: Jugend Album 

Soproni J.: Jegyzetlapok I–IV. (EMB) 

Tarka–barka gyűjtemény (Teőke M.) 

Teőke M.: Válogatott etűdök 

Balassa S.: Bagatellek op. 17/a, b, c 

Durkó Zs.: Gyermekzene 

Kocsár–művek (15 kis zongoradarab) 

Zongoráskönyv (Bognár, Darvas, Hortobágyi) 

Bizet: Négykezesek (Gyermekjátékok)  

Diabelli: Négykezes szonatinák 

Dvořák: Második szláv tánc 

Muzsikáljunk együtt II. (Szávai – Veszprémi) 

Ránki Gy.: Két bors ökröcske – Mese zenével 

Romantikus zongorazene négy kézre. 

 

Követelmény 

Értelmes, muzikális formálás, tudatos és önálló munka. 

Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező művek előadása. 

Bach– vagy más barokk mű, teljes szonatina, romantikus, XX. századi (kortárs és Bartók), 

virtuóz jellegű művek. 

A tananyag körülbelül fele kotta nélkül játszandó. 

A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak 

elsajátításáról. 

 

Év vég vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy barokk mű (ajánlott J. S. Bach–mű), 

– Egy szonatina–tétel, 

– Egy könnyű romantikus darab, 

– Egy XX. századi mű. 

 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 

– az előző évek ismereteit kiegészítve: variáció, invenció, szvit, Scarlatti szonáta, 

– a zenei stílusokhoz megfelelő billentés és hangszínek alkalmazása, 

– a formai tagolódás és a belső tartalom értése és éreztetése, 

– a hangszeres és elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló formai és harmóniai 

elemzés, 

– új stílus: az impresszionizmus előkészítése, 

– a polifon hallás állandó jellegű művelése. 

 

Hangszerkezelés, technika: 

– az előző években tanultak önálló és tudatos alkalmazása, 
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– skálajáték (két kézzel, ellenmozgásban, négy oktávon keresztül), 

– dominánsszeptim, szűkített szeptimakkord, futam, oktáv, tört oktáv (kézalkattól 

függően), tremolo, 

– pedál (a darab stílusához, karakteréhez igazodó, mind önállóbb használat), 

 

Ajánlott tananyag 

A szonatina mesterei I. (Csurka M. EMB) 

A klasszika mesterei (Csurka M. EMB) 

Bach és Händel könnyű zongoradarabjai (Hernádi) 

J. S. Bach: Kis fúgák 

Bartók: Gyermekeknek III–IV. 

Bartók: Mikrokozmosz IV–V 

Chopin  Mazurkák 

Couperin: 12 zongoradarab 

Czerny: Etűdök op. 821 

Czerny – Bertini: Etűdök 

Debussy: A kis néger 

Haydn: Szonáta 1/a, 1/b (Urtex) 

Mendelssohn: Lieder ohne Worte 

Mendelssohn: Gyermekdarabok 

Mozart: 6 bécsi szonáta 

Scarlatti: Szonáták 

Schubert: Táncok (EMB) 

Ránki Gy.: Két bors ökröcske (mese zenével) 

Ravel: Lúdanyó meséi 

Ravel: A Szép és a Szörny 

Schubert: Originalkompositionen für Klavier 4 Händen I–II. (Peters) 

Weiner: Lakodalmas 

 

Követelmény 

Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező művek stílusos előadása. 

Bach– vagy más barokk mű, Scarlatti szonáta, klasszikus szonatina vagy szonáta, 

romantikus, XX. századi (kortárs és Bartók) mű. 

A metrum, ritmus, valamint a tempótartás pontossága. 

Az anyag körülbelül fele kotta nélkül játszandó. 

A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak 

elsajátításáról. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy barokk mű (J. S. Bach–mű), 

– Egy szonatina vagy könnyű szonáta tétel, 

– Egy romantikus mű, 

– Egy XX. századi mű. 

 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Az eddigi ismeretek összefoglalása, 
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– Új stílus: az impresszionizmus, 

– A hangszeres és elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló önálló formai és harmóniai 

elemzés. 

 

Hangszerkezelés, technika 

– Skála, hármashangzat, futam felgyorsítása 

– Az eddig tanultak továbbfejlesztése fokozott igényességgel, 

– Az agogika önálló alkalmazása, 

– Zenei stílusjegyek alkalmazása. 

 

Legyen képes: 

– Hajlékony dallamformálásra, 

– Technikájának kiegyenlítettségét ellenőrizni, 

– Hangok közötti kapcsolat megteremtésére, összefoglalására, 

– A zongoramű struktúrájának megértésére és kifejezésre juttatására, 

– Önálló tanulására. 

 

Ajánlott tananyag 

J. S. Bach: 18 kis prelúdium (Hernádi) 

J. S. Bach: 15 kétszólamú invenció (Solymos, Urtext EMB) 

Bartók: Gyermekeknek IV. 

Bartók: Mikrokozmosz IV–VI. 

Chopin: Mazurkák 

Chopin: Keringők 

Czerny – Bertini: Etűdök zongorára 

Czerny: A kézügyesség iskolája I. 

Hacsaturján: Gyermek album 

Haydn: Sämtliche Klaviersonaten (Landon, WUE, EMB) 

Könnyű variációk zongorára (Csurka M.) 

Mozart: 6 bécsi szonatina 

Majkapar: Variációk 

Scarlatti: Szonáták (Urtext, Editio Musica Budapest ) 

Korai német zongoramuzsika (Könemann Music Budapest) 

Debussy: Children’s Corner (6056) 

Introduction to Polyphonic Playing (Á. Lakos) 

First Concert Pieces I. G. Frescobaldi – C. Ph. E. Bach (Á. Lakos) 

Sonatinen I–II. (A. Kemenes) 

Grieg: Lyrische Stücke (T. Zászkaliczky) 

Chr. Bach: Duetti 

Brahms:  Magyar táncok zongorára I–II. (EMB) 

Csajkovszkij–, Wagner–átiratok (Aszalós: A zongorázó gyermek III.) 

Frank Martin: Drei leichte Klavierstücke (Universal 1988) 

Mozart: Leichte Sonatinen für Klavier (Peters) 

 

Követelmény 

Kottahű zongorázásra való törekvés, 

Eddig tanult stílusok önálló, igényes megszólaltatása: önállóan megtanult darabok. 

A tananyag körülbelül fele kotta nélkül játszandó. 

A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak 

elsajátításáról. 
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Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy barokk mű, 

– Egy szonatina vagy szonáta tétel, 

– Egy romantikus darab, 

– Egy XX. századi vagy impresszionista mű. 

 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

– hangszere alapvető sajátosságait, működési elvét (kalapács–mechanika, pedálszerkezet, 

húrozat, hangolás, rezonáns szekrény), 

– a zongorairodalom legjelentősebb alkotóit és alkotásait, 

– a kottában előforduló jeleket és zenei műszavakat, a hangszerre vonatkozó speciális 

utasításokra (pl. una corda, prol. ped.), 

– a kortárs zenei notáció alapvető jelzéseit, 

– a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni 

és leírni azokat. 

 

Legyen képes 

– természetes hangszerkezelésre és az ehhez szükséges gyakorlatok elvégzésére, 

– egyenletes és helyes tempóban, pontos ritmusban zongorázni, 

– tudatos, önálló gyakorlásra,  

– a zongorajáték során előforduló különböző játékmódokat, játékformákat (skála, 

hármashangzat, futam, kettősfogás, tremolo, trilla, díszítés), billentésfajtákat (legato, 

staccato, tenuto, leggiero, portato, non legato) használni,  

– a játszandó zongoraművek értelmes tagolására, 

– a zenei karakterek megvalósítására, 

– a zongorapedálok használatára (elő–, után– és együttnyomás), 

– életkorának és képességeinek megfelelően a zongorázandó anyag kottahű, stílusos, 

dinamikailag változatos és kifejező előadására, 

– az együttzenélésre (négykezes, hatkezes, kétzongorás darab, zongorakíséret). 

 

Rendelkezzék 

– biztonságos kotta– és lapról olvasási készséggel, 

– adottságainak megfelelő zenei memóriával, 

– képességei alapján kiművelt zenei hallással. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló ismerje 

– a tanulandó zenemű formáját és vázlatos harmóniai szerkezetét,  

 

Legyen képes 

– a kottában előforduló jelek, zenei műszavak és a hangszerre vonatkozó speciális 

utasítások (pl. una corda, prol. ped.), értelmezésére és használatára 

– a kortárs zenei notáció alapvető jelzéseinek használatára 

– tudatos, önálló gyakorlásra 



 

 

280 

– a zongorajáték során előforduló különböző játékmódokat, játékformákat (skála, 

hármashangzat, futam, kettősfogás, tremolo, trilla, díszítés), billentésfajtákat (legato, 

staccato, tenuto, leggiero, portato, non legato) a zenei anyaghoz alkalmazni,  

 

Rendelkezzék 

– biztos zenei memóriával és technikai tudással 

 

 

Művészeti alapvizsga követelmények 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati részből áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Zongora főtárgy 

„A”tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

A 4 stílusból választható 3 különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű. 

– Barokk mű, lehet tánc, vagy többszólamú szerkesztést bemutató darab; Bach: 18 kis 

prelúdium (EMB 1879) 13, 15, 18, Händel: Válogatott darabok (EMB 4250, EMB 6990, 

EMB 6991, EMB 4321, EMB 13165), Telemann: Kezdők zongoramuzsikája (EMB 13452) 

nehézségi szintjén. 

– Klasszikus szonatina vagy szonáta–tétel, könnyebb variáció; Könnyű szonatinák (EMB 

2719), 15 könnyű szonáta, Szonatina album (EMB 1280), Clementi: C Op. 36 (Ricordi) 

Nr. 3., Haydn: D Hob. XVI/4, (Universal) Beethoven: 6 könnyű variáció egy svájci 

népdalra, Csurka: Szonatina–gyűjtemény (EMB 14412) nehézségi szintjén. 

– Romantikus mű; Schumann: Emlékezés (EMB 13543 kötetben), Színházi utóhangok, 

Csajkovszkij: Édes álmodozás (EMB 6715 kötetben), Pacsirtadal (EMB 6715 kötetben), 

Schubert: Táncok (EMB 13212), Keringők (EMB 7355) nehézségi szintjén. 

– XX. századi mű; Bartók Béla: Mikrokozmosz III. 84 Mulatság, 90 Oroszos 91–92, 

Kromatikus invenció IV/97 Notturno, Kodály: Gyermektáncok (Boosey & Hawkes) 5–10 

nehézségi szintjén. 

A három mű közül lehetőség szerint egy éneklő, egy pedig virtuóz jellegű legyen. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

Négy különböző stílusú darab: 

– Barokk mű, többszólamú szerkesztésben írt darab, vagy szvit–tétel; J. S. Bach: 18 kis 

prelúdium (EMB 1879) 9, 16, 17, Kétszólamú invenciók (EMB 6912) C, a, F nehézségi 

szintjén. 

– Klasszikus szonatina vagy szonáta–tétel, variáció; 15 könnyű szonáta, Haydn: Szonáták 

A Hob. XVI/12, (Universal) E Hob. XVI/13, (EMB 3658 kötetben) D Hob. XVI/14, 

(Universal) Mozart: 6 bécsi szonatina (EMB 2395), Beethoven: Szonatinák (EMB 8648), 

Grazioli: G–dúr Szonáta nehézségi szintjén. 

– Romantikus mű; Schumann: Fantáziatánc (Peters), Chopin: Keringők (EMB 6787) a, h, 

nehézségi szintjén. 



 

 

281 

– XX. századi mű; Bartók: Mikrokozmosz IV. 100 népdalféle, 109 Bali szigetén, 

Mikrokozmosz: V. 128, Dobbantós tánc, Kurtág: Játékok (EMB 8377, EMB 8378, EMB 

8379) nehézségi szintjén. 

A vizsgaműsorban legyen egy éneklő és egy virtuóz jellegű darab. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes test– és kéztartás, 

– hangminőség, billentés, 

– pedálhasználat, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

 

7. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, hangszerkezelés fejlesztése 

– A kifejezésmódok sokszínűségére való törekvés, 

– A barokk (német és francia) díszítések játéka, 

– A csembaló hangzás megjelenítése és billentésbeli sajátosságai, 

– A teraszos dinamika megoldása. 

 

Ajánlott tananyag 

Scarlatti: Szonáták I–IV. (EMB, Balla) 

J. S. Bach: Kétszólamú invenciók 

J. S. Bach: Kis prelúdiumok és fúgák 

Haydn: Szonáták (Urtex, Peters) 

Cimarosa: Szonáták 

Mozart: Rondo D–dúr K. 485 

Beethoven: Hat bagatell op. 126 

Beethoven: Écossaises 

Schubert: Ländle 

Mendelssohn: Lieder ohne Worte 

Schumann: Kinderszenen 

Chopin: Mazurkák 

Smetana: Zongoradarabok. 1 

Csajkovszkij: Évszakok 

Grieg: Norwegische Tänze 

Debussy: Children’s Corner 
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Dohnányi: Induló 

Bartók: Gyermekeknek I–IV. 

Bartók: Mikrokozmosz V–VI 

Bartók: Szonatina 

Bartók: Három rondó népi dallamokkal 

Kodály: Hét zongoradarab 

Prokofjev: 10 zongoradarab op. 12 

Sosztakovics: 3 fantasztikus tánc 

Huszár: Csillagszóró (Teőke M.: Tarka–barka gyűjtemény) 

Bizet: Gyermekjátékok 

Csajkovszkij: Diótörő: Babák tánca (Aszalós T.: A zongorázó gyermek III.) 

Debussy: Kis szvit 

Kurtág–átiratok Machaut–tól J. S. Bach–ig 

 

Követelmény 

Ismerje a főbb harmóniai elemeket. 

A zongoraművek különböző karakterjegyeit, a hozzákapcsolódó hangszeres 

megoldásokkal. 

A tananyag körülbelül egyharmadát kotta nélkül játszandó. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga:  

- Három különböző stílusú mű (barokk, klasszikus szonáta tétel, előadási darab) 

 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A barokk szvit ismerete, 

– A díszítések stílushű alkalmazása, 

– A klasszika zenei stílusjegyeinek ismerete 

– A polifon hallás fejlesztése, 

 

Hangszerkezelés, technika fejlesztése 

– Különböző legato billentésmódok alkalmazása, 

– A gyorsaság fejlesztése, 

– Egyenletes aprótechnika megvalósítása, 

– A szabad trilla játék kialakítása. 

 

Ajánlott tananyag 

Scarlatti: Szonáták I–IV. (EMB, Balla) 

J. S. Bach: Kétszólamú invenciók 

J. S. Bach: Francia szvitek 

Händel:  Suiten (Peters) 

Haydn: Szonáták (Urtex , Peters) 

Cimarosa: Szonáták 

Mozart: Rondo D–dúr K. 485 

Beethoven: Hat bagatell op. 126 

Weber: Leichte Meisterwerke für Klavier (Héra – Sármai) 

Schubert: Ländler–ek, écossaise–ek, keringők, menüettek 
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Mendelssohn: Lieder ohne Worte 

Schumann: Kinderszenen 

Chopin: Keringők 

Chopin: Mazurkák 

Smetana: Zongoradarabok. 1 

Csajkovszkij: Évszakok 

Grieg: Norwegische Tänze 

Debussy: 2 Arabesque (E–dúr, G–dúr) 

Dohnányi: Induló 

Bartók: Gyermekeknek I–IV. 

Bartók: Mikrokozmosz V–VI 

Kodály: Hét zongoradarab 

Sosztakovics: 3 fantasztikus tánc 

Huszár: Csillagszóró (Teőke M.: Tarka–barka gyűjtemény) 

Csajkovszkij: Diótörő: Babák tánca (Aszalós T.: A zongorázó gyermek III.) 

Debussy: Kis szvit 

Grieg: Peer Gynt szvit 

 

Követelmény 

A skála különböző billentésmódokban történő eljátszása. 

Alkalmazása a zenei stílusokban. 

Zenei karakterek megvalósítása. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga:  

- Három különböző stílusú mű (lehetőleg az egyik romantikus mű) 

 

 

9. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A romantika zenei stílusjegyeinek ismerete, 

– A XX. századi notáció ismerete. 

 

Hangszerkezelés, technika 

– Stílusnak megfelelő zongorabillentés kialakítása, igényes pedál használata, 

– Dallam és kíséret érzékeny megvalósítása, 

– Legyen képes virtuózabb technikai megoldásokra. 

 

Ajánlott tananyag 

Scarlatti: Szonáták 

J. S. Bach: Kétszólamú invenciók 

J. S. Bach: Háromszólamú invenciók 

J. S. Bach: Francia szvitek  

Haydn: D–dúr és G–dúr zongoraverseny 

Haydn: Szonáták 

Beethoven: Szonáták 

Schubert: Moments musicaux 

Schumann: Kinderszenen op. 15 

Chopin: Keringők 
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Liszt: Etűdök (Zempléni) 

Brahms: Keringők op. 39 

Grieg–művek: Lírikus darabok 

Debussy: PreludesI–II. 

Rachmaninov: Két fantasztikus tánc 

Mikrokozmosz V–VI. 

Bartók: Négy sirató ének 

Kodály: 7 zongoradarab 

Lutosławski: Bukoliki 

Kurtág–átiratok Machaut–tól J. S. Bach–ig 

Liszt: Részlet Mozart: a Varázsfuvola című operából (Mező, EMB) 

Liszt: Karácsonyfa (Kováts G., EMB) 

Lutosławsky: Album for the Young (Chester Music) 

 

Követelmény  

Helyes pedálozás. 

A művek értelmes előadása. 

A zeneműveknek megfelelő billentésmód kialakítsa. 

A helyes tempók alkalmazása. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy barokk mű 

– Egy szonáta tétel 

– Egy előadási darab 

 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek és hangszerkezelés fejlesztése 

– A trilla játék barokk zenében beosztott, a romantikus művekben ú. n. szabad trilla, 

– A romantikus szólamvezetés, 

– Parlando, rubato deklamációja, 

– Modális hangsorok ismerete. 

– A barokk szvit tételeket, 

– Modális hangsorokat. 

 

Ajánlott tananyag 

J. S. Bach: Háromszólamú invenciók 

J. S. Bach: Francia szvitek 

Mozart: Szonáták 

Beethoven: Szonáták 

Schubert: Moments musicaux 

Schumann: Novelletten op. 21 

Chopin: Mazurkák 

Chopin: Prelűdök 

Liszt: Consolations 

Liszt: Etűdök (Zempléni) 

Brahms: Keringők op. 39 

Debussy: Preludes I–II. 
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Bartók: Mikrokozmosz V–VI. 

Bartók: Kolindák I. 

Kodály: 7 zongoradarab 

Lutosławski: Bukoliki 

Kurtág–átiratok Machaut–tól J. S. Bach–ig 

Liszt: Részlet Mozart: a Varázsfuvola című operából (Mező, EMB) 

Liszt: Karácsonyfa (Kováts G., EMB) 

 

Követelmény  

Zenei karakterek hangszín és tempóbeli megvalósítása. 

Érzékeny zenei kíséret kialakítása. 

A különböző billentésmódok megfelelő alkalmazása. 

Stílushű előadása a műnek. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy barokk mű 

– Egy szonáta tétel 

– Egy előadási darab 

 

 

Továbbképző évfolyam „B” tagozat 

 

Ezek a tanulók nem zenei jellegű tanulmányaik mellett meg akarják őrizni a zenei pálya 

választásának lehetőségét. Ebből következik, hogy az „A” tagozatnál bővebb, átfogóbb 

tananyagot kell elvégezniük. 

 

 

7. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A barokk zene főbb stílusjegyeinek ismerete, 

– Tudja a művet tanári segédlettel, elemezni, 

– Ismerje fel a harmóniai összefüggéseket, 

– Zenei memória fejlesztése. 

 

Hangszerkezelés, technika 

– Árnyalt frazeálásra és artikulációra való törekvés, 

– Skálajáték különféle módozatai, 

– A virtuóz technika alapozása. 

 

Ajánlott tananyag 

J. S. Bach: Kétszólamú invenciók 

J. S. Bach: Francia szvitek 

Haydn: Szonáták (Urtex , Peters) 

Beethoven: Hat bagatell op. 126 

Weber: Leichte Meisterwerke für Klavier (Héra – Sármai) 

Schubert: Ländler–ek, écossaise–ek, keringők, menüettek 

Mendelssohn: Lieder ohne Worte 

Schumann: Kinderszenen 
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Liszt: Etűdök (Zempléni) 

Chopin: Keringők 

Smetana Zongoradarabok. 1 

Csajkovszkij: Évszakok 

Debussy: Children’s Corner 

Dohnányi: Induló 

Bartók: Mikrokozmosz V–VI 

Bartók: Három rondó népi dallamokkal 

Kodály: Hét zongoradarab 

Prokofjev: 10 zongoradarab op. 12 

Debussy: Kis szvit 

Grieg: Peer Gynt szvit 

Kurtág–átiratok Machaut–tól J. S. Bach–ig 

 

Követelmény 

Fokozott önállóság a darabok tanulása során. 

Stílushű előadás a tempónak megfelelően. 

Differenciált pedál használat. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd 

– Egy barokk mű 

– Egy szonáta tétel 

– Egy szabadon választott mű 

 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A különböző tanult zenei stílusok alapvető jegyeinek ismerete, 

– A XX. századi zene jellegzetes notációjának ismerete, 

– Zenei memória fejlesztése. 

 

Hangszerkezelés fejlesztése 

– A „szép” halk játék technikai megoldása, 

– A dallam és kíséret érzékeny megoldása, 

– Technika fejlesztése skálák és etűdök alapján. 

 

Ajánlott tananyag 

J. S. Bach: Kétszólamú invenciók 

J. S. Bach: Francia szvitek 

Haydn: Szonáták (Urtex , Peters) 

Beethoven: Hat bagatell op. 126 

Weber: Leichte Meisterwerke für Klavier (Héra – Sármai) 

Schubert: Ländler–ek, écossaise–ek, keringők, menüettek 

Mendelssohn: Lieder ohne Worte 

Schumann: Kinderszenen 

Liszt: Etűdök (Zempléni) 

Chopin: Keringők 
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Smetana Zongoradarabok. 1 

Csajkovszkij: Évszakok 

Debussy: Children’s Corner 

Dohnányi: Induló 

Bartók: Mikrokozmosz V–VI 

Bartók: Három rondó népi dallamokkal 

Kodály: Hét zongoradarab 

Prokofjev: 10 zongoradarab op. 12 

Debussy: Kis szvit 

Grieg: Peer Gynt szvit 

Kurtág–átiratok Machaut–tól J. S. Bach–ig 

 

Követelmény 

Különböző díszítések stílushű alkalmazása. 

Az Alberti basszus könnyed és biztonságos játéka. 

A polifon hallás érzékenysége. 

A zongora hang igényes megszólalására való törekvés. 

A kontrollált gyakorlás igénye. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Egy barokk mű, 

– Egy szonáta tétel, 

– Egy szabadon választott mű. 

 

 

9. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek és hangszerkezelés, technika 

– Skálajáték, futamok, akkordtechnika fejlesztése, 

– Játszott művek elemzése, 

– Koncentrált gyakorlás megvalósítása, 

– Alkatnak megfelelően önálló ujjrendek kialakítása. 

 

Ajánlott tananyag 

Scarlatti: Szonáták I–IV. (EMB, Balla) 

J. S. Bach: Háronszólamú Invenciók 

J. S. Bach: Francia szvitek 

Haydn: Szonáták (Urtex , Peters) 

Mozart: Szonáták 

Beethoven: Szonáta 

Weber: Leichte Meisterwerke für Klavier (Héra – Sármai) 

Schubert: Impromtus 

Schumann: Kinderszenen 

Liszt: Etűdök (Zempléni) 

Chopin: Keringők 

Chopin: Mazurkák1 

Dohnányi: Induló 

Bartók:Mikrokozmosz –V–VI 
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Bartók: Tizennégy bagatell 

Bartók: Három csíkmegyei népdal 

Sosztakovics: 3 fantasztikus tánc 

Grieg: Peer Gynt szvit 

Kurtág–átiratok Machaut–tól J. S. Bach–ig 

 

Követelmény 

Árnyaltabb hangszínek megoldása, differenciált kíséret alkalmazása. 

Tudatos, és érzékeny pedál használata. 

Biztonságos technikai tudás. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Egy barokk mű, 

– Egy szonáta tétel, 

– Egy szabadon választott mű. 

 

 

10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek, hangszerkezelés, technika 

– A modális hangsorok, zenei műformák ismerete, 

– A különböző zenei stílushoz illő hangzásbeli, billentésbeli megoldások, 

– Virtuóz technikai fejlesztés. 

 

Ajánlott tananyag 

Scarlatti: Szonáták I–IV. (EMB, Balla) 

J. S. Bach: Háronszólamú Invenciók 

J. S. Bach: Francia szvitek 

Haydn: Szonáták (Urtex , Peters) 

Mozart: Szonáták 

Beethoven: Szonáta 

Weber: Leichte Meisterwerke für Klavier (Héra – Sármai) 

Schubert: Impromtus 

Schumann: Kinderszenen 

Liszt: Etűdök (Zempléni) 

Chopin: Keringők 

Chopin: Mazurkák1 

Dohnányi: Induló 

Bartók: Mikrokozmosz –V–VI 

Bartók: Tizennégy bagatell 

Bartók: Három csíkmegyei népdal 

Sosztakovics: 3 fantasztikus tánc 

Grieg: Peer Gynt szvit 

Kurtág–átiratok Machaut–tól J. S. Bach–ig 

 

 

 

 



 

 

289 

Követelmény 

Képes legyen a tanuló tehetségéhez mérten a mű tudatos interpretációjára. 

Legyen állóképessége és biztonságos technikai tudása a tanulónak a nagyobb zenei művek 

előadásához. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Egy barokk mű, 

– Egy szonáta tétel, 

– Egy szabadon választott mű. 

 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

– hangszere múltját, irodalmát és a jelentősebb külföldi és hazai előadóművészeket (pl. Sz. 

Richter, Rubinstein, Fischer Annie, Cziffra György...), 

– a kottában előforduló jelek és zenei műszavak pontos jelentését, különös tekintettel a 

zongorára vonatkozó speciális utasításokra. 

 

Legyen képes 

– technikai és zenei szempontból tudatos, önálló munkára, 

– a zongorajáték során előforduló különböző játékmódokat, játékformákat (skála, 

hármashangzat, futam, kettősfogás, tremolo, trilla, díszítés), billentésfajtákat (legato, 

staccato, tenuto, leggiero, portato, non legato) a zenei anyaghoz alkalmazni, 

– saját kézalkatának megfelelő ujjrendek készítésére, 

– a zongorapedálok tudatos használatára, 

– a zongoraművek formálására és kifejező előadására. 

 

Rendelkezzék 

– olyan zenei műveltséggel, amely képessé teszi az értékes zene befogadására, 

– az együttzenélés igényével. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes 

– a zongorázandó anyag kottahű, stílusos, dinamikailag változatos és kifejező előadására, 

– skálákat, gyakorlatokat minden hangnemben játszani, 

– a különböző játékformákat, játékmódokat a zenei anyagnak megfelelően alkalmazni, 

– a zenei karakterek és a hozzájuk kapcsolódó billentésmódok megjelenítésére, 

– dinamikailag árnyalt és kifejező hangképzésre, 

– a zongorapedálok tudatos és változatos használatára. 

 

Rendelkezzék 

– megfelelő hangszeres ügyességgel, virtuozitással, 

– biztos memóriával, koncentrálóképességgel, 

– megfelelő lapról olvasási készséggel. 
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A „B” tagozatos tanuló rendelkezzék olyan szintű zongoratudással, hogy zenei képességei 

alapján – adott esetben – legyen alkalmas szakirányú tanulmányok elkezdésére. 

 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

Művészeti záróvizsga részei 

A vizsga gyakorlati részből áll 

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Zongora főtárgy 

„A” tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 15 erc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

A négy stílusból választható három különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű. 

– Barokk mű, többszólamú szerkesztésű darab vagy szvit–tétel, vagy könnyebb barokk 

variáció; Händel: Könnyű zongoradarabok Chaconne (EMB 6991 kötetben), Scarlatti: 

Szonáta C K.513 h K. 377, (EMB 7817 kötetben) Bach: Francia szvit (EMB 7190) 

tánctételek nehézségi szintjén. 

– Klasszikus szonáta–tétel; Beethoven: Szonáta G Op. 49 (EMB 8152) no 2 I tétel, 

Beethoven: Szonáta G. Op. 79. (Schott); rondók, variációk, bagatellek Beethoven: 

Bagatelle C Op. 33 (Peters) nehézségi szintjén. 

– Romantikus mű; Schumann: Kinderszenen (EMB 7146), Mendelssohn: Dalok szöveg 

nélkül (EMB 7354) 14., 19, Chopin: Mazurka g Op. 67 no. 2 (EMB 6877 kötetben, PWM 

kötetben) nehézségi szintjén. 

– XX. századi mű; Bartók: Mikrokozmosz IV. 102 Felhangok, V.130 Falusi tréfa 

nehézségi szintjén. 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

Négy különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű. 

– Egy barokk mű; többszólamú szerkesztésben írt darab vagy szvit–tétel; J. S. Bach: h–

moll háromszólamú invenció (EMB 6913), Francia szvit (EMB 7190) Esz Allemande, 

Courande, Sarabande. Scarlatti: A–dúr szonáta K.453. nehézségi szintjén. 

– Egy klasszikus szonáta–tétel; Haydn: Szonáta D Hob. XVI/19 (Peters), Mozart: C–dúr 

szonáta KV. 309 (EMB 3996 kötetben, EMB 3997 kötetben, Peters kötetben) nehézségi 

szintjén. 

– Romantikus mű; Liszt–Zempléni: Etűd (EMB 766) 2 a, Liszt: Consolation (EMB 12697) 

Desz nehézségi szintjén. 

– XX. századi mű; Bartók: Szonatina (EMB 117), Mikrokozmosz VI (EMB 130) Hat tánc 

bolgár ritmusban, Debussy: Arabesque (EMB 6029) E nehézségi szintjén. 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése  

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes test– és kéztartás, 

– hangminőség, billentés, 
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– pedálhasználat, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Jó minőségű zongora vagy pianínó.  

2 darab változtatható magasságú zongoraszék. 

2 darab különböző magasságú zsámoly. 

Metronóm. 
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1.10.  VONÓS  TANSZAK 
 

1.10.1. FŐTÁRGY 

 

HEGEDŰ 
 

A hangszerjátéknál a zenei elképzelés és az azt megvalósító technika elválaszthatatlanok. 

Különösen áll ez a tanulás kezdeti éveire, amikor a zenei appercepció és a hangszeres 

mozgásérzetek még fejletlenek, s a tanuló valóban csak azt tudja helyesen megszólaltatni 

hangszerén, amiről intenzív hallási élménye van. 

 

A hegedűtanítás feladatai 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– hangszer lehetőségeit, irodalmát, történetét, 

– a hegedű akusztikai sajátosságait, 

– a hangszer hangolását, 

– a hangszer és a vonó felépítését, részeit, 

– a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

– a hangképzés főbb fizikai törvényszerűségeit, 

– a különböző ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

– a zenei alapkarakterekhez tartozó vonókezelést, 

– a hegedűirodalom legkiemelkedőbb alkotó– és előadóművészeit, 

– a vonós hangszercsalád többi tagját. 

 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 

– megfelelő vonóvezetést, balkéz–technikát, 

– helyes, test–, hangszer– és kéztartást és tudatosítsa ezeket, 

– dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező hegedűhangot, 

– differenciált hangindítást és hanglezárást, 

– laza, egyenletes ujj– és kartechnikát, 

– a kezek pontosan összehangolt mozgását. 

 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

– hangsorokat és hangzatokat különböző vonásnemekkel valamennyi húron és fekvésben, 

– a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujj– és vonó-

gyakorlatokat. 

 

Fordítson figyelmet 

– a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

– a különböző vonásnemek elsajátítására, 

– a pizzicato–technikára, a pergő–technikára, 

– az üveghangok megszólaltatására, 

– a megfelelő ujjrendek készítésére és a fekvések alkalmazására, 

– a hangköz és akkordjáték sajátosságaira, 

– a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

– a tudatos zenei memorizálásra, 

– a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

– a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanítsa meg a tanulókat a hangolási és a legalapvetőbb hangszer–karbantartási feladatokra 
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Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– A foglalkozások anyaga: gyermekdalok, versek, mondókák; a hangszeres játékot 

előkészítő mozgásgyakorlatok. 

 

Készségfejlesztés 

A hangszerjátékra való felkészítés fázisai, valamint a hangszerre irányuló mozgások 

gyakorlása  

– a helyes testtartás kialakítása, tájékozódás a test és végtagok térbeli helyzetéről; 

– a helyes légzés felismerése, illetve alkalmazása 

– a kar és kéz alapmozgásainak kialakítása, függetlenítése; 

– a hangszertartással kapcsolatos érzetek megfigyelése, gyakorlása.  

 

Hangszer nélkül 

– emelés – ejtés (fej, kar, kéz, ujjak); 

– közelítés – távolítás; 

– súlyérzet; 

– rotálás, tengelyfogás érzete; 

– a hegedű „fészek” megismerése. 

 

A hegedűtartás, vonótartás kialakítása: 

– a hangszer pengetéssel való megszólaltatása; 

– a vonóval való megszólaltatás elemi formái; 

– a billentés, húrváltás, fekvésváltás játékos megalapozása. 

 

Ajánlott tananyag: 

Gyermekdalok eljátszása, egyszerűbb népdalok és a Hegedűiskola I. kötetében található 

egyszerűbb etűdök tanulása. 

Kodály: 333 olvasógyakorlat 

Forrai: Óvódás énekeskönyv 

Dénes – Kállai – Lányi – Mező: Hegedűiskola I. 

Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola I. 

Dénes – Szászné Réger J.: Hegedű ABC 

Szilvay: Színes húrok I. 

 

Követelmény 

A hangszerre irányuló mozgások természetes és jó irányú mozgása 

A tanulók figyelme irányuljon a hangszer szép hangon való megszólaltatására, és a tiszta 

intonációra való törekvésre. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Egyéni fejlődéstől függően értékelhető keresztmetszet a hangszerkezelés alapelemeiről. 
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2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek 

– Kottaolvasási ismeretek fejlesztése 

– Egész, fél, negyed, nyolcad,és szünetei ismerete 

– Módosítójelek 

– Dallamsorok felismerése 

 

Hangszerkezelés fejlesztése, készségfejlesztés 

– Helyes testhelyzet, hegedűtartás kialakítása 

– Billentő mozgás fejlesztése 

– A két kéz helyezkedő műveleteinek fejlesztése 

– Koncentrált figyelem a tiszta intonáció kialakítására 

– Vonókezelési feladatok, vonóbeosztások tudatosítása 

 

Ajánlott tananyag: 

 30–40 gyakorlat 

Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola I. 

Dénes – Szászné Réger J.: Hegedű ABC 

Dénes–Lányi: Hegedűiskola I. füzet 

 

Követelmény 

Tudja a tanuló önállóan elhelyezni a hangszerét és vonóját 

Törekedjen a tiszta intonációra 

Tudjon kottát olvasni az egyszerűbb gyakorlatoknál 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Keresztmetszet az év során tanult hangszerkezelési és zenei anyagról, egyéni fejlődéstől 

függően 

 

 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

 

1. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– A helyes testhelyzet és a hegedűtartás kialakítása. 

– A bal kar és bal kéz helyezkedő műveletei (súlyérzet, húrváltó és fekvésváltó mozgások, 

alkar–rotáció). 

– A billentő mozgások kialakítása. Tenyérérzet. 

– Intonáció a tanult hangkészletben  

A helyes vonótartás (húron és húr fölött), a vonóvezetés érzetének kialakítása. Húrsík–

érzet, – vonóvezetés üres húrokon és húrpárokon. Húrváltás külön vonóval és kötve. 

– Vonókezelési feladatok: játék egész vonóval. A legato és détaché játékmód kialakítása. 

Vonóbeosztási formák a különböző ritmusképletek megszólaltatásakor. 

– A szép hang iránti igény felkeltése – már a pengetés és az első vonóhúzási feladatok 

során. 

– Hangsorok egyszerű vonásnemekkel.  
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Zenei ismeretek 

– Kottaolvasás a tananyag hangkészletén belül. 

– Metrum, mérőütés, tempó. 

– Ütem: 2/4, 4/4, 3/4. 

– Hangjegyértékek: az egész, fél, negyed, nyolcad és szüneteik. 

– Nyújtópont a fél és a negyed érték mellett. 

– Módosítójelek, előjegyzés. 

– Hangközök: szekundok, tercek, tiszta kvart, kvint, oktáv ismerete. 

– A hármashangzat fogalma. 

– Dallamsorok formai tagolódása. Zenei összefüggések. 

– Memóriafejlesztés. 

 

Ajánlott tananyag 

Dénes – Lányi – Kállay – Mező: Hegedűiskola I. 

Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola I. 

Dénes – Szászné Réger J.: Hegedű ABC 

 

Követelmény 

Sajátítsa el a természetes mozgásműveleteket, ha kell, a tanár segítségével korrigáljon. 

Alakuljon ki a tanuló játékkészsége az évfolyamban megjelölt hangkészleten belül 

egyszerű ritmusok alkalmazásával, mérsékelt tempóban. 

Olvasson folyamatosan abszolút hangnevekkel, törekedjen a tiszta intonációra. 

A zeneművek nehézségi szintje pl. Haydn: Dalocska, Lully: Dal. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két különböző jellegű tanulmány, 

– Két zongorakíséretes darab lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

A hegedűtartás és vonótartás fejlesztése. 

Ujjgyakorlatok a bal kéz ügyesítésére: 

– ejtő – emelő billentés; 

– a húrváltó–készség fejlesztése; 

– az ujjak nyújtása, csúsztatása; 

– a kettősfogások egyszerű formái (terc, szext); 

– a fekvésjáték és a vibrato előkészítése; 

– vonókezelési feladatok: 

– a détaché játékmód fejlesztése különböző vonórészeken, 

– legato (2, 4, 8 hang kötésével is), portato, a martelé játékmód előkészítése nyugodt 

tempóban, éneklő jelleggel; barokk „non legato”. 

A magyar népdalok játékával kapcsolatos nehezebb vonóbeosztási formák, nagy és kis 

„nyújtott” és „éles” ritmus, legato. 
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Zenei ismeretek 

– A kottaolvasás továbbfejlesztése. 

– A tempó– és dinamikai jelzések ismerete. 

– Egyszerű és változó ütemek. 

– Hangjegyértékek: nyolcad, triola, tizenhatod 

– Hangközök: szekund, terc, kvint. 

 

Ajánlott tananyag  

Dénes – Lányi – Kállay – Mező: Hegedűiskola II. 

Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola II. 

Dénes – Szászné Réger J.: Hegedű ABC 

Kodály: Biciniumok 

 

Követelmény 

Alakuljon ki a tanuló játékkészsége a 4#, 4b előjegyzésű skálák hangkészletén belül. 

Ismerje az új ritmusokat. 

Legyen képes a détachét, legatót (2, 4, 8 hang kötését) a tanult hangkészleten belül 

alkalmazni. 

Ismerje a dinamikára és a tempóra vonatkozó zenei kifejezéseket. 

A zeneművek nehézségi szintje pl. Bartók: Betyárnóta, Rameau: Rigaudon, Schubert: 

Német tánc. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két etűd, 

– Két zongorakíséretes darab lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– Ujjgyakorlatok a bal kéz ügyesítésére és a helyezkedő–készség fejlesztésére az I. 

fekvésben  

– Játékkészség a II. és III. fekvésben (a közvetítőhang szerepe). 

– Kettősfogás–játék: tercek, szextek. 

– Dúr és moll hangsorok, akkordfelbontások két oktávon. 

– Nagy és kis détaché. 

– Martelé a vonó különböző részein. 

– A legato fejlesztése, vonáskombinációk. 

– Akkordjáték és emelt vonás, a staccato vonások előkészítése. 

– A vibrato fejlesztése. 

– A hangszer önálló felhangolása. 

 

Zenei ismeretek 

– A harmincketted és a szinkópák nehezebb formái. 

– Szűkített és bővített hangközök. 

– A hármashangzat és fordításai. 

– A dominánsszeptim hangzat. 

– Tonika, szubdomináns, domináns – hangzatfűzésben. 

– Kvintkör, klasszikus periódus. 
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– Két– és háromtagú kis formák elemzése. 

– Ékesítések: előke, utóka, trilla, paránytrilla és mordent. 

– Memóriafejlesztés. 

 

Ajánlott tananyag  

Dénes – Lányi – Mező – Skultéty: Hegedőiskola III–IV. 

Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola III. 

Wohlfahrt: 40 etűd op. 54 (válogatva) 

Konyusz: Kettősfogások az első fekvésben 

Az ajánlott irodalom jegyzékében található előadási művek. 

Kodály: Biciniumok 

Pejtsik: Régi kamarazene sorozat: Duók, Triók 

Szervánszky: Duók Z. 3083 

Mozart: 12 duó K. 487 (válogatva) 

Bartók: Duók 

 

Követelmény 

A tanuló legyen képes az eddig tanult mozgásformák, vonástípusok folyamatos 

alkalmazására. 

Ismerje a zenei ékesítések egyszerűbb módozatait: előke, utóka, mordent, trilla. 

Törekedjen a tiszta intonációra az első fekvésben (szűkített és bővített hangközök). 

A tanuló ismerje az egyszerű fekvésváltásokat (azonos ujjak, üres húr alatti 

fekvésváltások). 

A zeneművek nehézségi szintje pl. Járdányi: Magyar tánc, Stanley: Allegro grazioso, 

Händel: Gavotte. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két etűd (különböző technikai feladatokkal)  

– Két zongorakíséretes mű (lehet koncerttétel, vagy barokk, illetve klasszikus tánctétel), 

lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– Az előző években jobb és bal kézzel elsajátított elemek összekapcsolása és fejlesztése. 

– 1/2 fekvés, II–III. fekvés, fekvésérzet. 

– A vibrato fejlesztése 

– Dúr és moll skálák két oktávon, fekvésekben, fekvésváltással is. 

– A kromatikus játéktechnika fejlesztése. 

– Az eddig tanult vonásnemek gyorsítása, alkalmazása összetettebb feladatokban. 

– A staccato játékmód, az emelt vonás fejlesztése. 

– A dobott vonás (spiccato) előkészítése. 

– Az akkordjáték és a kettősfogás–játék fejlesztése első fekvésben. 

– A hangindítás, a vonós artikuláció fejlesztése, a fontosabb zenei karakterek 

megszólaltatásának megalapozása (dolce, risoluto, espressivo). 

 

 

 



 

 

298 

Zenei ismeretek 

– A tempó– és a dinamikai jelzések bővebb ismerete. 

– Ütem: 5/4, 5/8, változó ütemek. 

– A teljes kvintkör. 

– A játszott anyag zenei – formai és harmóniai – elemzése a tanár segítségével. 

 

Ajánlott tananyag  

Dénes – Lányi – Mező – Skultéty: Hegedűsiskola III–IV. 

Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűsiskola IV/A, B. 

Kayser: 36 gyakorlat hegedűre op. 20, I. 

Wohlfahrt: 60 etűd op. 45, vagy 

Wohlfahrt: 40 etűd op. 54 (válogatva) 

Konyusz: Kettősfogások az első fekvésben 

Pleyel: Duók 

Szervánszky: Duók Z. 3083 

Mozart: Duók K. 487 

Bartók: Duók 

Hegedűduók kezdőknek (Vígh) 

Kamarazene kezdők számára (Máriássy) 

Régi kamarazene (sorozat): Duók, Triók 

 

Követelmény 

Ismerje a tanuló a 1/2 fekvést, a II. és III. fekvést, az egyszerűbb kettősfogásokat és 

akkordokat. 

Legyen képes a fekvésekben közlekedni (közvetítőhang). 

Tudja az eddig tanult vonásnemeket alkalmazni gyorsabb tempóban is. 

Legyen képes az emelt vonós és staccato játékmód alkalmazására. 

Ismerje a játszott zenei anyagban előforduló szakkifejezéseket. 

A zeneművek nehézségi szintje pl. Zathureczky: Gyermekeknek, Farkas: Régi magyar 

táncok, Steibelt: Uno ballo, Mozart: Andantino. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két etűd, 

– Két zongorakíséretes mű (az egyik lehet kamarazene), lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– Az eddig tanult fekvésekben való jártasság elmélyítése. 

– A IV. és V. fekvés elsajátítása, a páros és páratlan számú fekvések egyenrangú 

fejlesztése. 

– Kettősfogás–játék a fekvések alkalmazásával. 

– A vibrato fejlesztése (egyenletesség, gyorsaság, folyamatosság). 

– Az akkordjáték fejlesztése – játéka könnyebb fekvésváltásokkal is. 

– Folyamatos játék dobott vonóval, könnyebb etűdanyagon. 

– Az eddig tanult vonásnemek összetettebb alkalmazása, zeneileg árnyaltabbá tétele, a 

vonós artikuláció fejlesztése. 

– Dúr és moll hangsorok, akkordfelbontások két oktávon az V. fekvésig. 
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Zenei ismeretek 

– A hangnemkapcsolatok fokozott ismerete. 

– Szűkített és bővített hármashangzat, szűkített szeptimakkord. 

– A legalapvetőbb zenei karakterek: dolce, espressivo, risoluto. 

– A szonátaforma tematikus és hangnemi elemzése, a barokk szvit felépítése. 

– Klasszikus táncok. 

– Romantikus karakterdarabok. 

– Variációs forma. 

 

Ajánlott tananyag  

Dénes – Lányi – Mező – Skultéty: Hegedűiskola V–VI. 

Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola V. 

Kayser: 36 gyakorlat hegedűre op. 20, I–II. 

Dont: Gradus ad Parnassum op. 38, I. 

Dancla: Etűdök op. 68 

Bloch: Hangsoriskola II–III. 

Bartók: Duók 

Mozart: Duók K. 487 

XX. századi kamarazene–művek 

A vonós kamarazene iskolája (Pejtsik): I. II. 

Négy évszázad könnyű triói Z. 13548 

A barokk triószonáta Z. 13549 

 

Követelmény 

Ismerje és játssza a dúr és moll hangsorokat (5#, 5b előjegyzésig) két oktávon keresztül az 

V. fekvésig. 

Ismerje a IV. és V. fekvést. 

Legyen képes az eddig tanult vonásnemek összetettebb alkalmazására (emelt vonó, dobott 

vonó, staccato), zeneileg árnyaltabbá tételére, a vonós artikuláció használatára. 

Gyorsabb mozgású darabokat is szép hangon, értelmes frazeálással játsszon (bal kéz 

pergőtechnika). 

Alkalmazzon folyamatos vibratót az éneklő jellegű műveknél. 

Legyen képes az évfolyam anyagánál könnyebb műveket lapról eljátszani. 

A játszandó művek nehézségi szintje pl. Bartók: Gyermekeknek, Pergolesi: Siciliano, 

Beethoven: Menüett 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Egy etűd, 

– Egy zongorakíséretes mű lehetőleg kotta nélkül 

– Egy kamaramű (tanárral vagy tanulótársaival). 

 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– Tájékozódás és játékkészség a VI., VII. fekvésben és félfekvésben. 

– Háromoktávos hangsorok akkordfelbontásokkal. 

A bal kéz mozgékonyságának sokoldalú fejlesztése: 
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– trilla, pergőtechnika, fekvésváltás (kettősfogásokkal is); 

– természetes üveghangok. 

A vibrato fejlesztése minden fekvésben. 

 

Zenei ismeretek 

– Barokk művek felépítése (szonáta, koncert). 

– Szekvenciális szerkesztésmód a barokk művekben. 

– Kifejező és stílusos artikuláció. 

– A portamento fogalma. 

– A XX. századi zene hangzásvilágának ismerete: melodikai, harmóniai sajátosságok, 

szerkesztési elvek ismerete a játszott művek alapján. 

 

Ajánlott tananyag  

Mazas: Études speciales op. 36 I. füzetből válogatva,  

Dénes – Lányi – Mező – Skultéty: Hegedűiskola V–VI. 

Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola V. 

Kayser: 36 gyakorlat hegedűre op. 20, I–II. 

Dont: Gradus ad Parnassum op. 38, I. 

Dancla: Etűdök op. 68 

Bloch: Hangsoriskola II–III. 

Bartók: Duók 

Mozart: Duók K. 487 

XX. századi kamarazene–művek 

A vonós kamarazene iskolája (Pejtsik): I. II. 

Négy évszázad könnyű triói Z. 13548 

A barokk triószonáta Z. 13549 

 

Követelmény 

Rendelkezzék stílustapasztalattal a barokk művek játékában és szerezzen jártasságot a 

bécsi klasszikus és romantikus művek terén. 

Legyen kedve az önálló társas muzsikáláshoz, ambíciója új művek felkutatásához, terjessze 

ki érdeklődését korunk zenéje iránt. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két zongorakíséretes előadási darab, lehetőleg kotta nélkül – az egyik kamarazene is 

lehet. 

 

 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

 

2. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, zenei ismeretek 

A vibrato kialakítása, árnyaltabb dinamika, 

A martelé játékmód fejlettebb, differenciáltabb formái. 

A hegedűtartás és vonótartás fejlesztése. 

Ujjgyakorlatok a bal kéz ügyesítésére: 

– ejtő – emelő billentés; 

–a húrváltó–készség fejlesztése; 
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– az ujjak nyújtása, csúsztatása; 

– a kettősfogások egyszerű formái (terc, szext); 

– a fekvésjáték és a vibrato előkészítése; 

Vonókezelési feladatok: 

– a détaché játékmód fejlesztése különböző vonórészeken, 

 legato (2, 4, 8 hang kötésével is), portato, 

– a martelé játékmód előkészítése nyugodt tempóban, éneklő jelleggel; barokk „non 

legato”. 

A magyar népdalok játékával kapcsolatos nehezebb vonóbeosztási formák. Nagy és kis 

„nyújtott” és „éles” ritmus, legato is, valamint a szinkópa. 

 

Zenei ismeretek 

– A kottaolvasás továbbfejlesztése. 

– A tempó– és dinamikai jelzések ismerete. 

– Egyszerű és változó ütemek. 

– Hangjegyértékek: nyolcad, triola, tizenhatod 

– Hangközök: szekund, terc, kvint. 

 

Ajánlott tananyag 

Dénes – Lányi – Mező – Skultéty: Hegedűiskola II.; III–IV. II. fejezet: 

Fekvéstanulmányok 

Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola II. 

Schradieck: Ujjgyakorlatok 

Wohlfahrt: 40 etűd op. 54 (válogatva), vagy 

Wohlfahrt: 60 etűd op. 45 (válogatva) 

 

Követelmény 

A II. és III. fekvés használata könnyebb hangnemekben. Egyszerűbb fekvésváltások, tanult 

zenei anyag játéka ujjrendváltozattal. 

Önálló hangolás. 

Hangsorok, népdalok, klasszikus etűdök és összetettebb zenei anyagok kotta nélküli 

előadása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két etűd  

– Két zongorakíséretes mű kotta nélkül. 

 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– A fekvésérzet differenciálása, a fekvésváltás készségének fejlesztése, a II. és III. fekvés 

elsajátítása. 

– A vibrato kialakítása, fejlesztése. 

– Trilla, a kromatika intonálása, ujjfüggetlenítés. 

– A kettősfogás fejlesztése a II. és III. fekvésben (fekvésváltás nélkül). 

– Ismerkedés a IV. fekvéssel és a félfekvéssel. 

– Hangsorok, akkordfelbontások két oktávon, a tanult fekvésekben, fekvésváltással is. 

– Az eddig tanult vonások fejlesztése a vonó különböző részein, vonáskombinációk. 
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– Lassú, tartott hangok. 

– A staccato játékmód fokozatos fejlesztése. 

– Az akkordjáték és az emelt vonás előkészítése, majd alkalmazása. 

– Természetes üveghangok. 

– Tempótartás, a tempó fokozása. 

 

Zenei ismeretek 

– A harmincketted és a szinkópák nehezebb formái. 

– Szűkített és bővített hangközök. 

– A hármashangzat és fordításai. 

– A dominánsszeptim hangzat. 

– Tonika, szubdomináns, domináns – hangzatfűzésben. 

– Kvintkör, klasszikus periódus. 

– Két– és háromtagú kis formák elemzése. 

– Ékesítések: előke, utóka, trilla, paránytrilla és mordent. 

 

Memóriafejlesztés. 

– alteráció, hangnemi kitérés, moduláció; 

– a főtéma, melléktéma fogalma (koncert vagy szonáta játéka kapcsán); 

– a klasszikus periódus; 

XX. századi stílusjelenségek. 

 

Ajánlott tananyag  

Dénes – Lányi – Mező – Skultéty: Hegedűiskola III–IV. 

Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola IV/A, B (válogatva) 

Sándor: Hegedűiskola III. 

Wohlfahrt: 60 etűd op. 45, illetve 40 etűd op. 54 (válogatva) 

Kayser: 36 gyakorlat op. 20 I. (a technikailag könnyebb etűdök: 1, 3, 5, 8) 

Konyusz: Kettősfogások az első fekvésben  

Az ajánlott irodalom jegyzékében található művek. 

Bartók: Duók 

Régi kamarazene (Pejtsik – Szász): Duók, Triók 

Pleyel: Duók 

Szervánszky: Duók (Z. 3083) 

 

Követelmény 

Játsszon a tanuló szép és kifejező hangon. 

Billentése legyen mozgékony, rendelkezzen tapintási érzékenységgel. 

Rendelkezzen intonációs biztonsággal a tanult fekvésekben. 

Törekedjen a fekvésváltás vonóvezetéssel való ritmikai összehangoltságára.  

Alkalmazza helyesen a közvetítőhangokat a gyakorlásban, a vibratot a zene kifejező 

megformálása során. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két különböző jellegű technikai tanulmány – közülük az egyik klasszikus etűd  

– Két zongorakíséretes mű kotta nélkül 
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4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– A tanult fekvésekben való játék elmélyítése, a IV–V. fekvés elsajátítása. 

– Ismerkedés a VI–VII. fekvéssel (hangsorok, szekvenciális fekvésváltás–gyakorlatok). 

– A páros és páratlan számú fekvések egyenrangú fejlesztése. 

– A fekvések összekötése I–V. fekvésig. 

– Az akkordjáték fejlesztése: egyszerre megszólaltatott háromszólamú akkordok és 

egyszerű négyszólamú tört akkordok tanulása. 

– Hangsorok 5#–5b előjegyzésig, akkordfelbontásokkal, két oktávon. 

– A pergőtechnika, trilla, zenei díszítések alkalmazása. 

– A vibrato fejlesztése, kifejezésbeli gazdagítása éneklő művek előadásánál. 

– Az eddig tanult vonások gyorsítása, karakterbeli gazdagítása. 

– A kettősfogás–játék fejlesztése (fekvésváltással kombinálva is). 

 

Zenei ismeretek 

– A tempójelzések bővebb ismerete. 

– Ütem: 5/4, 5/8, változó ütem. 

– A hangnemkapcsolatok fokozott ismerete. 

– Szűkített és bővített hármashangzatok, szűkített szeptimakkord. 

– A rondó– és a szonátaforma főbb jellemzői. 

– Alapvető zenei karakterek: dolce, espressivo, risoluto, grazioso, marcato. 

– Az egészhangú skála. 

– A portamento fogalma. 

 

Ajánlott tananyag  

Dénes – Lányi – Mező – Skultéty: Hegedűsiskola III–IV. 

Dénes– Lányi – Mező – Skultéty: Hegedűsiskola V–VI. 

Sándor –Járdányi–Szervánszky: Hegedűiskola IV/A, B 

Bloch: Hangsoriskola II. Z. 1767 

Kayser: 36 etűd op. 20 I–II. 

Dont: Gradus ad Parnassum op. 38 I. 

Dancla: Etűdök op. 68 (válogatva, pl. 2, 4, 6, 1, 9.) 

Az ajánlott irodalom jegyzékében található művek. 

 

Követelmény 

Játsszon a tanuló felszabadult hangszerkezeléssel, rendelkezzen karakterérzékeny 

vonótechnikával. 

Zenei igénnyel váltson fekvést, igazodjon a játszott mű tempójához és karakteréhez. 

Vibratója legyen folyamatos, alkalmazza mozgalmasabb zenei anyagon is. 

Tudjon könnyebb műveket önállóan megtanulni. 

Könnyebb darabokat, valamint zenekari és kamaraművek egyszerűbb szólamait tudja 

lapról játszani. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két különböző jellegű technikai tanulmány – közülük az egyik klasszikus etűd  

– Két zongorakíséretes mű kotta nélkül. 
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5. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– A játékkészség fejlesztése I–VII. fekvésig. 

– Hangsorok és akkordfelbontások három oktávon. 

– A bal kéz biztonságának és minden irányú mozgékonyságának fejlesztése. 

– Pergőtechnika. 

– A fekvésváltás, trilla, vibrato fejlesztése, kettősfogás, természetes és mesterséges 

üveghang. 

– A tanult vonásnemek, vonáskombinációk fejlesztése, a gyorsasági készség fokozása. 

– Spiccato játék középtempóban. 

– Célszerű ujjrend megválasztása a zenei kifejezés szolgálatában. 

 

Zenei ismeretek 

– A ciklikus művek felépítése, a barokk szonáta és koncert tematikus és hangnemi 

elemzése. 

 – Szekvenciális szerkesztés a barokk művekben. 

– A bécsi klasszikusok játékához vezető könnyedebb játékmód kialakítása. 

– Romantikus hangszeres dalok, karakterdarabok. 

– Ismerkedés korunk zenéjével. 

 

Ajánlott tananyag  

Dénes – Lányi – Mező – Skultéty: Hegedűsiskola V–VI. 

Kayser: 36 etűd op. 20 II. 

Dont: Gradus ad Parnassum op. 38 II. 

Dancla: Etűdök op. 68 

Ševeík: Fekvésváltások op. 8 

Bloch: Hangsoriskola II–III. Z. 1767–68 

Feigerl: 24 gyakorlat I. (a könnyebbek közül válogatva) 

Mazas: Études speciales op. 36, I.  

Régi kamarazene (Pejtsik–Szász): Duók, Triók 

Bartók: Duók 

Lendvay: Duók (Z. 13224) 

Szokolay: Magyar gyermekdalok (két és három hegedűre) (Z. 7254) 

Kiss Zs.: Duók Z. 12565 

Reményi: Duók Z. 13247, (Z. 12567) 

 

Követelmény 

Memóriafejlesztés: hosszabb terjedelmű művek megtanulása fejből (etűdök is). 

Az eddig tanult technikai elemeket alkalmazza a tanuló érzékeny, kifejező, a mű 

karakteréhez igazodó egyéni hangvételben. 

Legyen képes virtuóz jellegű művek előadására 

Az év folyamán több alkalommal szerepeljen hangversenyen. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Két etűd (közülük az egyik klasszikus etűd), 

– Két zongorakíséretes mű – az egyik vagy koncert, vagy szonáta. 
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6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– A játékkészség fejlesztése I–VII. fekvésig. 

– Hangsorok és akkordfelbontások három oktávon, terc–, szext és oktávskálák két oktávon; 

az ujjrendi formák bővítése a zenei kifejezés szolgálatában („kúszó ujjrend”, ujjazatos 

kromatika). 

– A bal kéz biztonságának és minden irányú mozgékonyságának fejlesztése. 

– Pergőtechnika. 

– A fekvésváltás, trilla, vibrato fejlesztése, kettősfogás, természetes és mesterséges 

üveghang. 

– A tanult vonásnemek, vonáskombinációk fejlesztése, a gyorsasági készség fokozása. 

– Spiccato játék középtempóban. 

– Célszerű ujjrend megválasztása a zenei kifejezés szolgálatában. 

 

Zenei ismeretek 

– A ciklikus művek felépítése, a barokk szonáta és koncert tematikus és hangnemi 

elemzése, szekvenciális szerkesztés a barokk művekben. 

– A bécsi klasszikusok játékához vezető könnyedebb játékmód kialakítása. 

– Romantikus hangszeres dalok, karakterdarabok. 

– Ismerkedés korunk zenéjével. 

– Az elérendő készségszintet az évfolyam technikai és zenei anyaga jelöli meg. 

– Az értőbb, önálló előadáshoz szükséges zenei összefüggések, stílusjegyek, 

szakkifejezések ismeretének kibővítése. 

 

Ajánlott tananyag  

Dénes – Lányi – Mező – Skultéty: Hegedűiskola V–VI., II. rész 

Bloch: Hangsoriskola II–III. Z. 1767–68 

Mazas: Études speciales op. 36, I. Études brillantes op. 36 II. (a lehetőségek szerint) 

Dont: 24 előkészítő gyakorlat op. 37 (a könnyebbek közül) 

Kayser: 36 etűd op. 20, III. 

Ševčík: Fekvésváltás op. 8 

Ševčík: Trillagyakorlatok op. 7 

 

Követelmény 

A tanuló hangszerkezelése legyen perspektivikusan megalapozott. 

Legyen képes tudatos helyezkedő–műveletekre a tiszta intonáció érdekében. 

A fekvésváltásokat és a vibratót a zenei folyamatokba illesztve, zavartalanul tudja 

megoldani. 

Az alapvonásokat tudja hajlékony, szép hangon játszani. 

Tudjon önállóan megtanulni technikai felkészültségének megfelelő műveket, megfelelő 

zenei karakterekkel és dinamikai árnyalásokkal. 

Alakuljon ki jártassága a technikai és zenei szempontból célszerű ujjrendek 

megválasztásában. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két etűd, 

– Egy koncerttétel vagy egy zongorakíséretes darab (a koncerttétel helyett lehet szonáta I–

II. tételt játszani) kotta nélkül. 
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Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

– a hangszer és a vonó felépítését, részeit, hangszerének gondozását és megóvását, 

– a fontosabb tempó– és karakterjelzéseket, valamint a dinamikára vonatkozó jeleket, 

– a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

– a hangsorok előjegyzését és ujjrendjét, 

– a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit (a vonás iránya, a vonó sebességének 

  nyomásának és a lábtól való távolságának összefüggése), 

– a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

– a zenei alapkarakterekhez (dolce, grazioso, espressivo, risoluto) tartozó vonókezelést, 

– a tanult anyagban előforduló tempó– és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei  

műszavakat és ezek jelentését, 

– a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni 

és leírni azokat. 

 

Legyen képes 

– a zenei anyagot életkora és egyéni képességei, illetve készsége szintjén kotta– és 

stílushűen, értelmesen tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, 

kifejezően megszólaltatni, 

– ujjrenddel és vonásjelzéssel gondosan ellátott, könnyebb zenei anyagot mérsékelt 

tempóban lapról eljátszani, 

– szokatlan nehézséget nem támasztó könnyebb művet ujjrenddel és vonásjelzéssel ellátni, 

– technikai eszközeit a stílusos és kifejező játék szolgálatába állítani, 

– tájékozódni, szabad fekvésváltással közlekedni a fogólapon, törekedve az igényes 

intonációra, 

– az alapvonások, valamint a dallamnak, a ritmusnak, a dinamikának megfelelő 

vonóbeosztás alkalmazására, 

– szép hangon való, karakteres előadásra, 

– a megismert mozgások, izomérzetek felidézésére, tudatos alkalmazására. 

 

Kottaolvasási készsége legyen olyan szintű, hogy belső elképzelés vezesse játékát. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak koncertszerű bemutatásával: 

– Háromoktávos skála, akkordfelbontásokkal, 

– Két szabadon választott etűd, 

– Egy versenymű saroktétele, 

– Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele, vagy egy lassú és egy élénk tempójú előadási 

darab. A választott etűdök tartalmazzanak egymástól eltérő technikai feladatokat. 

 

 

Művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati részből áll 
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A vizsga tantárgya és időtartama 

Hegedű főtárgy 

„A”tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

A” tagozat 

– Egy etűd; Dénes: V–VI. Hegedűiskola (EMB 7111), vagy Dancla op. 68 (EMB 7918) 2., 

9., 14., vagy Dont op. 38 (EMB 2214, EMB 2215, EMB 2216), vagy Mazas: Études 

speciales op. 36.1 (EMB 2244) 2., 8., 9. nehézségi szintjén. 

– Két különböző karakterű előadási darab, koncert–tétel, vagy szonáta–tétel; Beethoven: 

Menuett (PWM) és Trió (Peters), Rameau: Gavotte (EMB 4535 kötetben), Dancla: 

Variációk–sorozat, Vivaldi: G–dúr koncert (EMB, Ricordi, Peters, PWM) I. tétel, Seitz: 

D–dúr koncert (Peters) I. tétel, Corelli: e–moll, A–dúr szonáta (EMB 12050 kötetben, 

EMB 12051 kötetben, EMB 12265 kötetben) nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Két különböző technikai követelményt tartalmazó etűd, a játék technikai biztonságának 

felmérésére; Dont op. 68/12., 15., Mazas: Études speciales op. 36. I (EMB 2244) 2., 7., 9., 

15., 17., 18., Mazas: Études brillantes op. 36. II. (EMB 2245) nehézségi szintjén. 

– Karakteretűd a zenei kifejezés felmérésére; Dont: 24 előkészítő gyakorlat op. 37 (EMB 

2604), a könnyebbek szintjén. 

– Egy előadási darab vagy barokk szonáta tételpár (lassú–gyors); Boyce: Matelotte (EMB 

2751 kötetben), Járdányi: Magyar tánc (EMB 3236). Wieniawski: Kuyawiak (EMB 8001) 

nehézségi szintjén. 

– Egy koncert– vagy szonáta–tétel; Komarovszkij: A–dúr koncert (Peters) I. tétel, Vivaldi: 

a–moll Koncert (EMB, Ricordi, Peters, PWM) I. tétel Accolay: a–moll koncert (PWM), 

Seitz: g–moll koncert op. 12 no. 3 (PWM, Music Sales) I. tétel, Dancla: Concert–solo op. 

77 no. 2, 3 Telemann: A–dúr szonáta, Händel: E–dúr Szonáta (EMB 12309) nehézségi 

szintjén. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– a vibrato helyes alkalmazása, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

 



 

 

308 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

 

A továbbképző évfolyamok fő célja a zenei műveltség elmélyítése és a zenélési kedv 

ébrentartása. 

 

7. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A hajlékony hang kialakítása, 

– Alapvonások (legato, martele, detache ) kidolgozása, 

– A fekvésváltás könnye alkalmazása, 

– A húrváltó mozgások fejlesztése. 

 

Ajánlott tananyag 

Mazas: Études speciales op. 36, I. 

Mazas: Études brillantes op. 36, II. 

Feigerl: 24 Etüd 

Kayser: Etüdök III. 

Block: Hangsoriskola 

Vivaldi: G–dúr Koncert 

Haydn: D–dúr Koncert no.2. 

Komarovszkij: A–dúr Koncert 

Händel: E–dúr Szonáta 

Corelli: e–moll Szonáta 

Haydn: Menüett D–dúr, F–dúr 

Vivaldi: Siciliano 

Rubinstein: Polka 

 

Követelmény 

Legyen képes a tanuló a zenei karakterek alkalmazására, a dinamikai váltásokra, a tempók 

helyes megválasztására 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd 

– Egy előadási darab (választható koncerttétel, szonáta vagy kamaramű) lehetőleg kotta 

nélkül. 

 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– Jobbkéz mozgásainak fejlesztése (különösen a vonóbeosztással kombinált vonásoknál) 

– A tanuló legyen jártas a barokk zene hangzásvilágában 

 

Követelmény 

Legyen képes oldott és rugalmas billentésre a magasabb fekvésben is. 

A fekvésváltás legyen könnyed és folyamatos 

A tanuló tudjon tisztán intonálni a magasabb fekvésben is 
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Ajánlott tananyag 

Mazas: Études speciales op. 36, I. 

Mazas: Études brillantes op. 36, II. 

Dont:  24 előkészítő gyakorlat op. 37 

Kayser:  36 etűd op. 20, III. 

Vivaldi: e–moll, E–dúr Koncert 

Vivaldi: d–moll Kettősverseny 

Stamitz: B–dúr Koncert 

Händel: g–moll Szonáta 

Corelli: A–dúr Szonáta 

Mozart: Albumok (Dobszay) 

Veracini: Largo (Remekművek sorozat) 

Járdányi: Magyar tánc 

Bartók: Duók 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Egy előadási darab, vagy koncert, vagy szonáta tétel lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

9. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladat 

– A korábbiakban elsajátított zenei és technikai eszközök alkalmazási készségének további 

finomítása 

– A bécsi klasszika jellegzetes formáinak megismerése 

 

 

Ajánlott tananyag 

Mazas: Études speciales op. 36, II. 

Feigerl:  II. Füzet 

Block:  Skálák 

Schradieck: Ujjgyakorlatok 

Bach: a–moll Koncert 

Mozart: D–dúr (Adelaide) Koncert 

Stamik: B–dúr Koncert 

Beriot: a–moll Koncert 

Tartini: F–dúr Szonáta 

Händel: A–dúr Szonáta 

Schubert: A méh 

Gluck: Melódia (Remekművek sorozat) 

Wieniawsky: Legenda 

Beethoven: Romanc (F dúr) 

Bartók:  Szonatina 

Vivaldi: d–moll Kettősverseny 

Stamitz: B–dúr Koncert 

Händel: g–moll Szonáta 

Corelli:  A–dúr Szonáta 

Mozart: Albumok (Dobszay) 
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Veracini: Largo (Remekművek sorozat) 

Járdányi: Magyar tánc 

Bartók: Duók 

 

Követelmény 

Legyen a tanuló intonációs biztonsága fejlett a magasabb fekvésekben is. 

Tudjon hangszerén folyamatosan pergő trillát játszani. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Egy előadási darab, vagy koncert, vagy szonáta tétel lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– Zenei karakterek és a hozzá tartozó virtuózabb vonásfajták játéka, 

– Gyorsabb tempójú futamok fejlesztése, 

– Hangképzése a zenei kifejezést szolgálja. 

 

Ajánlott tananyag 

Mazas: Études brillante II. 

Feigerl: Etüdök 

Block:  Skálák 

Schradieck: Ujjgyakorlatok 

Bach: E–dúr Koncert 

Mozart: G–dúr Koncert 

Spohr: d–moll Koncert 

Kabalevszkij: C–dúr Koncert 

Tartini: 12 fantázia szólóhegedűre 

Locatelli: g–moll Szonáta 

Bach: E–dúr Partita 

Bruck: Air 

Rachmanyivov: Vocalise 

Bartók: Szonatina 

Bartók: Román népi táncok 

 

Követelmény 

Legyen képes hangszertechnikájának önálló fejlesztésére. 

Tudjon önállóan ujjazatot és vonásnemet változtatni a zenei kifejezés szolgálatában. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Egy előadási darab, vagy koncert, vagy szonáta tétel, lehetőleg kotta nélkül. 
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Továbbképző évfolyamok „B”tagozat 

 

7. évfolyam „B”tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– Billentés alapformáinak tudatos alkalmazása 

– Húr és vonóváltás műveleteinek előkészítése, fejlesztése 

 

Ajánlott tananyaga 

Mazas: Études speciales op. 36, I. 

Mazas:  Études brillantes op. 36, II. 

Feigerl: 24 Etüd 

Kayser:Etüdök III. 

Dont: Etüdök op. 37 

Block: Skálaiskola 

Vivaldi:  a–moll, d–moll  Koncert 

Haydn:  G–dúr Koncert  

Viotti: G–dúr Koncert 

Händel: g–moll, F–dúr Szonáta 

Corelli: e–moll Szonáta 

Dancla: Solo I., II 

Vivaldi: Siciliano 

Farkas: Szonatina 

Bartók: Duók 

 

Követelmény 

Legyen képes a tiszta intonáció érdekében a balkéz tudatos helyezkedő műveleteire. 

Tudjon alapvonásokat hajlékony, szép hangon játszani. 

Legyen képes a megfelelő dinamikai váltásokra. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Két előadási darab – koncert, vagy szonáta tétel kotta nélkül. 

 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– Oldott és rugalmas billentés kialakítása, 

– Könnyed és folyamatos fekvésváltás, 

– Ritmikus pergőjáték. 

 

Ajánlott tananyaga 

Mazas: Études speciales op. 36, I. II. 

Feigerl: 24 Etüd 

Kayser: Etüdök III. 

Dont: Etüdök op. 37 

Sevčik: Trilla és fekvésváltás gyakorlat 

Flesch: Hangsoriskola 

Bach: a–moll E–dúr Koncert 
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Haydn:  G–dúr Koncert  

Stamic: B–dúr Koncert 

Händel: Szonáták 

Tartini: Szonáták 

Veracini: Szonáták 

Brahms: A–dúr Keringő 

Smetana: Hazámról 

Gluck: Melódia (Remekművek) 

Franceour: Sicilien és Rigaudon 

Bartók: Duók 

 

Követelmény 

Legyen képes hangszerén az alsó 5 fekvésben oldott és rugalmas billentésre. 

Könnyed és folyamatos fekvésváltás. 

Ritmikus pergőjáték. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Két előadási darab, koncert, vagy szonáta tétel kotta nélkül. 

 

 

9. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– Kombinált vonások gyorsabb alkalmazása 

– Különböző fajta dobott és emelt vonások játéka 

 

Ajánlott tananyag 

Kreutzer: 42 Etüd 

Roda: 24 Caprices 

Dancla: Etüdök op. 73 

Sevčik: Trilla és fekvésváltás gyakorlat 

Sevčik: Vonótechnika 40 variáció 

Flesch: Hangsoriskola 

Bach:  E–dúr Koncert 

Mozart: G–dúr Koncert  

Spohr: d–moll Koncert 

Bruch: g–moll Koncert 

Tartini: g–moll Szonáta 

Veracini: e–moll Szonáta 

Bach: Partita 

Smetana: Hazámról 

Beethoven: Romanc 

Kreisler: Schön Rosmaria 

Bartók: Duók 

 

Követelmény 

A tanuló intonációs biztonsága terjedjen ki a fogólap egész területére. 

Tudjon folyamatos pergő trillát játszani. 

Legyen képes hangszerén átélni a játszott művek érzelmi tartalmát. 
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Két előadási darab, koncert, vagy szonáta tétel kotta nélkül. 

 

 

10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– Gyors tempójú futamok, 

– Kettősfogás–játékok fejlesztése (terc, szext, oktáv), 

– Kromatikus skálák. 

 

Ajánlott tananyag 

Kreutzer: 42 Etüd 

Roda: 24 Caprices 

Hubay: Etudes de Violin 

Sevčik: Trilla és fekvésváltás gyakorlat 

Schradieck: Fekvésváltásgyakorlat op.8 

Vivaldi: Négy évszak–ból 

Mozart:  D–dúr, A–dúr koncert 

Telemann: 12 Szólófantázia 

Bach:  E–dúr Hegedűverseny 

Mozart: G–dúr Hegedűverseny  

Spohr: d–moll Hegedűverseny 

Bruch: g–moll Hegedűverseny 

Tartini: g–moll Szonáta 

Veracini: e–moll Szonáta 

Bach: Partita 

Smetana: Hazámról 

Beethoven: Romanc (F–dúr) 

Kreisler: Preludium és Allegro 

De Falla: Spanyol Tánc 

 

Követelmény 

Legyen képes egyéni adottságainak megfelelően művészi szándékú kifejezésre, a 

gazdagabb hangszínek és karakterek megvalósítására. 

Hangképzése legyen kifejező és árnyalt a zenei megformálás és hangvétel 

szuggesztivitásának természetes kialakítására 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Két előadási darab, koncert, vagy szonáta tétel kotta nélkül. 

 

 

 Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

Ismerje a tanuló és tudja alkalmazni a virtuózabb vonásfajtákat. 
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Legyen képes: 

– a zenei kifejezés szolgálatába állítva a játék folyamata alatt is tudatosan irányítani, 

szabályozni hangszeres műveleteit, 

– kettősfogás–meneteket kötött formában és külön vonással, détachéval is megoldani, 

– egyenletes futamokat megszólaltatni, 

– mindenkor kifejező és dinamikailag gazdagon árnyalt hangképzéssel játszani, 

– egyéni adottságai szintjén olyan művészi szándékú kifejezésmódra, amely összefüggő 

egységben tükrözi zenei tudása és képzelőereje fejlettségét, hangszeres felkészültségét, 

valamint előadókészségének érettségét. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes 

– természetes, oldott hangszerkezelésre, 

– a különböző hangsorokat 3 oktávon keresztül akkordfelbontásokkal, tisztán, ritmikusan, 

élénk tempóban játszani, 

– különböző módon vibrálni, 

– a jobb és bal kéz játékának összehangolására, 

– a legfontosabb zenei alapkarakterek megjelenítésére és a hozzájuk kapcsolódó 

alapvonások alkalmazására, 

– dinamikailag árnyalt és kifejező hangképzésre. 

 

Rendelkezzék 

– képzett hallással, 

– biztos memóriával, 

– koncentrálóképességgel, 

– megfelelő lapról olvasási készséggel. 

 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati részből áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Hegedű főtárgy 

„A” tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 10 perc 

 

„A” tagozat 

– Két különböző karakterű zongorakíséretes mű (barokk szonáta két tétele, vagy egy 

versenymű két tétele, vagy egy gyors és egy lassú tempójú előadási darab), az egyik lehet 

kamaramű is (pl. Bartók: Hegedűduók). 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta lehetőleg nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Két etűd; Mazas: Études brillantes op. 36. II., (EMB 2245)  Dont: 24 előkészítő 

gyakorlat op. 37 (EMB 2604), Kreutzer: 42 gyakorlat (EMB 2560), Rode: 24 Caprices 

(EMB 2453) /2., 7., 10. nehézségi szintjén. 

– Barokk szonáta két tétele; Händel: g–moll (EMB 12309 kötetben), D–dúr (EMB 12309 

kötetben), A–dúr szonáta (EMB 12309 kötetben) nehézségi szintjén. 
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– Egy koncert–tétel, vagy előadási darab; Bach: a–moll (EMB 1600), E–dúr (EMB 1601), 

Haydn: C–dúr (Peters), Mozart: D–dúr – Adelaide, Beriot: a–moll op. 104 (Peters) 

koncertek 1. tétele, Raff: Cavatine (EMB 13745), Fiocco: Allegro (EMB 3558 kötetben), 

Beethoven: F–dúr románc (EMB 13494), Weiner: Rókatánc (EMB ) nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– a vibrato helyes alkalmazása, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök: 

Megfelelő számú, méretű és minőségű hegedű tartozékokkal (vonó, tok, gyanta) 

Hangszerenként évente legalább két garnitúra húr. 

Megfelelő minőségű zongora vagy pianínó 

Lehetőleg a teljes alakot visszaadó tükör 

Legalább 2 darab kottatartó 

Metronóm 
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1.10.2. KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 

 

SZOLFÉZS KÖTELEZŐ 

 

A szolfézsnak, mint kötelező tantárgynak két előképző és négy alapfokú évfolyama van, 

követelményei megegyeznek a szolfézs tantárgy azonos évfolyamainak követelményeivel. 

Az előképző évfolyamok elvégzése nem kötelező. A 4. évfolyam végén alapvizsga tehető. 

 

A szolfézstanítás – a hangszertanítással szerves egységben – a zene megszerettetését, 

megértését, valamint a későbbi öntevékeny muzsikálás és zenehallgatás iránti igény 

kialakulását kívánja megalapozni.  

A zeneművek élményt nyújtó megismerésén és megértésén túl a tantárgy sajátosságából 

adódóan a hangsúly a tanítás folyamatában a zenei ismeretek elsajátíttatására, a képesség– 

és készségfejlesztésre, a kreativitás és a tudás alkalmazásának kimunkálására kerül.  

A végső cél a globális zenei látásmód és gondolkozás alapjainak kialakítása, elindítása az 

alapfokú szolfézstanításban is: „A tanuló, hallja, amit lát és lássa, amit hall!” (Kodály 

Zoltán) 

A tantervi program e cél elérését kívánja segíteni azzal, hogy az általános zenei képességek 

fejlesztését és a zenei alapismeretek elsajátítását pedagógiai folyamattá szervezi. 

Külön figyelmet fordít arra, hogy e tevékenység gazdagítsa a tanulót a zene 

megszólaltatásának és befogadásának örömével. 

 

A szolfézstanítás célja, feladata:  

A tanulók zenei készségeinek kiművelése, képességeik fejlesztése és ismereteik bővítése 

az alábbi területeken: 

– belső hallás  

– ritmus–metrum, 

– tiszta intonáció, 

– tájékozódás a magassági viszonyokban (relációk, hangközök), 

– dallamhallás, 

– többszólamúság  

– harmóniaazonosítás 

– zenei olvasás – írás, 

– zenei szerkezet (forma), 

– zenei memória, 

– zenehallgatás ( zeneértés) 

– a kreativitás fejlesztése, – rögtönzés, 

– a megszerzett tudás alkalmazása,  

– a hangszertanulás segítése, 

– a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseinek megismertetése, 

– a zenei műveltség igényének kialakítása,  

– a társművészetek iránti nyitottság megalapozása 

– a zenei pályára készülő tanulók felkészítése a továbbtanulásra 

– a tanulók személyiségének erkölcsi és szellemi formálása; nemzeti identitástudatuk 

megerősítése, érzelemviláguk kibontakoztatása 

 

Rendelkezzék a tanuló 

– olyan késztetéssel, mely a választott – eddig tanult – muzsikálási formát élete szerves 

részévé teszi, 

– a tanulmányai során elsajátított készség–, jártasság–, ismeret–repertoárral, melyek 
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eszközt biztosítanak a zene belső elképzeléséhez, értelmezéséhez, stílusos 

megszólaltatásához, 

– olyan zenei áttekintőképességgel, melynek birtokában önállóan meg tudja oldani a 

képesség–készség szintjének megfelelő zenei feladatokat, 

– biztos zenei ízléssel és ítélő képességgel és  

– a zene iránti elkötelezettséggel. 

 

 

Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Zenei élményanyag gyűjtése énekléssel és játékkal. 

– A zene megszerettetése, örömteli művelése. 

– A figyelmes zenehallgatás kezdeti lépéseinek kimunkálása. 

 

Az éneklési készség fejlesztése 

– Helyes testtartás, levegővétel. 

– Kezdőhang átvétele. 

– Megfelelő tempóválasztás és tempótartás. 

– Éneklés játékkal. 

– Éneklés szöveggel emlékezetből. 

– Ismert dallami fordulatok éneklése kézjelekkel. 

– Önálló dalkezdés. 

 

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Egyenletes járással ritmusmotívumok megszólaltatása. 

– A ritmusértékek neveinek, jeleinek és gyakorlóneveinek elsajátítása: negyed, nyolcad és 

negyed szünet értékekkel. 

– 2/4–es ütem. 

– Ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel. 

– A „belső mérés” kialakítása. 

– Ritmusmotívumok hangoztatása, visszatapsolása, olvasása, ütemekbe helyezése. 

– Dalfelismerés ritmusról, ritmusfelismerés dallamról. 

– A különböző tempók közötti különbségek érzékelése. 

 

Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– Daltanulás játékkal együtt. 

– A belső hallás kialakításának kezdeti lépései. 

– Hangmagasság–megfigyelés, magas és mély képzet kialakítása. 

– A relatív szolmizáció bevezetése (pentaton, pentachord hangkészletben). 

– A dallami jelrendszerek: kéz–, betűjel, hangjegy. 

– Hanglépcső, vonalrendszer. 

– Az elsajátított hangkészleteken belüli rövid dallamfordulatok kiemelése, gyakorlása. 

– Dalfelismerés, dallambújtatás. 

 

A kétszólamúság előkészítése 

– Felelgetős játékok, dal és mérő (ritmusosztinátók, ritmuskíséretek, egyszerű 

dallamosztinátók). 
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Rögtönzés 

– Ritmussorok kiegészítése. 

– Kérdés, felelet. 

– Mondókák, versek, ritmusok megszólaltatása énekléssel. 

– Mozgás és játék rögtönzése. 

 

Zenehallgatás 

– A zeneértő és –érző képesség fejlesztése. 

– Aktív (előkészített) zenehallgatás. 

– Alapvető tempó különbségek megfigyelése (gyors–lassú). 

– Zajok– zörejek, zenei hang. 

– Hangszínek (hangerő) megfigyelése és megkülönböztetése, hangszerek hangjainak 

felismerése. 

– Zenei hangulatok – karakterek hallás utáni megfigyelése. 

– A többször hallgatott zeneművek felismerése. 

 

Ajánlott tananyag 

Magyar népi mondókák, gyermekversek, gyermekjátékok, gyermekdalok 

Zeneszerzők kicsinyeknek írt dalai 

Rokon népek dalai 

Horváth Istvánné – Smid Anna: Csicsergő 1.(tankönyv, munkafüzet és útmutató)  

Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába (könyv és munkafüzet, tanmenet) 

József Andrásné – Szmrecsányi Magda: Zenei előképző (tankönyv és munkafüzet, 

Útmutató) 

P. Vesztróczy Judit: Zenei előképző (Ifjúsági Lapkiadó: Muzsikáljunk együtt I.) 

P. Vesztróczy Judit: Zenei ABC kicsinyeknek 

Kodály Zoltán: Kis emberek dalai 

Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat 

Forrai Katalin: Ének az óvodában 

Forrai Katalin: Jár a baba 

Forrai Katalin: Európai gyermekdalok 

Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában 

Rimóczy Gáborné: Fecske mese (Debrecen, Művelődési Központ kiadványa) 

Dobszay László: A magyar dal könyve  

Weöres Sándor: Magyar etűdök 

Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne 

Cini–cini muzsika (Óvodások verseskönyve) 

Szabó Helga – Réber László: Te is tudsz énekelni 

Szabó Helga: Irány a zene birodalma (MR kiadványa) 

Lajtha László: Játékország (a Lajtha László Zeneiskola reprint kiadványa)  

Borsai I. – Haider E.: Magyar népi gyermekjátékok  

Kiss Áron: Gyermekjáték gyűjtemény 

Dimény Judit: Hang–játék 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag:  

Magyar gyermekdalok és népdalok, népdalfeldolgozások, más népek gyermekdalai szóló–, 

kíséretes– vagy kórusfeldolgozásban. 

Hangszeres szemelvények (karakter–, mesedarabok) lehetőleg élő előadásban. 
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Követelmények 

A „belső” lüktetés fejlesztése. 

Az egyenletes lüktetés és a dalritmus különbségeinek megéreztetése. 

A negyed, páros nyolcad és a negyed szünet ritmusjeleinek folyamatos olvasása 

gyakorlónevekkel. 

A törzshangok szolmizációs nevének, kézjeleinek ismerete.  

A zenére figyelés valamint együttműködési képesség a játékban, éneklésben. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek 

elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni munkával.  

 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Zenei élményanyag gyűjtése énekléssel, játékkal. 

– A magyar gyermekjátékok, dalok és népdalok – mint zenei anyanyelvünk és 

néphagyományunk – megismerése. 

– A zenei készségek megalapozása a 7–9 éves korú gyermekek hangszertanulásához. 

– Felkészítés a hangszerválasztásra, a zenére figyelés, a zenehallgatási élmény 

megteremtése. 

 

Az éneklési készség fejlesztése  

– A tiszta intonáció, a helyes zenei hangsúlyok kialakítása. 

– A kifejező éneklés igényének felkeltése. 

  

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Az egyenletes lüktetés és az ütempárok megéreztetése mozgással (ütemezéssel). 

– A negyed, nyolcad, fél, egész, pontozott negyed és fél és egész értékek, szünetjeleik, a 

szinkópa, éles és nyújtott ritmus elsajátítása gyakorló és zenei nevekkel, jelekkel. 

– 2/4–es ütem. 

– a 3/4–es lüktetés megéreztetése. 

– Szövegek ritmusának megfejtése. 

– Ritmusmotívumok olvasása, felismerése. 

– Az ütemhangsúlyok érzékeltetése. 

– Metrum és ritmus egyidejű megfigyelése. 

– Osztinátó, majd ritmuskíséret ismert dalokhoz. 

– Ritmusgyakorlatok. 

 

Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– Daltanulás játékkal együtt, illetve hallás után. 

– A magas és mély képzet kialakítása. 

– A szolmizációs relációk elsajátítása (hétfokúság). 

– A dallami jelrendszerek ismerete. 

– A szolmizációs hangok kézjele, betűjele és helye a vonalrendszeren. 

– Dallamfordulatok gyakorlása a pentaton és hétfokú hangkészletekben. 

– Éneklés kézjel után, olvasás betűkottáról és ötvonalas rendszerben kulcs nélkül. 

– Dallamfordulatok visszaéneklése. 
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– Memorizálás hallás után. 

– A belső hallás fejlesztése. 

 

A kétszólamúság előkészítése 

– Dal és mérő. 

– Felelgetős játékok. 

– Ritmusosztinátók, ritmuskíséretek. 

– Egyszerű dallamosztinátók (dudakíséret). 

– Kétszólamú (igen könnyű) gyakorlatok kézjelekről. 

– Igen könnyű kánonok – a csoport képességei szerint. 

– Kétszólamú ritmusok, ének–kopogós „játékok”. 

– Ének, járás, taps, ütőhangszerek kíséretével, változatos csoportosításban. 

 

Zenei ismeretek: 

– Hangközök fogalmának bevezetése, kis– és nagy szekund, tiszta oktáv, tiszta kvint. 

 

Formai ismeretek:  

– Motívum 

– Azonosság, hasonlóság, különbözőség. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Az íráskészség kialakítása (írástechnika, zenei helyesírás). 

– Rövid ritmusmotívumok, könnyű dalok ritmusának lejegyzése ritmusjelekkel (2–4–8 

ütem). 

– A dó helyének változtatása. 

– Tájékozódás a vonalrendszeren. 

– Kulcsok, ábécés nevek bevezetése. 

– Dallamok, olvasógyakorlatok éneklése szolmizálva, alkalmi hangzókkal betűkottáról és 

hangjegyekről. 

– Memorizálás. 

– Könnyű dalok, dalrészletek, dallamok lejegyzése hangonkénti folyóírással vagy 

emlékezetből, betűkottával, majd hangjegyekkel (2–4–8 ütem). 

 

Rögtönzés 

– Zárások megkeresése ritmusokban, dallamokban. 

– Hiányos dallamok kiegészítése egy–két hanggal. 

– Ritmusfelelgetős, dallamfelelgetős. 

– Ütempárhoz ütempár rögtönzése. 

– Mondókák, versek megszólaltatása énekléssel. 

– Mozgás és játék rögtönzése. 

 

Zenehallgatás  

– Hangszínek megfigyelése, megkülönböztetése. 

– Emberi hangfajták (gyermek–, női–, férfi). 

– Zenei együttesek: énekkar, zenekar. 

– Dinamika, előadási módok. 

– Különböző karakterek megfigyelése. 

– Hangszerek hangja: zongora, hegedű, cselló, furulya (réz– és fafúvósok). 

– A dallami azonosság, különbözőség felismerése a zenehallgatási anyagban is. 
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Zenei kifejezések: 

– Ritmus, dallam. 

– Ütem, ütemmutató, ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel. 

– A megismert ritmusértékek nevei. 

– Tempó, mérőütés. 

– Osztinátó. 

– Hangmagasság, hangköz, hangkészlet, hangsor. 

– Pentaton, pentachord. 

– A G–kulcs, F–kulcs. 

– A törzshangsor. 

– A megismert hangközök nevei, jelentésük. 

– Motívum, dallamsor. 

– Kánon. 

– Piano–forte. 

 

Ajánlott tananyag 

Magyar népi mondókák, gyermekjátékok, népszokások 

Magyar gyermekdalok, népdalok 

Gyermekversek. 

Rokon népek dalai 

Magyar zeneszerzők gyermekeknek komponált dalai 

Más népek dallamai 

Horváth Istvánné Smid Anna: Csicsergő 2.(tankönyv és munkafüzet, Útmutató)  

Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába (könyv és munkafüzet, Útmutató) 

József Andrásné – Szmrecsányi Magda: Zenei előképző (tankönyv és munkafüzet, 

Útmutató) 

P. Vesztróczy Judit: Zenei előképző (Ifjúsági Lapkiadó: Muzsikáljunk együtt I.) 

P. Vesztróczy Judit: Zenei ABC kicsinyeknek 

Kodály Zoltán: Kis emberek dalai 

Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat 

Forrai Katalin: Ének az óvodában 

Forrai Katalin: Európai gyermekdalok 

Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában 

J. Irsai Vera: Szolfézs példatár, Alsófok I. kötet 

Rimóczy Gáborné: Fecske mese (Debrecen, Művelődési Központ kiadványa) 

Dobszay László: A magyar dal könyve  

Bárdos Lajos: 70 kánon 

Weöres Sándor: Magyar etűdök 

Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne  

Cini–cini muzsika (Óvodások verseskönyve) 

Szabó Helga – Réber László: Te is tudsz énekelni 

Szabó Helga: Irány a zene birodalma (MR kiadványa) 

Lajtha László: Játékország (a Lajtha László Zeneiskola reprint kiadványa)  

Borsai Ilona – Haider Edit: Magyar népi gyermekjátékok  

Kiss Áron: Gyermekjáték gyűjtemény 

Dimény Judit: Hang–játék 

 

 



 

 

322 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Válogatás a néphagyomány zenei anyagából. Gyermekdal feldolgozások.  

A hangszeres műzene karakterdarabjai. Mesedarabok. 

Rövid darabok a hangszeres iskolákból (különböző hangszereken). 

 

 

Követelmények az előképző évfolyamok elvégzése után 
 

Rendelkezzék a tanuló a zenetanuláshoz szükséges alapvető magatartásformákkal: tudjon 

zenére figyelni, tudjon együttműködni társaival, tanárával a csoportos éneklésben, 

játékban. 

Tudjon az egyenletes lüktetéshez járni, énekelni. Tudjon önállóan dalt kezdeni.  

Ismerje fel kottáról a negyed, nyolcad, fél, egész, pontozott negyed értékű hangokat, a 

megfelelő szüneteket, valamint a szinkópa, éles és nyújtott ritmust. 

Legyen képes 4–8 ütemes ritmust folyamatosan olvasni és hangoztatni. 

Tudja alkalmazni a ritmuselemeket 2/4–es ütemekben. 

Tudjon lejegyezni rövid ritmusmotívumokat. 

Ismerje a szolmizációs neveket, kézjeleket és a hangok viszonyított helyét a 

vonalrendszeren. 

Tudja a dalokat szöveggel és szolmizálva – a zenei tartalomnak megfelelő tempóban, 

pontos ritmusban, helyes frazeálással – emlékezetből énekelni.  

Tudjon rövid zenei egységet (a tanult dallami fordulatok köréből) visszaénekelni. 

Ismerje a G–kulcs hangjait, legyen tájékozott a vonalrendszeren. 

Ismerje a kis és nagy szekund, tiszta kvint, tiszta oktáv hangközöket. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek 

elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni munkával. 

 

 

Alapfokú évfolyamok  

 

Az első évfolyam tanítási anyagának összeállítása az előképző évfolyamok 

követelményeinek ismeretét feltételezi. 

 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei élményanyag bővítése. 

– A magyar népzene régi stílusú dallamainak megismerése. 

– Betekintés a műzene kis formáiba.  A zenei értelmezés kezdeti lépéseinek kimunkálása. 

– Az előképzőben tanult zenei ismeretanyag ismétlése. 

– A készségek megalapozása, fejlesztése a tananyaghoz kapcsolódóan. 

– Az abszolút rendszer további gyakorlása. 

– A szolfézs és a hangszerjáték kapcsolatának kialakítása. 

– A zenehallgatási élmény elmélyítése. 
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Az éneklési készség fejlesztése 

– Helyes testtartás, levegővétel, tiszta intonáció, tempótartás. 

– Artikuláció, szövegmondás. 

– A tanulók hangterjedelmének fokozatos bővítése. 

– Az igényes, szép éneklés kialakítása. 

 

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Az előképzőben tanult ritmikai elemek alapos ismétlése. 

– A korona, az átkötés, az értéknyújtó pont ismerete. 

– A legegyszerűbb ütemek: 2/4, 4/4, ¾. 

– Ütemsúlyok. (ütemezés). 

– A szinkópa, az éles és a nyújtott ritmus ismétlése, elmélyítése. 

– A tizenhatodok páros formációi. 

 

Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– Daltanulás hallás után, kézjelről, betűkottáról. 

– Az új szolmizációs hangok (relációk) elsajátítása. 

– A régi stílusú magyar népdalok jellemzői. 

– A tonalitásérzék fejlesztése. a dallamzáró alaphang: lá, és dó. 

– A hétfokúság dallamfordulatainak gyakorlása. 

– Periodizáló műzenei szemelvények éneklése, memorizálása. 

– A belső hallás további kimunkálása: memorizálás belső hallás alapján kézjelről, 

kottaképről. 

 

A kétszólamúság előkészítő gyakorlatai 

– Dallamhoz ritmusosztinátó vagy önálló ritmusszólam megszólaltatása. 

– Könnyű kétszólamú művek éneklése (a csoport képességeinek megfelelően válogatott 

könnyű kánonok, biciniumok). 

 

Hangközök: 

– Tszta prím, kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint, tiszta oktáv. 

– Éneklés szolmizálva, építés megadott hangokra. 

– Felismerés kottakép és hallás után (hallás után: szekundok, tercek, kvint, oktáv). 

 

Hangzatok:  

– Az alaphelyzetű dúr és moll hármashangzatok szerkezete. 

– Éneklés szolmizálva mindkét irányban. 

– Felismerés hallás után együtthangzásban vagy felbontásban. 

– Építés megadott ábécés hangokra a tanult hangnemek alapján. 

 

Hangkészlet, hangsorok, hangnemek 

– Alaphang fogalma. 

– Tiszta– és pien hangos pentatónia. 

– Pienhangok (fá, ti, fi), díszítőhangok. 

– Módosító jelek, előjegyzések. 

– A módosított hangok nevei 

– A tanult hangnemek előjegyzéseinek sorrendje írásban is. 

– Hétfokúság: dúrok és mollok (eol) 2#, 1b előjegyzésig. 
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– A párhuzamos hangsorok fogalma. 

– A zeneművek hangnemének megállapítása kottakép alapján az eddigi ismeretek 

felhasználásával. 

 

A formaérzék fejlesztése:  

– Részletek, egységek megfigyeltetése: hasonlóság, azonosság, különbözőség, variáns, 

sorszerkezet. 

– A kvintváltás megfigyeltetése. 

– A5A5vAAv, illetve A5B5A B sorszerkezetek. 

– A helyes frazeálás. 

 

Zenei olvasás – írás 

– A helyes kottaírás. 

– Ritmusgyakorlatok olvasása. 

– Ritmusfordulatok lejegyzése hallás és memorizálás alapján. 

– Éneklés betűkottáról, majd ötvonalas rendszerben hangjegyekről, G–kulcsban, abszolút 

magasságban ábécés nevekkel 2#, 1b előjegyzéssel. 

– Dallamok átírása betűkottáról hangjegyekre, illetve G–kulcsból F–kulcsba (és fordítva). 

– Igen könnyű diktálási feladatok. 

– Könnyű dalok, dallamok lejegyzése hangonkénti folyóírással, betűkottával G– és F–

kulcsban (2–4–8 ütem). 

– Transzponálás írásban. 

 

Rögtönzés 

– Ritmussorok rögtönzése. 

– Megadott ritmikai, dallami fordulatok variálása (szaporítás – ritkítás stb.). 

– Megadott több ritmussorból, dallamsorból teljes zenei forma kialakítása. 

– Ritmus kiegészítések megadott ütemmutatók alapján. 

– Párbeszéd, kérdés–felelet. 

– Adott dallamhoz ritmuskíséret. 

– Hiányos dallam kiegészítése. 

 

Zenehallgatás 

– Különféle kórushangzások. 

– Dallam és kíséret, szólamok megfigyelése. 

– A hangszerek hangszínének felismerése. 

– Dinamikai különbségek megismerése. 

– A népzene és műzene. 

– A különféle hangulatok, előadásmódok (pl. parlando) megfigyelése. 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– A szolfézs előképzőben tanultakhoz. 

– Ütemmutató, ütemsúly, ütempár. 

– Alkalmazkodó ritmus. 

– Kulcsok. előjegyzések, módosító jelek. 

– Pentatónia. díszítőhang, vendéghang (pienhang). 

– Hangkészlet, hangsor, hangnem. 

– Pentachord, Dur és moll (eol). 

– A párhuzamos hangsor fogalma. 

– Dallamsorok, alaphang, kvintváltás, szolmizációváltás. 
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– Ereszkedő dallamvonal. 

– Azonosság, variáns, sorszerkezet. 

– Szekvencia. 

– Periódus. 

– Transzponálás. 

– Prima volta, seconda volta. 

– Solo, tutti. 

– Parlando, rubato, tempo giusto. 

– Staccato, legato. 

 

Ajánlott tananyag 

Régi stílusú magyar népdalok, énekelhető műzenei szemelvények a hangszeres iskolák 

anyagából is (könnyű barokk és klasszikus táncok). 

Könnyű kánonok, biciniumok. 

Horváth Istvánné – Smid Anna: Csicsergő II  (tankönyv, munkafüzet és Útmutató) 

Dobszay László: A hangok világa I. és Útmutató 

Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába I.II. (könyv és munkafüzet, tanmenet) 

J. Irsai Vera: Szolfézs példatár, Alsófok I. 

Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat 

Kodály Zoltán: Válogatott biciniumok 

Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán 

Bárdos Lajos: Kicsinyek kórusa I. 

Bárdos Lajos: 70 kánon 

Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok 

Forrai Katalin: Európai gyermekdalok 

Péter József: 165 kánon 

Kocsárné Herboly Ildikó: Többszólamúság, harmónia és forma tanítása az általános 

iskolában 

Szabó Helga: Énekes improvizáció az iskolában 

Brukner Adrienn: Énekelni jó! 

Laczó Zoltán: Zenehallgatás az általános iskola alsó tagozatában  

Balázs Oszkár – Zempléni László: Ritmusgyakorlatok kezdőknek 

Lázárné Nagy Andrea: Margaréta (Gyakorló feladatok) 

Dalkíséretek I. Szőlő érik (Tankönyvkiadó 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag: 

Eredeti népzenei felvételek gyermekdalok, népdalok. 

Gyermekeknek komponált művek Bartók Béla, Kodály Zoltán Bárdos Lajos 

kórusműveiből. 

 

 

Szemelvények a tanulók hangszeres anyagából: barokk, klasszikus táncok (különböző 

hangszereken). 

Mese– és karakterdarabok.  

 

Követelmény 

Tudja a tanuló a dalokat zeneileg igényesen énekelni. 

Legyen tájékozott a vonalrendszeren, tudjon G– és F–kulcsban ábécés névvel olvasni. 

Ismerje a módosítójeleket, az előjegyzések sorrendjét írásban is mindkét kulcsban 2#, 1b 

előjegyzésig. 
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Ismerje a dúr és moll hangsorokat 2#, 1b előjegyzésig. 

Ismerje fel és tudja ritmusolvasásban folyamatosan hangoztatni a szinkópát, az éles és 

nyújtott ritmust, valamint a tizenhatodok páros formációit. 

Legyen képes egyszerű, rövid (a tanult zenei anyagnál könnyebb) dallamfordulatokat 

hallás után szolmizálva visszaénekelni, memorizálni, lejegyezni.  

Ismerje a tiszta prím, kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint és 

tiszta oktáv hangközök fogalmát, tudja ezeket kottakép alapján azonosítani. 

Ismerje fel hallás után a kis és nagy szekund, a kis és nagy terc, a tiszta kvint és tiszta 

oktáv hangközöket tonális keretben. 

Ismerje az alaphelyzetű dúr és moll hármashangzatok felépítését. 

Ismerje a régi stílusú népdalok jellemző vonásait. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek 

elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni munkával.  

 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei ismeret– és  élményanyag bővítése. 

– A zenei képességek, készségek fejlesztése a szolfézs illetve hangszeres anyaghoz 

kapcsolódóan. 

– Az új stílusú magyar népdalok jellemzőinek elsajátítása. 

– A műzene kis formáinak megismerése: elsősorban barokk tánctételek megszólaltatásával. 

– Tájékozódás és gyakorlás az abszolút rendszerben. 

– Az aktív, a figyelmes zenehallgatás további kimunkálása, fejlesztése. 

– A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása. 

 

Az éneklési és intonációs készség fejlesztése 

– A népdalok kifejező megszólaltatása. 

– A tanulók hangterjedelmének fokozatos bővítése. 

– A kétszólamú éneklés kimunkálása. 

– Intonációs gyakorlatok. 

 

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Az előző évfolyamokban elsajátított ritmusok ismétlése, további gyakorlása, 

alkalmazása. 

– A „kis nyújtott” és „kis éles” ritmus, a negyed értékű triola. 

– Negyed felütés. 

– 3/8–os ütem. 

– Váltakozó ütem. 

– A 4/4 – 2/4 és a 3/4 – 2/4 váltás megéreztetése. 

– Alla breve. 

– Az új stílusú magyar népdalok néhány ritmikai jellegzetessége: alkalmazkodó ritmus, 

erős és gyenge zárás. 

 

Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– Daltanulás hallás után, valamint kottaképről. 

– A fi, szi  és ta hang, valamint dallamfordulataik. 
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– A népdalanyagon belül: dó, lá, ré (mi) és szó alaphangú dalok éneklése. 

– A tanult zenei anyag jellegzetes dallamfordulatainak gyakorlása, olvasása és hallás utáni 

felismerése. 

– Az alap és kvint szerepe, kvintváltás felfelé. 

– Régi és új stílusú népdalok stílusjegyeinek rendszerezése, összefoglalása az eddigi 

ismeretek alapján. 

– A dúr és moll tonalitás megfigyelése műzenei anyagon. 

– A műzene dallamfordulatainak megfigyelése, éneklése, gyakorlása (hármashangzat 

felbontások, skálamenetek, terclépések, szekvenciák). 

 

A többszólamúság fejlesztése  

– Hangközök megszólaltatása két szólamban. 

– Intonációs gyakorlatok. 

– Kánonok, biciniumok éneklése. 

– A többszólamú művek szólammozgásainak énekes megszólaltatása (párhuzamos 

mozgás, ellenmozgás). 

 

Hangközök: 

– Az előző években tanult hangközök további gyakorlása. 

– Éneklés szolmizálva, ábécés–s nevekkel mindkét irányban. 

– Felismerés hallás után és kottaképről. 

– A szext hangköz és a szűkített – bővített kvint elsajátítása. 

– A bővített szekund megfigyelése. 

– Hangközláncok építése, éneklése. 

 

Hangzatok: 

– Az előző évben tanult hármashangzatok további gyakorlása, elsősorban hallási 

elmélyítése. 

– A tanult hangnemek alap–hármashangzatai. 

 

Hangsorok: 

– A háromféle moll hangsor elsajátítása, a vezetőhang. 

– Dúrok és mollok 3#, 3b előjegyzésig. 

 

A formaérzék fejlesztése 

– AA5A5vA, AA5BA, ABBvA, AABA formaszerkezetek. 

– A periódus felépítése (előtag, utótag, nyitás, zárás). 

– Formai elemzések az elsajátított ismeretek alapján. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Ritmusgyakorlatok olvasása. 

– Ritmusírás énekelt népdalok alapján. 

– Hangszeren megszólaltatott egyszerű ritmusú barokk tánctételek ritmusának lejegyzése. 

– Könnyű dallamok olvasása (mérővel), memorizálás, lejegyzés. 

– Egyszerű periodizáló dallamok memorizálása, lejegyzése. 

– Hangközök, hangközláncok lejegyzése betűvel és számmal. 

– Hármashangzatok lejegyzése együtthangzás vagy felbontás alapján. 

– Új stílusú népdalok lapról éneklése szolmizálva, szöveggel. 

– Műzenei szemelvények éneklése szolmizálva és ábécés nevekkel, alkalmi hangzókkal, 

szöveggel 
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. 

Rögtönzés 

– Megadott ritmikai, dallami fordulatok variálása. 

– Hiányos dallam kiegészítése. 

– Megadott dallamsorokból a tanult népdalformák kialakítása. 

– Adott dallamhoz ritmuskíséret. 

– A tanult népdalokhoz hasonló dallamok rögtönzése. 

– AA5A5vA, A5BA, ABBvA formákban, megadott egy vagy több sor alapján. 

– Rögtönzés szövegre is. 

– Megadott periodizáló dallamrészletek kiegészítése. 

– Előtagra utótag rögtönzése (a–av). 

 

Zenehallgatás  

– A tanult népdalok felismerése népdalfeldolgozásokban. 

– Mozgás, gesztus a zenében. 

– Népdalok, népi táncdallamok feldolgozásai, régi magyar táncok. 

– Műzenei táncok (elsősorban menüett) megismerése. 

– A barokk tánctételek jellemzőinek megfigyelése hallás alapján is. 

– A zenekari hangzás megfigyelése, hangszerek hangszínének felismerése. 

– A többszólamú művek szólammozgásainak követése: párhuzamos mozgás, ellenmozgás, 

„pont”, „vonal” stb. 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Triola. „kis” nyújtott, „kis” éles ritmus. 

– Felütés. 

– Váltakozó ütem. 

– Eol, összhangzatos, dallamos moll, vezetőhang fogalma. 

– Az eddigi hangközökön kívül a kis és nagy szext, bővített szekund. 

– Parlando, rubato, tempo giusto. 

– A régi és új stílusú népdalok. 

– Motívum, periódus, szekvencia. 

– Kvintoszlop. 

– Párhuzamos és ellenmozgás. 

– A metronómjelzés. 

– A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések valamint a megismert 

zeneszerzők nevének helyes kiejtése, leírása. 

 

Ajánlott tananyag 

A magyar népdalok újabb rétege: pentaton, dúr, háromféle moll, valamint dór (fríg) és 

mixolid hangkészletű dallamok. 

Néhány tánctétel a barokk korból – elsősorban a tanulók hangszeres anyagából (menüett, 

bourrée, sarabande, rigaudon, gavotte).  

Válogatás Bartók Béla Mikrokozmosz c. művéből énekes megszólaltatáshoz (a 

népdalanyagban megismert zenei jelenségek valamint a többszólamú komponálási 

technikák megfigyelésére).  

Könnyű kétszólamúság: kánonok, biciniumok. 

Dobszay László: A hangok világa II. és III. kötet és Útmutatók 

Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába I.II. (könyv és munkafüzet, tanmenet) 

Lázárné Nagy Andrea: Margaréta 

J. Irsai Vera: Szolfézs példatár, Alsófok II. 
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Kodály Zoltán: Ötfokú zene I–II. 

Kodály Zoltán: Válogatott biciniumok 

Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán 

Bárdos Lajos: Kicsinyek kórusa I–II. 

Bárdos Lajos: 70 kánon 

Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok 

Szőnyi Erzsébet: Biciniumok 

Péter József: 165 kánon 

Sulyok Gizella: Pilletánc I. és II. kötet. 

Kocsárné Herboly Ildikó: Többszólamúság, harmónia és forma tanítása az általános 

iskolában 

Szabó Helga: Énekes improvizáció az iskolában 

Brukner Adrienn: Énekelni jó! 

Kezdők zongoramuzsikája sorozat (Purcell, J. S. Bach, Händel stb.) 

Kezdők hangszeres kottagyűjteményei, előadási darabjai 

Komjáthyné: Zongoraiskola II. 

Fantóné – Komjáthyné – Hernádiné: Régi táncok gyermekeknek 

Balázs Oszkár – Zempléni László: Ritmusgyakorlatok kezdőknek 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Népdalfeldolgozások (elsősorban a tanult dalokhoz kapcsolódóan).  

Szemelvények Bartók Béla Gyermekeknek és Mikrokozmosz című műveiből. 

Válogatás Bartók Béla és Kodály Zoltán kórusműveiből. 

Barokk táncok. (hangszeres táncok, zenekari tételek). 

Mesealakok a zenében. 

 

Követelmény 

Tudja a tanuló a dalokat – ezen belül műzenei szemelvényeket – szöveggel, zeneileg 

igényesen előadni. 

Legyen tájékozott a vonalrendszeren, tudjon G– és F– kulcsban folyamatosan ábécés 

névvel olvasni. 

Ismerje fel kottaképről a tanult ritmusképleteket, tudja folyamatosan olvasni, hangoztatni 

mérőütéssel vagy belső méréssel. 

Legyen képes a tanult anyagnál könnyebb, rövid dallamokat szolmizálva visszaénekelni, 

hallás után lejegyezni, memorizálni. 

Ismerje fel a népdalok jellegzetességeit,  stílusát (sorszerkezet, hangnem).  

Ismerje a dúr és moll hangsorokat 3#, 3b előjegyzésig, tudja a hangnemeket kottakép 

alapján megállapítani.  

Ismerje az eddig tanult hangközöket, tudja ezeket felépíteni, illetve kottaképről 

azonosítani. 

Ismerje fel hallás után a kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint és 

tiszta oktáv hangközöket tonális keretben. 

Ismerje a dúr, moll alaphelyzetű hármashangzatok felépítését. Ismerje fel hallás után a dúr 

és moll hármashangzatokat felbontásban vagy együtthangzásban. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag, a ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának 

bemutatása csoportos és egyéni munkával.  
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3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei élményanyag bővítése. 

– Bevezetés a bécsi klasszikus zene forma– és harmóniavilágába európai többszólamú 

népdalok és műzenei szemelvények alapján. 

– Tájékozódás és gyakorlás az abszolút rendszerben – elsősorban a dúr és moll tonalitáson 

belül. 

– A többszólamúság, társas zenélés készségének fejlesztése funkciós művek alapján. 

–  A magyar népdalok élményszerű előadása. 

– A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása. 

– Tudatos zenehallgatásra nevelés. 

 

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Kis éles, kis nyújtott ritmusok, a nyolcad triola további gyakorlása, alkalmazása. 

– A nyújtott és szinkópa ritmusok variánsai. 

– Nyolcad és páros tizenhatod felütés. 

– 3/8, 6/8. Pontozás, átkötés 6/8–ban. 

– A siciliano és a mazurka ritmus jellegzetessége. 

– Ritmusgyakorlatok egy és két szólamban. 

 

Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– Daltanulás elsősorban kottaképről. 

– Módosított hangok: fi, szi, di, ri és ta gyakorlása népzenei és műzenei olvasási anyagon 

(szolmizálva és ábécés névvel). 

 

A többszólamú éneklés készségfejlesztése 

– Más népek zenéjének többszólamú megszólaltatása. 

– Hangszerkíséretes dalok. 

– Kánonok. 

– Kürtmenetek, hangközmenetek, kétszólamú funkciós részletek megszólaltatása 

énekléssel és egyéni hangszerjátékkal is. 

– T–D–T kapcsolatok megfigyelése. 

– Funkciós főhangok éneklése a dallamhoz szolmizálva és ábécés nevekkel. 

– A belső hallás és memória fejlesztése. 

 

Hangközök: 

– Az előző évben tanult hangközök gyakorlása: felismerés hallás után és kottaképről. 

– A szűkített, bővített kvint (oldással) ismertetése. 

– Új hangközök: a kis és nagy szeptim, (oldással). 

 

Hangzatok: 

– Az alaphelyzetű hármashangzatok felismerése hallás után felbontásban vagy 

együtthangzásban, építésük, felismerésük kottaképről. 

– A hármashangzatok megfordításainak elve. 

– Hallásgyakorlatok felbontásban, együtthangzásban. 
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Hangsorok:  

– Dúrok és mollok 4#, 4b előjegyzésig. 

– Azonos alapú dúr és moll. 

– A hangnemi kitérés és moduláció megfigyeltetése. 

 

A formaérzék fejlesztése 

– A periódus felépítése. Nyitás –zárás. 

– Kis kéttagú–, háromtagú forma. Rondo forma. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Olvasógyakorlatok szolmizálva, alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel. 

– Igen könnyű magyar népdalok lejegyzése. 

– Hangközök, hármashangzatok felismerése, lejegyzése együtthangzásban vagy 

felbontásban. 

– Hangközmenetek éneklése felbontással is, lejegyzése memorizálás, hallás után. 

– Könnyű periódusok olvasása, memorizálása kottaképről. 

– Lejegyzés memorizálás vagy hallás után egy szólamban. 

– Igen könnyű funkciós kísérőszólamok megfigyelése, éneklése, lejegyzése betűkottával a 

dallamhangok alá. 

 

Rögtönzés 

– Adott dallamhoz tercmenet, kürtmenet szerkesztése. 

– Periódusok kiegészítése: adott előtaghoz utótag (A–Av). 

– Periodizáló dallamokhoz egy–egy kísérőhang éneklése. 

 

Zenehallgatás  

– Magyar és más népek táncai a műzenében. 

– Barokk, klasszikus táncok – elsősorban a tanulók hangszeres darabjaiból. 

– A hangszerelés, a dinamika – mint a zenei kifejezés eszközei. 

– Dinamika a barokk korban. 

– A barokk és bécsi klasszikus zenekar hangszerei. 

– A tanult formák, dallami elemek megfigyelése hallás után. 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Siciliano és mazurka ritmus. 

– Azonos alapú dúr és moll hangsor. 

– Kvintoszlop. 

– Kürtmenet. 

– Funkciók. 

– Hangnemi kitérés, moduláció. 

– Periódus. 

– Kéttagú–, háromtagú forma. Triós forma. Da Capo forma. 

– Duett, duó, tercett, trió. 

– Partitúra. 

– A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések. 

 

Ajánlott tananyag 

Más népek funkciós népzenéje: egyszerű tercelő, kürtmenetes dalok kísérőszólammal vagy 

hangszerkísérettel (lengyel, francia, német, olasz népdalok). 

Könnyű szemelvények a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből, darabok a tanulók 
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hangszeres anyagából is. 

Két–három–négyszólamú könnyű kánonok. 

Dobszay László: A hangok világa III. és IV. kötet, Útmutatók 

Szigetiné Horváth Zsuzsa – Simonné Sármási Ágnes: Készségfejlesztő gyakorlatok 

J. Irsai Vera: Szolfézs példatár II. 

Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok 

Forrai Katalin: Európai gyermekdalok 

Kodály Zoltán: Válogatott biciniumok 

Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán 

Szőnyi Erzsébet: Biciniumok 

Péter József: 165 kánon 

Bárdos Lajos: 70 kánon 

Bárdos Lajos: Európa peremén 

Bárdos Lajos: Írások népzenénkről 

Kerényi M. György: Százszínű csokor 

Sulyok Gizella: Pilletánc II.–III. 

Laczó Zoltán: Zenehallgatás az általános iskola alsó tagozatában 

Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I. (Aelia 

Sabina Alapítvány, Budapest) 

Győrffi István: Dallamírási feladatok 

Kezdők zongoramuzsikája (J. S. Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Weber) 

Szemelvények a tanulók hangszeres darabjaiból 

Dalkíséretek II. Érik a szőlő (Tankönyvkiadó) 

 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag: 

Magyar és más népek táncai a műzenében (pl. bécsi klasszikus táncok, valamint  

F. Chopin, A. Dvořák, B. Smetana, P. I. Csajkovszkij, J. Brahms, M. Ravel művei). 

Balett részletek (nemzeti karakter–táncok: mazurka, csárdás stb.). 

Szemelvények a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből: dalok, opera– és szimfónia 

részletek.  

 

 

Követelmény 

Tudja a tanuló a dalokat,  illetve a bécsi klasszikus korból a műveket, részleteket stílusosan 

előadni. 

Tudjon folyamatosan 6/8–os ütemben ritmust olvasni. 

Egyszerű 4–8 ütemnyi dallamot lejegyezni, memorizálni.  

A tanult anyagnál könnyebb dallamfordulatokat kottából szolmizálva, alkalmi hangzókkal, 

szöveggel megszólaltatni. 

Tudja a dúr és moll hangsorokat, vezetőhangokat 4#, 4b előjegyzésig. 

Tudja a hangnemeket kottakép alapján megállapítani. 

Ismerje az eddig tanult hangközöket, tudja kottaképről azonosítani és felépíteni. 

Ismerje fel hallás után a kis és nagy szext hangközt. 

Ismerje fel hallás után az alaphelyzetű dúr, moll, szűkített és bővített hármashangzatokat. 

Tudja kottaképről azonosítani és adott hangra szerkeszteni (a tanult hangnemek körében). 

Ismerje a dúr és moll hármashangzatok fordításainak nevét, felépítésé, a funkciókat. 

Ismerje a periódus és a kisformák felépítését. 

Ismerje az alapvető tempo és előadási jeleket. 
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag, a ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának 

bemutatása csoportos és egyéni munkával.  

 

 

4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Zenei élményanyag gyűjtése a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből. 

– A periodizáló és funkciós zenei ismeretek elmélyítése. 

– Betekintés a romantika és a XX. század zenéjébe. 

– A tanult magyar népzenei anyag bővítése aszimmetrikus dalokkal. 

– Az eddig tanultak rendszerező ismétlése. 

– A zenei elemzési képesség fejlesztése. 

 

Hallásfejlesztés és zenei ismeretek 

– Átkötés, pontozás gyakorlása. 

– Harminckettedek. 

– Alla breve további gyakorlása. 

– A népzenei anyagban arányok, szimmetriák, aszimmetriák megfigyelése. 

– 5/8, 8/8 (3+3+2) gyakorlása ritmusfeladatokkal. 

– A módosított szolmizációs hangok további gyakorlása. 

–  A bővített kvart oldással. 

– Alterált hangok, mint a díszítés, és mint a hangnemváltás eszközei. 

– A kromatika megfigyelése, kromatikus fordulatok éneklése. 

– Késleltetés. 

– A hangközök rendszerezése. 

– A hangközfordítás elve. 

– A tiszta, kis– és nagy hangközök éneklése, felismerése és megnevezése ábécés nevekkel 

is. 

– Hangközmenetek éneklése, szolmizálva, ábécés nevekkel; a hangközök megnevezésével, 

zenei szerepük megfigyelésével. 

– A dúr és moll hármashangzatok fordításai illetve az alaphelyzetű szűkített, bővített 

hármashangzat gyakorlása oldással. 

– Felismerésük hallás és kottakép alapján, építés. 

– A dominánsszeptim dúrban és mollban. 

– Éneklése oldással szolmizálva. 

– A nyolcütemes bécsi klasszikus periódusforma ritmus– és dallamfordulatainak 

megfigyelése, kiemelése, gyakorlása. 

– Dallami variánsok, figuráció. 

– A bécsi klasszikus zene funkciós rendjének gyakorlása. 

– T–D–T; T–S–D–T kapcsolatok, funkciós jelző basszus hangok. 

– Funkciós kísérőszólam éneklése a dallamhoz szolmizálva és ábécés nevekkel. 

– Műdalok olvasása zongorakísérettel (tanár, esetleg tanuló közreműködésével). 

– Kétszólamú vagy hangszerkíséretes klasszikus művek éneklése a tanult zenei ismeretek 

megfigyeltetésével. 

– Két– és többszólamú vokális művek megszólaltatása különféle hangszeres együttesek 

előadásában. 

– Kánonok éneklése. 

– Hangsorok 6#,  6b előjegyzésig, vezetőhanggal. 
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A formaérzék fejlesztése 

– Zárlatok: fél– és egész–zárlat, álzárlat. 

– A klasszikus (és romantikus) dal. 

– Két– és háromtagú kisformák, visszatéréses típusok megfigyelése. 

– Egy rondó, egy variáció és egy szonátaforma formai megismerése. 

 

Zenei olvasás, írás  

– Könnyű periódusok lapról éneklése. 

– Periódus terjedelmű bécsi klasszikus anyag lejegyzése a tanult hangnemekben. 

– Könnyű hangközmenetek éneklése, írása. 

– A kétszólamú írás bevezetése: a kísérő szólamban funkciós főhangok. 

– Könnyű népdalok lejegyzése (szöveggel is). 

 

Zenehallgatás  

– A zenei kifejezés eszközei a bécsi klasszikus korban (stílusjegyek összegyűjtése). 

– Hangszín – hangszerelés. 

– A ritmikai, dallami és harmóniai elemek szerepének hallás utáni megfigyelése: (alteráció, 

kromatika, késleltetés, hangzatfelbontások, funkciók, zárlatok, feszültség – oldás, 

hangnemi kitérés, moduláció). 

– Két– és háromtagú kisformák, visszatéréses típusok, egy rondó, egy variáció és egy 

szonátaforma megismerése zenehallgatás alapján is. 

– A bécsi klasszikus zene stílusjegyeinek, jellegzetes műfajainak, előadói apparátusainak 

megfigyelése a meghallgatott művekben. 

– A romantika kifejezési eszközeinek és a XX. század új hangzásvilágának megfigyelése. 

– A homofon és polifon szerkesztési mód felismerése hallás után is. 

 

Rögtönzés 

– Ritmuskíséretek rögtönzése aszimmetrikus népdalokhoz. Osztinátók. 

– Periódus kiegészítése: megadott előtaghoz utótag rögtönzése. 

– Periódusok zenei anyagának variálása a megismert ritmikai és dallami elemekkel 

(hangzatfelbontás, kromatika, késleltetés stb.). 

– Funkciójelző basszus szólam  rögtönzése ismert periódushoz dúrban, mollban. 

 

Zenei elemzési képesség 

– A tanult ismeretek alkalmazása a zeneművek feldolgozása során. 

– A stílusjegyek és az alapvető zenei összefüggések megfigyeltetése (ritmika, dallam, 

funkció, harmónia, forma). 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Bécsi klasszikusok, Köchel–jegyzék, opusz. 

– Kvintkör. 

– Hangnemi rokonságok, maggiore–minore, a hangnemi kitérés, moduláció. 

– A hangközfordítás elve. 

– Tritonusz. 

– Alteráció, kromatika. 

– Funkciók, funkciós vonzás. 

– Késleltetés. 

– Kadencia, álzárlat, fél– és egész–zárlat. 

– Előjáték, utójáték, visszatérés, Coda. 
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– Imitáció. 

– Orgonapont. 

– Hangszeres és vokális zene. 

– Dal, ária, opera. 

– Szimfónia. 

– Kamarazene, duó, duett, trió, tercett, kvartett, kvintett. 

– Kisformák. 

– Triós forma, szonátaforma, rondóforma, variáció. 

– A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések. 

– Az eddig megismert zenei korok rövid áttekintő ismétlése, kronológiai rendezése, a 

legfontosabb stílusjegyek kiemelése. 

 

 

Ajánlott tananyag 

Elsősorban bécsi klasszikus (romantikus) hangszerkíséretes dalok, duettek 

Szimfónia tételek, hangszeres szonáta, variáció, rondó 

Néhány könnyű XX. századi dal, kórusmű vagy énekelhető hangszeres darab 

Dobszay László: A hangok világa IV. és V. kötet, Útmutatók 

Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok 

Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatás a kötetekből) 

Kodály Zoltán: Biciniumok 

Szőnyi Erzsébet: Biciniumok 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei 

Legányné Hegyi Erzsébet: Énektanár képzés Kodály Zoltán pedagógiai művei alapján 

Virágos sorozat népdalfüzetei 

Péter József: 165 kánon 

W. A. Mozart: 30 kánon 

Bárdos Lajos: 70 kánon 

Molnár Antal: Klasszikus kánonok 

Frank Oszkár: Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében 

Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I. 

Győrffy István: Dallamírási feladatok 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag:  

Szemelvények a bécsi klasszikusok műveiből a szonátaforma, a szimfónia (Menüett tétel), 

az opera megismeréséhez.  

Romantikus dalok, karakterdarabok. 

A XX. század zenéjéből néhány vokális és hangszeres mű. 

Néhány darab Bartók Béla Mikrokozmosz sorozatából (aszimmetria). 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló emlékezetből bécsi klasszikus, romantikus műveket, szemelvényeket (dal, 

kánon, műrészlet) zeneileg igényesen előadni. 

Tudjon leolvasni, lejegyezni egyszerű, könnyű klasszikus periódust. 

Ismerje a dúr és moll hangsorokat 6#, 6b előjegyzésig. 

Ismerje az oktávon belüli hangközöket. 

Ismerje a négy alaphelyzetű hármashangzatot, a dúr és moll hangzatok fordításait, valamint 

a dominánsszeptim akkordot.  

Tudja ezeket szolmizálva énekelni, felismerni hallás után, ábécés hangokkal megnevezni a 

könnyebb hangnemekben (3#, 3b.). 
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Ismerje a funkciós főhangokat dúrban és mollban.  

Ismerje a klasszikus zene alapvető stílusjegyeit, a tanult formáit és műfajait. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással, 

– A műzenei szemelvények, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos és 

egyéni munkával, 

– Klasszikus kisforma elemzése (csoportos és egyéni munkával, tanári irányítással). 

 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok (4. évfolyam) elvégzése után 

 

Ismerje a tanuló a ritmuselemeket a harminckettedektől az egész értékű kottáig. 

Ismerje fel hallás után és kottaképről a szinkópa–, éles– és nyújtott ritmust, valamint az 

egyszerűbb ritmikai átkötéseket. 

Legyen áttekintőképessége a 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 2/2 –es ütemekben. 

Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben (könnyebb alterációkban is) 

4#, 4b előjegyzésig. 

Ismerje a  

– pentaton hangsorokat. 

– tudja a dúr és moll hangsorokat 6#, 6b előjegyzésig, 

– ismerje a háromféle moll hangsort. 

Ismerje fel a művek hangnemeit – hangszeres darabjaiban is. 

Legyen tájékozott a hangmagassági viszonyokban: 

– tudja azonosítani – hangszeres tanulmányaihoz kapcsolódóan is – az oktávon belüli 

tiszta, kis és nagy hangközöket,  

– ismerje fel ezeket kottaképről és hallás után. 

Ismerje a bővített szekund, bővített kvart, szűkített és bővített kvint hangközöket; tudja 

ezeket kottaképről azonosítani. 

Ismerje a négyféle alaphelyzetű hármashangzat, a dúr és moll fordítások elvét, valamint a 

dominánsszeptim–hangzat felépítését.  

Legyen képes ezeket hallás után felismerni, és kottaképről azonosítani. 

Ismerje a funkciós főhangokat 3#, 3b előjegyzésig. 

Ismerje a funkciós vonzást. 

Ismerje a hangnemi kitérés és moduláció fogalmát.  

Tudjon lejegyezni: 

– rövid szótagszámú, tempo giusto magyar népdalt szöveggel, 

– két szólamú, igen könnyű műzenei periódust, illetve szólamait hallás után kiegészíteni.. 

Legyen képes a fentieknek megfelelő nehézségi fokú dallamot lapról olvasni. 

Ismerje és tudja kottaképről is azonosítani (hangszeres tanulmányaiban is alkalmazni): 

– a magyar népzene stílusjegyeit, 

– a periódus fogalmát, 

– a kis formákat, 

– a triós formát, 

– a klasszikus szonátaformát, 

– a rondót. 

Rendelkezzék a tanulmányai során érintett zenetörténeti korok, kiemelkedő zeneszerzők, 

műfajok ismeretével (elsősorban a bécsi klasszikus zenében). 

Ismerje a leggyakrabban előforduló zenei kifejezéseket. 
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A művészeti alapvizsga követelményei  

 

A vizsga részei  

Írásbeli vagy szóbeli vizsga 

A vizsga feladatait az iskola választja ki az A) és B) feladatsor közül vagy a helyi 

pedagógiai programja alapján hasonló követelményszintű feladatsort állít össze. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Szolfézs  

Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 

 

 

Az alapvizsga tartalma  

 

Írásbeli vizsga  

A) Feladatsor 

1. Feladatok a hangköz–, hangzat–ismeretek köréből – hallás után, kottakép és szerkesztés 

alapján. 

– 5 hangköz, 5 hármashangzat lejegyzése hallás után (jelölés betűvel és számmal) 

– 5 hangköz, 5 hármashangzat építése megadott hangokra, 

– 5 hangköz, 5 hármashangzat felismerése kottaképről.  

A tanulók számára adottak azon hangok kottaképe, melyekre a hangközöket, 

hármashangzatokat építenie kell. 

 

2.  Könnyű kétszólamú klasszikus periódus felső szólamának lejegyzése 

A zenei részlet 2/4, 3/4 vagy 4/4–es lüktetésű, lehetőleg A–Av felépítésű, modulációt, 

alterációt, nehezebb hangközlépéseket nem tartalmazó legyen. A tanulók számára a táblán 

adott a kulcs, az előjegyzés, a metrum és a kezdőhang értékkel. 

A részlet zongorán két szólamban tizenkétszer hangozhat el. 

 

3. Megadott klasszikus kis forma elemzése hallás és kottakép alapján. 

Az elemzés szempontjai: hangnem, az előforduló zenei elemek megjelölése 

(hármashangzat–felbontás, szekvencia, késleltetés stb.), formai felépítés, funkciók. 

 

B) Feladatsor 

1. Feladatok a hangköz–, hangzat– ismeretek köréből – hallás után, kottakép és szerkesztés 

alapján  

– 5 hangköz, 5 hármashangzat lejegyzése hallás után (jelölés betűvel és számmal) 

– 5 hangköz, 5 hármashangzat építése megadott hangokra, 

– 5 hangköz, 5 hármashangzat felismerése kottaképről.  

A tanulók számára adottak azon hangok kottaképe, melyekre a hangközöket, 

hármashangzatokat építenie kell. 

 

2. Egy magyar népdal lejegyzése 

A népdal: új stílusú, négysoros, 8–10–es szótagszámú, tempo giusto, izometrikus, 

szinkópát, nyújtott és éles ritmust tartalmazhat. A tanulók számára adott a kulcs, az 

előjegyzés, a metrum és a kezdőhang értékkel. 

A népdal nyolcszor hangozhat el a megadott abszolút magasságban, énekes előadásban. 
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3. Megadott klasszikus kis forma elemzése hallás és kottakép alapján. 

Az elemzés szempontjai: hangnem, az előforduló zenei elemek megjelölése 

(hármashangzat–felbontás, szekvencia, késleltetés stb.), formai felépítés, funkciók. 

 

Az írásbeli vizsgához ajánlott feladatlap készítése. 

 

 

Szóbeli vizsga  

1. Memoriter anyag: 

A vizsgázó  

– tudjon 5 népdalt előadni,  

– ismerje azok legfontosabb jellemzőit; 

– tudjon 5 műzenei szemelvényt szóló énekléssel vagy hangszerkísérettel (saját kíséret 

nem kötelező) megszólaltatni, 

– ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit. 

 

2. A vizsgán a tanuló elemezzen egy választott hangszeres darabot, amellyel kapcsolatban 

a vizsgabizottság kérdéseket tehet fel a negyedik évfolyam elvégzése utáni követelmények 

alapján. 

 Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

 

A vizsga értékelése   

Az írásbeli vizsga értékelése  

1. feladat – teszt:  A feladat helyes megoldása, a válaszok pontos, világos jelölése  

2. feladat– dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 

3. feladat: – elemzés: Az elemzési szempontokra adott válaszok teljessége, helytállósága, a 

jelölések pontossága.  

 

A szóbeli vizsga értékelése. 

– a választott zenei anyag élményszerű megszólaltatása 

– általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei 

szakkifejezések ismerete) 

– zenetörténeti tájékozottság 

– stílusismeret 

– formai ismeretek 

– tájékozódás a zenei műfajok között 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök: 

Jó minőségű és felhangolt zongora vagy pianínó. Hangjegytábla, szemléltető anyagok, 

ritmushangszerek 

Megfelelő minőségű audio–vizuális berendezés (magnetofon, DVD, CD–lejátszó) 

A stíluskorszakokat megfelelően bemutató, kellő számú és minőségű hangfelvétel, zenei 

szakkönyv.  
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SZOLFÉZS 

  

A szolfézstanítás – a hangszertanítással szerves egységben – a zene megszerettetését, 

megértését, valamint a későbbi öntevékeny muzsikálás és zenehallgatás iránti igény 

kialakulását kívánja megalapozni.  

A zeneművek élményt nyújtó megismerésén és megértésén túl a tantárgy sajátosságából 

adódóan a hangsúly a tanítás folyamatában a zenei ismeretek elsajátíttatására, a képesség– 

és készségfejlesztésre, a kreativitás és a tudás alkalmazásának kimunkálására kerül.  

A végső cél a globális zenei látásmód és gondolkozás alapjainak kialakítása, elindítása az 

alapfokú szolfézstanításban is: „A tanuló, hallja, amit lát és lássa, amit hall!”  

A tantervi program e cél elérését kívánja segíteni azzal, hogy az általános zenei képességek 

fejlesztését és a zenei alapismeretek elsajátítását pedagógiai folyamattá szervezi. 

Külön figyelmet fordít arra, hogy e tevékenység gazdagítsa a tanulót a zene 

megszólaltatásának és befogadásának örömével. 

 

A szolfézstanítás célja, feladata:  

A tanulók zenei készségeinek kiművelése, képességeik fejlesztése és ismereteik bővítése 

az alábbi területeken: 

– belső hallás  

– ritmus–metrum 

– tiszta intonáció 

– tájékozódás a magassági viszonyokban (relációk, hangközök) 

– dallamhallás 

– többszólamúság 

– harmónia azonosítás 

– zenei olvasás – írás 

– zenei szerkezet (forma) 

– zenei memória 

– zenehallgatás ( zeneértés) 

– a kreativitás fejlesztése, – rögtönzés 

– a megszerzett tudás alkalmazása 

– a hangszertanulás segítése 

– a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseinek megismertetése 

– a zenei műveltség igényének kialakítása 

– a társművészetek iránti nyitottság megalapozása. 

– A zenei pályára készülő tanulók felkészítése a továbbtanulásra. 

– A tanulók személyiségének erkölcsi és szellemi formálása; nemzeti identitástudatuk 

megerősítése, érzelemviláguk kibontakoztatása.  

 

Rendelkezzék a tanuló 

– olyan késztetéssel, mely a választott – eddig tanult – muzsikálási formát élete szerves 

részévé teszi, 

– a tanulmányai során elsajátított készség–, jártasság–, ismeret–repertoárral, melyek 

eszközt biztosítanak a zene belső elképzeléséhez, értelmezéséhez, stílusos 

megszólaltatásához, 

– olyan zenei áttekintőképességgel, melynek birtokában önállóan meg tudja oldani a 

képesség–készség szintjének megfelelő zenei feladatokat, 

– biztos zenei ízléssel és ítélő képességgel 

– a zene iránti elkötelezettséggel. 
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Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Zenei élményanyag gyűjtése énekléssel és játékkal. 

– A zene megszerettetése, örömteli művelése. 

– A figyelmes zenehallgatás kezdeti lépéseinek kimunkálása. 

 

Az éneklési készség fejlesztése 

– Helyes testtartás, levegővétel. 

– Kezdőhang átvétele. 

– Megfelelő tempóválasztás és tempótartás. 

– Éneklés játékkal. 

– Éneklés szöveggel emlékezetből. 

– Ismert dallami fordulatok éneklése kézjelekkel. 

– Önálló dalkezdés. 

 

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Egyenletes járással ritmusmotívumok megszólaltatása. 

– A ritmusértékek neveinek, jeleinek és gyakorlóneveinek elsajátítása: negyed, nyolcad és 

negyed szünet értékekkel. 

– 2/4–es ütem. 

– Ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel. 

– A „belső mérés” kialakítása. 

– Ritmusmotívumok hangoztatása, visszatapsolása, olvasása, ütemekbe helyezése. 

– Dalfelismerés ritmusról, ritmusfelismerés dallamról. 

– A különböző tempók közötti különbségek érzékelése. 

 

Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– Daltanulás játékkal együtt. 

– A belső hallás kialakításának kezdeti lépései. 

– Hangmagasság–megfigyelés, magas és mély képzet kialakítása. 

– A relatív szolmizáció bevezetése (pentaton, pentachord hangkészletben). 

– A dallami jelrendszerek: kéz–, betűjel, hangjegy. 

– Hanglépcső, vonalrendszer. 

– Az elsajátított hangkészleteken belüli rövid dallamfordulatok kiemelése, gyakorlása. 

– Dalfelismerés, dallambújtatás. 

 

A kétszólamúság előkészítése 

– Felelgetős játékok, dal és mérő (ritmusosztinátók, ritmuskíséretek, egyszerű 

dallamosztinátók). 

 

Rögtönzés 

– Ritmussorok kiegészítése. 

– Kérdés, felelet. 

– Mondókák, versek, ritmusok megszólaltatása énekléssel. 

– Mozgás és játék rögtönzése. 
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Zenehallgatás 

– A zeneértő és –érző képesség fejlesztése. 

– Aktív (előkészített) zenehallgatás. 

– Alapvető tempó különbségek megfigyelése (gyors–lassú). 

– Zajok– zörejek, zenei hang. 

– Hangszínek (hangerő) megfigyelése és megkülönböztetése, hangszerek hangjainak 

felismerése. 

– Zenei hangulatok – karakterek hallás utáni megfigyelése. 

– A többször hallgatott zeneművek felismerése. 

 

Ajánlott tananyag 

Magyar népi mondókák, gyermekversek, gyermekjátékok, gyermekdalok 

Zeneszerzők kicsinyeknek írt dalai 

Rokon népek dalai 

Horváth Istvánné – Smid Anna: Csicsergő 1.(tankönyv, munkafüzet és útmutató)  

Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába (könyv és munkafüzet, tanmenet) 

József Andrásné – Szmrecsányi Magda: Zenei előképző (tankönyv és munkafüzet, 

Útmutató) 

P. Vesztróczy Judit: Zenei előképző (Ifjúsági Lapkiadó: Muzsikáljunk együtt I.) 

P. Vesztróczy Judit: Zenei ABC kicsinyeknek 

Kodály Zoltán: Kis emberek dalai 

Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat 

Forrai Katalin: Ének az óvodában 

Forrai Katalin: Jár a baba 

Forrai Katalin: Európai gyermekdalok 

Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában 

Rimóczy Gáborné: Fecske mese (Debrecen, Művelődési Központ kiadványa) 

Dobszay László: A magyar dal könyve  

Weöres Sándor: Magyar etűdök 

Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne 

Cini–cini muzsika (Óvodások verseskönyve) 

Szabó Helga – Réber László: Te is tudsz énekelni 

Szabó Helga: Irány a zene birodalma (MR kiadványa) 

Lajtha László: Játékország (a Lajtha László Zeneiskola reprint kiadványa)  

Borsai I. – Haider E.: Magyar népi gyermekjátékok  

Kiss Áron: Gyermekjáték gyűjtemény 

Dimény Judit: Hang–játék 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag:  

Magyar gyermekdalok és népdalok, népdalfeldolgozások, más népek gyermekdalai szóló–, 

kíséretes– vagy kórusfeldolgozásban. 

Hangszeres szemelvények (karakter–, mesedarabok) lehetőleg élő előadásban. 

 

Követelmények 

A „belső” lüktetés fejlesztése. 

Az egyenletes lüktetés és a dalritmus különbségeinek megéreztetése. 

A negyed, páros nyolcad és a negyed szünet ritmusjeleinek folyamatos olvasása 

gyakorlónevekkel. 

A törzshangok szolmizációs nevének, kézjeleinek ismerete.  

A zenére figyelés valamint együttműködési képesség a játékban, éneklésben. 
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek 

elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni munkával.  

 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Zenei élményanyag gyűjtése énekléssel, játékkal. 

– A magyar gyermekjátékok, dalok és népdalok – mint zenei anyanyelvünk és 

néphagyományunk – megismerése. 

– A zenei készségek megalapozása a 7–9 éves korú gyermekek hangszertanulásához. 

– Felkészítés a hangszerválasztásra, a zenére figyelés, a zenehallgatási élmény 

megteremtése. 

 

Az éneklési készség fejlesztése  

– A tiszta intonáció, a helyes zenei hangsúlyok kialakítása. 

– A kifejező éneklés igényének felkeltése. 

  

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Az egyenletes lüktetés és az ütempárok megéreztetése mozgással (ütemezéssel). 

– A negyed, nyolcad, fél, egész, pontozott negyed és fél és egész értékek, szünetjeleik, a 

szinkópa, éles és nyújtott ritmus elsajátítása gyakorló és zenei nevekkel, jelekkel. 

– 2/4–es ütem. 

– a 3/4–es lüktetés megéreztetése. 

– Szövegek ritmusának megfejtése. 

– Ritmusmotívumok olvasása, felismerése. 

– Az ütemhangsúlyok érzékeltetése. 

– Metrum és ritmus egyidejű megfigyelése. 

– Osztinátó, majd ritmuskíséret ismert dalokhoz. 

– Ritmusgyakorlatok. 

 

Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– Daltanulás játékkal együtt, illetve hallás után. 

– A magas és mély képzet kialakítása. 

– A szolmizációs relációk elsajátítása (hétfokúság). 

– A dallami jelrendszerek ismerete. 

– A szolmizációs hangok kézjele, betűjele és helye a vonalrendszeren. 

– Dallamfordulatok gyakorlása a pentaton és hétfokú hangkészletekben. 

– Éneklés kézjel után, olvasás betűkottáról és ötvonalas rendszerben kulcs nélkül. 

– Dallamfordulatok visszaéneklése. 

– Memorizálás hallás után. 

– A belső hallás fejlesztése. 

 

A kétszólamúság előkészítése 

– Dal és mérő. 

– Felelgetős játékok. 

– Ritmusosztinátók, ritmuskíséretek. 

– Egyszerű dallamosztinátók (dudakíséret). 
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– Kétszólamú (igen könnyű) gyakorlatok kézjelekről. 

– Igen könnyű kánonok – a csoport képességei szerint. 

– Kétszólamú ritmusok, ének–kopogós „játékok”. 

– Ének, járás, taps, ütőhangszerek kíséretével, változatos csoportosításban. 

 

Zenei ismeretek: 

– Hangközök fogalmának bevezetése, kis– és nagy szekund, tiszta oktáv, tiszta kvint. 

 

Formai ismeretek:  

– Motívum 

– Azonosság, hasonlóság, különbözőség. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Az íráskészség kialakítása (írástechnika, zenei helyesírás). 

– Rövid ritmusmotívumok, könnyű dalok ritmusának lejegyzése ritmusjelekkel (2–4–8 

ütem). 

– A dó helyének változtatása. 

– Tájékozódás a vonalrendszeren. 

– Kulcsok, ábécés nevek bevezetése. 

– Dallamok, olvasógyakorlatok éneklése szolmizálva, alkalmi hangzókkal betűkottáról és 

hangjegyekről. 

– Memorizálás. 

– Könnyű dalok, dalrészletek, dallamok lejegyzése hangonkénti folyóírással vagy 

emlékezetből, betűkottával, majd hangjegyekkel (2–4–8 ütem). 

 

Rögtönzés 

– Zárások megkeresése ritmusokban, dallamokban. 

– Hiányos dallamok kiegészítése egy–két hanggal. 

– Ritmusfelelgetős, dallamfelelgetős. 

– Ütempárhoz ütempár rögtönzése. 

– Mondókák, versek megszólaltatása énekléssel. 

– Mozgás és játék rögtönzése. 

 

Zenehallgatás  

– Hangszínek megfigyelése, megkülönböztetése. 

– Emberi hangfajták (gyermek–, női–, férfi). 

– Zenei együttesek: énekkar, zenekar. 

– Dinamika, előadási módok. 

– Különböző karakterek megfigyelése. 

– Hangszerek hangja: zongora, hegedű, cselló, furulya (réz– és fafúvósok). 

– A dallami azonosság, különbözőség felismerése a zenehallgatási anyagban is. 

 

Zenei kifejezések: 

– Ritmus, dallam. 

– Ütem, ütemmutató, ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel. 

– A megismert ritmusértékek nevei. 

– Tempó, mérőütés. 

– Osztinátó. 

– Hangmagasság, hangköz, hangkészlet, hangsor. 

– Pentaton, pentachord. 
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– A G–kulcs, F–kulcs. 

– A törzshangsor. 

– A megismert hangközök nevei, jelentésük. 

– Motívum, dallamsor. 

– Kánon. 

– Piano–forte. 

 

Ajánlott tananyag 

Magyar népi mondókák, gyermekjátékok, népszokások 

Magyar gyermekdalok, népdalok 

Gyermekversek. 

Rokon népek dalai 

Magyar zeneszerzők gyermekeknek komponált dalai 

Más népek dallamai 

Horváth Istvánné Smid Anna: Csicsergő 2.(tankönyv és munkafüzet, Útmutató)  

Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába (könyv és munkafüzet, Útmutató) 

József Andrásné – Szmrecsányi Magda: Zenei előképző (tankönyv és munkafüzet, 

Útmutató) 

P. Vesztróczy Judit: Zenei előképző (Ifjúsági Lapkiadó: Muzsikáljunk együtt I.) 

P. Vesztróczy Judit: Zenei ABC kicsinyeknek 

Kodály Zoltán: Kis emberek dalai 

Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat 

Forrai Katalin: Ének az óvodában 

Forrai Katalin: Európai gyermekdalok 

Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában 

J. Irsai Vera: Szolfézs példatár, Alsófok I. kötet 

Rimóczy Gáborné: Fecske mese (Debrecen, Művelődési Központ kiadványa) 

Dobszay László: A magyar dal könyve  

Bárdos Lajos: 70 kánon 

Weöres Sándor: Magyar etűdök 

Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne  

Cini–cini muzsika (Óvodások verseskönyve) 

Szabó Helga – Réber László: Te is tudsz énekelni 

Szabó Helga: Irány a zene birodalma (MR kiadványa) 

Lajtha László: Játékország (a Lajtha László Zeneiskola reprint kiadványa)  

Borsai Ilona – Haider Edit: Magyar népi gyermekjátékok  

Kiss Áron: Gyermekjáték gyűjtemény 

Dimény Judit: Hang–játék 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Válogatás a néphagyomány zenei anyagából. Gyermekdal feldolgozások.  

A hangszeres műzene karakterdarabjai. Mesedarabok. 

Rövid darabok a hangszeres iskolákból (különböző hangszereken). 

 

 

Követelmények az előképző évfolyamok elvégzése után 

 

Rendelkezzék a tanuló a zenetanuláshoz szükséges alapvető magatartásformákkal: tudjon 

zenére figyelni, tudjon együttműködni társaival, tanárával a csoportos éneklésben, 

játékban. 
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Tudjon az egyenletes lüktetéshez járni, énekelni. Tudjon önállóan dalt kezdeni.  

Ismerje fel kottáról a negyed, nyolcad, fél, egész, pontozott negyed értékű hangokat, a 

megfelelő szüneteket, valamint a szinkópa, éles és nyújtott ritmust. 

Legyen képes 4–8 ütemes ritmust folyamatosan olvasni és hangoztatni. 

Tudja alkalmazni a ritmuselemeket 2/4–es ütemekben. 

Tudjon lejegyezni rövid ritmusmotívumokat. 

Ismerje a szolmizációs neveket, kézjeleket és a hangok viszonyított helyét a 

vonalrendszeren. 

Tudja a dalokat szöveggel és szolmizálva – a zenei tartalomnak megfelelő tempóban, 

pontos ritmusban, helyes frazeálással – emlékezetből énekelni.  

Tudjon rövid zenei egységet (a tanult dallami fordulatok köréből) visszaénekelni. 

Ismerje a G–kulcs hangjait, legyen tájékozott a vonalrendszeren. 

Ismerje a kis és nagy szekund, tiszta kvint, tiszta oktáv hangközöket. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek 

elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni munkával. 

 

 

Alapfokú évfolyamok  

 

Az első évfolyam tanítási anyagának összeállítása az előképző évfolyamok 

követelményeinek ismeretét feltételezi. 

 

 

1. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei élményanyag bővítése. 

– A magyar népzene régi stílusú dallamainak megismerése. 

– Betekintés a műzene kis formáiba.  A zenei értelmezés kezdeti lépéseinek kimunkálása. 

– Az előképzőben tanult zenei ismeretanyag ismétlése. 

– A készségek megalapozása, fejlesztése a tananyaghoz kapcsolódóan. 

– Az abszolút rendszer további gyakorlása. 

– A szolfézs és a hangszerjáték kapcsolatának kialakítása. 

– A zenehallgatási élmény elmélyítése. 

 

Az éneklési készség fejlesztése 

– Helyes testtartás, levegővétel, tiszta intonáció, tempótartás. 

– Artikuláció, szövegmondás. 

– A tanulók hangterjedelmének fokozatos bővítése. 

– Az igényes, szép éneklés kialakítása. 

 

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Az előképzőben tanult ritmikai elemek alapos ismétlése. 

– A korona, az átkötés, az értéknyújtó pont ismerete. 

– A legegyszerűbb ütemek: 2/4, 4/4, ¾. 

– Ütemsúlyok. (ütemezés). 

– A szinkópa, az éles és a nyújtott ritmus ismétlése, elmélyítése. 

– A tizenhatodok páros formációi. 
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Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– Daltanulás hallás után, kézjelről, betűkottáról. 

– Az új szolmizációs hangok (relációk) elsajátítása. 

– A régi stílusú magyar népdalok jellemzői. 

– A tonalitásérzék fejlesztése. a dallamzáró alaphang: lá, és dó. 

– A hétfokúság dallamfordulatainak gyakorlása. 

– Periodizáló műzenei szemelvények éneklése, memorizálása. 

– A belső hallás további kimunkálása: memorizálás belső hallás alapján kézjelről, 

kottaképről. 

 

A kétszólamúság előkészítő gyakorlatai 

– Dallamhoz ritmusosztinátó vagy önálló ritmusszólam megszólaltatása. 

– Könnyű kétszólamú művek éneklése (a csoport képességeinek megfelelően válogatott 

könnyű kánonok, biciniumok). 

 

Hangközök: 

– Tszta prím, kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint, tiszta oktáv. 

– Éneklés szolmizálva, építés megadott hangokra. 

– Felismerés kottakép és hallás után (hallás után: szekundok, tercek, kvint, oktáv). 

 

Hangzatok:  

– Az alaphelyzetű dúr és moll hármashangzatok szerkezete. 

– Éneklés szolmizálva mindkét irányban. 

– Felismerés hallás után együtthangzásban vagy felbontásban. 

– Építés megadott ábécés hangokra a tanult hangnemek alapján. 

 

Hangkészlet, hangsorok, hangnemek 

– Alaphang fogalma. 

– Tiszta– és pien hangos pentatónia. 

– Pienhangok (fá, ti, fi), díszítőhangok. 

– Módosító jelek, előjegyzések. 

– A módosított hangok nevei 

– A tanult hangnemek előjegyzéseinek sorrendje írásban is. 

– Hétfokúság: dúrok és mollok (eol) 2#, 1b előjegyzésig. 

– A párhuzamos hangsorok fogalma. 

– A zeneművek hangnemének megállapítása kottakép alapján az eddigi ismeretek 

felhasználásával. 

 

A formaérzék fejlesztése:  

– Részletek, egységek megfigyeltetése: hasonlóság, azonosság, különbözőség, variáns, 

sorszerkezet. 

– A kvintváltás megfigyeltetése. 

– A5A5vAAv, illetve A5B5A B sorszerkezetek. 

– A helyes frazeálás. 

 

Zenei olvasás – írás 

– A helyes kottaírás. 

– Ritmusgyakorlatok olvasása. 

– Ritmusfordulatok lejegyzése hallás és memorizálás alapján. 
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– Éneklés betűkottáról, majd ötvonalas rendszerben hangjegyekről, G–kulcsban, abszolút 

magasságban ábécés nevekkel 2#, 1b előjegyzéssel. 

– Dallamok átírása betűkottáról hangjegyekre, illetve G–kulcsból F–kulcsba (és fordítva). 

– Igen könnyű diktálási feladatok. 

– Könnyű dalok, dallamok lejegyzése hangonkénti folyóírással, betűkottával G– és F–

kulcsban (2–4–8 ütem). 

– Transzponálás írásban. 

 

Rögtönzés 

– Ritmussorok rögtönzése. 

– Megadott ritmikai, dallami fordulatok variálása (szaporítás – ritkítás stb.). 

– Megadott több ritmussorból, dallamsorból teljes zenei forma kialakítása. 

– Ritmus kiegészítések megadott ütemmutatók alapján. 

– Párbeszéd, kérdés–felelet. 

– Adott dallamhoz ritmuskíséret. 

– Hiányos dallam kiegészítése. 

 

Zenehallgatás 

– Különféle kórushangzások. 

– Dallam és kíséret, szólamok megfigyelése. 

– A hangszerek hangszínének felismerése. 

– Dinamikai különbségek megismerése. 

– A népzene és műzene. 

– A különféle hangulatok, előadásmódok (pl. parlando) megfigyelése. 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– A szolfézs előképzőben tanultakhoz. 

– Ütemmutató, ütemsúly, ütempár. 

– Alkalmazkodó ritmus. 

– Kulcsok. előjegyzések, módosító jelek. 

– Pentatónia. díszítőhang, vendéghang (pienhang). 

– Hangkészlet, hangsor, hangnem. 

– Pentachord, Dur és moll (eol). 

– A párhuzamos hangsor fogalma. 

– Dallamsorok, alaphang, kvintváltás, szolmizációváltás. 

– Ereszkedő dallamvonal. 

– Azonosság, variáns, sorszerkezet. 

– Szekvencia. 

– Periódus. 

– Transzponálás. 

– Prima volta, seconda volta. 

– Solo, tutti. 

– Parlando, rubato, tempo giusto. 

– Staccato, legato. 

 

Ajánlott tananyag 

Régi stílusú magyar népdalok, énekelhető műzenei szemelvények a hangszeres iskolák 

anyagából is (könnyű barokk és klasszikus táncok). 

Könnyű kánonok, biciniumok. 

Horváth Istvánné – Smid Anna: Csicsergő II  (tankönyv, munkafüzet és Útmutató) 
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Dobszay László: A hangok világa I. és Útmutató 

Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába I.II. (könyv és munkafüzet, tanmenet) 

J. Irsai Vera: Szolfézs példatár, Alsófok I. 

Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat 

Kodály Zoltán: Válogatott biciniumok 

Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán 

Bárdos Lajos: Kicsinyek kórusa I. 

Bárdos Lajos: 70 kánon 

Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok 

Forrai Katalin: Európai gyermekdalok 

Péter József: 165 kánon 

Kocsárné Herboly Ildikó: Többszólamúság, harmónia és forma tanítása az általános 

iskolában 

Szabó Helga: Énekes improvizáció az iskolában 

Brukner Adrienn: Énekelni jó! 

Laczó Zoltán: Zenehallgatás az általános iskola alsó tagozatában  

Balázs Oszkár – Zempléni László: Ritmusgyakorlatok kezdőknek 

Lázárné Nagy Andrea: Margaréta (Gyakorló feladatok) 

Dalkíséretek I. Szőlő érik (Tankönyvkiadó 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag: 

Eredeti népzenei felvételek gyermekdalok, népdalok. 

Gyermekeknek komponált művek Bartók Béla, Kodály Zoltán Bárdos Lajos 

kórusműveiből. 

Szemelvények a tanulók hangszeres anyagából: barokk, klasszikus táncok (különböző 

hangszereken). 

Mese– és karakterdarabok.  

 

Követelmény 

Tudja a tanuló a dalokat zeneileg igényesen énekelni. 

Legyen tájékozott a vonalrendszeren, tudjon G– és F–kulcsban ábécés névvel olvasni. 

Ismerje a módosítójeleket, az előjegyzések sorrendjét írásban is mindkét kulcsban 2#, 1b 

előjegyzésig. 

Ismerje a dúr és moll hangsorokat 2#, 1b előjegyzésig. 

Ismerje fel és tudja ritmusolvasásban folyamatosan hangoztatni a szinkópát, az éles és 

nyújtott ritmust, valamint a tizenhatodok páros formációit. 

Legyen képes egyszerű, rövid (a tanult zenei anyagnál könnyebb) dallamfordulatokat 

hallás után szolmizálva visszaénekelni, memorizálni, lejegyezni.  

Ismerje a tiszta prím, kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint és 

tiszta oktáv hangközök fogalmát, tudja ezeket kottakép alapján azonosítani. 

Ismerje fel hallás után a kis és nagy szekund, a kis és nagy terc, a tiszta kvint és tiszta 

oktáv hangközöket tonális keretben. 

Ismerje az alaphelyzetű dúr és moll hármashangzatok felépítését. 

Ismerje a régi stílusú népdalok jellemző vonásait. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek 

elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni munkával.  
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2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei ismeret– és  élményanyag bővítése. 

– A zenei képességek, készségek fejlesztése a szolfézs illetve hangszeres anyaghoz 

kapcsolódóan. 

– Az új stílusú magyar népdalok jellemzőinek elsajátítása. 

– A műzene kis formáinak megismerése: elsősorban barokk tánctételek megszólaltatásával. 

– Tájékozódás és gyakorlás az abszolút rendszerben. 

– Az aktív, a figyelmes zenehallgatás további kimunkálása, fejlesztése. 

– A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása. 

 

Az éneklési és intonációs készség fejlesztése 

– A népdalok kifejező megszólaltatása. 

– A tanulók hangterjedelmének fokozatos bővítése. 

– A kétszólamú éneklés kimunkálása. 

– Intonációs gyakorlatok. 

 

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Az előző évfolyamokban elsajátított ritmusok ismétlése, további gyakorlása, 

alkalmazása. 

– A „kis nyújtott” és „kis éles” ritmus, a negyed értékű triola. 

– Negyed felütés. 

– 3/8–os ütem. 

– Váltakozó ütem. 

– A 4/4 – 2/4 és a 3/4 – 2/4 váltás megéreztetése. 

– Alla breve. 

– Az új stílusú magyar népdalok néhány ritmikai jellegzetessége: alkalmazkodó ritmus,  

erős és gyenge zárás. 

 

Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– Daltanulás hallás után, valamint kottaképről. 

– A fi, szi  és ta hang, valamint dallamfordulataik. 

– A népdalanyagon belül: dó, lá, ré (mi) és szó alaphangú dalok éneklése. 

– A tanult zenei anyag jellegzetes dallamfordulatainak gyakorlása, olvasása és hallás utáni 

felismerése. 

– Az alap és kvint szerepe, kvintváltás felfelé. 

– Régi és új stílusú népdalok stílusjegyeinek rendszerezése, összefoglalása az eddigi 

ismeretek alapján. 

– A dúr és moll tonalitás megfigyelése műzenei anyagon. 

– A műzene dallamfordulatainak megfigyelése, éneklése, gyakorlása (hármashangzat 

felbontások, skálamenetek, terclépések, szekvenciák). 

 

A többszólamúság fejlesztése  

– Hangközök megszólaltatása két szólamban. 

– Intonációs gyakorlatok. 

– Kánonok, biciniumok éneklése. 

– A többszólamú művek szólammozgásainak énekes megszólaltatása (párhuzamos 

mozgás, ellenmozgás). 

 



 

 

350 

Hangközök: 

– Az előző években tanult hangközök további gyakorlása. 

– Éneklés szolmizálva, ábécés–s nevekkel mindkét irányban. 

– Felismerés hallás után és kottaképről. 

– A szext hangköz és a szűkített – bővített kvint elsajátítása. 

– A bővített szekund megfigyelése. 

– Hangközláncok építése, éneklése. 

 

Hangzatok: 

– Az előző évben tanult hármashangzatok további gyakorlása, elsősorban hallási 

elmélyítése. 

– A tanult hangnemek alap–hármashangzatai. 

 

Hangsorok: 

– A háromféle moll hangsor elsajátítása, a vezetőhang. 

– Dúrok és mollok 3#, 3b előjegyzésig. 

 

A formaérzék fejlesztése 

– AA5A5vA, AA5BA, ABBvA, AABA formaszerkezetek. 

– A periódus felépítése (előtag, utótag, nyitás, zárás). 

– Formai elemzések az elsajátított ismeretek alapján. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Ritmusgyakorlatok olvasása. 

– Ritmusírás énekelt népdalok alapján. 

– Hangszeren megszólaltatott egyszerű ritmusú barokk tánctételek ritmusának lejegyzése. 

– Könnyű dallamok olvasása (mérővel), memorizálás, lejegyzés. 

– Egyszerű periodizáló dallamok memorizálása, lejegyzése. 

– Hangközök, hangközláncok lejegyzése betűvel és számmal. 

– Hármashangzatok lejegyzése együtthangzás vagy felbontás alapján. 

– Új stílusú népdalok lapról éneklése szolmizálva, szöveggel. 

– Műzenei szemelvények éneklése szolmizálva és ábécés nevekkel, alkalmi hangzókkal, 

szöveggel 

. 

Rögtönzés 

– Megadott ritmikai, dallami fordulatok variálása. 

– Hiányos dallam kiegészítése. 

– Megadott dallamsorokból a tanult népdalformák kialakítása. 

– Adott dallamhoz ritmuskíséret. 

– A tanult népdalokhoz hasonló dallamok rögtönzése. 

– AA5A5vA, A5BA, ABBvA formákban, megadott egy vagy több sor alapján. 

– Rögtönzés szövegre is. 

– Megadott periodizáló dallamrészletek kiegészítése. 

– Előtagra utótag rögtönzése (a–av). 

 

Zenehallgatás  

– A tanult népdalok felismerése népdalfeldolgozásokban. 

– Mozgás, gesztus a zenében. 

– Népdalok, népi táncdallamok feldolgozásai, régi magyar táncok. 

– Műzenei táncok (elsősorban menüett) megismerése. 
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– A barokk tánctételek jellemzőinek megfigyelése hallás alapján is. 

– A zenekari hangzás megfigyelése, hangszerek hangszínének felismerése. 

– A többszólamú művek szólammozgásainak követése: párhuzamos mozgás, ellenmozgás, 

„pont”, „vonal” stb. 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Triola. „kis” nyújtott, „kis” éles ritmus. 

– Felütés. 

– Váltakozó ütem. 

– Eol, összhangzatos, dallamos moll, vezetőhang fogalma. 

– Az eddigi hangközökön kívül a kis és nagy szext, bővített szekund. 

– Parlando, rubato, tempo giusto. 

– A régi és új stílusú népdalok. 

– Motívum, periódus, szekvencia. 

– Kvintoszlop. 

– Párhuzamos és ellenmozgás. 

– A metronómjelzés. 

– A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések valamint a megismert 

zeneszerzők nevének helyes kiejtése, leírása. 

 

 

Ajánlott tananyag 

A magyar népdalok újabb rétege: pentaton, dúr, háromféle moll, valamint dór (fríg) és 

mixolid hangkészletű dallamok. 

Néhány tánctétel a barokk korból – elsősorban a tanulók hangszeres anyagából (menüett, 

bourrée, sarabande, rigaudon, gavotte).  

Válogatás Bartók Béla Mikrokozmosz c. művéből énekes megszólaltatáshoz (a 

népdalanyagban megismert zenei jelenségek valamint a többszólamú komponálási 

technikák megfigyelésére).  

Könnyű kétszólamúság: kánonok, biciniumok. 

Dobszay László: A hangok világa II. és III. kötet és Útmutatók 

Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába I.II. (könyv és munkafüzet, tanmenet) 

Lázárné Nagy Andrea:. Margaréta 

J. Irsai Vera: Szolfézs példatár, Alsófok II. 

Kodály Zoltán: Ötfokú zene I–II. 

Kodály Zoltán: Válogatott biciniumok 

Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán 

Bárdos Lajos: Kicsinyek kórusa I–II. 

Bárdos Lajos: 70 kánon 

Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok 

Szőnyi Erzsébet: Biciniumok 

Péter József: 165 kánon 

Sulyok Gizella: Pilletánc I. és II. kötet. 

Kocsárné Herboly Ildikó: Többszólamúság, harmónia és forma tanítása az általános 

iskolában 

Szabó Helga: Énekes improvizáció az iskolában 

Brukner Adrienn: Énekelni jó! 

Kezdők zongoramuzsikája sorozat (Purcell, J. S. Bach, Händel stb.) 

Kezdők hangszeres kottagyűjteményei, előadási darabjai 

Komjáthyné: Zongoraiskola II. 
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Fantóné – Komjáthyné – Hernádiné: Régi táncok gyermekeknek 

Balázs Oszkár – Zempléni László: Ritmusgyakorlatok kezdőknek 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Népdalfeldolgozások (elsősorban a tanult dalokhoz kapcsolódóan).  

Szemelvények Bartók Béla Gyermekeknek és Mikrokozmosz című műveiből. 

Válogatás Bartók Béla és Kodály Zoltán kórusműveiből. 

Barokk táncok. (hangszeres táncok, zenekari tételek). 

Mesealakok a zenében. 

 

Követelmény 

Tudja a tanuló a dalokat – ezen belül műzenei szemelvényeket – szöveggel, zeneileg 

igényesen előadni. 

Legyen tájékozott a vonalrendszeren, tudjon G– és F– kulcsban folyamatosan ábécés 

névvel olvasni. 

Ismerje fel kottaképről a tanult ritmusképleteket, tudja folyamatosan olvasni, hangoztatni 

mérőütéssel vagy belső méréssel. 

Legyen képes a tanult anyagnál könnyebb, rövid dallamokat szolmizálva visszaénekelni, 

hallás után lejegyezni, memorizálni. 

Ismerje fel a népdalok jellegzetességeit,  stílusát (sorszerkezet, hangnem).  

Ismerje a dúr és moll hangsorokat 3#, 3b előjegyzésig, tudja a hangnemeket kottakép 

alapján megállapítani.  

Ismerje az eddig tanult hangközöket, tudja ezeket felépíteni, illetve kottaképről 

azonosítani. 

Ismerje fel hallás után a kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint és 

tiszta oktáv hangközöket tonális keretben. 

Ismerje a dúr, moll alaphelyzetű hármashangzatok felépítését. Ismerje fel hallás után a dúr 

és moll hármashangzatokat felbontásban vagy együtthangzásban. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag, a ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának 

bemutatása csoportos és egyéni munkával.  

 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei élményanyag bővítése. 

– Bevezetés a bécsi klasszikus zene forma– és harmóniavilágába európai többszólamú 

népdalok és műzenei szemelvények alapján. 

– Tájékozódás és gyakorlás az abszolút rendszerben – elsősorban a dúr és moll tonalitáson 

belül. 

– A többszólamúság, társas zenélés készségének fejlesztése funkciós művek alapján. 

–  A magyar népdalok élményszerű előadása. 

– A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása. 

– Tudatos zenehallgatásra nevelés. 

 

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Kis éles, kis nyújtott ritmusok, a nyolcad triola további gyakorlása, alkalmazása. 

– A nyújtott és szinkópa ritmusok variánsai. 
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– Nyolcad és páros tizenhatod felütés. 

– 3/8, 6/8. Pontozás, átkötés 6/8–ban. 

– A siciliano és a mazurka ritmus jellegzetessége. 

– Ritmusgyakorlatok egy és két szólamban. 

 

Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– Daltanulás elsősorban kottaképről. 

– Módosított hangok: fi, szi, di, ri és ta gyakorlása népzenei és műzenei olvasási anyagon 

(szolmizálva és ábécés névvel). 

 

A többszólamú éneklés készségfejlesztése 

– Más népek zenéjének többszólamú megszólaltatása. 

– Hangszerkíséretes dalok. 

– Kánonok. 

– Kürtmenetek, hangközmenetek, kétszólamú funkciós részletek megszólaltatása 

énekléssel és egyéni hangszerjátékkal is. 

– T–D–T kapcsolatok megfigyelése. 

– Funkciós főhangok éneklése a dallamhoz szolmizálva és ábécés nevekkel. 

– A belső hallás és memória fejlesztése. 

 

Hangközök: 

– Az előző évben tanult hangközök gyakorlása: felismerés hallás után és kottaképről. 

– A szűkített, bővített kvint (oldással) ismertetése. 

– Új hangközök: a kis és nagy szeptim, (oldással). 

 

Hangzatok: 

– Az alaphelyzetű hármashangzatok felismerése hallás után felbontásban vagy 

együtthangzásban, építésük, felismerésük kottaképről. 

– A hármashangzatok megfordításainak elve. 

– Hallásgyakorlatok felbontásban, együtthangzásban. 

 

Hangsorok:  

– Dúrok és mollok 4#, 4b előjegyzésig. 

– Azonos alapú dúr és moll. 

– A hangnemi kitérés és moduláció megfigyeltetése. 

 

A formaérzék fejlesztése 

– A periódus felépítése. Nyitás –zárás. 

– Kis kéttagú–, háromtagú forma. Rondo forma. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Olvasógyakorlatok szolmizálva, alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel. 

– Igen könnyű magyar népdalok lejegyzése. 

– Hangközök, hármashangzatok felismerése, lejegyzése együtthangzásban vagy 

felbontásban. 

– Hangközmenetek éneklése felbontással is, lejegyzése memorizálás, hallás után. 

– Könnyű periódusok olvasása, memorizálása kottaképről. 

– Lejegyzés memorizálás vagy hallás után egy szólamban. 

– Igen könnyű funkciós kísérőszólamok megfigyelése, éneklése, lejegyzése betűkottával a 

dallamhangok alá. 
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Rögtönzés 

– Adott dallamhoz tercmenet, kürtmenet szerkesztése. 

– Periódusok kiegészítése: adott előtaghoz utótag (A–Av). 

– Periodizáló dallamokhoz egy–egy kísérőhang éneklése. 

 

Zenehallgatás  

– Magyar és más népek táncai a műzenében. 

– Barokk, klasszikus táncok – elsősorban a tanulók hangszeres darabjaiból. 

– A hangszerelés, a dinamika – mint a zenei kifejezés eszközei. 

– Dinamika a barokk korban. 

– A barokk és bécsi klasszikus zenekar hangszerei. 

– A tanult formák, dallami elemek megfigyelése hallás után. 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Siciliano és mazurka ritmus. 

– Azonos alapú dúr és moll hangsor. 

– Kvintoszlop. 

– Kürtmenet. 

– Funkciók. 

– Hangnemi kitérés, moduláció. 

– Periódus. 

– Kéttagú–, háromtagú forma. Triós forma. Da Capo forma. 

– Duett, duó, tercett, trió. 

– Partitúra. 

– A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések. 

 

Ajánlott tananyag 

Más népek funkciós népzenéje: egyszerű tercelő, kürtmenetes dalok kísérőszólammal vagy 

hangszerkísérettel (lengyel, francia, német, olasz népdalok). 

Könnyű szemelvények a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből, darabok a tanulók 

hangszeres anyagából is. 

Két–három–négyszólamú könnyű kánonok. 

Dobszay László: A hangok világa III. és IV. kötet, Útmutatók 

Szigetiné Horváth Zsuzsa – Simonné Sármási Ágnes: Készségfejlesztő gyakorlatok 

J. Irsai Vera: Szolfézs példatár II. 

Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok 

Forrai Katalin: Európai gyermekdalok 

Kodály Zoltán: Válogatott biciniumok 

Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán 

Szőnyi Erzsébet: Biciniumok 

Péter József: 165 kánon 

Bárdos Lajos: 70 kánon 

Bárdos Lajos: Európa peremén 

Bárdos Lajos: Írások népzenénkről 

Kerényi M. György: Százszínű csokor 

Sulyok Gizella: Pilletánc II.–III. 

Laczó Zoltán: Zenehallgatás az általános iskola alsó tagozatában 

Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I. (Aelia 

Sabina Alapítvány, Budapest) 
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Győrffi István: Dallamírási feladatok 

Kezdők zongoramuzsikája (J. S. Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Weber) 

Szemelvények a tanulók hangszeres darabjaiból 

Dalkíséretek II. Érik a szőlő (Tankönyvkiadó) 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag: 

Magyar és más népek táncai a műzenében (pl. bécsi klasszikus táncok, valamint  

F. Chopin, A. Dvořák, B. Smetana, P. I. Csajkovszkij, J. Brahms, M. Ravel művei). 

Balett részletek (nemzeti karakter–táncok: mazurka, csárdás stb.). 

Szemelvények a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből: dalok, opera– és szimfónia 

részletek.  

 

Követelmény 

Tudja a tanuló a dalokat,  illetve a bécsi klasszikus korból a műveket, részleteket stílusosan 

előadni. 

Tudjon folyamatosan 6/8–os ütemben ritmust olvasni. 

Egyszerű 4–8 ütemnyi dallamot lejegyezni, memorizálni.  

A tanult anyagnál könnyebb dallamfordulatokat kottából szolmizálva, alkalmi hangzókkal, 

szöveggel megszólaltatni. 

Tudja a dúr és moll hangsorokat, vezetőhangokat 4#, 4b előjegyzésig. 

Tudja a hangnemeket kottakép alapján megállapítani. 

Ismerje az eddig tanult hangközöket, tudja kottaképről azonosítani és felépíteni. 

Ismerje fel hallás után a kis és nagy szext hangközt. 

Ismerje fel hallás után az alaphelyzetű dúr, moll, szűkített és bővített hármashangzatokat. 

Tudja kottaképről azonosítani és adott hangra szerkeszteni (a tanult hangnemek körében). 

Ismerje a dúr és moll hármashangzatok fordításainak nevét, felépítésé, a funkciókat. 

Ismerje a periódus és a kisformák felépítését. 

Ismerje az alapvető tempo és előadási jeleket. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

A tanult zenei anyag, a ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának 

bemutatása csoportos és egyéni munkával.  

 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– Zenei élményanyag gyűjtése a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből. 

– A periodizáló és funkciós zenei ismeretek elmélyítése. 

– Betekintés a romantika és a XX. század zenéjébe. 

– A tanult magyar népzenei anyag bővítése aszimmetrikus dalokkal. 

– Az eddig tanultak rendszerező ismétlése. 

– A zenei elemzési képesség fejlesztése. 

 

Hallásfejlesztés és zenei ismeretek 

– Átkötés, pontozás gyakorlása. 

– Harminckettedek. 

– Alla breve további gyakorlása. 

– A népzenei anyagban arányok, szimmetriák, aszimmetriák megfigyelése. 

– 5/8, 8/8 (3+3+2) gyakorlása ritmusfeladatokkal. 



 

 

356 

– A módosított szolmizációs hangok további gyakorlása. 

–  A bővített kvart oldással. 

– Alterált hangok, mint a díszítés, és mint a hangnemváltás eszközei. 

– A kromatika megfigyelése, kromatikus fordulatok éneklése. 

– Késleltetés. 

– A hangközök rendszerezése. 

– A hangközfordítás elve. 

– A tiszta, kis– és nagy hangközök éneklése, felismerése és megnevezése ábécés nevekkel 

is. 

– Hangközmenetek éneklése, szolmizálva, ábécés nevekkel; a hangközök megnevezésével, 

zenei szerepük megfigyelésével. 

– A dúr és moll hármashangzatok fordításai illetve az alaphelyzetű szűkített, bővített 

hármashangzat gyakorlása oldással. 

– Felismerésük hallás és kottakép alapján, építés. 

– A dominánsszeptim dúrban és mollban. 

– Éneklése oldással szolmizálva. 

– A nyolcütemes bécsi klasszikus periódusforma ritmus– és dallamfordulatainak 

megfigyelése, kiemelése, gyakorlása. 

– Dallami variánsok, figuráció. 

– A bécsi klasszikus zene funkciós rendjének gyakorlása. 

– T–D–T; T–S–D–T kapcsolatok, funkciós jelző basszus hangok. 

– Funkciós kísérőszólam éneklése a dallamhoz szolmizálva és ábécés nevekkel. 

– Műdalok olvasása zongorakísérettel (tanár, esetleg tanuló közreműködésével). 

– Kétszólamú vagy hangszerkíséretes klasszikus művek éneklése a tanult zenei ismeretek 

megfigyeltetésével. 

– Két– és többszólamú vokális művek megszólaltatása különféle hangszeres együttesek 

előadásában. 

– Kánonok éneklése. 

– Hangsorok 6#,  6b előjegyzésig, vezetőhanggal. 

 

A formaérzék fejlesztése 

– Zárlatok: fél– és egész–zárlat, álzárlat. 

– A klasszikus (és romantikus) dal. 

– Két– és háromtagú kisformák, visszatéréses típusok megfigyelése. 

– Egy rondó, egy variáció és egy szonátaforma formai megismerése. 

 

Zenei olvasás, írás  

– Könnyű periódusok lapról éneklése. 

– Periódus terjedelmű bécsi klasszikus anyag lejegyzése a tanult hangnemekben. 

– Könnyű hangközmenetek éneklése, írása. 

– A kétszólamú írás bevezetése: a kísérő szólamban funkciós főhangok. 

– Könnyű népdalok lejegyzése (szöveggel is). 

 

Zenehallgatás  

– A zenei kifejezés eszközei a bécsi klasszikus korban (stílusjegyek összegyűjtése). 

– Hangszín – hangszerelés. 

– A ritmikai, dallami és harmóniai elemek szerepének hallás utáni megfigyelése: (alteráció, 

kromatika, késleltetés, hangzatfelbontások, funkciók, zárlatok, feszültség – oldás, 

hangnemi kitérés, moduláció). 
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– Két– és háromtagú kisformák, visszatéréses típusok, egy rondó, egy variáció és egy 

szonátaforma megismerése zenehallgatás alapján is. 

– A bécsi klasszikus zene stílusjegyeinek, jellegzetes műfajainak, előadói apparátusainak 

megfigyelése a meghallgatott művekben. 

– A romantika kifejezési eszközeinek és a XX. század új hangzásvilágának megfigyelése. 

– A homofon és polifon szerkesztési mód felismerése hallás után is. 

 

Rögtönzés 

– Ritmuskíséretek rögtönzése aszimmetrikus népdalokhoz. Osztinátók. 

– Periódus kiegészítése: megadott előtaghoz utótag rögtönzése. 

– Periódusok zenei anyagának variálása a megismert ritmikai és dallami elemekkel 

(hangzatfelbontás, kromatika, késleltetés stb.). 

– Funkciójelző basszus szólam  rögtönzése ismert periódushoz dúrban, mollban. 

 

Zenei elemzési képesség 

– A tanult ismeretek alkalmazása a zeneművek feldolgozása során. 

– A stílusjegyek és az alapvető zenei összefüggések megfigyeltetése (ritmika, dallam, 

funkció, harmónia, forma). 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Bécsi klasszikusok, Köchel–jegyzék, opusz. 

– Kvintkör. 

– Hangnemi rokonságok, maggiore–minore, a hangnemi kitérés, moduláció. 

– A hangközfordítás elve. 

– Tritonusz. 

– Alteráció, kromatika. 

– Funkciók, funkciós vonzás. 

– Késleltetés. 

– Kadencia, álzárlat, fél– és egész–zárlat. 

– Előjáték, utójáték, visszatérés, Coda. 

– Imitáció. 

– Orgonapont. 

– Hangszeres és vokális zene. 

– Dal, ária, opera. 

– Szimfónia. 

– Kamarazene, duó, duett, trió, tercett, kvartett, kvintett. 

– Kisformák. 

– Triós forma, szonátaforma, rondóforma, variáció. 

– A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések. 

– Az eddig megismert zenei korok rövid áttekintő ismétlése, kronológiai rendezése, a 

legfontosabb stílusjegyek kiemelése. 

 

Ajánlott tananyag 

Elsősorban bécsi klasszikus (romantikus) hangszerkíséretes dalok, duettek 

Szimfónia tételek, hangszeres szonáta, variáció, rondó 

Néhány könnyű XX. századi dal, kórusmű vagy énekelhető hangszeres darab 

Dobszay László: A hangok világa IV. és V. kötet, Útmutatók 

Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok 

Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatás a kötetekből) 

Kodály Zoltán: Biciniumok 
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Szőnyi Erzsébet: Biciniumok 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei 

Legányné Hegyi Erzsébet: Énektanár képzés Kodály Zoltán pedagógiai művei alapján 

Virágos sorozat népdalfüzetei 

Péter József: 165 kánon 

W. A. Mozart: 30 kánon 

Bárdos Lajos: 70 kánon 

Molnár Antal: Klasszikus kánonok 

Frank Oszkár: Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében 

Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I. 

Győrffy István: Dallamírási feladatok 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag:  

Szemelvények a bécsi klasszikusok műveiből a szonátaforma, a szimfónia (Menüett tétel), 

az opera megismeréséhez.  

Romantikus dalok, karakterdarabok. 

A XX. század zenéjéből néhány vokális és hangszeres mű. 

Néhány darab Bartók Béla Mikrokozmosz sorozatából (aszimmetria). 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló emlékezetből  bécsi klasszikus, romantikus műveket, szemelvényeket (dal, 

kánon, műrészlet) zeneileg igényesen előadni. 

Tudjon leolvasni, lejegyezni egyszerű, könnyű klasszikus periódust. 

Ismerje a dúr és moll hangsorokat 6#, 6b előjegyzésig. 

Ismerje az oktávon belüli hangközöket. 

Ismerje a négy alaphelyzetű hármashangzatot, a dúr és moll hangzatok fordításait, valamint 

a dominánsszeptim akkordot.  

Tudja ezeket szolmizálva énekelni, felismerni hallás után, ábécés hangokkal megnevezni a 

könnyebb hangnemekben (3#, 3b.). 

Ismerje a funkciós főhangokat dúrban és mollban.  

Ismerje a klasszikus zene alapvető stílusjegyeit, a tanult formáit és műfajait. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással, 

– A műzenei szemelvények, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos és 

egyéni munkával, 

– Klasszikus kisforma elemzése (csoportos és egyéni munkával, tanári irányítással). 

 

Követelmény 

Tudja a tanuló emlékezetből a bécsi klasszikus, romantikus műveket, szemelvényeket (dal, 

kánon, műrészlet) zeneileg igényesen előadni. 

Tudjon leolvasni, lejegyezni egyszerű, könnyű klasszikus periódust. 

Ismerje a dúr és moll hangsorokat 6#, 6b előjegyzésig. 

Ismerje az oktávon belüli hangközöket. 

Ismerje a négy alaphelyzetű hármashangzatot, a dúr és moll hangzatok fordításait, valamint 

a dominánsszeptim akkordot.  

Tudja ezeket szolmizálva énekelni, felismerni hallás után, ábécés hangokkal megnevezni a 

könnyebb hangnemekben (3#, 3b.). 

Ismerje a funkciós főhangokat dúrban és mollban.  

Ismerje a klasszikus zene alapvető stílusjegyeit, a tanult formáit és műfajait. 
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással, 

– A műzenei szemelvények, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos és 

egyéni munkával, 

– Klasszikus kisforma elemzése (csoportos és egyéni munkával, tanári irányítással). 

 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A bécsi klasszikus zene periodizáló és funkciós gondolkodásának elmélyítése nagyobb 

lélegzetű zenei formákban. 

– A romantikus zeneirodalom alaposabb megismerése. 

– Ismerkedés a XX. századi zene néhány alkotásával. 

– A tanult magyar népdalkincs bővítése. 

– A többszólamú éneklés hangsúlyosabb megjelenése. 

 

Ismeretanyag és hallásfejlesztés 

– Az előző évfolyamban tanult ritmusok további gyakorlása, alkalmazása. 

– Nyolcad szinkópa és tizenhatod triola és változataik. 

– Augmentálás– diminuálás. 

– Klasszikus és romantikus dalok, duettek megszólaltatása kottakép alapján. 

– Az alterált fordulatok megfigyelése. 

– Az alterációk díszítő vagy hangnemi szerepe. 

– Könnyű klasszikus, romantikus és XX. századi dalok, énekelhető szemelvények, 

kórusművek megszólaltatása. 

– A dó váltás alkalmazásának elmélyítése. 

– A tonalitás felbomlásának megfigyelése. 

 

Hangközök: 

– Az előző évfolyamokban tanult hangközök ismétlése, gyakorlása, hallási elmélyítése. 

– A belső hangközhallás intenzív fejlesztése, törekvés a szolmizáció lassú, fokozatos 

elhagyására. 

– A szűkített szeptim hangköz, a nóna és decima hangköz fogalma. 

– Hangközmenetek éneklése, szolmizálva, ábécés névvel. 

– A hangközök zenei szerepének megfigyelése (alterációk és funkciók). 

 

Hangzatok: 

– Az alaphelyzetű hármashangzatok, a dúr és moll fordítások valamint az alaphelyzetű 

dominánsszeptim hangzat (oldással dúrban, mollban) további gyakorlása, hallási 

elmélyítése. 

– A szűkített hármashangzat megfordításainak felépítése, éneklése oldással dúrban. 

– A szűkített szeptimhangzat felépítése, éneklése oldással. 

– A dúr és moll hangsor fokaira épített hármashangzatok. 

– A funkciós alaphangokra építhető hármashangzatok. 

 

Hangsorok:  

– Dúrok, mollok, vezetőhangok 6#, 6b előjegyzésig. 

– A modális hangsorok elnevezésének, alaphangjainak ismerete. 
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A formaérzék fejlesztése:  

– Rendhagyó periódusok. 

– Álzárlat. 

– Egyszerű, két– és háromtagú klasszikus formák éneklése, elemzése. 

– A hangnemi kitérés és moduláció megfigyelése (domináns vagy párhuzamos 

hangnemek). 

– A szonáta–, a variációs és a rondóforma ismétlése, további megfigyelése nagyobb 

lélegzetű zeneművek tételeként. 

– A formai ismeretek mélyítése. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Klasszikus periódusok, egyszerű modulációs zenei részletek éneklése szolmizálva, dó 

váltással, alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel. 

– Alterált fordulatok gyakorlása: lapról olvasással, lejegyzéssel. 

– Könnyű romantikus és XX. századi dallamok éneklése, memorizálása, (pl. témák a 

zenehallgatással feldolgozott művekből). 

– Műdalok olvasása hangszerkísérettel (tanár, esetleg tanuló közreműködésével). 

– Két– vagy többszólamú vokális művek különféle hangszeres együttesekkel is. 

– Könnyű periódusok lejegyzése funkciós alsó szólammal, a felső szólamban egy–egy 

alterált hanggal. 

– Egyszerű, rövid XX. századi tonális dallamok, dallamrészletek írása emlékezetből. 

– Hangzatok lejegyzése hallás után, felépítés, felismerés kottaképről. 

– Kánonok éneklése a klasszikus és romantikus korból. 

 

Rögtönzés 

– Dallamokhoz funkciójelző alsó szólam éneklése. 

– Egyszerű periódusok zenei anyagának variálása a klasszikus művekben előforduló zenei 

elemekkel (késleltetés, figuráció, kromatika stb.). 

– Periódusok rögtönzése megadott támpontok alapján. 

 

Zenehallgatás 

– A zenei kifejezőeszközök megfigyelése a romantikus zenében. 

– Új hangnemi rokonságok, harmóniakapcsolatok, formai bővítések. 

– A programzene eszközeinek felismerése: a hangulati elemek előtérbe kerülése, a zenekari 

hangzás bővülése. 

– Új hangszerek, hangszínek megjelenése. 

– A programzene és a társművészetek kapcsolata. 

– A tonalitás felbomlása. 

– A XX. századi zene hangzásvilágának megfigyelése (pl. impresszionizmus). 

– A zenei formák változásainak megfigyelése. 

– Stílusfelismerések zenehallgatás alapján. 

 

A zenei elemzési képesség fejlesztése 

– A hangközök, hangzatok funkciós jelentősége, zenei értelmezése a bécsi klasszikus 

zenében. 

– Az alapvető zenei összefüggések felismertetése (ritmika, dallam, harmónia, funkció, 

forma). 

– A kisformák és a triós forma önálló elemzése kottakép (és hallás) alapján. 
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– Bartók Béla Mikrokozmosz sorozatából megismert fordulatok megfigyelése (pl. 

növekedés, fogyás, pont, vonal, moll és dúr bitonalitása stb.). 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Komplementer, osztinátó ritmus. 

– Modális hangsorok. 

– A hangnemek rokonsága, tercrokonság, enharmónia. 

– Tonalitás, atonalitás, bitonalitás. 

– Főhang, váltóhang, átmenőhang, figuráció, körülírás, késleltetés, előlegezés. 

– A bővült periódusok: külső és belső bővülés. 

– Zárlatok (gyenge, erős, stb), álzárlat. 

– A szonáta– és a variációs forma. 

– A klasszikus szimfónia tételrendje. 

– Az opera dramaturgiai felépítése, zenei részei. 

– A szimfonikus költemény. 

– Tempó– és előadási jelzések: az elsajátított zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

 

Ajánlott tananyag 

Dobszay László: A hangok világa V. kötet és Útmutató 

Agócsy László: Zenei olvasókönyv 

Molnár Antal: Klasszikus kánonok 

Agócsy László: Énekeljünk, muzsikáljunk! 

Péter József: 165 kánon 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei 

Németh Rudolf – Nógrádi László – Puster János: Szolfézs antológia 

Forrai Miklós: Duettek I–II. 

Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatva a kötetekből) 

Szabolcsi Bence: Zenetörténet 

L. Bernstein: Hangverseny fiataloknak 

A. Schönberg: A zeneszerzés alapjai 

Frank Oszkár: Alapfokú zeneelmélet 

Frank Oszkár: Hangzó zeneelmélet 

Frank Oszkár: Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében 

Frank Oszkár: A klasszikus moduláció 

Frank Oszkár: Schubert dalok 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag: 

Klasszikus szonáták, szimfóniák, versenyművek tételeinek elemző feldolgozása 

zenehallgatással.  

A zenei kifejező eszközök megfigyelése a programzene alkotásaiban: válogatás a 

romantikus dalokból, kis formákból (F. Schubert: dalok, táncok, Moments musicaux 

darabjai, részletek R. Schumann: Jugendalbum című művéből) 

Egy dalciklus (pl. Schubert: Die schöne Müllerin) vagy egy szimfonikus költemény 

meghallgatása, feldolgozása (pl. Muszorgszkij: Egy kiállítás képei) 

Romantikus opera részletek. 

A XX. századi művek hangzásvilágának bemutatása (pl. Bartók Béla kórusművei, 

válogatott szemelvények a Mikrokozmosz–ból, Kodály Zoltán: Epigrammák c. művéből, 

B. Britten népdalfeldolgozásai) alapján. 
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Követelmény 

Tudja a tanuló a bécsi klasszikus és romantikus dallamokat kotta nélkül stílusosan 

énekelni, szöveggel előadni (a tanár, a csoporttárs vagy saját zongorakíséretével). 

Tudja a hangnemeket 6#, 6b előjegyzésig. 

Ismerje az oktávon belüli hangközöket. 

Tudja a hármashangzatokat és fordításaikat (a bővített hármashangzatot alaphelyzetben), 

valamint a dominánsszeptim– akkordokat 3#, 3b hangnemekben elhelyezni. 

Ismerje fel hallás után a dúr és moll hármashangzatok megfordításait, valamint a 

dominánsszeptim–akkordot. 

Ismerje a szűkített szeptim– hangzat felépítését. 

Tudjon – a tanultaknál jóval könnyebb dallamot – lapról olvasni. 

Legyen képes a tanult anyagnál könnyebb periódus terjedelmű dallamot szólam 

kiegészítésekkel lejegyezni funkciót jelző basszussal együtt. 

Tudjon megadott könnyű, periódusterjedelmű dallamot befejezni. 

Ismerje a klasszikus, romantikus kor fontosabb zenei stílusjegyeit.  

Tudjon felsorolni a megismert zenei korokból zeneszerzőket, műveket. 

Ismerje a megtanult zenei formák jellemzőit.  

Tudja ismereteit a hangszeres repertoárja elemzésére is alkalmazni. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  

– A műzenei szemelvények, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos és 

egyéni munkával.  

– Egy klasszikus kisforma elemzése (csoportos és egyéni munkával, tanári irányítással). 

– Stílusfelismerés hangzó anyag alapján. 

 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei élményanyag bővítése. 

– Betekintés a reneszánsz zene művészetébe. 

– A barokk zene stílusjegyeinek, főbb műfajainak, zeneszerzőinek alaposabb megismerése. 

– További ismerkedés a XX. századi zene hangzás– és formavilágával, elsősorban a 

folklórizmus és a neoklasszicizmus törekvéseivel (valamint a dodekafónia és más 

irányzatokkal a csoport képességeitől függően). 

– A hat évfolyam műzenei és népzenei ismeretanyagának ismétlése, rendszerezése. 

– Az önálló elemzői munka készségének fejlesztése. 

 

Ismeretanyag és hallásfejlesztés 

– Reneszánsz vokális és hangszeres művek, barokk áriák, táncformák, színpadi betétdalok, 

vokális és énekelhető hangszeres művek, szemelvények, énekes megszólaltatása kottakép 

alapján. 

– A jellegzetes barokk fordulatok (komplementer ritmika, hemiola – imitáció, szekvencia, 

ellenmozgás) megfigyeltetése, felismerése. 

– A művek harmóniai vázának megszólaltatása hangközmenetek, hangzatmenetek 

éneklésével. 

– Homofon és könnyű polifon többszólamúság éneklése és kamarazene–szerű 

megszólaltatása (a tanulók hangszeres előadásában). 

– Kánonok éneklése, megszólaltatása hangszerekkel is. 
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– A XX. századi művek éneklése, hangszeres megszólaltatása, feldolgozása során a 

pentatónia, a modális hangsorok, egészhangú skála, akusztikus skála, kvartépítkezés, 

bitonalitás, tizenkétfokúság, cluster megfigyelése, felfedezése. 

 

Hangközök: 

– A hangközök további gyakorlása, hallási elmélyítése. a hangközök rendszerezése. 

– A szűkített kvart fogalma. 

– Az enharmónia. 

 

Hangzatok: 

– Az eddigiek gyakorlása, elsősorban hallási elmélyítése. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Reneszánsz zenei szemelvények, moduláló barokk és bécsi klasszikus dallamok olvasása. 

– Könnyű XX. századi szemelvények éneklése. 

– A zenei íráskészség segítése hallás utáni elemzésekkel. 

– Könnyű barokk és klasszikus kétszólamúság lejegyzése hallás után. 

– Memorizálás kottakép valamint hallás után. 

 

Rögtönzés 

– Dallam– és ritmus kiegészítés. 

– Adott dallamhoz funkciós basszus éneklése. 

– Dodekafon dallamok szerkesztése, komponálása hangszeren. 

– XX. századi effektusok kipróbálása hangszeren. 

 

Zenehallgatás  

– A reneszánsz zene harmóniáinak, szerkesztésmódjának megfigyelése, hangszereinek 

bemutatása, felismerése a hallgatott művekben. 

– A régi barokk hangszerek jellegzetes hangzásának megismerése. 

– A barokk zenekar hangszerei. Continuo. 

– A zenekar concertáló szólamcsoportjainak megfigyelése hallás után. 

– A zenei dramaturgia az oratórikus művekben. 

– A barokk táncok a szvitekben. 

– A barokk variáció megfigyelése zenehallgatással. 

– A XX. század néhány kiemelkedő magyar alkotásának elemző megismerése, a magyar 

népzenei elemek megfigyelése e művekben. 

– A zeneművészet korszakainak összefoglaló rendszerezése. 

– Stílusfelismerések zenehallgatás alapján. 

 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Hemiola, komplementer ritmus. 

– Számozott basszus, continuo. 

– Imitáció, tonális és reális válasz. Fuga. 

– Motetta, madrigál, mise. 

– Tonalitás, bitonalitás, politonalitás. 

– Akusztikus skála, egészhangú skála, tizenkétfokúság, cluster. 

– Szvit, opera, kantáta, oratórium, korál, recitativo, ária. 

– A barokk versenymű. concerto grosso, concertálás. 

– A szvit és a barokk táncok (allemande, courante, sarabande, gigue, menüett, gavotte). 
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– Barokk variáció (passacaglia, chaconne, folia). 

– Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

 

Zenei elemzési képesség 

– Az alapvető zenei összefüggések felismerése, (ritmika, dallam, funkció, harmónia, 

forma), a zenei gondolkodás és elemzési képesség alakítása hallás és kottaképi 

megfigyelés alapján. 

– Önálló elemzés (pl. klasszikus kis formák elemzése lehetőleg hallás után, nagyobb 

lélegzetű formák elemzése kottakép alapján, tanári irányítással). 

 

Ajánlott tananyag 

Magyar népdalok.  

Reneszánsz kórusművek, hangszeres táncok énekelhető szemelvényei. 

Dobszay László: A hangok világa VI. kötet és Útmutató 

Agócsy László: Énekeljünk, muzsikáljunk! 

Németh Rudolf – Nógrádi László – Puster János: Szolfézs antológia 

Kodály Zoltán: 15 kétszólamú énekgyakorlat 

Kodály Zoltán: 66 kétszólamú énekgyakorlat 

Kodály Zoltán – Vargyas Lajos: Magyar népzene 

Dobszay László: A magyar dal könyve 

Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I–II. 

Forrai Miklós: Duettek I–II. 

Bartók Béla: Mikrokozmosz 

Bartók Béla: Gyermekeknek 

Bartók Béla: 27 egyneműkar 

Kodály Zoltán: Gyermek– és nőikarok 

Máriássi István: Bevezetés a barokk zene világába 

Agócsy László: Bach olvasókönyv 

Frank Oszkár: Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében 

Frank Oszkár: A funkciós zene harmónia– és formavilága 

Frank Oszkár: A klasszikus moduláció 

Frank Oszkár: Bevezetés a Mikrokozmosz világába 

Kortárs zeneszerzők hangszeres darabjai a tanulók repertoárjából 

Párkai István: Modern kórusetűdök (Népművelési Intézet) 

Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I–II. 

Nógrádi László – P. Vesztróczi Judit – Szatmári Judit: Muzsikáljunk együtt, Szolfézs 8 

(kazetta és munkafüzet) 

Győrffy István: Dallamírási feladatok 

Barokk hangszeres és oratórikus művek, áriák, színpadi betétdalok, opera részletek. 

(Válogatva J. S. Bach, H. Purcell, G. F. Händel, A. Vivaldi műveiből) 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag:  

Barokk zene régi hangszereken.  

XX. századi nagyobb lélegzetű mű illetve műrészlet feldolgozása.  

(pl. C. Debussy: A tenger, Bartók Béla: Concerto, Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus, I. 

Sztravinszkij: Petruska). 
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Követelmény 

Tudjon a tanuló kotta nélkül öt magyar népdalt, öt reneszánsz, barokk vagy klasszikus 

dallamot és egy művet a XX. század könnyen énekelhető szemelvényeiből, a megismert 

művek témáiból (elsősorban Bartók Béla és Kodály Zoltán műveiből).  

A megszólaltatás legyen zeneileg pontos, stílusos, muzikális. 

Ismerje a kvintkört, tudja a hangsorokat 7#, 7b előjegyzésig. 

Tudjon olvasni, írni, tájékozódni 5#, 5b előjegyzésig. 

Tudjon egyszerű barokk vagy klasszikus periódust lapról énekelni, kottakép, vagy hallás 

után memorizálni és lejegyezni. 

Ismerje a hangközöket, hármashangzatokat és fordításaikat. 

Legyen alapvető stílusismerete a zenetörténeti korokról. 

Legyen képes önállóan gyakorolni és tanulni. 

Megszerzett tudását tudja alkalmazni a hangszertanulásban. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  

– A műzenei szemelvények, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos és 

egyéni munkával.  

– Klasszikus kisforma elemzése (csoportos és egyéni munkával, tanári irányítással). 

– Stílusfelismerés hangzó anyag alapján. 

 

 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei élményanyag bővítése. 

– Bevezetés a klasszikus zene forma– és harmóniavilágába európai többszólamú népdalok, 

majd műzenei szemelvények megismerése. 

– Tájékozódás és gyakorlás az abszolút rendszerben – főképpen a dúr és moll tonalitáson 

belül. 

– A többszólamúság, társas zenélés készségének fejlesztése funkciós művek alapján. 

– A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása. 

– A zenei pályára készülő tanulók intenzív felkészítése. 

 

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Kis éles, kis nyújtott ritmusok és a nyolcad triola további gyakorlása. 

– Nyolcad és tizenhatod felütés. 

– 3/8, 6/8. Pontozás, átkötés 6/8–ban is. 

– Ritmusmotívumok írása emlékezetből, hallás után 6/8–ban is. 

– A mazurka és siciliano ritmus jellemzőinek megfigyelése. 

– Ritmusgyakorlatok egy és két szólamban. 

 

Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– A módosított hangok: fi, szi, di, ri és ta gyakorlása népzenei és műzenei olvasási (vagy 

memoriter) anyagon. 

– Az alterált hangokkal dallamfordulatok visszaéneklése hallás után. 

– Más népek népzenéjének többszólamú megszólaltatása. 

– Hangszerkíséretes dalok (tanári kísérettel). 
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– Kánonok éneklése. 

– Kürtmenetek, hangközmenetek, kétszólamú funkciós részletek megszólaltatása 

énekléssel és egyéni hangszerjátékkal is. 

– T–D–T, T–S–D–T kapcsolatok. 

– Funkciós főhangok éneklése a dallamhoz szolmizálva és ábécés nevekkel. 

 

Hangközök: 

– Az előző évben tanult hangközök gyakorlása, felismerés hallás után és kottaképről. 

Építés. 

– Új ismeretek: a kis és nagy szeptim, oldással. 

– Bővített kvart, szűkített, bővített kvint, oldással. 

– A hangközök megfordításai. 

– Könnyű hangközmenetek feldolgozása énekléssel. 

 

Hangzatok: 

– Az alaphelyzetű hármashangzatok felismerése hallás után felbontásban vagy 

együtthangzásban. 

– Építésük, felismerésük kottaképről. 

– A hármashangzatok megfordításának elve, a dúr és moll hangzat fordításai. 

– Hallásgyakorlatok felbontásban, együtthangzásban. 

– A dominánsszeptim hangzat megfigyelése . 

 

Hangsorok: 

– Dúrok, mollok, vezetőhangok 4#, 4b előjegyzésig. 

– Azonos alapú dúr és moll. 

– A hangnemi kitérés és moduláció megfigyeltetése. 

 

A formaérzék fejlesztése: 

– A periódus részeinek, zenei anyagának értelmezése, nyitás – zárás. 

– Kis kéttagú–, háromtagú forma, triós forma. 

– A kisformák hallás utáni felismerése. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Olvasógyakorlatok szolmizálva, alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel. 

– Könnyű régi stílusú és új stílusú magyar népdalok lejegyzése. 

– Hangközök, hármashangzatok felismerése, lejegyzése együtthangzásban vagy 

felbontásban. 

– Hangközmenetek éneklése felbontással is, lejegyzése hallás után. 

– Könnyű periódusok olvasása, memorizálása kottaképről, – írás emlékezetből vagy hallás 

után. 

– A helyes kétszólamú kottaírás. 

 

Rögtönzés 

– Adott dallamhoz tercmenet, kürtmenet szerkesztése. 

– Periódusok kiegészítése: zárások, adott előtaghoz utótag (A–Av, A–B). 

– Periodizáló dallamokhoz egy–egy kísérőhang éneklése. 

 

Zenehallgatás  

– Magyar és más népek táncai a műzenében. 

– Barokk, klasszikus táncok – elsősorban a tanulók hangszeres darabjaiból. 
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– A hangszerelés, a dinamika – mint a zenei kifejezés eszközei. 

– A kamarazenekar, a szimfonikus zenekar a bécsi klasszikus korban. 

 

Zenei szakkifejezések 

– Augmentálás, diminuálás. 

– Mazurka és siciliano ritmus. 

– Azonos alapú dúr és moll hangsor. 

– Kvintoszlop. 

– Kürtmenet. 

– Funkciók. 

– Hangnemi kitérés, moduláció, orgonapont. 

– Periódus, kéttagú–, háromtagú forma, triós forma, Da Capo. 

– Duett, duó, tercett, trió. 

– Partitúra. 

– A régi stílusú és új stílusú népdalok. 

– A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések. 

  

Ajánlott tananyag 

Más népek funkciós népzenéje: egyszerű tercelő, kürtmenetes stb. kísérőszólammal vagy 

hangszerkísérettel. 

Könnyű szemelvények a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből, darabok a tanulók 

hangszeres anyagából is. 

Két–három–négyszólamú könnyű kánonok. 

Dobszay László: A hangok világa III. és IV. kötet, ÚtmutatóK 

Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I. II. 

Bárdos Lajos: Írások népzenénkről 

J. Irsai Vera: Szolfézs példatár II. 

Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok 

Forrai Katalin: Európai gyermekdalok 

Kodály Zoltán: Válogatott biciniumok 

Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán 

Szőnyi Erzsébet: Biciniumok 

Szőnyi Erzsébet: A zenei– olvasás írás gyakorlófüzetei 

Péter József: 165 kánon 

Bárdos Lajos: 70 kánon 

Bárdos Lajos: Európa peremén 

Németh– Nógrádi– Puster: Szolfézs antológia 

Kerényi M. György: Százszínű csokor 

Sulyok Gizella: Pilletánc II.–III. 

Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I. (Aelia 

Sabina Alapítvány, Budapest) 

Györffy István: Dallamdiktálás 

Kezdők zongoramuzsikája (J. S. Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Weber) 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag:  

Magyar és más népek táncai a műzenében (elsősorban a bécsi klasszikusok hangszeres 

táncai, valamint F. Chopin, A. Dvořák, B. Smetana, P. I. Csajkovszkij, J. Brahms, M. 

Ravel művei). 

Szemelvények a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből: dalok, opera és szimfónia 

részletek.  
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Követelmény 

Tudjon a tanuló tíz dallamot, kánont, dalokat más népek zenéjéből, illetve a bécsi 

klasszikus korból előadni. A megszólaltatás legyen stílusos és muzikális.  

Tudjon folyamatosan 6/8–os ütemben ritmust olvasni, egyszerű 4–8 ütem terjedelmű 

dallamot lejegyezni, könnyű 4–8 ütem terjedelmű dallamot memorizálni. 

Dalokat, dallamfordulatokat kottából énekelni szolmizálva, alkalmi hangzókkal, ábécés 

nevekkel a tanult hangnemekben. 

Tudjon magyar népdalokat szöveggel lejegyezni. 

Tudja a dúr, moll hangsorokat (vezetőhangokat) 4#, 4b előjegyzésig, tudja a hangnemeket 

kottakép alapján megállapítani. 

Ismerje fel hallás után a kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint, kis 

és nagy szext, kis és nagy szeptim és tiszta oktáv hangközöket. 

Tudja kottaképről azonosítani és felépíteni a kis és nagy szeptim, a bővített kvart, a 

szűkített és bővített kvint hangközöket. 

Ismerje fel hallás után az alaphelyzetű dúr, moll, szűkített és bővített hármashangzatokat; 

tudja kottaképről azonosítani és adott hangra szerkeszteni. 

Ismerje a funkciókat, a periódus és a kisformák felépítését.  

Ismerje a bécsi klasszikus zeneszerzőket.  

Tudja ismereteit alkalmazni hangszertanulása során is. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  

– A tanult zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni munkával  

 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– Zenei élményanyag bővítése. 

– A periodizáló és funkciós zenei gondolkodás megismertetése a bécsi klasszikusok művei 

alapján. 

– A többszólamú éneklési készség fejlesztése. 

– A tanult magyar népzenei anyag bővítése modális és a dunántúli pentaton hangkészletű 

dalokkal. 

– A zenei elemző képesség fejlesztése. 

– A zenei pályára készülők emeltszintű felkészítése. 

 

Zenei ismeretek és hallásfejlesztés  

– Az előző évek készségfejlesztési eredményeinek átfogó (globális) alkalmazása. 

– A belső hallás és a zenei memória további intenzív fejlesztése. 

– Átkötés, pontozás, harminckettedek elsajátítása, gyakorlása. 

– Az alla breve további gyakorlása. 

– A népzenei anyagban arányok, szimmetriák, aszimmetriák megfigyelése. 

– 5/8, 8/8 (3+3+2) gyakorlása ritmusfeladatokkal. 

– Műdalok éneklése zongorakísérettel (tanár, esetleg tanuló közreműködésével). 

– Kétszólamú vagy hangszerkíséretes klasszikus művek éneklése, megfigyeltetése, 

elemzése. 

– A módosított szolmizációs hangok gyakorlása (di, ri, fi, szi, ta, ma) hangok énekléssel, 

különböző fordulatokban. 
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– Alterált hangok, mint a díszítés, és mint a hangnemváltás eszközei. 

– A kromatika megfigyelése. 

– Kromatikus fordulatok gyakorlása énekléssel: lapról olvasási anyagban és hallás után. 

– A késleltetés megismertetése. 

– A nyolcütemes klasszikus periódusforma dallam– és ritmusfordulatai. 

– Dallami variánsok, figuráció. 

– Könnyű hangközmenetek éneklése szolmizálva és ábécés névvel. 

– Hangközmenetek megszólaltatása egyéni éneklés és zongora együtthangzásával is. 

Transzponálás a tanult hangnemekbe. 

– A klasszikus dúr és moll zene funkciós rendjének gyakorlása. 

– T–D–T; T–S–D–T kapcsolatok. 

– T–D funkcióváltás felismerése hallás után. 

– Funkciós kisérőszólam éneklése a dallamhoz, szolmizálva és ábécés nevekkel. 

– A funkciójelző basszus árnyaltabb használata. 

– Maggiore– minore kapcsolatok, dallamok transzformálása. 

– Kitérés, moduláció a domináns hangnembe. 

– Két– és többszólamú vokális művek megszólaltatása különféle hangszeres együttesekkel 

is. 

– A hangközök rendszerezése. 

– A tiszta, kis és nagy hangközök éneklése, felismerése és megnevezése ábécés nevekkel 

az eddigi hangnemekben. 

– A bővített kvart és szűkített kvint éneklése oldással a tanult hangnemekben. 

– Könnyű hangközmenetek éneklése szolmizálva, megnevezése ábécés nevekkel, lapról 

olvasása, írása hallás után. 

– A dúr és moll hármashangzatok alaphelyzetben és fordításokban. 

– A szűkített és bővített hármashangzatok alaphelyzetben, oldással. 

– A dominánsszeptim oldással dúrban és mollban; éneklés szolmizálva és ábécés nevekkel, 

felismerés felbontásban vagy együtthangzásban, felismerés kottakép alapján is, építés. 

– A hangközök, hangzatok funkciós jelentősége, zenei értelmezése. 

– Dúr és moll hangsorok 5#, 5b előjegyzésig. 

– Modális hangsorok elsajátítása, felismerése kottakép alapján. 

 

A formaérzék fejlesztése: 

– Zárlatok: fél– és egész–zárlat. álzárlat. 

– A klasszikus (és romantikus) dal, a két– és háromtagú kis formák, visszatéréses típusok 

megfigyelése. 

– Triós forma, rondó–, szonátaforma megismerése (könnyű szonatinákon keresztül). 

 

Zenei olvasás, írás 

– Könnyű periódusok lapról éneklése. 

– Könnyű hangközmenetek lejegyzése hallás után. 

– A kétszólamú írás bevezetése (a kísérő szólamban funkciós főhangokkal). 

– Könnyű periódusok lejegyzése (funkciót jelző basszussal). 

– Népdalok lejegyzése szöveggel, énekes diktálás után. 

– A kétszólamú művek megszólaltatása ének–hangszer előadásban is. 

 

Zenehallgatás 

– A ritmikai, dallami és harmóniai elemek szerepe a zenei kifejezésben (alteráció, 

késleltetés, hangzatfelbontások, kromatika, funkciók, zárlatok: feszültség – oldás, 

hangnemi kitérés, moduláció). 
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– A bécsi klasszikus zene előadói gyakorlatának megfigyelése. 

– A szonátaforma megismerése, elemzése zenehallgatással is. 

– A kis formák felismerése hallás után. 

 

Rögtönzés 

– Ritmuskíséret rögtönzése aszimmetrikus népdalokhoz. 

– Osztinátók. 

– Periódus kiegészítése: megadott előtaghoz utótag rögtönzése (A–Av, A–B). 

– Periódusok zenei anyagának variálása a megismert ritmikai és dallami elemekkel 

(hangzatfelbontás, kromatika, késleltetés stb.). 

– Funkciójelző basszus szólam rögtönzése ismert periódushoz dúrban, mollban. 

 

A zenei elemző képesség fejlesztése: 

– A tanult ismeretek alkalmazása a zeneművek feldolgozása során. 

– A hangközök, hangzatok funkciós jelentősége, zenei értelmezése. 

– A stílusjegyek és az alapvető zenei összefüggések megfigyeltetése (ritmika, dallam, 

funkció, harmónia, forma). 

 

Zenei szakkifejezések ismerete  

– Hangnemi rokonságok, maggiore– minore, a hangnemi kitérés, moduláció. 

– Hangközfordítások, hangzatfordítások. 

– Tritonusz. 

– Figuráció. 

– Alteráció, kromatika. 

– Funkciók, funkciós vonzás, funkciós főhangok. 

– Késleltetés. 

– Kadencia, fél– és egész–zárlat, álzárlat. 

– Előjáték, utójáték, visszatérés, coda. 

– Homofon, polifon szerkesztési mód. 

– Imitáció. 

– Orgonapont. 

– Hangszeres és vokális zene. 

– Dal, opera, ária, szimfónia. 

– Kamarazene, duó, duett, trió, tercett, kvartett, kvintett. 

– Kisformák. 

– Triós forma, szonátaforma, rondóforma, variáció. 

– Bécsi klasszikusok, Köchel–jegyzék, opus. 

– A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések. 

 

Ajánlott tananyag  

Bécsi klasszikus hangszerkíséretes dalok, duettek. 

Jól énekelhető szemelvények (témák) a szonátaforma, a szimfónia menüett tételének (triós 

forma) és az opera és a kamarazene megismeréséhez.  

Könnyű XX. századi dal, kórusmű vagy éneklésre alkalmas hangszeres darab.  

Kodály Zoltán: Biciniumok  

Darabok Bartók Béla Mikrokozmosz sorozatából. 

Dobszay László: A hangok világa IV. és V. kötet, Útmutatók 

J. Irsai Vera: Énekeljünk, muzsikáljunk 

Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő 

feladatgyűjtemény 
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Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok 

Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatva a kötetekből) 

Kodály Zoltán: Biciniumok 

Szőnyi Erzsébet: Biciniumok 

Szőnyi Erzsébet: A zenei olvasás írás gyakorlófüzetei 

Német–Nógrádi–Puster: Szolfézs antológia 

Legányné Hegyi Erzsébet: Énektanár képzés Kodály Zoltán pedagógiai művei alapján 

Molnár Antal: Klasszikus kánonok 

Péter József: 165 kánon 

W. A. Mozart: 30 kánon 

Bárdos Lajos: 70 kánon 

Molnár Antal: Klasszikus kánonok 

Frank Oszkár: Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében 

Győrffy István: Dallamírási feladatok 

Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I. 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag: 

J. Haydn, W. A. Mozart, L. Beethoven dalok, hangszeres táncok. Kamaraművek. Opera 

részletek.  

Hangszeres szonáta és rondó megfigyelése hallás után is. 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló tíz bécsi klasszikus dallamot, öt magyar népdalt és két Kodály biciniumot 

énekelni.  

A megszólaltatás legyen stílusos és muzikális. 

Ismerje a kvintoszlopot 5#, 5b előjegyzésig.  

Ismerje fel hallás után a tanult hangközöket, tudja azokat felépíteni a tanult hangnemekben. 

Tudjon lejegyezni egyszerű hangközmenetet.  

Ismerje fel hallás után a négyféle hármashangzatot, a dúr és moll hármashangzatok 

fordításait valamint a dominánsszeptim hangzatot.  

Tudja megadott hangnemben énekelni ábécés nevekkel és felismerni kottaképről is. 

Ismerje a funkciós főhangokat dúrban és mollban.  

Tudja az ezekre építhető hármashangzatokat. 

Ismerje fel a T–D funkcióváltozást hallás után. 

Tudjon könnyű, funkciós főhangokkal kísért kétszólamú dallamot lejegyezni, 

Tudjon könnyű dallamot lapról olvasni szolmizálva és ábécés nevekkel, 

Tudjon könnyű periódusnyi dallamot memorizálni kottakép vagy hallás alapján. 

Tudja használni a zenei szakkifejezéseket. 

Ismereteit tudja alkalmazni hangszeres tanulmányai során is.  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  

– A memoriter anyag egyéni bemutatással. 

– A műzenei szemelvények, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának 

bemutatása csoportos és egyéni munkával  
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5. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A bécsi klasszikus zene periodizáló és funkciós gondolkodásának elmélyítése nagyobb 

lélegzetű formákkal. 

– Betekintés a romantikus zeneirodalomba. 

– Ismerkedés a XX. századi zene hangzásvilágával. 

– Az eddig elsajátított magyar népdalkincs bővítése. 

– Tudatos zenehallgatásra nevelés. 

 

Ismeretanyag, hallásfejlesztés 

– Az előző évfolyamban tanult ritmusok további gyakorlása, alkalmazása. 

– Nyolcad szinkópa, tizenhatod triola és változataik, szinkópaláncok, ritmusgyakorlatok. 

– Augmentálás, diminuálás. 

– Aszimmetrikus ritmusok megfigyelése, gyakorlása, elsajátítása. 

– Klasszikus és romantikus dalok, duettek, megszólaltatása. 

– Klasszikus kánonok éneklése. 

– Alterált fordulatok gyakorlása lapról olvasással, memorizálással. 

– Az alterációk szerepének megfigyelése, enharmónia. 

– Könnyű klasszikus, romantikus és XX. századi dalok, énekelhető szemelvények, 

kórusművek elsajátítása olvasással, énekléssel, memorizálással. 

– Két– vagy többszólamú vokális művek megszólaltatása különféle hangszeres 

együttesekkel is. 

 

Hangközök: 

– A szűkített szeptim, a nóna és decima hangköz fogalma, gyakorlása. 

– A belső hangközhallás intenzív fejlesztése, törekvés a szolmizáció, fokozatos 

elhagyására. 

– Hangközmenetek (hangnemi kitéréses is) éneklése, szolmizálva, ábécés névvel. 

– A hangközök zenei szerepének megfigyelése (alterációk és funkciók). 

– A dallam és funkciós kíséret megfigyeltetése, éneklése. 

 

Hangzatok: 

– Az eddig tanultak hallási elmélyítése. 

– A szűkített hármashangzat megfordításai. Oldás dúrban és mollban. 

– A szűkített szeptimhangzat felépítése, oldása. 

– A dúr és moll hangsor minden fokára (kiemelten a funkciós főhangokra épített 

hármashangzatok). 

– A fá mint domináns basszushang (az V2 – I6 kapcsolat megfigyeltetése a fokszám 

tudatosítása nélkül). 

– Egyszerű hangzatmenetek éneklése, lejegyzése. 

– A hangközök és hangzatok funkciós jelentőségének megfigyelése. 

 

Hangsorok: 

– Dúrok, mollok, vezetőhangok 7#, 7b előjegyzésig, a kvintkör. 

– A modális hangsorok jellemzőinek elsajátítása, éneklés, felismerés, gyakorlása 5#, 5b 

előjegyzésig. 

– Hangnemi rokonságok. 
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A formaérzék fejlesztése 

– Rendhagyó periódusok egyszerű két– és háromtagú klasszikus formák éneklése, 

elemzése. 

– Az álzárlat, mint a bővítés eszköze. 

– A szonátaforma alaposabb ismerete. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Könnyű, klasszikus, alterációs fordulatokat tartalmazó, moduláló periódusok lapról 

éneklése szolmizálva, alkalmi hangzóval (szöveggel) és ábécés névvel. 

– Hangköz–, hangzatmenetek éneklése, lejegyzése. 

– Műdalok olvasása hangszerkísérettel (tanár, esetleg tanuló közreműködésével). 

– Részletek éneklése, elemzése Bartók Béla Mikrokozmosz c. művéből. 

– Könnyű alterációs fordulatokat tartalmazó nyolcütemes klasszikus periódusok lejegyzése 

(funkciós basszussal). 

– Memorizálás kottakép, valamint hallás után. 

– Hangközmenetek, hangzatmenetek, könnyű kétszólamú szemelvények ének–zongorás 

megszólaltatása egyénileg is. 

– Könnyű XX. századi kórusművek, énekelhető szemelvények megszólaltatása. 

 

Rögtönzés 

– Teljes periódusok rögtönzése megadott támpontok alapján. 

– Változatosabb funkciójelző basszus–szólam éneklése dallamhoz. 

– Egyszerű, megadott periódusok zenei anyagának variálása a megismert klasszikus zenei 

elemekkel. 

 

A zenei elemző képesség fejlesztése: 

– Hangnemi kitérés és moduláció megfigyelése a domináns és párhuzamos hangnembe. 

– A tanult ismeretek alkalmazása a zeneművek feldolgozása során. 

– A hangközök, hangzatok funkciós jelentősége, zenei értelmezése. 

– A stílusjegyek felismerése és az alapvető zenei összefüggések megfigyeltetése (ritmika, 

dallam, funkció, harmónia, forma). 

– Bartók Béla Mikrokozmosz sorozatból megismert fordulatok megfigyelése (pl. 

növekedés, fogyás, pont, vonal, dúr, moll bitonalitása). 

 

Zenehallgatás 

– A klasszikus szonáták, szimfóniák versenyművek tételeinek formai megfigyelése hallás 

után is. 

– Variációk, variációs tételek – későbbi korokból is. 

– Kamarazenei együttesek megismerése: duó, trió, kvartett, kvintett. 

– Romantikus dalok és kis formák zenei (hangszeres karakterdarabok) kifejezőeszközeinek 

megfigyelése. 

– Válogatás XX. századi művekből (pl. Bartók Béla: Concerto). 

– Stílusfelismerések zenehallgatás alapján. 

 

Zenei szakkifejezések 

– A hangnemi rokonság. 

– Főhang, váltóhang, átmenőhang, figuráció, körülírás, késleltetés, előlegezés. 

– Bővült periódusok, külső és belső bővülés, nagy– és kisütemes írásmód. 

– Zárlatok (gyenge, erős, stb. álzárlat). 

– Klasszikus táncok. 
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– A szonáta– és a variációs forma. 

– A klasszikus szimfónia, versenymű. 

– Az opera, nyitány, ária, recitativo. 

– Prozódia. 

– Tempó– és előadási jelzések: az elsajátított zenei anyag szerint. 

 

Ajánlott tananyag 

Klasszikus dalok, duettek, tercettek, kórusrészletek válogatása énekes megszólaltatáshoz. 

A klasszikus stílushoz közelálló romantikus műdalok és szemelvények. 

Könnyű, első sorban vokális XX. századi művek. 

Aszimmetrikus metrumú magyar népdalok. 

Dobszay László: A hangok világa V. kötet és Útmutató 

Agócsy László: Zenei olvasókönyv 

J. Irsai Vera: Énekeljünk, muzsikáljunk 

Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő 

feladatgyűjtemény 

Kodály Zoltán: 66 kétszólamú énekgyakorlat 

Kodály Zoltán: 77 kétszólamú énekgyakorlat 

Molnár Antal: Klasszikus kánonok 

Agócsy László: Énekeljünk, muzsikáljunk! 

Péter József: 165 kánon 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei 

Legányné Hegyi Erzsébet: Énektanár–képzés Kodály Zoltán pedagógiai művei alapján 

Németh Rudolf – Nógrádi László – Puster János: Szolfézs antológia 

Forrai Miklós: Duettek I–II. 

Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatva a kötetekből) 

A. Schönberg: A zeneszerzés alapjai 

Frank Oszkár: Alapfokú zeneelmélet 

Frank Oszkár: Hangzó zeneelmélet 

Frank Oszkár: Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében. 

Frank Oszkár: A klasszikus moduláció 

Frank Oszkár: Schubert dalok 

Győrffy István: Dallamírási feladatok 

Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I. II. kötet. 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló tíz bécsi klasszikus és romantikus dallamot énekelni és szöveggel előadni, 

a megszólaltatás legyen stílusos és muzikális. 

Ismerje a kvintkört.  

Ismerje fel a hangközöket a tiszta prímtől a nagy decimáig, hallás után, együtthangzásban 

és kottaképről. 

Tudja a hármashangzatokat, fordításaikat és a tanult négyeshangzatokat  5#, 5b 

előjegyzésig a dúr és moll hangsorokban. 

Ismerje fel hallás után a dúr, moll és szűkített hármashangzatokat és megfordításaikat; az 

alaphelyzetű bővített hármashangzatot, valamint a dominánsszeptim– és a szűkített 

szeptimhangzatot együtthangzásban vagy felbontásban. 

Tudjon hallás után lejegyezni:  

– alterációt tartalmazó hangközmenetet, 

– egyszerű hangzatmenetet,  

– bécsi klasszikus periódus funkciót jelző, változatos alsó szólammal.  
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Tudjon  

– lapról énekelni (stílusosan, muzikálisan) a tanult anyagnál könnyebb dallamot (4#, 4b 

előjegyzésig) szolmizálva, vagy alkalmi hangzókkal és ábécés nevekkel 

– a tanult anyagnál könnyebb periódusnyi dallamot kottaképről vagy hallás után 

memorizálni, 

– adott periódus előtagjához utótagot rögtönözni, 

– ismerje fel hallás után a funkcióváltozásokat, 

– ismerjen fel hallás után egyszerű műzenei formákat (kis két– és háromtagúság, da capo 

stb.), 

– legyen képes önálló elemzésre hallás után a tanult formákban. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással, 

– A memoriter anyagból egyéni bemutatás, 

– A műzenei szemelvények, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának 

bemutatása csoportos és egyéni munkával. 

 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei élményanyag bővítése. 

– A barokk zene alapvető stílusjegyeinek megismerése. 

– A zenei pályára készülő tanulók zenei készségeinek fejlesztése. 

– A továbbtanuláshoz szükséges ismeretek rendszerezése. 

– Az önálló gyakorlás – tanulás, elemzés képességének kialakítása. 

 

Ismeretanyag, készségfejlesztés 

– A hallás utáni megfigyelőképesség fejlesztése. 

– Klasszikus és barokk áriák, színpadi betétdalok, vokális és énekelhető hangszeres művek, 

szemelvények megszólaltatása kottakép alapján. 

– A hangnemi kitérés és moduláció megfigyelése. 

– A klasszikus zárlatok megfigyelése, éneklése. 

– Rendhagyó klasszikus periódusok elemzése. 

– Kisütemes és nagyütemes periódusok, „fordított” periódusok. 

– Imitáció, tonális és reális válasz. 

– Jellegzetes barokk fordulatok (szekvencia, ellenmozgás, komplementer ritmus) 

megfigyelése, hangoztatása, éneklése. 

– Betekintés a XX. századi zene formavilágába: dalok, művek témáinak, memorizálása. 

– A XX. századi művek feldolgozása: egészhangú skála, akusztikus skála, kvartépítkezés, 

tizenkétfokúság, cluster fogalmainak megismerése. 

– Az eddig tanult hangközök rendszerezése, gyakorlása. 

– Hangköz– és hangzatmenetek további gyakorlása. 

– Könnyű Reihe megszólaltatása hangszeren. 

– Intenzív hangközhallás fejlesztés a szolmizáció fokozatos elhagyása érdekében. 

– A hármashangzatok és fordításaik gyakorlása, abszolút rendszerbe helyezése. 

– A bővített hármashangzat fordításai (oldással). 

– A dominánsszeptim– és szűkített szeptimhangzat gyakorlása oldással. 

– A fentiek éneklése szolmizálva, ábécés nevekkel tonalitásban, tonalitáson kívül, azonos 

alsó hangokra is. 
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Zenei olvasás, írás 

– Alterációt, hangnemi kitérést, modulációt tartalmazó klasszikus periódusok, barokk 

dallamok lapról olvasása, éneklése szolmizálva, alkalmi hangzókkal (szöveggel) és 

ábécés nevekkel. 

– Könnyű XX. századi szemelvények éneklése, lehetőleg ábécés nevekkel. 

– Hangköz– és hangzatmenetek éneklése szolmizálva, ábécés nevekkel, lejegyzése hallás 

után. 

– Kétszólamú, bővülést, hangnemi kitérést, esetleg modulációt tartalmazó klasszikus 

periódusok lejegyzése. 

– Népdalok lejegyzése énekes diktálás után szöveggel. 

– Memorizálási feladatok kottakép, valamint hallás után. 

– Funkciójelzéses dallamok, egyenletes ritmusú – hangnemi kitérést tartalmazó – 

kétszólamú menetek ének–zongorás megszólaltatása egyénileg is. 

– Homofon és könnyű polifon többszólamúság énekelve és hangszereken előadva is. 

– Hangszerkíséretes műdalok, áriák két– vagy többszólamú vokális művek megszólaltatása 

különféle hangszeres együttesekkel is. 

– Könnyű XX. századi kórusművek, énekelhető szemelvények megszólaltatása, 

memorizálása. 

 

Rögtönzés 

– Periódus előtagjához moduláló utótag rögtönzése. 

– Dallamhoz basszus rögtönzés. 

– Egyszerű, megadott periódusok zenei anyagának variálása a megfigyelt, elsajátított 

klasszikus fordulatokkal. 

– Improvizáció Bartók Béla Mikrokozmosz sorozatból megismert zenei elemekkel. 

 

A zenei elemző képesség fejlesztése:  

– A tanult ismeretek alkalmazása a zeneművek feldolgozása során. 

– A hangközök, hangzatok funkciós jelentősége, zenei értelmezése. 

– A stílusjegyek felismerése és az alapvető zenei összefüggések megfigyeltetése (ritmika, 

dallam, funkció, harmónia, forma). 

– Bartók Béla Mikrokozmosz sorozatból megismert fordulatok megfigyelése ( 

pl.növekedés, fogyás, pont, vonal, dúr, moll bitonalitása). 

 

Zenei szakkifejezések 

– Aautentikus, összetett zárlat. 

– Poliritmika, hemiola. 

– Számozott basszus. 

– Tonalitás, bitonalitás, politonalitás. 

– Akusztikus skála, egészhangú skála, tizenkétfokúság. 

– Cluster. 

– Szvit, opera, kantáta, oratórium, korál, recitativo, ária. 

– A szvit jellegzetes tánctételei. 

– A barokk versenymű, concertálás. 

– Fuga, reális és tonális válasz. 

– Opera, recitativo, ária, betétdal. 

– Szonátaforma, rondóforma, variációs forma. 

– A klasszikus versenymű, kadencia. 

– Tempó– és előadási jelek a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 



 

 

377 

 

Ajánlott tananyag 

Klasszikus zenei szemelvények. Dalok, áriák, duettek, kánonok. 

Barokk dalok, könnyű áriák, két– és háromszólamú vokális művek. 

Reneszánsz kórusművek, táncok. Kodály Zoltán könnyebb kórusművei. 

Néhány XX. századi énekes és hangszeres mű. 

Magyar népdalok. 

Dobszay László: A hangok világa VI. kötet és Útmutató 

Agócsy László: Énekeljünk, muzsikáljunk! 

Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő 

feladatgyűjtemény 

Németh Rudolf – Nógrádi László – Puster János: Szolfézs antológia 

Kodály Zoltán: 15 kétszólamú énekgyakorlat 

Kodály Zoltán: 66 kétszólamú énekgyakorlat 

Kodály Zoltán: 77 kétszólamú énekgyakorlat 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei 

Legányné Hegyi Erzsébet: Bach példatár I. 

Legányné Hegyi Erzsébet: Stílusismeret II. 

Kodály Zoltán – Vargyas Lajos: Magyar népzene 

Dobszay László: A magyar dal könyve 

Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I–II. 

Forrai Miklós: Duettek I–II. 

Bartók Béla: Mikrokozmosz 

Bartók Béla: Gyermekeknek 

Bartók Béla: 27 egyneműkar 

Kodály Zoltán: Gyermek– és nőikarok 

Máriássi István: Bevezetés a barokk zene világába 

Agócsy László: Bach olvasókönyv 

Frank Oszkár: Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében 

Frank Oszkár: A funkciós zene harmónia– és formavilága 

Frank Oszkár: A klasszikus moduláció 

Frank Oszkár: Bevezetés a Mikrokozmosz világába 

Kortárs zeneszerzők hangszeres darabjai a tanulók repertoárjából 

Párkai István: Modern kórusetűdök (Népművelési Intézet) 

Győrffy István: Dallamírási feladatok  

Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok II– III. kötet. 

Nógrádi László – P. Vesztróczi Judit – Szatmári Judit: Muzsikáljunk együtt, Szolfézs 8 

(kazetta és munkafüzet) 

 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

– Reneszánsz kórusművek 

– Szvit, korál, kantáta–, passió–, oratórium–, versenymű–, operarészletek, hangszeres 

darabok (H. Purcell, G. F. Händel és J. S. Bach művei) 

– Válogatás Bartók Béla, Kodály Zoltán kórusműveiből, hangszeres darabjaiból, I. 

Sztravinszkij, C. Orff műveiből, valamint magyar kortárs zeneszerzők (pl. Kurtág György) 

darabjaiból. 
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Követelmény 

Tudjon a tanuló tíz periódus terjedelmű barokk és klasszikus dallamot, tíz népdalt 

szöveggel emlékezetből, öt művet a XX. századi könnyen énekelhető szemelvényekből 

(elsősorban Bartók Béla és Kodály Zoltán műveiből).  

A megszólaltatás legyen stílusos és muzikális. 

Ismerje 

– a kvintkört, tudja a hangsorokat 7#, 7b előjegyzésig, 

– a modális hangsorokat, tudja énekelni azokat ábécés nevekkel 4#, 4b előjegyzésig. 

Tudja énekelni ábécés nevekkel a hangközöket, hármashangzatokat és fordításaikat, 

valamint a tanult négyeshangzatokat dúr és moll hangsorokban. Ismerje fel 

együtthangzásban hallás után. 

Tudjon lejegyezni  

– alterációt, hangnemi kitérést tartalmazó hangközmenetet, 

– kétszólamú klasszikus vagy barokk dallamot  

Tudjon lapról énekelni hasonló nehézségi fokú dallamot szolmizálva, alkalmi hangzókkal 

és ábécés nevekkel. 

Tudjon memorizálni a tanult anyagnál könnyebb, periódusnyi dallamot kottaképről vagy 

hallás után. 

Tudjon rögtönözni 

– periódus előtaghoz utótagot, 

– funkciós dallamhoz funkciójelző második szólamot. 

Ismerje fel hallás után az egyszerű műzenei formákat. 

Ismerje a magyar népdalok stílusköreit és stílusjegyeit. 

Ismerje a szonáta–, rondó– és variációs formák felépítését. 

Legyen képes az alapvető zenei összefüggések felismerésére (ritmika, dallam, funkció, 

harmónia, forma), önálló elemzésre  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  

– A memoriter anyagból egyéni bemutatás. 

– A műzenei szemelvények, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának 

bemutatása csoportos és egyéni munkával  

 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

„A” tagozat 

Ismerje fel hallás után is kottaképről a tanult ritmusképleteket, metrumokat. 

Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben (könnyebb alterációkban is) 

4#, 4b előjegyzésig. 

Ismerje a  

– pentaton hangsorokat. 

– a dúr és moll hangsorokat 5#, 5b előjegyzésig, 

– a háromféle moll hangsort, 

– a kvintkört. 

Ismerje fel a művek hangnemeit hangszeres anyagához kapcsolódóan is. 

Legyen tájékozott a hangmagassági viszonyokban: 

Tudja azonosítani a hangszeres tanulmányaihoz kapcsolódóan a tanult hangközöket, 

hármashangzatokat és a domináns szeptim hangzatot, ismerje fel ezeket kottakép és hallás 

alapján. 
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Ismerje a funkciós főakkordokat 4#, 4b előjegyzésig.  

Tudja ezeket kottaképről azonosítani hangszeres anyagához kapcsolódóan is. 

Ismerje a funkciós vonzást, a hangnemi kitérés és moduláció fogalmát.  

Tudjon lejegyezni: 

– rövid szótagszámú, tempo giusto magyar népdalt szöveggel, 

– igen könnyű műzenei periódust funkciót jelző basszussal. 

Legyen képes a fentieknek megfelelő nehézségi fokú dallamot lapról olvasni. 

Ismerje és tudja kottaképről is azonosítani (hangszeres tanulmányaiban is alkalmazni): 

– a magyar népzene stílusjegyeit, 

– a periódus fogalmát, 

– a kis formákat, 

– a triós formát, 

– a klasszikus szonátaformát, 

– a rondót. 

Rendelkezzék alapvető zenetörténeti tájékozottsággal: a tanulmányai során érintett 

zenetörténeti korok, kiemelkedő zeneszerzők, műfajok ismeretével (elsősorban a barokk és 

a bécsi klasszikus zenében). 

Ismerje a leggyakrabban előforduló zenei kifejezéseket. 

 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló ismerje 

– a kvintkört, tudja a hangsorokat 7#, 7b előjegyzésig;  

– a modális hangsorokat, tudja énekelni azokat ábécés nevekkel 4#, 4b előjegyzésig. 

Tudja énekelni  

– ábécés nevekkel a hangközöket, hármashangzatokat és fordításaikat, valamint a tanult 

négyeshangzatokat dúr és moll hangsorokban. 

Ismerje fel a fentieket együtthangzásban hallás után. 

Tudjon lejegyezni  

– hangközmenetet, kétszólamú klasszikus vagy barokk dallamot  

Tudjon lapról énekelni könnyebb dallamot 

Tudjon memorizálni a tanult anyagnál könnyebb, periódusnyi dallamot kottaképről vagy 

hallás után. 

Ismerje fel hallás után az egyszerű műzenei formákat. 

Ismerje a magyar népdalok stílusköreit és stílusjegyeit. 

Ismerje a szonáta–, rondó– és variációs formák felépítését. 

Legyen képes az alapvető zenei összefüggések felismerésére (ritmika, dallam, funkció, 

harmónia, forma), önálló elemzésre  

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

Írásbeli, és/vagy szóbeli vizsga 

A vizsga feladatait az iskola választja ki az A) és B) feladatsor közül vagy a helyi 

pedagógiai programja alapján hasonló követelményszintű feladatsort állít össze. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Szolfézs  

Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 
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A vizsga tartalma 

„A" tagozat 

 

Írásbeli vizsga 

A/ Feladatsor 

1. Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből; 4–5 kérdés a megismert, hangsorokra, 

hangközökre, hangzatokra, formai ismeretekre, stílusokra vonatkozóan  

 

2. Könnyű klasszikus periódus mindkét szólamának lejegyzése „keretes” diktálás alapján. 

Az idézet 3/4 vagy 4/4–es lüktetésű, nem moduláló, nehezebb hangközlépéseket nem 

tartalmaz, a felső szólamban könnyebb alteráció előfordulhat. 

A tanulók számára adott: a kulcsok, az előjegyzés, a metrum, a kezdőhangok értékkel és 

néhány „támpont”–hang.   

Az idézet zongorán tizszer hangozhat el. 

 

3. Klasszikus zenei szemelvény elemzése hallás– és kottakép alapján. A tanuló számára 

adott a mű kottaképe. A szemelvény (vagy mű) kis kéttagú, vagy háromtagú forma legyen. 

Az elemzés szempontjai: hangnem, forma megállapítása, dallami, ritmikai, funkciós zenei 

történések jelölése illetve felsorolása. A művet a tanár zongorán bemutathatja. 

 

B) feladatsor 

1. Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből; 4–5 kérdés a megismert, hangsorokra, 

hangközökre, hangzatokra, formai ismeretekre, stílusokra vonatkozóan  

 

2. Egy magyar népdal dallamának lejegyzése. A népdal új stílusú, négysoros, legfeljebb 8–

10–es szótagszámú, tempo giusto, izometrikus.  

A tanulók számára adott a violinkulcs, az előjegyzés, a metrum és a kezdőhang értékkel.  

A népdal tízszer hangozhat el a megadott abszolút magasságban, énekes előadásban. 

 

3. Könnyű klasszikus zenei szemelvény elemzése hallás– és kottakép alapján. A tanuló 

számára adott a mű kottaképe. A szemelvény vagy teljes mű: kis kéttagú, vagy háromtagú 

forma. Az elemzés szempontjai: hangnem, forma megállapítása, dallami, ritmikai, funkciós 

zenei történések jelölése illetve felsorolása. A művet a tanár zongorán bemutathatja. 

Mindkét feladatsorhoz ajánlott feladatlap készítése. 

 

Szóbeli vizsga 

1. Memoriter anyag:  

A vizsgázó  

– tudjon előadni öt népdalt,  

– ismerje a dalok legfontosabb stílusjegyeit; 

– tudjon megszólaltatni öt műzenei szemelvényt szóló énekléssel vagy hangszerkísérettel 

(saját kíséret nem kötelező), 

– ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit. 

 

2. A vizsgán a tanuló elemezzen egy választott hangszeres darabot, amellyel kapcsolatban 

a vizsgabizottság kérdéseket tehet fel a hatodik évfolyam követelményei alapján. Kottáról 

a tanulónak kell gondoskodnia. 
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A vizsga tartalma  

„B"– tagozat  ( „B”–tagozaton  a vizsga mindkét része kötelező.) 

 

Írásbeli vizsga  

1. Hangközmenet: 11 hangközből álló tonális hangközmenet lejegyzése, a hangközök 

megnevezésével. A tanuló számára adott a violinkulcs, előjegyzés és a kezdő hangköz, 

elnevezéssel együtt. A hangközmenet zongorán hatszor hangozhat el. 

 

2. Hangzatlejegyzés 

10 akkord felismerése és lejegyzése adott hang(ok)ra, oldással együtt  

A tanuló számára adott a violinkulcs és a hangzatok alsó hangja. A feladat zongorán 

hatszor hangozhat el. 

 

3. Kétszólamú klasszikus periódus lejegyzése funkciós basszussal 

Az idézet metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 6/8 – változatos ritmikai, dallami fordulatokat 

tartalmazhat. 

A tanuló számára adott: a kulcsok, az előjegyzés, a metrum és a kezdőhang értékkel.  

Az idézet zongorán tízszer hangozhat el. 

A feladatsorhoz ajánlott feladatlapot készíteni. 

 

Szóbeli vizsga 

1. Egyszólamú klasszikus dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva és 

hangnévvel.  

Az idézet metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 6/8 – változatos ritmikai, dallami fordulatokat 

tartalmazhat. 

 

2. Memoriter anyag: 

A vizsgázó  

– tudjon élményszerűen előadni tíz népdalt, 

– ismerje azok legfontosabb jellemzőit;  

– tudjon megszólaltatni öt műzenei szemelvényt szóló énekléssel vagy éneklőtársakkal, ill. 

hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező),  

– ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit. 

 

3. A tanuló elemezzen egy választott hangszeres darabot, amellyel kapcsolatban a 

vizsgabizottság kérdéseket tehet fel a hatodik évfolyam elvégzése utáni követelmények 

alapján. Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

 

A vizsga értékelése  

 

Az írásbeli vizsga értékelése  

– A feladat helyes megoldása, a válaszok pontos, világos jelölése  

– dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 

– Az elemzési szempontokra adott válaszok teljessége, helytállósága, a jelölések 

pontossága. 

 

A szóbeli vizsga értékelése  

– a választott zenei anyag élményszerű megszólaltatása 
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– általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei 

szakkifejezések ismerete), 

– zenetörténeti tájékozottság, 

– stílusismeret, 

– formai ismeretek, 

– tájékozódás a zenei műfajok között. 

 

 

Továbbképző évfolyamok „A”– tagozat 

 

7. évfolyam „A”– tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei élményanyag bővítése, a zenei készségek további fejlesztése. 

– A régi európai műzene megismerése a gregoriántól a XVI. század vokális művészetén 

keresztül a kora barokkig. 

– A középkor világi zenéje. 

– A reneszánsz zene fénykora. 

– Az opera keletkezése. 

– A két – (és több) szólamú éneklés zenei élményének megteremtése. 

– Nevelés az értékes zene szeretetére, tudatos zenehallgatásra. 

 

Ismeretanyag, hallásfejlesztés.  

– A gregorián és reneszánsz kottakép (kulcsok, ütemjelzők). 

– Gregorián dallamok éneklése szolmizálás nélkül, hangzókkal. 

– Trubadur, Minnesänger dalok, chansonok. 

– Könnyű két– és háromszólamú reneszánsz kórusművek éneklése, szólamainak 

memorizálása. 

– A homofon és polifon szerkesztésmód megfigyelése. 

– Az imitáció, a reális és tonális válasz. 

– Kodály Zoltán reneszánsz stílusban komponált pedagógiai műveinek megszólaltatása. 

– A reneszánsz stílusjegyek megfigyelése. 

– Kvintpárhuzamok, alaphármashangzat sorozatok éneklése. 

– Modális dallamok transzformálása. 

– A hangközök ismétlése, hallási elmélyítése. 

– Új hangközök elsajátítása: duo– és tredecima. 

– A modális hangsorok megismerése, a jellegzetes hangközök kiemelése. 

– Modális fordulatok megfigyelése, éneklése. 

– Plagális zárlatok megszólaltatása. 

– Memóriafejlesztés: témák, rövidebb zenei egységek éneklése, memorizálása, írása 

emlékezetből. 

– Jellemző hangzások, szólammozgások követése hallás után is. 

– Reneszánsz kórusművek szerkesztésmódjának megfigyelése. 

– Stílusjegyek összegyűjtése. 

 

Zenei szakkifejezések 

– Melizma. 

– Motetta, mise, carol, anthem. 

– Madrigál, korál, zsoltár. 

– A gregorián mise állandó részei. 
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– Recitatívó, ária, continuo. 

– Plagális zárlat. 

– Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

 

Ajánlott tananyag 

Zenei szemelvények énekléshez a középkor egyszólamú egyházi és világi zeneműveiből. 

Gregorián ének, trubadúr dallam, valamint régi modális zenei szemelvények. 

Válogatás az európai többszólamúság XV–XVI. századi műveiből.  

Reneszánsz kórusművek, hangszeres művek.  

( Clemens non Papa, Josquin des Prés, A. Willaert, O. Lassus, G. P.Palestrina, G. Gastoldi, 

L. Marenzio és más szerzők művei). 

Néhány mű Kodály Zoltán reneszánsz kétszólamú énekgyakorlataiból. 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei 

Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához 

Dobszay László: A gregorián ének kézikönyve 

Szendrey Janka – Dobszay László – Rajeczky Benjamin: Magyar gregoriánum 

Lassus: 24 kétszólamú motetta 

Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő 

feladatgyűjtemény 

Legányné Hegyi Erzsébet: Stílusismeret 

Orfeusz Hangzó zenetörténet– sorozat 

Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa 

Forrai Miklós: Ezer év kórusa 

Fodor Ákos: Schola cantorum I–XIII. 

Rajeczky Benjamin: Mi a gregorián? 

Rajeczky Benjamin: Magyarország zenetörténete 

Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk 

Szabolcsi Bence: Zenetörténet  

Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 

Várnai Péter: Oratóriumok könyve 

A hét zeneműve sorozat (Szerkesztő: Kroó György) 

A zenehallgatási anyag partitúrái. 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

A gregorián és reneszánsz műfajok megismerése zenehallgatással. 

A középkor világi zenéje. 

A mise állandó részeinek megfigyelése.  

A korabarokk opera, C. Monteverdi (pl. operarészlet), H. Schütz (motetta), H. Purcell, és 

más szerzők művei. 

Reneszánsz hangszerek hangzásának megismerése. 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló három gregorián dallamot önállóan, két reneszánsz kórusművet és két 

művet Kodály Zoltán pedagógiai műveiből éneklőtársakkal zeneileg igényesen előadni. 

Ismerje a kvintkört. 

Tudjon könnyű egy– vagy kétszólamú modális részletet hallás után leírni. 

Tudjon harmóniai fordulatokat elemezni. 

Ismerje a feldolgozott zenei korszak legfontosabb stílusjegyeit, műfajait és zeneszerzőit. 
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított 

stílusjegyek alapján. 

 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– Zenei élményanyaggyűjtés a barokk kor zenéjéből. 

– A stílus alapos megismerése, elsősorban J. S. Bach és G. F. Händel alkotásai alapján. 

– A zenei készségek elmélyítése. 

– A zenei áttekintési képesség fejlesztése. 

– Nevelés az értékes zene szeretetére. 

 

Ismeretanyag, hallásfejlesztés 

– A barokk hangszeres műfajok áttekintése. 

– A barokk variáció (folia, chaconne, passacaglia). 

– Az oratórium. 

– Barokk áriák, dalok hangszerkísérettel, duettek, kórusrészletek, korálok megszólaltatása 

énekléssel, memorizálással. 

– A barokk harmóniafordulatok ismerete, elemzése, felismerése kottáról. 

– A barokk műfajok jellegzetes stílusjegyeinek megismerése, kiemelése, megszólaltatása 

(komplementer ritmika és dallam; szekvencia, motorizmus, dinamika stb.). 

– Az invenció és a fúga felépítésének megfigyelése, elemzése. 

– Téma, szólambelépések, ellentéma. Hangnemváltások. 

– Imitáció, reális, tonális válasz. 

– Zenei részletek éneklése, memorizálása, megszólaltatása hangszerekkel is. 

– Kánonok. 

– Többszólamú énekgyakorlatok. 

– Könnyű barokk dallamok lapról olvasása alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel. 

– Zenei írás (hallás vagy kottakép memorizálása alapján) igen könnyű kétszólamú barokk 

homofon és polifon műrészletek lejegyzése. 

 

Rögtönzés 

– Imitáció, reális, tonális válasz szerkesztése, rögtönzése. 

 

Zenehallgatás 

– Válogatás az ajánlott zenehallgatási anyagból a jellegzetes ritmikai, dallami, harmóniai 

fordulatok– műfajok, stílusjegyek hallási megfigyeléséhez. 

– A barokk billentyűs hangszerek hangszínének megismerése. 

– Barokk zene meghallgatása eredeti hangszerek megszólaltatásával is. 

– A fúga témák belépésének megfigyelése. 

– Oratórikus művekben a szereplők dramaturgiai megfigyelése. 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Barokk táncok, a szvit tételei. 

– Variációk: chaconne, folia, passacaglia. 

– Concertálás, concerto grosso, continuo. 

– Korál. 
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– Mise, oratórium, kantáta, opera. 

– Fúga. 

– Ellentéma. 

– Dux, comes. 

– Modulációs irányok. 

– Rokon hangnemek. 

– Számozott basszus. 

– Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

 

Ajánlott tananyag  

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei 

Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő 

feladatgyűjtemény 

Orfeusz Hangzó zenetörténet– sorozat 

Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához 

Máriássi István: Bevezetés a barokk zene világába 

Rajeczky Benjamin: Magyarország zenetörténete 

Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk 

Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 

Várnai Péter: Oratóriumok könyve 

C. V. Palisca: Barokk zene.  

A hét zeneműve sorozat (Szerkesztő: Kroó György) 

Szabolcsi Bence: Zenetörténet 

Forrai Miklós: Ezer év kórusa 

Bartha Dénes: A zenetörténet antológiája 

Nagy Olivér: Partitúraolvasás 

Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatva a kötetekből) 

Bertalotti: 56 solfeggio 

Legányné Hegyi Erzsébet: Bach példatár II. 

J. S. Bach: Négyszólamú korálfeldolgozások 

Dobszay László: A hangok világa VI. kötet és Útmutató 

Legányné Hegyi Erzsébet: Stílusismeret I–II. 

Legányné Hegyi Erzsébet: Énektanítás Kodály Zoltán művei alapján 

Győrffy István: Korál elemzések 

Nógrádi László– Papp Károlyné– Spiegel Marianna: Dallamírás III. kötet 

A zenehallgatási anyag partitúrái 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Válogatás C. Monteverdi (pl. operarészlet), H. Schütz (motetta), H. Purcell, F. Couperin, J. 

Ph. Rameau (hangszeres művek), A. Corelli (pl. La folia), A. Vivaldi (Négy évszak), A. 

Scarlatti, (dalok), D. Scarlatti (hangszeres) műveiből énekes megszólaltatáshoz. 

G. F. Händel: áriák, recitativók, duettek, kórusrészletek vallásos és történelmi 

oratóriumokból (pl. Júdás Makkabeus, Messiás), zenekari művek témái : Vízizene) 

J. S. Bach: motetta–, kantáta részletek, énekelhető hangszeres művek szemelvényei, 

versenyművek invenciók, fúga, szvittételek témái. (Jesu meine Freude, Parasztkantáta, 

Brandenburgi versenyek, d–moll zongoraverseny, a–moll hegedűverseny, egy kétszólamú 

invenció, Preludium és fuga a Wohltemperiertes Klavier sorozatból, d–moll preludium és 

fúga, h–moll szvit).  

Néhány mű Kodály Zoltán barokk kétszólamú énekgyakorlataiból. 
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Követelmény 

Tudjon a tanuló öt barokk dallamot (témát) énekelni zeneileg igényes megszólaltatással. 

Tudjon két kétszólamú barokk művet, vagy barokk jellegű énekgyakorlatot éneklőtársakkal 

előadni (pl. Kodály: 15 kétszólamú énekgyakorlataiból). 

Tudja a barokk concertálás, imitáció, fúga, tonális és reális válasz fogalmát. 

Tudjon egyszerű barokk dallamot lapról énekelni, memorizálni. 

Tudjon egyszerű harmóniamenetet kottaképről elemezni. 

Tudja helyesen írni és kiejteni a zeneszerzők nevét, műveik címét. 

Legyen képes elmélyíteni, alkalmazni új ismereteit a zenei összefüggések, formák, 

stílusjegyek felismeréséhez.  

Legyen képes ismereteit hangszeres tanulmányaiban is alkalmazni. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással. 

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított 

stílusjegyek alapján. 

 

 

9. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A bécsi klasszikus zene ismereteinek áttekintő ismétlése, elmélyítése. 

– Élményanyaggyűjtés a romantikus zene alkotásaiból a jellegzetes stílusjegyek és 

műfajok, kiemelkedő zeneszerzők munkásságának megismerésével. 

– A zenei készségek elmélyítése. 

– A zenei áttekintési képesség fejlesztése. 

– Nevelés az értékes zene szeretetére, tudatos zenehallgatásra. 

 

Ismeretanyag és készségfejlesztés 

– A klasszikus zene stílusjegyeiről, műfajairól, a zeneszerzők munkásságáról tanultak 

összefoglaló ismétlése. 

– Klasszikus dalok, operarészletek, romantikus dalok, duettek, hangszeres darabok 

részleteinek éneklése kottaképről. 

– A hangnemi kitérés, moduláció hallási elmélyítése: éneklése, gyakorlása szolmizálva dó–

váltással.  

– A hármashangzatok és a dominánsszeptim fordításainak éneklése és a hallás utáni 

felismerés gyakorlása. 

– A szeptimhangzatok éneklése ábécés nevekkel, hangnemekben. 

– A zárlattípusok éneklése felbontva memorizálása, hallás utáni felismerése. 

– Az összetett autentikus zárlat megfigyelése. 

– A váltóhangok, kromatika. Késleltetés, előlegezés. 

– Jellegzetes alterált akkordok hangzási megfigyelése (a csoport képességei szerint). 

– Jellegzetes hangközök a harmóniákban (pl. bővített szext). 

– A dallam és harmónia szerves összefüggéseinek megfigyeltetése. 

– Klasszikus (főként moduláló) periódusok lapról olvasása, ábécés nevekkel is.  

– Könnyű hangközmenetek, hangzatmenetek éneklése, lejegyzése.  

– Romantikus fordulatok, oldások hangközmenet–, illetve hangzatmenetszerű 

megszólaltatása – énekléssel, elsősorban ábécés nevekkel, alkalmi hangzókkal és 

lehetőség szerint zongorával is. 
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– Romantikus műdalok, duettek, tercettek, könnyű kórusművek szimfóniarészletek 

megszólaltatása hangszeres és énekes előadásban.(tanári közreműködéssel). 

– A tercrokon fordulatok, az enharmonikus moduláció, a lebegő tonalitás hallási és 

kottaképi megfigyelése, éneklése, megszólaltatása kottakép alapján (hangszeren is).  

– A belső hallás fejlesztése, törekvés a szolmizáció fokozatos elhagyására.  

– Könnyű egy– és kétszólamú dallamok lejegyzése – mindkét stílusból – a dallamírás 

különböző lehetőségeivel (pl. keretes írás).  

– Periódus (bővült, esetleg moduláló) lejegyzése könnyű funkciójelző basszussal (a csoport 

képességétől függően). 

– A romantikus műfajok jellemzői. 

– Zenei formák ismerete: a kiválasztott, hallgatott, feldolgozott zeneművek alapján 

(szimfonikus költemény, rapszódia, versenymű, nyitány, karakterdarabok 

jellegzetességei) 

 

Rögtönzés: 

– Periódus–előtagra utótag, esetleg moduláló utótag rögtönzése. 

– Moduláló periódusok alsószólamának szerkesztése, rögtönzése. 

– Hiányos dallamok kiegészítése. 

– Dallamhoz kíséret szerkesztése. 

 

Zenehallgatás  

– Egy bécsi klasszikus szimfónia és egy opera (vagy oratórikus mű) feldolgozása. 

– A funkciós forma– és harmóniavilág fokozatos fellazulásának megfigyelése hallás után 

is.  

– A nemzeti romantikus zene sajátos zenei kifejezőeszközeinek megfigyelése hallás után.  

– Hangszerelés, új hangszerek. A romantikus zenekar. 

– Hangulatok, érzelmek kifejezése a hangszeres művekben 

– Az új zenei formák megfigyelése hallás után. 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Zárlattípusok. 

– Előlegezés, késleltetés.  

– Álzárlatok. 

– Lebegő tonalitás. 

– Dalciklus. 

– Szimfonikus költemény.  

– Rapszódia. 

– Programzene. 

– Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

 

Ajánlott tananyag: 

Bécsi klasszikus vokális, hangszeres, szimfonikus művek, drámai műfajok, dalok, 

változatos feldolgozása.   

Válogatás romantikus vokális, hangszeres és szimfonikus művekből (dalok, duettek, 

hangszerszólók, kamaraművek, versenyművek, szimfónia, szimfonikus költemény, opera 

és oratorikus művek).  

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei 

Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő 

feladatgyűjtemény 

Orfeusz Hangzó zenetörténet– sorozat 
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Legányné Hegyi Erzsébet: Stílusismeret III. 

Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához 

Forrai Miklós: Duettek I–II. 

Forrai Miklós: Ezer év kórusa  

Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa 

Frank Oszkár: Schubert–dalok elemzése 

Frank Oszkár: Chopin  

Frank Oszkár: Liszt 

Agócsy László: Énekeljünk, muzsikáljunk! 

Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatva a kötetekből) 

Nógrádi László – Németh Rudolf – Puster János: Szolfézs antológia 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei 

Nógrádi László– Papp Károlyné– Spiegel Marianna: Dallamírás III. kötet 

Agócsy László: Szállj szép énekszó – 16 egyneműkar 

Póczonyi Mária: Romantikus harmóniák 

Győrffy István: Dallamírási feladatok 

Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 

A hét zeneműve sorozat (Szerkesztő: Kroó György) 

A zenehallgatási anyag partitúrái. 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

L. Beethoven (zongoraszonáták, versenyművek), 

F. Schubert (dalok, szimfóniák),   

F. Mendelssohn (dalok, duettek, Lieder ohne Worte), R. Schumann (dalok, duettek, 

zongoraverseny), 

J. Brahms (dalok, versenyművek),  

F. Chopin (zongoraművek), H. Berlioz (Fantasztikus szimfónia), Liszt Ferenc 

(zongoraversenyek, rapszódiák, szimfonikus költemények),  

R. Wagner, G. Verdi, Erkel Ferenc (operarészletek),  

M. Muszorgszkij (Egy kiállítás képei), P. I. Csajkovszkij (1812 nyitány), B. Smetana 

(Moldva),  

A. Dvořák (Új világ szimfónia), G. Mahler (egy szimfónia tétel), R. Strauss (Till 

Eulenspiegel). 

 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló öt bécsi klasszikus és romantikus dallamot stílusosan, zeneileg igényesen 

előadni. 

Tudjon két romantikus duettet vagy kórusrészletet éneklőtársakkal megszólaltatni. 

Ismerje a romantikus stílus főbb műfajait és azok jellemzőit 

Ismerje fel kottakép alapján a modulációs irányokat. 

Ismerje a szeptimakkordokat alaphelyzetben, valamint a dominánsszeptim fordításait. 

Tudjon igen könnyű romantikus dallamot lapról olvasni, memorizálni és lejegyezni. 

Ismerje és tudja helyesen írni és kiejteni a romantikus zeneszerzők nevét és főbb műveik 

címét. 

Legyen képes elmélyíteni, alkalmazni új ismereteit a zenei összefüggések, formák, 

stílusjegyek felismeréséhez. 
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított 

stílusjegyek alapján.  

 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– Élményanyaggyűjtés a XX. század zenéjéből. 

– Ismerkedés a XX. század zenéjének főbb irányzataival, stílusjegyeivel, néhány 

kiemelkedő zeneszerző alkotásával.  

– A zenei áttekintési képesség fejlesztése. 

– Az „értő” zenehallgatás kialakítása. 

 

Ismeretanyag és készségfejlesztés 

– Énekelhető egy és többszólamú szemelvények feldolgozása kottakép alapján énekléssel, 

alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel (különös figyelemmel Kodály Zoltán többszólamú 

énekgyakorlataira és Bartók Béla Mikrokozmosz füzeteiből néhány darab (részlet) 

megszólaltatására). 

– Dallamvariánsok, dallamfordítások megfigyelése, éneklése. 

– A tonalitás fogalmának változásai. 

– A kitüntetett szerepű funkciók elhalványulása és megszűnése.  

– Bitonalitás, politonalitás. 

– Néhány XX. századi skála és akkordformáció megfigyelése, éneklése, ismerete a csoport 

képességei szerint) 

– Az egészhangúság, az akusztikus skála, a dodekafónia, a skálamodellek fogalmának 

elsajátítása. 

– Az aleatória, a hangfürt (cluster) fogalma. 

– Clusterek megszólaltatása énekléssel, hangszerekkel. 

– Az aranymetszés megfigyelése. 

– Könnyű Bartók– és Kodály–dallamok lejegyzése keretes vagy folyóírással (vagy 

memorizálás alapján). 

– A belső hallás folyamatos továbbfejlesztése: a hangköz és hangzathallás erősítése a XX. 

századi művek megszólaltatásához. 

 

Rögtönzés 

– A XX. századi komponálási technikák kipróbálása énekléssel és hangszerek bevonásával. 

– Reihe, hangfürtök komponálása. 

– Skála modellek szerkesztése. 

 

Zenehallgatás 

– A különböző irányzatok főbb zenei jegyeinek megfigyelése. 

– A XX. századi zene partitúráinak megismerése. 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Tonalitás, atonalitás, bitonalitás, politonalitás, 

– Akusztikus és egészhangú skála. Dodekafónia. Reihe. 

– Skálamodellek.  

– Téma. Fordítások: tükör, rák, ráktükör.  
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– Tengely, polaritás, értelmezés a kvintkörön. 

– Aranymetszés. 

– Komplementer technika. 

– Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

 

Ajánlott tananyag  

Énekes megszólaltatásra, elemzésre alkalmas szemelvények válogatása a XX. század 

különféle irányzatainak zenéjéből; 

az impresszionizmus : C. Debussy, M. Ravel, O. Respighi, 

a folkloristák: Bartók Béla, Kodály Zoltán, M. de Falla, I. Sztravinszkij, 

az expresszionizmus és a dodekafónia: A. Schönberg és iskolája, I. Sztravinszkij, 

a neoklasszicizmus: A. Honegger, P. Hindemith,  Sz. Prokofjev, I. Sztravinszkij, B. 

Britten, 

valamint más irányzatok (C. Orff, D. Sosztakovics stb.) képviselőinek műveiből. 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei 

Bartók Béla: Mikrokozmosz I–VI. 

Bartók Béla: Kórusművek 

Kodály Zoltán: 66 kétszólamú énekgyakorlat 

Kodály Zoltán: 77 kétszólamú énekgyakorlat 

Kodály Zoltán: Kórusművek 

Frank Oszkár: Mikrokozmosz elemzések 

Párkai István: Modern kórusetűdök 

Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő 

feladatgyűjtemény 

Nógrádi László– Papp Károlyné– Spiegel Marianna: Dallamírás III. kötet 

Orfeusz Hangzó zenetörténet– sorozat 

Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához 

Frank Oszkár: Debussy harmóniák 

Lendvai Ernő: Szimmetria a zenében 

Lendvai Ernő: Bartók stílusa 

Kroó György: Miért szép századunk zenéje? 

Kroó György: Miért szép századunk operája? 

Kókai Rezső – Fábián Imre: Századunk zenéje 

A. Schönberg: A zeneszerzés alapjai 

Szabó Csaba: Hogyan tanítsuk századunk zenéjét 

Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk 

Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 

Várnai Péter: Oratóriumok könyve 

A hét zeneműve sorozat (Szerkesztő: Kroó György) 

Szabolcsi Bence: Magyar zenetörténet 

A zenehallgatási anyag partitúrái. 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Debussy: Gyermekkuckó, Noktürnök, 

M. de Falla: Háromszögletű kalap, 

Kodály Zoltán: Galántai táncok, Páva variációk, 

Bartók Béla: Cantata profana, Zene húros–, ütős hangszerekre és cselesztára 

Kórusművek (pl. Tavasz), Mikrokozmosz, 

A. Honegger: Pacific 236, vagy Johanna a máglyán, 

C. Orff: Carmina Burana, 
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Sz. Prokofjev: Klasszikus szimfónia, 

I. Sztravinszkij: Le Sacre du Printemps, A tűzmadár, A katona története 

B. Britten: Ceremony of Carols, Népdalfeldolgozások, 

A. Schönberg: Egy varsói menekült. 

Gershwin, Bernstein, Kurtág, Ligeti stb. művei. 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló tíz művet Bartók Béla és Kodály Zoltán műveiből (önálló énekléssel), 

kórusműveiből, énekgyakorlatiból (éneklő társsal, társakkal) zeneileg igényesen előadni.  

Tudjon három zenei részletet más XX. századi vagy kortárs zeneszerzők műveiből. 

Ismerje az impresszionizmus, a folklorizmus, a dodekafónia és a neoklasszicizmus 

irányzatát, képviselőit és jelentősebb alkotásaikat. 

Tudjon könnyű XX. századi dallamot lejegyezni. 

Zenei ismereteit tudja alkalmazni zenehallgatáshoz, hangszeres darabjainak 

megfogalmazásához. 

Ismerje a legfontosabb tempó és előadási jeleket.  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított 

ismeretek, stílusjegyek alapján.  

 

 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

 

7. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei élményanyag bővítése. 

– A régi európai műzene megismerése a gregoriántól a XVI. század vokális művészetéig. 

– A reneszánsz zene fénykora.  

– A zenei készségek további fejlesztése, automatizálása. 

– A két – (és több) szólamú éneklés zenei élményének megteremtése. 

– Nevelés az értékes zene szeretetére, tudatos zenehallgatásra. 

– Felkészítés zenei pályára. 

 

Ismeretanyag, készségfejlesztés 

– Gregorián dallamok éneklése szolmizálás nélkül, hangzókkal (zsoltárok, himnuszok, 

alleluja–dallamok). 

– A gregorián mise állandó részeinek megismerése. 

– Könnyű két– és háromszólamú reneszánsz kórusművek éneklése, szólamainak 

memorizálása belső hallás alapján. 

– A modális hangsorok fogalmának, jellemzőinek ismétlése. Gyakorlás: énekléssel, hallás 

utáni megfigyeléssel, felismeréssel. Felépítés 4#, 4b előjegyzésig. 

– A gregorián és reneszánsz kottakép (kulcsok, ütemjelzők, brevis) 

– A szopránkulcs bevezetése. 

– Modális többszólamúság. Kvintpárhuzam. Alaphármas párhuzamok éneklése. 

– A homofon és polifon szerkesztésmód megfigyelése.  

– Az imitáció, a reális és tonális válasz fogalmainak elsajátítása. 



 

 

392 

– Kodály Zoltán reneszánsz stílusban komponált pedagógiai műveinek megszólaltatása, 

elsajátítása.  

– A reneszánsz (modális) stílusjegyek megfigyelése Kodály műveiben is: modális 

hangsorok alkalmazása, harmóniai jellegzetességek, formaépítkezés, a reneszánsz és a 

népzenei elemek összekapcsolása. 

– Dallamok transzformálása különböző móduszokba. 

– A hangközök hallási elmélyítése. A belső hallás további fejlesztése.  

– A hangközök ismeretének bővítése az oktávon túli hangközökkel.  

– Építés megadott hangokra. 

– Új hangzatok: a szeptimhangzatok elsajátítása. Gyakorlása: éneklés különféle 

hangnemekben ábécés nevekkel, építés, felismerése kottakép alapján 

– Plagális zárlatok megfigyelése, éneklése, megszólaltatása több hangnemben. 

 

Zenei olvasás, írás  

– Modális dallamok lapról olvasása, memorizálása. 

– Olvasás szoprán kulcsban. Egyszerű dallamok átírása szoprán kulcsba. 

– Kvintpárhuzamok, alaphármashangzat sorozatok éneklése (lejegyzése hallás után). 

– Barokk idézetek lejegyzése egy– és két szólamban. 

– Két– és háromszólamú reneszánsz műrészletek leírása.  

– Intenzív memóriafejlesztés: témák, rövidebb zenei egységek éneklése emlékezetből. 

– Jellemző hangközmenetek (oktávon túli hangközökkel is) és harmóniasorok éneklése 

ábécével, lejegyzés és transzponálás. 

– Szeptimhangzatok és fordításaik éneklése és lejegyzése az alsó hang vagy az alaphang 

megadásával.  

 

Zenehallgatás 

– A gregorián és reneszánsz műfajok megismerése zenehallgatással. 

– Partitúra használata. 

– Gregorián mise meghallgatása, a mise állandó részeinek megfigyelése. 

– Jellemző hangzások, szólammozgások követése hallás után is. 

– Reneszánsz kórusművek szerkesztésmódjának megfigyelése.  

– Stílusjegyek összegyűjtése. 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– C– kulcsok. 

– Módusz. Modális hangsorok.  

– Modális harmóniai fordulatok.  

– Melizma. 

– Motetta, mise, carol, anthem. 

– Madrigál. Korál. Zsoltár.  

– A gregorián mise állandó részei: Kyrie eleison, Gloria, Credo, Sanctus és Agnus Dei. 

– Plagális zárlat. 

– Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

 

Ajánlott tananyag 

Zenei szemelvények válogatása énekléshez a középkor egyszólamú egyházi és világi 

zeneműveiből. 

Gregorián ének és trubadúr dallam, valamint régi modális zenei szemelvények. 

Válogatás az európai többszólamúság XV–XVI. századi műveiből.  

Reneszánsz kórusművek, hangszeres művek.  
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(Válogatás Clemens non Papa, Josquin des Prés, A. Willaert, O. Lassus, G. P.Palestrina, G. 

Gastoldi, L. Marenzio és más szerzők műveiből). 

Néhány mű Kodály Zoltán reneszánsz kétszólamú énekgyakorlataiból. 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei Orfeusz Hangzó zenetörténet– 

sorozat 

Legányné Hegyi Erzsébet: Stílusismeret 

Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő 

feladatgyűjtemény 

Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa 

Forrai Miklós: Ezer év kórusa 

Fodor Ákos: Schola cantorum I–XIII. 

Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához 

Dobszay László: A gregorián ének kézikönyve 

Rajeczky Benjamin: Mi a gregorián? 

Rajeczky Benjamin: Magyarország zenetörténete 

Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk 

Szendrey Janka – Dobszay László – Rajeczky Benjamin: Magyar gregoriánum  

Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 

Várnai Péter: Oratóriumok könyve 

A hét zeneműve sorozat (Szerkesztő: Kroó György) 

A zenehallgatási anyag partitúrái. 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló két gregorián dallamot, öt művet a XIV – XVI. századi vokális polifónia 

különböző műfajaiból, egy Bertalotti solfeggiot ének – zongora előadással, valamint két 

művet Kodály Zoltán zenepedagógiai műveiből előadni. Az előadás legyen stílusos, 

muzikális, zeneileg pontos. 

Ismerje a kvintkört. Ismerje a modális hangsorokat (éneklés, felépítés, hallás utáni 

felismerés).  

Ismerje a szeptimhangzatok felépítését, tudja ábécés névvel énekelni azokat 

hangnemekben. 

Tudjon könnyű egyszólamú modális dallamot, hangköz–, könnyű harmóniamenetet 

lejegyezni.  

Tudjon szopránkulcsban olvasni. 

Ismerje a feldolgozott zenei korszakok legfontosabb stílusjegyeit és műfajait. 

Tudjon önállóan (kevés tanári irányítással) elemezni az eddig elsajátított zenei formákban. 

Alkalmazza tudását hangszeres tanulmányaiban is. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással egyénileg és 

csoportosan.  

– A memoriter anyagból egyéni bemutatások. 

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított 

ismeretek, stílusjegyek alapján.  
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8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A barokk zene mélyebb megismerése. A korszak legfontosabb stílusjegyei, műfajai a 

korszak kiemelkedő zeneszerzőinek alkotásaiban. 

– A zenei áttekintőképesség fejlesztése. A készségek automatizálása. 

– Felkészítés zenei pályára. 

 

Ismeretanyag, hallásfejlesztés 

– Barokk vokális és hangszeres szemelvények éneklése szolmizálva, ábécés névvel, 

chiavetta használatával. Mezzo– és tenorkulcs bevezetése, elsajátítása.  

– Barokk dalok, áriák, megszólaltatása hangszerkísérettel is. 

– A jellegzetes barokk ritmusok kiemelése, hangoztatása, feldolgozása. 

– Dominánsszeptim–fordítások, szeptimhangzatok megfordításinak elsajátítása. 

– Nápolyi szext, mollból kölcsönzött akkordok megfigyelése, éneklése. 

– A barokk harmóniafordulatok ismerete, elemzése, felismerése kottáról és hallás után. 

– Egyszerűbb Bach–korálok harmóniai elemzése, megszólaltatása énekléssel és 

zongorával.  

– Számozott basszus.  

– A barokk műfajok jellegzetes stílusjegyeinek megismerése, kiemelése, megszólaltatása 

(komplementer ritmika és dallam; szekvencia, motorizmus, dinamika stb.).  

– Duettek, kórusok, kánonok éneklése, memorizálása. Kétszólamú énekgyakorlatok. 

– Jellegzetes barokk ritmikai és dallami fordulatok, harmóniák, formák felismerése hallás 

és kottakép alapján. 

– A barokk szvit–tételek: allemande, courante, sarabande, gigue, menüett, polonaise, 

gavotte, bourrée jellegzetességei. 

– Barokk variációs formák: chaconne, passacaglia, folia elemzése, témák éneklése. 

– Az invenció és a fúga felépítésének megfigyelése, megismerése (elemzése).  

– Téma, szólambelépések, ellentéma. Hangnemváltások. 

– Imitáció, reális, tonális válasz, dux, comes fogalmai, felismerés kottaképről. 

– Barokk díszítés. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Barokk dallamok lapról olvasása alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel is. 

– Zenei írás hallás után vagy memorizálás alapján: könnyű kétszólamú barokk homofon és 

polifon műrészletek lejegyzése. 

– Barokk hangköz– és harmóniasor éneklése, írása, transzponálása. 

 

 

Zenehallgatás  

– Válogatás az ajánlott zenehallgatási anyagból a jellegzetes ritmikai, dallami, harmóniai 

fordulatok– műfajok, stílusjegyek hallási megfigyeléséhez.   

– A barokk billentyűs hangszerek hangszínének megismerése. 

– Barokk zene meghallgatása eredeti hangszerek megszólaltatásával is. 

– A fúga témák belépésének megfigyelése zenehallgatással is. 

– Oratorikus művekben a szereplők, a dramaturgia megfigyelése.  

– Egy Bach–szvit feldolgozása 

– Invenció elemzése hallás után. 

– Prelúdium és fúga a Wohltemperiertes Klavier sorozatból. 
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– A barokk concertáló stílus megismerése (válogatás G. F. Händel vagy A. Corelli 

concerto grosso sorozataiból). 

– Egy barokk versenymű (J. S. Bach: a–moll hegedűverseny) feldolgozása. 

 

Zenei szakkifejezések 

– Barokk variációk: Chaconne, Folia, Passacaglia. 

– Concertálás. Concerto grosso. Continuo. 

– Korál. 

– Mise. Oratórium. Kantáta. Opera. 

– Fúga. 

– Ellentéma. 

– Dux, comes. 

– Modulációs irányok. 

– Rokon hangnemek. 

– Számozott basszus. 

– Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

 

Ajánlott tananyag 

Válogatás J. S. Bach, G. F. Händel és más barokk szerzők vokális és hangszeres műveiből 

énekes megszólaltatáshoz és zenehallgatáshoz. 

G. F. Händel: áriák, recitativók, duettek, kórusrészletek vallásos és történelmi 

oratóriumokból (pl. Júdás Makkabeus, Messiás), zenekari művek témái (Vízizene). 

J. S. Bach: motetta–, kantáta részletek, énekelhető hangszeres művek szemelvényei, 

versenyművek invenciók, fúgák, szvittételek témái. 

(Jesu meine Freude, Parasztkantáta, Brandenburgi versenyek, d–moll zongoraverseny, a–

moll hegedűverseny, egy kétszólamú invenció, Preludium és fuga a Wohltemperiertes 

Klavier sorozatból, d–moll preludium és fúga, h–moll szvit).  

Néhány mű Kodály Zoltán barokk kétszólamú énekgyakorlataiból. 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei 

Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő 

feladatgyűjtemény 

Orfeusz Hangzó zenetörténet– sorozat 

Győrffy István: Korál elemzések 

Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához 

Máriássi István: Bevezetés a barokk zene világába 

Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 

Várnai Péter: Oratóriumok könyve 

A hét zeneműve sorozat (Szerkesztő: Kroó György) 

C. V. Palisca: Barokk zene.  

Szabolcsi Bence: Zenetörténet 

Forrai Miklós: Ezer év kórusa 

Bartha Dénes: A zenetörténet antológiája 

Nagy Olivér: Partitúraolvasás 

Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatva a kötetekből) 

Bertalotti: 56 solfeggio 

Legányné Hegyi Erzsébet: Bach példatár I–II. 

J. S Bach: Négyszólamú korálfeldolgozások 

Dobszay László: A hangok világa VI. kötet és Útmutató 

Legányné Hegyi Erzsébet: Stílusismeret I–II. 

Legányné Hegyi Erzsébet: Énektanítás Kodály Zoltán művei alapján 



 

 

396 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei 

A zenehallgatási anyag partitúrái. 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Prelúdium és fúga a Wohltemperiertes Klavier sorozatból. 

A barokk concertáló stílus megismerése (válogatás G. F. Händel vagy A. Corelli concerto 

grosso sorozataiból). 

Egy barokk versenymű (J. S. Bach: a–moll hegedűverseny) feldolgozása. 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló tíz barokk dallamot, két művet Kodály Zoltán pedagógiai műveiből – 

zeneileg stílusosan, pontosan, muzikálisan megszólaltatni. 

Tudjon egy Bach–korált zongorázni, elemezni. 

Ismerje fel a legfontosabb barokk műfajokat hallás és kottakép alapján is. 

Tudjon lejegyezni barokk dallamot funkciós basszussal, illetve imitációs kétszólamú 

barokk idézetet. 

Tudjon egyszerű harmóniamenetet lejegyezni, memorizálni, transzponálni, elemezni. 

Legyen gyakorlata a szopránkulcs olvasásában. 

Legyen képes ismereteit, készségeit alkalmazni zenei olvasásban, írásban, elemzésben. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással egyénileg és 

csoportosan.  

– A memoriter anyagból egyéni bemutatások. 

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított 

ismeretek, stílusjegyek alapján.  

 

 

9. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A bécsi klasszikus zene ismereteinek áttekintő ismétlése, elmélyítése.  

– Élményanyaggyűjtés a romantikus zene alkotásaiból a jellegzetes stílusjegyek és 

műfajok, kiemelkedő zeneszerzők munkásságának megismerésével.  

– A zenei készségek elmélyítése, automatizmusa. 

– A zenei áttekintési képesség fejlesztése. 

– Nevelés az értékes zene szeretetére, tudatos zenehallgatásra. 

 

Ismeretanyag, készségfejlesztés 

– A klasszicizmus legfontosabb ritmikai, dallami, harmóniai és formai sajátosságai. 

– Klasszikus dalok, operarészletek, romantikus dalok, duettek, hangszeres darabok 

részleteinek éneklése kottaképről. 

– A hangnemi kitérés, moduláció hallási elmélyítése: éneklése, gyakorlása szolmizálva dó–

váltással, majd ábécés nevekkel. 

– A hármashangzatok és a dominánsszeptim fordításainak éneklése (hangnemekbe 

helyezve) és a hallás utáni felismerés gyakorlása. 

– A szeptimhangzatok éneklése ábécés nevekkel, hangnemekben. 

– A szabályoktól eltérő felépítésű periódusok elemzése.  

– A klasszikus zenére jellemző hangköz–, hangzatmenetek éneklése és lejegyzése. 
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– Két– és háromtagúság, da capo forma, rondóforma, variációs forma, szonátaforma 

ismétlése, az ismeretek elmélyítése. 

– Könnyebb Bartók– és Sztravinszkij–dallamok és egyéb XX. századi műrészletek 

éneklése, írása. 

– Tájékozódás 7#, 7b előjegyzésig, hangnemek, hangnemi rokonságok. 

– Moduláció a domináns, szubdomináns és párhuzamos hangnembe, éneklése megfelelő 

dó–váltással és ábécés névvel. 

– Az összetett autentikus zárlat megfigyelése. 

– Kadenciák éneklése ábécés névvel, zongorázása, transzponálása.  

– Funkciós kísérőszólam improvizálása. 

– Hármashangzatok, szeptimhangzatok, dominánsszeptim, szűkített szeptim – ezek 

fordításai, éneklése, hangnembe helyezése. 

– Fentiek megfigyelése, használata a funkciós akkordok, harmóniai menetek árnyaltabbá 

tételében. 

– A klasszikus zene funkciós rendje. 

– Klasszikus periódusok (a szabályostól eltérő felépítésű, moduláló) éneklése, lejegyzése 

funkciós basszussal. 

– A klasszikus zene harmónia–, funkció– és formarendjének fellazulása.  

– Az alteráció, kromatika, enharmónia, távolabbi modulációk megfigyelése éneklése, 

értelmezése. 

– Lebegő tonalitás, atonalitás. 

– Tercrokon hangnemek. 

– Mellékdominánsok, nónakkordok. 

– Az alt és baritonkulcs bevezetése. 

– Az új, jellegzetes romantikus dallami, harmóniai fordulatok megfigyelése, éneklése, 

felismerése.  

– Szemelvények a romantikus zeneszerzők vokális és hangszeres darabjaiból, éneklés 

szolmizálva, ábécével, alkalmi hangzóval, megszólaltatás zongorán is. 

– Dalok éneklése saját zongorakísérettel. 

– Duettek, kórusművek. 

– Romantikus dallamok lejegyzése. 

– A romantikus zene műfajainak megismerése (szimfonikus költemény, ballada, fantázia, 

impromtu, scherzo, capriccio, romantikus szonáta, versenymű, dalciklus). 

 

Zenei szakkifejezések 

Zárlattípusok. 

Mellékdomináns. Nónakkord. 

Előlegezés, késleltetés.  

Álzárlatok. 

Lebegő tonalitás. 

Dalciklus. 

Szimfonikus költemény.  

Ballada, fantázia, impromtu,  

scherzo, capriccio, rapszódia. 

Programzene. 

Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

 

Ajánlott tananyag 

Válogatás a romantika mestereinek vokális, hangszeres és szimfonikus műveiből.  

Válogatás Schubert dalaiból, kamaraműveiből.  
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A nemzeti romantika képviselőinek zenéje, műfajainak gazdag változatossága (Liszt 

Ferenc, G. Verdi, R. Wagner, J. Brahms, R. Schumann, 

 F. Chopin, A. Dvořák, M. Muszorgszkij és mások). 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei 

Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő 

feladatgyűjtemény 

Orfeusz Hangzó zenetörténet– sorozat 

Forrai Miklós: Duettek II. 

Forrai Miklós: Ezer év kórusa  

Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa 

Agócsy László: Énekeljünk, muzsikáljunk! 

Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatva a kötetekből) 

Nógrádi László – Németh Rudolf – Puster János: Szolfézs antológia 

Agócsy László: Szállj szép énekszó – 16 egyneműkar 

Legányné Hegyi Erzsébet: Stílusismeret III. 

Frank Oszkár: Schubert–dalok elemzése  

Frank Oszkár: Chopin  

Frank Oszkár: Liszt 

Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához 

Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 

Várnai Péter: Oratóriumok könyve 

A hét zeneműve sorozat (Szerkesztő: Kroó György) 

Szabolcsi Bence: Zenetörténet 

Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő 

feladatgyűjtemény 

Orfeusz Hangzó zenetörténet– sorozat 

Legányné Hegyi Erzsébet: Stílusismeret III. 

Forrai Miklós: Duettek I–II. 

Forrai Miklós: Ezer év kórusa  

Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa 

Agócsy László: Énekeljünk, muzsikáljunk! 

Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatva a kötetekből) 

Nógrádi László – Németh Rudolf – Puster János: Szolfézs antológia 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei 

Agócsy László: Szállj szép énekszó – 16 egyneműkar 

Póczonyi Mária: Romantikus harmóniák 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

L. Beethoven (zongoraszonáták, versenyművek), 

F. Schubert (dalok, szimfóniák),   

F. Mendelssohn (dalok, duettek, Lieder ohne Worte), R. Schumann (dalok, duettek, 

zongoraverseny), 

J. Brahms (dalok, versenyművek),  

F. Chopin (zongoraművek), H. Berlioz (Fantasztikus szimfónia), Liszt Ferenc 

(zongoraversenyek, rapszódiák, szimfonikus költemények),  

R. Wagner, G. Verdi, Erkel Ferenc (operarészletek),  

M. Muszorgszkij (Egy kiállítás képei), P. I. Csajkovszkij (1812 nyitány),  

B. Smetana (Moldva), A. Dvořák (Új világ szimfónia), G. Mahler (egy szimfónia tétel), R. 

Strauss (Till Eulenspiegel). 
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Követelmény 

Tudjon a tanuló öt romantikus és XX. századi dallamot (téma, idézet), két–két romantikus 

és XX. századi többszólamú művet stílusosan, muzikálisan megszólaltatni. 

Tudjon két–három Bertalotti solfeggiot ének–zongorás előadással megszólaltatni. 

Két–három Bach–korált zongorázni, elemezni. 

Ismerje a romantikus zene legfontosabb stílusjegyeit, műfajait, irányzatait. 

Legyen képes ismereteit, készségeit alkalmazni zenei olvasásban, írásban, elemzésben. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással egyénileg és 

csoportosan.  

– A memoriter anyagból egyéni bemutatások. 

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított 

ismeretek, stílusjegyek alapján.  

 

 

10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– Élményanyaggyűjtés a XX. Század zenéjéből. 

– Ismerkedés a XX. Század zenéjének főbb irányzataival (impresszionizmus, 

expresszionizmus, – folklorizmus, neoklasszicizmus), stílusjegyeivel, néhány 

kiemelkedő zeneszerző alkotásaival. 

– A zenei áttekintési képesség fejlesztése 

– Emeltszintű felkészítés zenei pályára. 

 

Ismeretanyag, készségfejlesztés 

– Énekelhető egy– és többszólamú szemelvények feldolgozása kottakép alapján énekléssel, 

alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel (különös figyelemmel Kodály Zoltán többszólamú 

énekgyakorlataira és Bartók Béla Mikrokozmosz füzeteiből néhány darab (részlet) 

megszólaltatására). 

– Dallamvariánsok, dallamfordítások megfigyelése, éneklése. Tükör, rák és ráktükör 

fordítások. 

– Énekelhető szemelvények a XX. Század többszólamú műveiből. (A könnyebb művek 

éneklése alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel.) 

– Dalok éneklése saját zongorakísérettel. 

– Könnyű kórusművek megszólaltatása. 

– XX. Századi művekből ritmusok megszólaltatása memorizálása, leírása 

– A tenorkulcs bevezetése. 

– Alteráció, kromatika, enharmónia megfigyelése a művekben. 

– Moduláció távolabbi hangnemekbe. 

– Lebegő tonalitás, atonalitás. 

– Egészhangú skála. Akusztikus hangsor. 

– Modellskálák és egyéb skálaformációk.  

– Modális sorok, pentaton és egészhangú hangsorok, akusztikus skála,  

– 1:2, 1:3, 1:5 modellskála éneklése. 

– Polimodális alterációk. 

– Dodekafónia. 
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– Szeptimakkordok fordításai, alterált akkordok: mellékdominánsok, szűkített szeptim– és 

bővített szextes akkordok, nónakkordok megfigyelése kottakép alapján művekben, 

hangzatfűzésekben. Gyakorlása különböző hangnemekben.  

– Alfa–akkordok. 

– Tengelyrendszer, polaritás, aranymetszés megfigyelése, fogalmai. 

– Jellegzetes dallami, harmóniai fordulatok felismerése a XIX. és a XX. századi 

zeneszerzők alkotásaiban. 

– Romantikus, valamint XX. századi dallamrészletek olvasása, memorizálása. 

– Reihe sorok megszólaltatása. Lejegyzése hallás után. 

– Romantikus és XX. századi dallamok lejegyzése. 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Tonalitás, atonalitás, bitonalitás, politonalitás. 

– Akusztikus hangsor, egészhangú skála. Dodekafónia. Reihe. 

– Skálamodellek.  

– Témafordítások: tükör, rák, ráktükör.  

– Tengely, polaritás. 

– Aranymetszés. 

– Komplementer technika. 

– Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

 

Ajánlott tananyag 

Énekes megszólaltatásra, elemzésre alkalmas szemelvények válogatása a XX. század 

különféle irányzatainak zenéjéből 

az impresszionizmus : C. Debussy, M. Ravel, O. Respighi, 

a folkloristák: Bartók Béla, Kodály Zoltán, M. de Falla, I. Sztravinszkij, 

az expresszionizmus és a dodekafónia: A. Schönberg és iskolája, I. Sztravinszkij, 

a neoklasszicizmus: A. Honegger, P. Hindemith,  Sz. Prokofjev, I. Sztravinszkij, B. Britten 

valamint más irányzatok (C. Orff, D. Sosztakovics stb.) képviselőinek műveiből. 

Kiegészítőanyag: J.S.Bach korálok, Bertalotti solfeggiok, Kodály Zoltán pedagógiai 

művei. 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei 

Bartók Béla: Mikrokozmosz I–VI. 

Bartók Béla: Kórusművek 

Kodály Zoltán: 66 kétszólamú énekgyakorlat 

Kodály Zoltán: 77 kétszólamú énekgyakorlat 

Kodály Zoltán: Kórusművek 

Párkai István: Modern kórusetűdök 

Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő 

feladatgyűjtemény 

Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához 

Orfeusz Hangzó zenetörténet– sorozat 

Kroó György: Miért szép századunk zenéje? 

Kroó György: Miért szép századunk operája? 

Kókai Rezső – Fábián Imre: Századunk zenéje 

Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 

Várnai Péter: Oratóriumok könyve 

A hét zeneműve sorozat (Szerkesztő: Kroó György) 

Lendvai Ernő: Szimmetria a zenében 

Lendvai Ernő: Bartók stílusa 
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Orfeusz Hangzó zenetörténet– sorozat 

Frank Oszkár: Debussy harmóniák 

Frank Oszkár: Mikrokozmosz elemzések 

A. Schönberg: A zeneszerzés alapjai 

Szabó Csaba: Hogyan tanítsuk századunk zenéjét 

Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk 

Szabolcsi Bence: Magyar zenetörténet 

A zenehallgatási anyag partitúrái. 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

C. Debussy: Gyermekkuckó, Noktürnök, 

Kodály Zoltán: Galántai táncok, 

Bartók Béla: Cantata profana, Zene húros–, ütős hangszerekre és cselesztára, Kórusművek, 

Mikrokozmosz, 

A. Honegger: Pacific 236, Johanna a máglyán, 

C. Orff: Carmina Burana, 

Sz. Prokofjev: Klasszikus szimfónia,  

I. Sztravinszkij: Le Sacre du Printemps,  

B. Britten: Ceremony of Carols, Népdalfeldolgozások. 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló öt művet Bartók Béla és Kodály Zoltán műveiből önállóan – 

kórusműveiből, énekgyakorlataiból éneklőtársakkal zeneileg igényesen előadni.  

Tudjon két zenei részletet a XX. század vagy kortárs zeneszerzők műveiből. 

Ismerje az impresszionizmus, a folklorizmus, a dodekafónia és a neoklasszicizmus 

irányzatát, képviselőit és jelentősebb alkotásaikat. 

Tudjon könnyű XX. századi dallamot lejegyezni. 

Legyen gyakorlata a C–kulcsok olvasásában. 

Ismerje a könnyebb XX. századi skála– és akkordformációkat. 

Ismerje a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseit. 

Legyen igényes, nyitott az értékes zene befogadására. 

Legyen képes ismereteit, készségeit alkalmazni zenei olvasásban, írásban, elemzésben. 

Zenei ismereteit tudja alkalmazni zenehallgatáshoz, hangszeres darabjainak 

megfogalmazásához is. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással egyénileg és 

csoportosan.  

– A memoriter anyagból egyéni bemutatások. 

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított 

ismeretek, stílusjegyek alapján.  

 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

„A” tagozat 

Ismerje és tudja alkalmazni – az alapfokon tanultakon túl – a zenehallgatási anyagban, 

hangszeres darabjaiban és a tanult készségfejlesztési anyagban előforduló ritmuselemeket 

és –képleteket. 
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Ismerje a dallamhangok szerepét, tudja ezeket zeneileg értelmezni (melizma, főhang, 

váltóhang, átmenőhang– késleltetés stb.) 

Rendelkezzék biztos tájékozódó képességgel a relatív és abszolút rendszerben 7#, 7b– 

előjegyzésig. 

Tudja a művek hangnemét megállapítani. 

Ismerje 

– a kvintkört, 

– a hétfokú hangsorokat. 

Ismerje 

– az egészhangú skálát, 

– az akusztikus hangsort, 

– a modellskálákat. 

– a hármashangzatok és fordításaik valamint a négyeshangzatok felépítését 

– a dominánsszeptim hangzat fordításait (oldásokkal). 

Ismerje fel a funkciókat hallás után, 

– a hangnemi kitérést és modulációt – kottakép alapján. 

– a romantika hangzásvilágának jellegzetességeit: alterációk, tercrokonság. 

Ismerje 

– a tonalitás felbomlásának elvét, 

– a bi– és a politonalitást, 

– a Reihe–t. 

Tudja 

– a dodekafónia,  

– az aranymetszés, 

– a cluster fogalmát.  

Legyen ismerete a legfontosabb zenei szerkesztésmódokról. 

Rendelkezzék zenetörténeti áttekintő képességgel. 

Ismerje a zenei korokhoz kapcsolódó legfontosabb zenei formákat és műfajokat. 

Ismerje fel a főbb zenetörténeti korok stílusjegyeit, jellemző műfajait, formáit. 

Tudja ezeket néhány társművészeti alkotással összekapcsolni. 

Tudjon hallás után lejegyezni 

– könnyű klasszikus periódust, funkciót jelző basszussal, 

– könnyű romantikus dallamot, vagy szemelvényt. 

– lapról olvasni a fentiek nehézségi fokának megfelelő dallamot. 

Ismerje a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseit.  

Az általános követelményeken túl 

Rendelkezzék a tanuló  

– olyan zenei áttekintőképességgel, melynek birtokában önállóan meg tudja oldani a 

képesség–készség szintjének megfelelő zenei feladatokat, 

– kialakult zenei ízléssel és ítélő képességgel. 

Tudja a tanuló a megszerzett tudását mind a zeneművek elemzésében, mind hangszeres 

előadásában önállóan, tudatosan alkalmazni. 

 

„B” – tagozat  

Rendelkezzék a tanuló az általános követelményeken túl:  

– a zenei tanulmányok folytatásához szükséges kiművelt hallással, zenei ismeretekkel és 

biztos zenei memóriával, 

– olyan szintű tudással, mely zenei képességeivel együtt alkalmassá teszi szakirányú 

továbbtanulásra, 
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– a zenei tanulmányok folytatásához zenei elkötelezettséggel, megfelelő igényes, 

elmélyült, aktív tanulási, gyakorlási képességgel.  

Legyen képes a tanuló 

– a tanult különböző stílusok ritmikai, dallami, harmóniai és formai jelenségeiben 

tájékozódni, 

– a megszerzett tudását mind a zeneművek elemzésében, mind hangszeres előadásában 

önállóan, tudatosan alkalmazni.  

 

Zenei anyag: 

Tudjon a tanuló harminc népdalt stílusosan énekelni és elemezni, öt műdalt – különböző 

zenetörténeti stíluskorszakokból – saját zongorakíséretével előadni. A zenei anyag 

megszólaltatása, előadása legyen muzikális, igényes és stílusos. 

Ismerjen minden zenetörténeti korszakból két–két jelentős művet, tudja azokat formailag 

és harmóniailag elemezni; tudjon ezekből zenei idézetet előadni. 

Tudjon éneklőtársakkal többszólamú énekgyakorlatokat, műveket előadni. 

Tudjon zongora–ének előadásban C–kulcsos műveket megszólaltatni. 

Tudjon biztosan tájékozódni az alap– és középfokon megismert ütemfajtákban. 

Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben. 

Ismerje az ötfokú, a hétfokú hangsorokat, tudja ezeket az abszolút rendszerben elhelyezni 

és énekelni. 

Tudja a hármas– és négyeshangzatokat felépíteni és adott hangnemekben elhelyezni. 

Ismerje fel ezek fordításait, tudja megnevezni ábécés nevekkel. 

Tudjon lejegyezni 

– barokk kétszólamú idézetet, 

– bécsi klasszikus zenei szemelvényt, 

– könnyű XX. századi dallamot. 

Rendelkezzék zenetörténeti áttekintőképességgel. 

Tudja a zenetörténeti, a történelmi korokat időben összekapcsolni, és társművészeti 

alkotásokhoz kötni. 

Ismerje a zenei szaknyelv legfontosabb zenei kifejezéseit.  

 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

Írásbeli, és/vagy szóbeli vizsga 

A vizsgán az iskola az alábbi feladatsort használja, vagy helyi pedagógiai programja 

alapján hasonló követelményszintű feladatsort állít össze. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Szolfézs  

Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 

 

A vizsga tartalma  

 

Írásbeli vizsga  

„A” tagozat 

1. Egyszólamú barokk vagy romantikus dallam lejegyzése. Az idézet átlagos zenei 

mondat/periódus hosszúságú, egyszerűbb hangnemi kitérést tartalmazhat. A tanuló 
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számára adott a kulcs, az előjegyzés, a metrum és a kezdőhang. Az idézet nyolcszor 

hangozhat el. 

 2 Egy rövid terjedelmű barokk vagy romantikus mű elemzése. 

A tanuló számára adott a mű kottaképe. Az elemzés szempontjai: a formai felépítés és a 

stílusra jellemző jegyek ismertetése. 

 

„B” tagozat 

1. Imitációs szerkesztésű kétszólamú barokk vagy egyszólamú romantikus dallam 

lejegyzése.  

A tanuló számára adott a kulcs, az előjegyzés, a metrum, és a kezdőhang értékkel. Az 

idézet nyolcszor hangozhat el. 

2.  Egy rövid terjedelmű barokk vagy romantikus mű elemzése. 

A tanuló számára adott a mű kottaképe. Az elemzés szempontjai: a formai felépítés és a 

stílusra jellemző jegyek ismertetése. 

 

Szóbeli vizsga  

„A” tagozat 

1. Periódus terjedelmű dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy 

hangnévvel; az idézet tartalmazzon változatos ritmikai és dallami fordulatokat, hangnemi 

kitérést, esetleg modulációt. 

2.  A vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül tizenöt népdalt, és ismerje azok legfontosabb 

jellemzőit; tudjon énekelni öt műzenei szemelvényt (társasének, hangszerkíséretes darabok 

a reneszánsztól a XX. századig) éneklőtársakkal, ill. hangszerkísérettel (saját kíséret nem 

kötelező), ebből hármat kotta nélkül, és ismerje az énekelt darabok legfontosabb 

jellemzőit. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

„B” tagozat 

1. Periódusnyi dallam lapról éneklése – rövid átnézés után – szolmizálva vagy hangnévvel; 

a dallamban legyenek változatos dallami és ritmikai fordulatok, hangnemi kitérés vagy 

moduláció előfordulhat benne. 

2. A vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül tizenöt népdalt, és ismerje azok legfontosabb 

jellemzőit; tudjon énekelni hat műzenei szemelvényt (társasének, hangszerkíséretes 

darabok a reneszánsztól a XX. századig) éneklőtársakkal, ill. hangszerkísérettel (saját 

kíséret nem kötelező), ebből hármat kotta nélkül, és ismerje az énekelt darabok 

legfontosabb jellemzőit. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

A vizsga értékelése  

 

Az írásbeli vizsga értékelése  

– A feladat helyes megoldása, a válaszok pontos, világos jelölése  

– dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 

– Az elemzési szempontokra adott válaszok teljessége, helytállósága, a jelölések 

pontossága. 

 

A szóbeli vizsga értékelése  

– a választott zenei anyag élményszerű megszólaltatása 

– általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei 

szakkifejezések ismerete), 
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– zenetörténeti tájékozottság, 

– stílusismeret, 

– formai ismeretek, 

– tájékozódás a zenei műfajok között. 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök: 

Jó minőségű és felhangolt zongora vagy pianínó. Hangjegytábla, szemléltető anyagok, 

ritmushangszerek. 

Megfelelő minőségű audio–vizuális berendezés (magnetofon, DVD, CD–lejátszó). 

A stíluskorszakokat megfelelően bemutató, kellő számú és minőségű hangfelvétel, kotta, 

zenei szakkönyv.  

 

 

ZONGORA  
(„B” tagozaton 3. évfolyamtól) 

Ld: a Főtárgyaknál 

 

 

 

1.10.3 KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK 5. ÉVFOLYAMTÓL 

 

SZOLFÉZS 
 Ld: a Kötelező tantárgyaknál 

 

 

ZENEISMERET 

 

A zeneismeret tantárgy a 4 éves szolfézs kötelező tantárgy követelményeire épül. A 

szolfézs, zenetörténet–zeneirodalom, zeneelmélet, népzene tantárgyak ismeretanyag–

részeinek felhasználásával szerves folytatását jelenti az eddigi elméleti tanulmányoknak. 

 

Célok és feladatok 

– a tanulók zenei műveltségének további gazdagítása, a zene iránti fogékonyság 

elmélyítése.  

– Az eddig tanult zenei ismeretek stiláris összefüggéseinek, szintézisének megteremtése: a 

zeneművekben a dallam, a ritmus, a harmónia, a forma egységének és a zene egészének 

megfigyeltetésével.  

– A zenei ismeretek, készségek fokozatos bővítése, a zenét „értve figyelő” tevékenység 

kialakítása. 

  

Feladatai: 

A zenei élményanyaggyűjtés. 

A zenei nyitottság kialakítása. 

A tudatos zenehallgatásra nevelés.  

Az eddig megszerzett tudás fejlesztése és alkalmazási gyakorlatának kialakítása, 

tudatosítva a tanulók szemléletében, hogy az elméleti tudás csak eszköz a zene mélyebb 

befogadásához. 

A zeneművek értelmezése, elemzése során új dallami, harmóniai, formatani stb. ismeretek 

átadása. 
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A muzsikálási– éneklési kedv állandó „ébren tartása”: a zeneművek énekelhető 

részleteinek aktív megszólaltatásával. 

A népzene és műzene kapcsolatának bemutatása. 

Zenetörténeti tájékozottság. 

A zeneelméleti alapismeretek kialakítása.  

A főbb zenei stílusok jellemző előadói apparátusainak, hangszereinek megismertetése. 

Különböző előadói gyakorlatok megfigyeltetése. 

A szolfézs, zenetörténet, zeneelmélet egymást erősítő szemléletének megalapozása. 

A hangszertanulás segítése. 

A zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseinek további megismertetése. 

A tanulók kreativitásának, hallási és gondolkodási képességeinek fejlesztése. 

A tanuló személyiségének gazdagítása a zene művelésének, befogadásának örömével.  

 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretanyag átadása 

– A zenei alapműveltség kialakítása, az értékes zene megszerettetése. 

– A zenei élményanyag bővítése. 

– Nevelés a tudatos zenehallgatásra.  

– A bécsi klasszikusok nagyobb lélegzetű formáinak megismerése.  

– Betekintés a romantikus zeneirodalomba és a XIX. század magyar zeneművészetébe. 

– Az előző években megszerzett készségek, elsajátított ismeretek felhasználása és 

továbbfejlesztése. 

 

Ismeretanyag, készségfejlesztés  

– A zeneirodalom–ismeret megalapozása művek, jellegzetes témák, részletek éneklésével, 

zenehallgatással, irányító jellegű zenetörténeti tájékoztatással. 

– A zenei készségek fejlesztése a hallgatott és feldolgozott zenei anyag alapján. 

– Az énekelt és meghallgatott művek témáinak memorizálása kottakép illetve hallás 

alapján. 

– A ritmikai érdekességek kiemelése, hangoztatása. 

– A periódus belső és külső bővülésének megfigyelése.  

– A funkciók váltakozásának megfigyelése, éneklése. 

– Az eddigi funkciós tapasztalatok bővítése, elmélyítése és alkalmazása.  

– A kísérőszólamok funkciós hangjainak változatos, árnyaltabb használata. 

– Kitérés és moduláció megfigyelése a domináns és párhuzamos hangnemekbe.  

– Álzárlat. 

– Zárlatok, jellegzetes harmóniai fordulatok megszólaltatása énekléssel, hangszerrel.  

– A szonátaforma tematikus anyagainak megfigyelése, felismerése. 

– A rondóforma felépítése, téma és epizód felismerése.  

– A hangszerek, a zenei együttesek változatos csoportosításának megismerése. 

– A klasszikus és romantikus zenekar hangszerei. 

– A szimfóniatételek rendezési elvei.  

– Az opera zenei részei (felépítése). 

– A zenei kifejezőeszközök megfigyelése a romantikus zene hangzásvilágában. 

– Tercrokonság. 
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– Műdalok, áriák énekes megismerése hangszerkísérettel (tanár vagy tanuló 

közreműködésével.) 

– Kánonok, két– vagy többszólamú vokális művek énekléssel és megszólaltatása különféle 

hangszeres együttesekkel is (kamarazeneként). 

– A zenehallgatási anyag részleteinek megszólaltatása egy, két vagy több szólamban. 

– A klasszikus formák ismétlő rendszerezése, tematikus anyagainak megfigyelése 

zenehallgatással is. 

 

Rögtönzés 

– A csoport képességei szerint: 

dallamok, ritmusok kiegészítése a megismert stílusokban, 

dallamhoz ritmus–, ritmushoz dallam–osztinátó, 

funkciójelző basszusok rögtönzése. 

Kapcsolat a társművészetekkel 

– A történelmi és zenei korok kapcsolatának rövid áttekintése.  

– Társművészeti alkotások bemutatása. 

 

Elméleti ismeretek – Zenei szakkifejezések 

– A kvintkör ismerete.  

– Hangközök, hangzatok. 

– Hangnemi rokonságok. 

– Opusz. 

– Alteráció és vezetőhang. 

– Szonáta. Szimfónia. A szimfónia tételei, hangnemi és formai felépítése. 

– Coda. Attacca. 

– Rondó. Téma. Epizód. 

– A klasszikus opera. Nyitány, recitativo, ária, duett, tercett stb. 

– A romantikus dal. Dalciklus. Prozódia. 

– A verbunkos. 

– A romantikus opera.  

– A szimfonikus költemény. 

– Tercrokonság. 

– Verbunkos.  

– Tempó– és előadási jelzések: a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

– Tájékozódás a zenetörténeti és történelmi korokban. 

 

Ajánlott tananyag  
Klasszikus művek: J.Haydn, W.A.Mozart, L.v.Beethoven szimfonikus és hangszeres 

művei. Dalok. Operák.  

Egy bécsi klasszikus szimfónia feldolgozása. 

Egy Mozart–opera megismerése. 

A klasszikus stílushoz közelálló romantikus alkotások: dalok vagy egy dalciklus 

(elsősorban F.Schubert művészetéből). 

Klasszikus vagy romantikus versenymű feldolgozása. 

A magyar műzene: a verbunkos (Erkel Ferenc, Liszt Ferenc művei alapján). 
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Ajánlott tankönyvek, ajánlott irodalom 

Dobszay László: A hangok világa V. és Útmutató 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei  

Orfeusz Hangzó zenetörténet 3. A bécsi klasszika 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 4. Romantika (I.) 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 8. A magyar zene századai 

Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához könyv és CD lemezsorozat 

Németh –Nógrádi –Puster: Szolfézs antológia  

Agócsy László – Irsai Vera: Énekeljünk, muzsikáljunk! 

Agócsy László: Szolfézs középfok 

Agócsy László: Szállj szép énekszó – 16 romantikus egyneműkar 

Ádám Jenő: A dal mesterei ( dalok válogatva a kötetekből) 

Forrai Miklós: Duettek I–II. 

Forrai Miklós: Ezer év kórusa  

Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa 

Frank Oszkár: A funkciós zene harmónia és formavilága –Hangzó zeneelmélet  

Frank Oszkár: A romantikus zene műhelytitkai (sorozat): 

Bartha Dénes: Beethoven kilenc szimfóniája 

Ch. Rosen:  A klasszikus stílus 

S. Hughes: Mozart operakalauz 

Kárpáti J. –Kroó Gy: Mozart operái 

Szabolcsi Bence:  A zene története 

Dobák Pál: A romantikus zene története 

Balassa–Gál:  Operakalauz (kottás) 

Tóth Dénes:  Hangversenykalauz I–II: (kottás) 

Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló a megismert zenei anyagból 10–15 zenei témát emlékezetből. 

Tudjon idézni hangszeres tanulmányaiból műveket és műfajokat az évfolyam 

tananyagához kapcsolódóan, tudja azokat stílusosan előadni.  

Ismerje a feldolgozott stíluskorszakok főbb zenei műfajainak jellemzőit (szimfónia, opera, 

romantikus dal, versenymű, szimfonikus költemény). 

Ismerje a bécsi klasszikus zeneszerzők, valamint Erkel Ferenc és Liszt Ferenc fontosabb 

műveit. 

Tudja helyesen írni és kiejteni a megismert zeneszerzők nevét és a művek címét. 

Ismerje a zenei és történelmi korok egymásmellettiségét a fontosabb évszámokkal és a 

társművészeti alkotásokkal összekapcsolva. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított 

ismeretek, stílusjegyek alapján.   
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2. évfolyam  

Fejlesztési feladatok 

– Zenei élményanyag bővítése. 

– Az „értő” zenehallgatás kialakítása. 

– Betekintés a gregorián és a reneszánsz zenébe.  

– A barokk zene alaposabb megismerése.   

– Ismerkedés a XX. század zenéjével– elsősorban magyar szerzők műveivel. 

– Az előző években megszerzett készségek, elsajátított ismeretek felhasználása és 

továbbfejlesztése. 

– A zenetörténeti tudásanyag rendszerezése, az alapfokon tanultak összefoglalása. 

 

Ismeretanyag, készségfejlesztés  

– A zeneirodalom–ismeret bővítése művek, jellegzetes témák, részletek éneklésével, 

zenehallgatással, irányító jellegű zenetörténeti tájékoztatással.  

– A zenei készségek további fejlesztése elsősorban a hallgatott és feldolgozott zenei anyag 

alapján. 

– A jellegzetes barokk ritmusok kiemelése, hangoztatása.  

– Az énekelt és hallgatott zenei anyag stílusjegyeinek elsajátítás a művek elemzése alapján. 

– Barokk harmóniamenetek. 

– A polifónia.  

– Barokk műformák megismertetése. 

– Színpadi betétdalok, kórustételek. 

– A barokk opera. 

– A versenymű felépítése. 

– A szvit tánctételei. 

– A prelúdium és fúga. 

– Az oratórium. 

– A modern zene néhány irányzata: pl. folklorizmus, neoklasszicizmus  

– A XX. század komponálási technikái.  

– Akusztikus skála, egészhangú skála megfigyeltetése, éneklése. 

– Reihe.  

– A többszólamú éneklés fejlesztése a hallgatott zeneművek részleteinek 

megszólaltatásával: reneszánsz kórusművek, kantáta–részletek hangszerkísérettel, 

kánonok, két– és többszólamú művek megszólaltatása különféle hangszeres 

együttesekkel is. 

– Néhány XX. századi mű( műrészlet) éneklése a csoport képességei szerint. 

 

Rögtönzés 

– Dallamok, ritmusok kiegészítése a megismert stílusokban, dallamhoz ritmus– ritmushoz 

dallam– osztinátó. 

– Dallamokhoz funkciójelző kísérőszólam. 

– A funkciójelző basszusok árnyaltabb alkalmazása. 

– A XX. század néhány kompozíciós technikájának (Reihe, cluster stb.) kipróbálása. 

 

Kapcsolat a társművészetekkel 

– A történelmi és zenei korok kapcsolatának rövid áttekintése.  

– Társművészeti alkotások bemutatása. 
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Elméleti ismeretek – Zenei szakkifejezések 

– Az eddig tanult ismeretek összefoglalása. 

– Hangközök, hangsorok 7#, 7b előjegyzésig, 

– Modális hangsorok; hangnemi rokonságok. Kvintkör. 

– Akusztikus skála, egészhangú skála. Reihe, cluster. 

– A különböző zenetörténeti korok stílusjegyei és műfajai. 

– Tájékozódás időrendben. 

– Gregorián zene. 

– Madrigál, motetta, mise. 

– Versenymű. Kantáta, oratórium, passió. 

– Szvit. Barokk tánctételek.  

– Preludium, fúga.  

– Concertálás, concerto, concerto grosso. 

– Cembalo, Fortepiano. Continuo. 

– A XX. századi zenekar hangszerei. 

– Folklorizmus, neoklasszicizmus. 

– Tonalitás, atonalitás, politonalitás.  

– Aranymetszés. 

– Tempó– és előadási jelzések a zenei anyaghoz kapcsolódóan 

 

Ajánlott tananyag  
Gregorián dallamok és reneszánsz kórusművek. 

A barokk zene jellegzetes műfajai.  

XX. századi hangszeres, zenekari és vokális művek elsősorban a magyar zeneművészetből. 

 

Az alábbi művek, műfajok feldolgozása ajánlott: 

J. S. Bach: a–moll hegedűverseny, 

J. S. Bach: Kantáta részletek, passio részletek, 

J. S. Bach: egy teljes zenekari szvit. 

G. F. Händel: oratóriumrészletek. 

H. Purcell: Dido és Aeneas – részletek. 

Olasz és francia barokk szerzők művei. 

Bartók Béla: Concerto, 

Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus, 

Sz. Prokofjev: Klasszikus szimfónia, I. Sztravinszkij: Petruska, A. Honegger: Pacific 231,  

B. Britten: Variációk egy Purcell témára, Népdalfeldolgozások. 

Dobszay László: A hangok világa VI. kötet és Útmutató 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 1. Középkor és reneszánsz 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 2. Barokk 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 8. A magyar zene századai 

Szőnyi Erzsébet:  A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei  

Németh –Nógrádi – Puster:  Szolfézs antológia  

Agócsy László: Szolfézs középfok (I–IV) 

Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához könyv és CD lemezsorozat 

Forrai Miklós: Ezer év kórusa  

Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa 

N. Harnoncourt: Zene mint párbeszéd (Monteverdi, Bach, Mozart) 

Szabolcsi Bence: A zenetörténete 

Kroó György szerk. A hét zeneműve sorozat 

Kroó György szerk. Miért szép századunk zenéje? 
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Lendvai Ernő: Szimmetria a zenében 

Kroó György:Bartók kalauz 

Kroó György: Bartók színpadi művei 

Breuer János Kodály kalauz 

Eősze László: Kodály Zoltán 

Darvas Gábor: Évezredek hangszerei 

J.H. van der Meer:  Hangszerek az ókortól napjainkig 

Szemelvények a zenehallgatáshoz (Tankönyvkiadó) 

A zenehallgatási anyag partiturái és szövegkönyvek. 

Követelmény 

Tudjon a tanuló a megismert zenei anyagból 10–15 témát emlékezetből énekelni vagy 

hangszeren megszólaltatni. 

Tudjon idézni hangszeres tanulmányaiból műveket és műfajokat az évfolyam 

tananyagához  

kapcsolódóan, tudja azokat stílusosan előadni.  

Legyen képes Bartók Béla Concerto és Kodály Zoltán Psalmus Hungaricus c. művét 

jellegzetes témák alapján felismerni. 

Ismerje a feldolgozott stíluskorszakok főbb zenei műfajainak jellemzőit 

– a gregorián dallamokat, 

– a reneszánsz kórusműveket, 

– a barokk szvitet, 

– a preludiumot és fúgát, 

– az oratóriumot. 

Ismerje a XX. század folklorista és neoklasszikus irányzatát, az atonalitás és a dodekafónia 

fogalmát. 

Ismerje a zenetörténeti korokat és időrendi sorrendjüket. 

Tudja az ismertebb zeneszerzőket, zeneműveket a megfelelő zenetörténeti korba helyezni. 

Tudja helyesen írni és kiejteni a megismert szerzők nevét és a művek címét. 

Ismerje a zenei és történelmi korok egymásmellettiségét a fontosabb évszámokkal és a 

társművészeti alkotásokkal összekapcsolva. 

 

Az év végi vizsga anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával a tanult ismeretek, 

stílusjegyek alkalmazásával.  

 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

Ismerje a tanuló 

– a tanult metrumokat,  

– a tanult ritmuselemeket és –képleteket, az egyszerűbb aszimmetrikus metrumokat. 

– a dallamhangok szerepét (főhang, átmenőhang, váltóhang, késleltetés) – tudja ezeket 

zeneileg értelmezni. 

 

Ismerje 

– a hangközöket; 

– a hangközfordítás elvét.  

– a hármashangzatokat és fordításaikat;  
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– a dúr– és moll hangsor hangjaira építhető hármashangzatokat,  

– a fő– és  mellékhármashangzatokat,  

– a dominánsszeptim– és a szűkített szeptimhangzatot (4#, 4b előjegyzésig), 

– a hangzatok fűzésének elveit, első lépéseit – (I– IV– V fok). 

 

Rendelkezzék biztos tájékozódó képességgel a relatív és abszolút rendszerben 4 #, 4 b 

előjegyzésig.  

 

Ismerje 

– a kvintkört,  

– az öt– és hétfokú hangsorokat, 

– a hangnemi rokonságokat. 

– a funkciók,  

– az alterációk szerepét.  

– a hangnemi kitérés és moduláció fogalmát. 

 

Ismerje 

– a tonalitás felbomlásának elvét, 

– az egészhangú skálát, 

– az akusztikus hangsort. 

 

Tudja ismereteit alkalmazni a készségfejlesztési és zenehallgatási anyagban, hangszeres 

darabjaiban.  

 

Ismerje a feldolgozott stíluskorszakok főbb zenei műfajainak jellemzőit: 

– a reneszánsz kórusműveket és táncokat,  

– a barokk zene (concerto grosso, versenymű, szvit, prelúdium és fúga, oratórium, kantáta, 

opera), 

– a bécsi klasszikus zene (hangszeres szonáta, variáció, versenymű, szimfónia, 

vonósnégyes, opera, dal) 

– a romantika (dal, szimfonikus költemény, opera, hangszeres karakterdarabok) 

legfontosabb műfajait. 

– a XX. század folklorista és neoklasszikus irányzatát, 

– Bartók Béla és Kodály Zoltán munkásságát,  

– napjaink kiváló zeneszerzőinek egy–egy alkotását.  

 

Tudja a zenei alapfogalmakat többirányú megvilágításban értelmezni, a zenetörténeti, a 

történelmi korokat időben összekapcsolni és társművészeti alkotásokhoz kötni. 

Ismerje és tudja alkalmazni a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseit.  

 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

Írásbeli, vagy szóbeli vizsga 

A vizsgán az iskola az alábbi feladatsort használja, vagy helyi pedagógiai programja 

alapján hasonló követelményszintű feladatsort állít össze. 
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A vizsga tantárgya és időtartama 

Zeneismeret tantárgy 

Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 

 

 

Az alapvizsga tartalma  

 

Írásbeli vizsga 

1. Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből a megismert, hangsorokra, hangközökre, 

hangzatokra, formai ismeretekre vonatkozóan (4–5 kérdés) pld. 

– A hangnemi rokonságok felsorolása, 

– Hármashangzat–fordítások felismerése kottaképről, 

– Zárlatelemzés kottakép alapján, 

– Adott műrészlet kottaképe alapján a dallami jelenségek és a dallamhangok szerepének 

megjelölése W.A.Mozart : C–dúr szonatina II. tétel első nyolc ütem (fő– és 

átmenőhangok), L.v.Beethoven: Német tánc (C–dúr) első nyolc ütem, Hoffman V.: 

Szonatinagyűjtemény, Régi táncok gyermekeknek 

 

2. Egy nagyobb lélegzetű bécsi klasszikus forma (szonáta forma, variációs forma, 

szimfónia ) felépítésének ismertetése 

 

3. Felsorolt művek, zeneszerzők, stílus korszakok, társművészeti alkotások rendezése 

korok szerint 

Felsorolás elsősorban a barokk és a XX. századi zene és néhány társművészeti alkotás 

köréből. 

Az írásbeli vizsgához ajánlott feladatlap készítése. 

 

Szóbeli vizsga 

1. Memoriter anyag előadása  

Öt műzenei szemelvény, téma a tanult zenei korok anyagából előadása szóló énekléssel 

illetve hangszerkísérettel vagy több szólamú mű esetén éneklőtársakkal. (saját 

hangszerkíséret nem kötelező.) 

A megszólaltatás legyen muzikális és zeneileg pontos. 

A vizsgázó ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit. 

 

2. A vizsgázó elméleti tudásának bemutatása 

A tanuló a hangszeres vizsgadarabjaihoz kapcsolódó zenei kérdéseket kap.  

A kérdések a követelményrendszerben felsorolt ritmikai, dallami, harmóniai, formai, 

stílus– és zenetörténeti korok ismeretére vonatkozhatnak.  

  

 

A vizsga értékelése 

 

Az írásbeli vizsga értékelése  

– teszt: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; 

fogalmazásmód, helyesírás; 

– fogalmazás (műelemzés): információtartalom, a műről, illetve a szerzőről és a korról 

szóló információk megfelelő aránya, felhasznált irodalom színvonala, mennyisége, 

eredetiség, objektív és szubjektív tartalom megfelelő aránya, felépítés, fogalmazás, 
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helyesírás, 

– dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 

 

A szóbeli vizsga értékelése  

– általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei 

szakkifejezések ismerete), 

– zenetörténeti tájékozottság, 

– stílusismeret, 

– formai ismeretek, 

– tájékozódás a zenei műfajok között. 

 

 

Továbbképző évfolyamok 

 

3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok  

– Élményanyag bővítése a zenei alapműveltség kialakításához. 

– A zenei műfajok alaposabb megismerése korok és stílusok szerint. 

– Az alapfokon szerzett ismeretek, készségek elmélyítése, bővítése. 

– A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása. 

– Az „értő” zenehallgatásra nevelés. 

 

Ismeretanyag– készségfejlesztés 

– A zeneirodalom–ismeret bővítése művek, jellegzetes témák, részletek éneklésével, 

zenehallgatással, irányító jellegű zenetörténeti tájékoztatással. 

– A zenei készségek további fejlesztése elsősorban a hallgatott és feldolgozott zeneművek 

alapján. 

– A zeneművek, szemelvények zenetörténeti korba helyezése. 

– A művek, műrészletek feldolgozása énekléssel, memorizálással (lejegyzéssel). 

– A feldolgozott zenei formák jellemzőinek elsajátítása. 

– A belső hallás és memória intenzív fejlesztése. 

– A zenei elemzési képesség fejlesztése. 

 

1. témakör A többszólamúság szerkesztési elvei, műformái, műfajai a vokális 

zeneirodalomban 

– A modális hangsorok teljeskörű megismerése– éneklés, felépítés 4#, 4b előjegyzésig. 

– Modális fordulatok kiemelése, éneklése. Megfigyelése zenehallgatásban. 

– Homofónia, polifónia, imitáció. Tonális, reális válasz. 

– Polifonikus etűdök éneklése. Homofón és könnyű imitációs részletek feldolgozása. 

– Kánonok éneklése. 

– Kánonokból partitura készítés, a harmóniai fordulatok megfigyelése. 

– Rövid ritmus– és dallamkánon szerkesztésének kipróbálása.  

– Korál feldolgozások többszólamú éneklése, megszólaltatása hangszerekkel is. 

– A harmóniai fordulatok kiemelése, éneklése, megfigyelése. 

– A harmóniai elemzés alapjai: fokszámok, jelzések. Számozott basszus. 

– Hármashangzatok építése a dúr és moll hangsorok fokaira. 

– Mixturák éneklése.  

– A duett, tercett, kvartett megjelenése a drámai műfajokban.  

– Dramaturgiai szerepük, zenei megfogalmazásuk. 
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– Egy–egy zenei kor stílusjegyeinek összefoglalása. 

– Rövid zenei részletek lejegyzése. 

 

2. témakör Táncok a zenében 

– Az előző években megismert táncok jellemzőinek átismétlése. 

– Az ismeretek bővítése újabb táncformák jellegzetességeivel. 

– Olvasás, zenei írás, memorizálás elsősorban a barokk táncok köréből. 

– Ritmusok kiemelése, megszólaltatása (C.Debussy, M.Ravel, I.Sztravinszkij, Joplin 

műveiből). 

– A harmóniák szerepének megfigyelése.  

– Hangszerek, hangszercsoportok hangszínének megismerése. „Komoly zene” – „könnyű 

zene” – jazzművészet.  

– A meghallgatott zeneművek témáiból válogatva memorizálás, zenei írás (abszolút 

rendszerbe helyezés).  

– Stílusjegyek felismerése, megnevezése. Az anyaghoz kapcsolódó zenei kifejezések 

értelmezése. 

 

Kapcsolat a társművészetekkel 

– A történelmi és zenei korok kapcsolatának rövid áttekintése.  

– Társművészeti alkotások bemutatása. 

 

Ajánlott tananyag  

 1. témakör. A többszólamúság szerkesztési elvei, műformái, műfajai a vokális 

zeneirodalomban 

Feldolgozásra ajánlott zenei anyag: 

– orgánum énektechnika (Ars Antiqua, Párizs) 

– hoquetus elv (Ars Nova, Machaut)  

– gregorián, chanson cantus firmus (Németalföld) 

– homofónia, polifónia (mise, motetta, madrigál) 

– népének és harmonizációja (a choral J.S.Bach művészetében) 

– fúgaszerkesztés, imitáció (dux–comes) művek J. S. Bachtól Kodály Zoltán művészetéig,  

– duett, tercett, kvartett H.Purcelltől G.Verdi–ig  

– kánonok válogatva Fornsete Nyárkánon–tól a XX. századi kánonokig, 

– kórusművek a reneszánsztól napjainkig  

 

2.a)  témakör Táncok a zenében 

– Műzenei táncok a középkortól a jazz elemek megjelenéséig: estampida, rondeau, pavane 

és gagliarda, menüett, sarabande, gigue, gavotte, ländler, polka, polonaise, mazurka, 

verbunkos táncok, csárdás.  

– A szimfóniák III. tétele: menüett, gavotte (J.Haydn, W.A.Mozart, Sz.Prokofjev). 

– A romantikus kisformák (F.Chopin).  

– A verbunkos (Liszt Ferenc rapszódiái, Erkel Ferenc operái),   

– A jazz elemei, ragtime, cake–walk (C.Debussy, I.Sztravinszkij művei  

b) szvit és rondó 

– Barokk szvitek (J.S.Bach, G. F.Händel, F.Couperin), 

– Bécsi klasszikus rondótételek, rondók,  

– Rondók, szvitek a romantikából és a XX.sz. zenéjéből (M. Muszorgszkij, M. Ravel, 

I.Sztravinszkij, Bartók Béla, Kodály Zoltán, Ránki György, Szabó Ferenc) 

Dobszay László A hangok világa VI. és Útmutató 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 1. Középkor és reneszánsz 



 

 

416 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 2. Barokk 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 6. Késő–romantika és XX. század I. 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 7. Késő romantika és a XX. század II. 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 8. A magyar zene századai 

Pécsi Géza:  Kulcs a muzsikához könyv és CD lemezsorozat 

Németh– Nógrádi –Puster:  Szolfézs antológia 

Agócsy László: Szolfézs középfok I–IV. 

Agócsy László Bach olvasókönyv 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei  

Kodály Zoltán: 15 kétszólamú énekgyakorlat  

H. Brown: A reneszánsz zenéje 

Legányné Hegyi Erzsébet: Bach példatár 

J.S.Bach: Négyszólamú korálok 

Győrfi István: Korálelemzések 

Bartha Dénes szerk. A zenetörténet antológiája 

Dobszay László: A magyar dal könyve 

Dobszay László: A gregorián ének kézikönyve 

Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 

Tóth Dénes: Hangversenykalauz I–II.(kottás) 

Kroó György: A hét zeneműve 

Szabolcsi Bence: A zene története 

 

Követelmény 

Ismerje a tanuló a zenetörténeti korok kronológiai sorrendjét.  

Ismerje a többszólamúság megjelenési formáit, zenei jellemzőit a különböző zenei 

korokban. 

Tudjon énekléssel illetve éneklő társakkal (vagy hangszer segítségével) zeneileg pontosan 

megszólaltatni két szemelvényt a gregorián dallamok, két könnyű, rövid madrigált vagy 

részletet, két duettet a barokk, bécsi klasszikus vagy romantika köréből. 

Ismerjen a meghallgatott művekből 5–10 jellegzetes témát.  

Tudjon idézni hangszeres tanulmányaiból műveket és műfajokat az évfolyam 

tananyagához kapcsolódóan, tudja azokat stílusosan előadni.  

Ismerje a klasszikus zeneművészet legismertebb táncformáit, jellegzetességeit,  

tudja zenei korokba helyezni.  

Ismerje a bécsi klasszikus szimfóniák III. tételének felépítését.  

Tudja a megismert zeneszerzők és műveik nevét helyesen ejteni, leírni.  

Ismerje a zenei és történelmi korok egymásmellettiségét (a fontosabb évszámokkal).   

Tudjon néhány társművészeti alkotást a megismert zenei korokhoz kapcsolni. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával a tanult ismeretek, 

stílusjegyek alkalmazásával.  

 

 

4. évfolyam 

Fejlesztési feladatok  

– Élményanyaggyűjtés a zenei alapműveltség bővítéséhez. 

– A zenei műfajok alaposabb megismerése korok és stílusok szerint.  
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– A készségek további elmélyítése, az ismeretek bővítése. 

– A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása. 

– Tudatos zenehallgatásra nevelés. 

 

Ismeretanyag– készségfejlesztés 

– A zenei műveltség bővítése művek, jellegzetes témák, részletek éneklésével, 

zenehallgatással, irányító jellegű zenetörténeti tájékoztatással.  

– A zenei készségek további fejlesztése elsősorban a hallgatott és feldolgozott zeneművek 

alapján. 

– A zeneművek, szemelvények zenetörténeti korba helyezése. 

– A művek, műrészletek feldolgozása énekléssel, memorizálással (lejegyzéssel). 

– A feldolgozott zenei formák jellemzőinek elsajátítása. 

– A belső hallás és memória intenzív fejlesztése. 

– A zenei elemzési képesség fejlesztése. 

 

3. témakör. Vokális műfajok a zeneirodalomban I.   

A mise és requiem 

– Gregorián dallamok éneklése. A latin szövegek megismerése. 

– A zenei lejegyzés kialakulásának rövid összefoglalása. 

– A szolmizáció eredete. A többszólamúság kezdetei.  

– A zenei anyagból válogatva: éneklés, memorizálás, lejegyzés. 

– A cantus firmus bemutatása. A zenei szerkesztési módok ismertetése. 

– A reneszánsz művek harmóniáinak és zárlatainak megfigyelése, megszólaltatása. 

– Korabeli kottakép, C–kulcsok bemutatása. 

– A mise állandó részei.  

– Mise a klasszikus, romantikus korból és a XX. századból.  

– A requiem fogalma. Új misetételek. 

– A hangzások megfigyelése, összehasonlítása. A zenei kifejezőkészség gazdagodásának 

megfigyelése, elemzése, okainak stiláris és történelmi háttere.  

– A Dies irae dallam éneklése, memorizálása, megfigyelése különböző művekben. 

– A romantika és a XX. századi zene komponálási technikáinak megismerése,  

az alapfokon tanultak ismétlése, elmélyítése. (Tercrokonság, alteráció, a tonalitás, a forma 

felbomlása.) 

 

4. témakör. Hangszeres szóló– és kamarazene a zeneirodalomban 

– A barokk variációk. 

– A basszus szólam kiemelése (éneklése, memorizálása) a passacaglia feldolgozása során.  

– A bécsi klasszika zenei formáinak ismétlő rendszerezése (a szonáta–, a variációs–, a 

rondó– és a triós forma felépítése, tematikus anyagának ismerete).   

– A variálás megismerése– variációs lehetőségek (ritmikai, dallami, harmónia.  

– Maggiore, minore). 

– A variáció kipróbálása rögtönzéssel. 

– A témakörhöz kapcsolódó hangszerek megismerése– (történeti áttekintése). 

– A kamarazene és néhány műfaja, hangszer összeállításai (a válogatott zeneművek 

alapján). 

– A kvartettek, kvintettek előadói apparátusa– felépítése, tételrendje a klasszikus zenében. 

– A romantikus karakterdarabok zenei kifejező eszközei: hangszín, dinamika, alterációk.   

– Nemzeti táncok karakterének megfigyelése, jellemző ritmusainak kiemelése, 

hangoztatása – különleges hangsorok megfigyelése  

– Témák éneklése, memorizálása, lejegyzése.  
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– A XX. század komponálási technikája. Hangsorformációk. Tonalitás, atonalitás.  

– Témák megszólaltatása. 

– A klasszikus zene, a „könnyű” zene és jazz kapcsolata.  

– Klasszikus témák feldolgozásai e műfajokban. Jellegzetes hangszerek. 

 

Kapcsolat a társművészetekkel: 

– A történelmi és zenei korok kapcsolatának rövid áttekintése.  

– Társművészeti alkotások bemutatása. 

 

Ajánlott tananyag 

3. témakör Vokális műfajok a zeneirodalomban I. 

a) A mise és requiem 

Feldolgozásra ajánlott zenei anyag: 

– Gregorián misék  

– A Dies irae dallam és feldolgozásai (H.Berlioz, Liszt Ferenc, L.Dallapicolla) 

– A cantus firmus szerepe (részletek G.Machaut, G. Dufay, Josquin des Pres, 

G.P.Palesztrina műveiből) 

– Misék: J. S. Bach: h–moll mise (tételek válogatva) J. Haydn, W.A.Mozart, F.Schubert, 

Liszt Ferenc, I.Sztravinszkij műveiból részletek, 

– Requiemek: W.A.Mozart, H.Berlioz, G.Verdi, J.Brahms, I.Sztravinszkij, B.Britten,  

– Ligeti György kompozícióiból részletek. 

 

4. témakör. Hangszeres szóló– és kamarazene a zeneirodalomban 

– Feldolgozásra ajánlott zenei anyag (válogatva): a leggyakoribb zenei műformák, 

kisformák egy–egy hangszer irodalmában és a kamarazene körében. 

 

Hangszeres művek: 

– Orgonaművek: fúga, preludium, toccata, fantázia, passacaglia (elsősorban J.S. Bach 

művei), 

– zongora darabok a klasszikus  és romantikus zeneirodalomból (J.Haydn, W.A.Mozart, 

L.van Beethoven szonáták, 

– az etűd, prelűd, nocturne, mazurka, polonaise, rapszódia, bagatell (F.Chopin, Liszt 

Ferenc, Bartók Béla és más szerzők művei alapján),  

– a XX. sz. szóló zongorairodalma (C.Debussy, Bartók Béla, A.Schönberg, A Webern, 

Kurtág György művei). 

 

Kamarazene  

– a klasszikus és romantikus zeneirodalomból (J. Haydn vonósnégyes, W.A.Mozart: 

Fuvolanégyes, Klarinét kvintett, D–dúr oboanégyes, L. van Beethoven: Tavaszi szonáta, 

B–dúr zongoratrió, gordonka–zongora szonáta, Esz–dúr oktett, F.Schubert A–dúr 

zongoraötös, d–moll vonósnégyes, J.Brahms Á–dúr hegedű–zongora szonáta– 

válogatva), 

–  a XX. századból (néhány mű vagy részlet kiválasztása O.Respighi: Dór kvartett, 

I.Sztravinszkij: A katona története (szvit), C.Debussy: Fekete–fehér (2 zongorára), 

M.Ravel: a–moll zongorahármas, D.Milhaud: Braziliera (2 zongorára), Bartók Béla: 

Kontrasztok, Kodály Zoltán: Szonáta gordonkára és zongorára, Hidas Frigyes: 

Fúvósötös, Kurtág György: Nyolc duó hegedűre és cimbalomra). 

 

Dobszay László: A hangok világa VI. 

Szőnyi Erzsébet:  A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei  
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Németh –Nógrádi – Puster:  Szolfézs antológia  

Agócsy László: Szolfézs középfok I–IV. 

Pécsi Géza:  Kulcs a muzsikához könyv és CD lemezsorozat 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 1. Középkor és reneszánsz 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 2. Barokk 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 3. Bécsi klasszika 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 4. Romantika I. 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 5. Romantika II. 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 6. Késő romantika és XX. század 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 7. Késő romantika és a XX. század II. 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 8. A magyar zene századai 

Forrai Miklós: Ezer év kórusa  

Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa 

Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 

Tóth Dénes: Hangversenykalauz 

Szabolcsi Bence: A zene története  

Várnai Péter: Oratóriumok könyve 

Kroó György szerk. A hét zeneműve sorozat 

Babits Mihály fordításában Amor Sanctus (Középkori himnuszok latinul és magyarul) 

Darvas Gábor:  Évezredek hangszerei 

J.H. van der Meer:  Hangszerek az ókortól napjainkig 

Gonda János: Jazz 

 

Követelmény 

Ismerje a tanuló a zenetörténeti korok kronológiai sorrendjét.  

Tudja énekléssel (vagy hangszer segítségével) a Dies irae dallamot (kotta nélkül), öt–tíz 

jellegzetes témát a megismert hangszeres vagy kamarazenei művek köréből stílusosan 

megszólaltatni.  

Ismerje a meghallgatott zeneművek egy–egy jellegzetes témáját.  

Tudjon idézni hangszeres tanulmányaiból műveket és műfajokat az évfolyam 

tananyagához kapcsolódóan, tudja azokat stílusosan előadni. 

Legyen képes dallami, harmóniai, formai ismeretek alapján zenei korba helyezni műveket. 

Tudja a megismert zeneszerzők és műveik nevét helyesen ejteni, leírni. 

Ismerje a zenei és történelmi korok egymásmellettiségét (a fontosabb évszámokkal).   

Tudjon néhány társművészeti alkotást a megismert zenei korokhoz kapcsolni. 

 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított  

ismeretek, stílusjegyek alkalmazásával.  

 

 

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 
– Élményanyaggyűjtés a zenei alapműveltség bővítéséhez. 

– A zenei műfajok alaposabb megismerése korok és stílusok szerint.  

– A készségek további elmélyítése, az ismeretek bővítése. 

– A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása.  
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– A zenei elemzési képesség kimunkálása. 

– Az „értő” zenehallgatásra nevelés. 

 

Ismeretanyag– készségfejlesztés  

– A zenei készségek további fejlesztése elsősorban a hallgatott és feldolgozott zenei anyag 

alapján.  

– A zeneművek, szemelvények zenetörténeti korba helyezése. 

– A művek, műrészletek feldolgozása énekléssel, memorizálással (lejegyzéssel). 

– A hangközhallás intenzív kimunkálása, lehetőség szerint fokozatos elszakadás a 

szolmizációtól.  

– A feldolgozott zenei formák jellemzőinek elsajátítása. 

 

3. témakör Vokális műfajok a zeneirodalomban II. 

Oratórium, passió, kantáta (anthem) 

– Az oratórium, a passió, a kantáta zenei jellemzőinek ismétlése. 

– Az anthem ismertetése. 

– Az oratórikus művek témája (tartalmi), felépítése, zenei részei (recitatívo, ária, arioso, 

kórustétel, turba, choral), szereplői, dramaturgiája.  

– A művek dramaturgiája és a zenei részek közötti összefüggések bemutatása. 

– Az előadói apparátusok a különféle zenei korokban. 

– A kifejező eszközök gazdagodása a zenetörténeti korok egymásutánjában.  

 

5. témakör. Zenekari hangszeres műfajok szólistákkal 

– A concerto, concerto grosso a barokk korban. Felépítésük, tételtípusaik.  

– A barokk zenekar. A szóló és tömbhangzás megfigyelése. 

– A versenyművek kialakulása. A hangszerek fejlődése, új hangszerek megjelenése. 

– A concerto grosso és a versenyművek közötti különbség megfigyelése. 

– Versenyművek a klasszikus korban. Felépítésük. (A klasszikus formák ismétlése) 

– A versenyművek tartalmi, majd formai változásai a romantika és a XX. századi 

alkotásokban.  

– A műfaj új lehetőségei (rapszódia, variáció sorozat, szimfónia–concerto). 

– A hangrendszerek, harmóniák kiemelése a meghallgatott zeneművek elemzése során. 

– A művek egy–egy témájának, részletének éneklése, memorizálása, lejegyzése. 

– Ritmusok kiemelése, hangoztatása. 

– Jellemző harmónia sorok megszólaltatása énekléssel, hangszerrel. 

– Harmóniai elemzés– (a csoport képességeitől függően). 

   

Kapcsolat a társművészetekkel: 

– A történelmi és zenei korok kapcsolatának rövid áttekintése.  

– Társművészeti alkotások bemutatása. 

 

Ajánlott tananyag 

3. témakör. Vokális műfajok a zeneirodalomban II. 

Oratórium, passió, kantáta (anthem) 

Feldolgozásra ajánlott zenei anyag :  

– A barokk kor kiemelkedő alkotásai (J.S.Bach . Karácsonyi oratórium, János vagy Máté 

passió, Parasztkantáta, Kávékantáta; Weinen klagen… vagy Wachet auf…; G.F.Händel: 

Messiás vagy Judás Makkabeus; Esterházy Pál: Harmonia Coelestis – c. művekből 

részletek. 
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– A bécsi klasszikus kor oratorikus művei (pl. J. Haydn Évszakok, Teremtés; W.A.Mozart: 

Exsultate, Jubilate, L.van Beethoven: Karfantázia) 

– Romantikus alkotások (F.Mendelssohn: Éliás, G.Rossini: Stabat mater, Liszt Ferenc: 

Szent Erzsébet legendája),  

– XX. századi alkotások (A.Schönberg: Egy varsói menekült, I.Sztravinszkij: 

Zsoltárszimfónia, A.Honegger: Johanna a máglyán, C.Orff: Carmina burana, K. 

Pendrecki: Dies irae, Bartók Béla: Cantata profana, Kodály Zoltán: Budavári Te Deum, 

Farkas Ferenc:Cantus Pannonicus, Szabó Ferenc: Föltámadott a tenger, Sugár Rezső: 

Hősi ének, Petrovics Emil: Jónás könyve  részletek.) 

 

5 témakör. Zenekari hangszeres műfajok szólistákkal 

Feldolgozásra ajánlott zenei anyag:  

– A concerto, concerto grosso, versenymű, sinfonia concertante műfajok jellemzői;  

A.Corelli (12 Concerto grosso), A. Vivaldi (A négy évszak, Blockflőteverseny), J.S.Bach 

(Brandenburgi verseny, cembaloverseny, a–moll hegedűverseny), G.F. Händel (F–dúr 

orgonaverseny), B. Marcello (oboaverseny),  

J. Haydn (Esz–dúr trombitaverseny, C–dúr gordonkaverseny), W.A.Mozart (Esz–dúr 

Sinfonia concertante, Á–dúr klarinétverseny, d–moll zongoraverseny, Á–dúr 

hegedűverseny, D–dúr fuvolaverseny) L.van Beethoven (Esz dúr zongoraverseny, D–dúr 

hegedűverseny)  

R.Schumann (a–moll zongoraverseny), F.Chopin ( e–moll zongoraverseny), 

Liszt Ferenc (Esz–dúr zongoraverseny, Magyar fantázia), P.I.Csajkovszkij (b–moll 

zongoraverseny, D–dúr hegedűverseny), A.Dvořak: h–moll gordonkaverseny,  

M.Ravel (G–dúr zongoraverseny), I.Sztravinszkij („Baseli Concerto”), G.Gershwin (Kék 

rapszódia), Sz.Prokofjev (Szimfónia–concerto), D.Sosztakovics (a–moll hegedűverseny), 

A.Hacsaturján (Zongoraverseny), Dohnányi Ernő (Változatok egy gyermekdalra),  

Bartók Béla (III. zongoraverseny), Járdányi Pál (Hárfaverseny), Kurtág György 

(Brácsaverseny) műveiből. 

 

Agócsy László: Szolfézs középfok  III–IV 

Németh –Nógrádi – Puster: Szolfézs antológia  

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 1. Középkor és reneszánsz 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 2. Barokk 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 3. Bécsi klasszika 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 4. Romantika I. 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 5. Romantika II. 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 6. Késő romantika és XX. század 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 7. Késő romantika és a XX. század II. 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 8. A magyar zene századai 

Forrai Miklós: Ezer év kórusa  

Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa 

Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 

Tóth Dénes: Hangversenykalauz 

Szabolcsi Bence: A zene története  

Várnai Péter: Oratóriumok könyve 

Kroó György szerk. A hét zeneműve sorozat 

Darvas Gábor:  Évezredek hangszerei 
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Követelmény 

Ismerje a tanuló a zenetörténeti korok kronológiai sorrendjét.  

Tudja a feldolgozott vokális és hangszeres műfajok zenei jellemzőit, ismeretei alapján  

legyen képes  a műveket zenei korokba helyezni.   

Tudjon két áriát (ária–részletet), két korált énekléssel, éneklőtársakkal megszólaltatni. 

Tudjon idézni a megismert művekből 8–10 témát. 

Ismerjen fel jellegzetes témák alapján néhány zeneművet.  

Tudjon idézni hangszeres tanulmányaiból műveket és műfajokat az évfolyam 

tananyagához kapcsolódóan, tudja azokat stílusosan előadni.   

Ismerje a zenei korok fontosabb hangrendszereit, harmóniai fordulatait. 

Tudja a megismert zeneszerzők és művek nevét helyesen ejteni, leírni.  

Ismerje a zenei és történelmi korok egymásmellettiségét (a fontosabb évszámokkal).   

Tudjon néhány társművészeti alkotást a megismert zenei korokhoz kapcsolni. 

 

Az év végi vizsga anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított 

ismeretek, stílusjegyek alkalmazásával.  

 

 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Élményanyaggyűjtés a zenei alapműveltség kialakításához. 

– A zenei műfajok alaposabb megismerése. 

– A készségek további elmélyítése. Az ismeretek bővítése. 

– Rendszerező ismétlés.  

– A zenei elemzési képesség kibontakoztatása. 

– A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása.  

– Az „értő” zenehallgatás kialakítása.  

 

Ismeretanyag–készségfejlesztés   

– A zenei készségek fejlesztése elsősorban a hallgatott és feldolgozott zenei anyag alapján.  

– A zeneművek, szemelvények zenetörténeti korba helyezése. 

– A művek, műrészletek feldolgozása énekléssel, memorizálással (lejegyzéssel). 

– A hangközhallás intenzív kimunkálása, lehetőség szerint fokozatos elszakadás a 

szolmizációtól. 

– A feldolgozott zenei formák jellemzőinek elsajátítása. 

– A megismert műfajok áttekintő ismétlése. 

 

3. témakör: Vokális műfajok a zeneirodalomban III. 

a) dal, dalciklus,  

b) opera, zenedráma, balett 

– A trubadurok, Minnesängerek szerepe, hangszereik ismertetése.  

– A dal műfajának kialakulása.  

– A barokk és klasszikus dal zenei jellemzői.  

– A dalforma, strófikus szerkezet, átkomponált dal. 

– A kísérő szólam dramaturgiai jelentősége. 

– A romantikus dallamszövés és harmóniák megfigyelése. 
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– Az új modulációs irányokból a tercrokonság ismertetése.  

– Dalciklus– dramaturgiai összefüggések bemutatása.  

– A hangulatok, témák visszatérése a cikluson belül– megfigyelés, éneklés. 

– Harmóniasorok feldolgozása, megszólaltatása hangszerrel is. 

 

A XX. századi dalok stílusjegyei.  

– A dalok szövege, prozódiája.(Utalás az irodalmi alkotásokra).  

– A mondanivaló és a zenei eszközök kapcsolata. 

– A magyar népdal megjelenése a XX. századi magyar zeneszerzők alkotásaiban. (A 

magyar népdalstílusok összegező ismétlése). 

 

Az opera dramaturgiai felépítése, zenei részei.  

– Recitatívók, áriák szerepe. 

 

Mozgás, gesztus a zenében. A karakterek érzékelése a balettekben. 

– A különböző népek táncai, valamint a korabeli táncok a balett színpadon.  

– A ritmus, dallam megfigyelése– szimmetria, aszimmetria. 

– A XX. századi balett. A szereplők jellemzése zenei témákkal. 

– A zene és koreográfia összefüggése. 

   

6. témakör Zenekari műfajok 

– Az alapfokon tanult szonáta–, rondó– és variációs forma ismétlése. 

– A szonátarondó. A scherzo tétel. 

– A bécsi klasszikus és a romantikus szimfónia felépítése (tételrend, tételtípusok). 

– A stiláris és formai jellemzők összefoglalása a hallgatott zenei anyag alapján. 

– Átmenet a romantikába: a tételformák fellazulása, új hangzások megjelenése. 

– A zenekari hangzás gazdagodása, új hangszerek megjelenése. 

 

A XX századi zenekari művek effektusainak megfigyelése.  

– Visszautalás a klasszicizmusra– a neoklasszicizmus. 

– A szimfonikus költemények zenei szerkezete.  

– A programzene. Az irodalmi, képzőművészeti alkotások megjelenése a 

zeneművészetben.  

– Humor a zenében. 

– A történelmi és zenei korok kapcsolatának rövid áttekintése. 

  

Kapcsolat a társművészetekkel: 

– A történelmi és zenei korok kapcsolatának rövid áttekintése.  

– Társművészeti alkotások bemutatása. 

 

Ajánlott tananyag 

3. Vokális műfajok a zeneirodalomban III. 

 c) dal, dalciklus, 

d) opera, zenedráma, balett 

Feldolgozásra ajánlott zenei anyag: dalok, dalciklusok 

– A XIII. századi trubadur és minnesänger műdaloktól a XX. századi 

népdalfeldolgozásokig (a trubadúrok, trouvèrek, minnesängerek művészete (Wagner: 

Nürnbergi mesterdalnokok).  

– A klasszicizmus dalirodalma (J.Haydn, W.A.Mozart, L.van Beethoven dalok válogatva) 
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– A romantika dalainak, dalciklusainak megismertetése (elsősorban F.Schubert, 

R.Schumann ciklikus alkotásai). 

– A XX. sz. dalirodalma G.Mahler, M.Ravel, B.Britten, A.Schönberg, W.Williams, Farkas 

Ferenc művei alapján. 

– A magyar népdalok feldolgozásai Bartók Béla, Kodály Zoltán, Farkas Ferenc, Járdányi 

Pál műveiben . 

 

opera, zenedráma, balett a barokk kortól napjainkig 

C.Monteverdi, H.Purcell, W.Gluck, W.A.Mozart, L.van Beethoven, G.Verdi, R.Wagner, 

P.I.Csajkovszkij, I.Sztravinszkij, G.Gershwin, A.Berg, Erkel Ferenc, Kodály Zoltán, 

Bartók Béla, Ránki György, Petrovics Emil, Szokolay Sándor alkotásai. 

 

6. Zenekari műfajok 

Feldolgozásra ajánlott zenei anyag:  

– A szimfónia J.Haydn–tól napjainkig (J.Haydn, W.A.Mozart, L.van Beethoven, 

F.Schubert, R.Schumann, F.Mendelssohn, Liszt Ferenc, A.Dvořak, P.I.Csajkovszkij, 

G.Mahler, P.Hindemith, A.Honegger, Sz.Prokofjev, D.Sosztakovics  művei.  

– A szimfonikus költemény (tematika szerint csoportosítva); – irodalmi ihletésű (Liszt 

Ferenc, R.Strauss); – tájleíró jellegű (B.Smetana, A.Borodin, J.Sibelius);  – mese ihletésű 

(Sz.Prokofjev)  

– Zenekari művek a XX. századból (C.Debussy: A tenger, Kodály Zoltán: Páva variációk, 

Bartók Béla: Táncszvit) 

 

Dobszay László: A hangok világa IV–V–VI. kötet.  

Agócsy László: Szolfézs középfok IV. 

Nógrádi –Németh –Puster:  Szolfézs antológia  

Szőnyi Erzsébet:  A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 1. Középkor és reneszánsz 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 2. Barokk 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 3. Bécsi klasszika 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 4. Romantika I. 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 5. Romantika II. 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 6. Késő romantika és XX. század 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 7. Késő romantika és a XX. század II. 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 8. A magyar zene századai 

Kodály Zoltán– Vargyas L: Magyar népzene 

Dobszay László:  A magyar dal könyve 

Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 

Tóth Dénes: Hangversenykalauz 

Szabolcsi Bence: A zene története  

Kroó György szerk. Miért szép századunk zenéje? 

Kroó György szerk. A hét zeneműve sorozat 

Balassa– Gál: Operakalauz (kottás) 

Balettek könyve 

 

Követelmény 

Ismerje a tanuló a zenetörténeti korok kronológiai sorrendjét.  

Tudja a feldolgozott vokális és hangszeres műfajok zenei jellemzőit, ismeretei alapján 

legyen képes a műveket zenei korokba helyezni.   

Tudjon három–három klasszikus és romantikus dalt zeneileg stílusosan előadni.  
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Tudjon legalább öt klasszikus témát kotta nélkül énekelni (vagy hangszeren 

megszólaltatni). 

Tudjon idézni hangszeres tanulmányaiból műveket és műfajokat az évfolyam 

tananyagához kapcsolódóan, tudja azokat stílusosan előadni.  

Ismerje fel a zeneműveket a jellegzetes témák alapján. 

Ismerje a zenei korok fontosabb hangrendszereit, harmóniai fordulatait, stiláris jellemzőit. 

Tudja a megismert zeneszerzők munkásságát zenei korokhoz kapcsolni. 

Tudja a szerzők és művek nevét helyesen ejteni, leírni.  

Ismerje a zenei és történelmi korok egymásmellettiségét (a fontosabb évszámokkal).   

Tudjon néhány társművészeti alkotást a megismert zenei korokhoz kapcsolni. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított  

– Ismeretek, stílusjegyek alkalmazásával.  

 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

Ismerje a tanuló 

– a tanult metrumokat (beleértve az aszimmetrikus metrumokat is), 

– a tanult ritmuselemeket és – képleteket. 

– a dallamhangok szerepét – tudja ezeket zeneileg értelmezni (melizma, főhang, váltóhang, 

beugró váltóhang, késleltetés, előlegezés). 

Legyen tájékozott a hangmagassági viszonyokban: ismerje az oktávon túli hangközöket, a 

hangközök sajátosságait. 

Rendelkezzék biztos tájékozódó képességgel a relatív és abszolút rendszerben 7#, 7b 

előjegyzésig.  

Ismerje 

– a kvintkört,  

– az öt– és hétfokú hangsorokat, 

– a hangnemi rokonságokat. 

Ismerje a XX. századi zenében használatos főbb hangrendszereket. 

Ismerje a dúr és mollhangsor hangjaira építhető szeptimhangzatokat, a dominánsszeptim 

hangzat fordításait. 

Ismerje a hangzatok fűzésének elveit, 

– a zárlattípusokat,  

– a funkciók, 

– az alterációk szerepét. 

– a hangnemi kitérés és moduláció fogalmát, ismerje fel ezeket kottakép alapján. 

– a tercrokonság fogalmát, 

– a tonalitások különféle típusait, 

– a zenei szerkesztésmódokat. 

Ismerje a főbb zenetörténeti korok stiláris jellemzőit, a stíluskorszakok főbb zenei 

műfajainak jellegzetességeit. 

Ismerje a  

– középkor gregorián zene, mise 

– a reneszánsz kórusművek és hangszeres zene,   

– a barokk zene (concerto grosso, versenyművek, szvit, prelúdium és fúga, oratórium, 

kantáta, passió, opera, hangszeres műfajok), 
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– a bécsi klasszikus zene (hangszeres szonáta, variáció, versenymű, szimfónia, 

vonósnégyes, opera, dal, egyházi műfajok) 

– a romantika (dal, szimfonikus költemény, szimfónia, opera, hangszeres karakterdarabok) 

legfontosabb műfajait. 

Legyen ismerete a XX. századi zene egészéről, kiemelkedő alkotó egyéniségeiről, 

műalkotásairól, irányzatairól,  

– a népzenei és műzenei hagyományokhoz való viszonyáról. 

Ismerje Bartók Béla és Kodály Zoltán munkásságát, alkotásait – valamint napjaink kiváló 

zeneszerzőinek egy–egy művét.  

Tudja a zenei alapfogalmakat többirányú megvilágításban értelmezni. 

– a zenetörténeti, a történelmi korokat időben összekapcsolni, és társművészeti 

alkotásokhoz kötni. 

Ismerje és tudja alkalmazni a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseit.  

Legyen képes  

– az elsajátított zenei fogalmakat szakszerűen használni, 

– zenei megfigyeléseit rendszerezni, 

– zenetörténeti összefüggésekben tájékozódni, 

– a zenei alkotások és a társművészetek kapcsolatait felismerni. 

Tudja ismereteit alkalmazni az öntevékeny zenehallgatás során is. 

 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

Írásbeli, vagy szóbeli vizsga 

A vizsgán az iskola az alábbi feladatsort használja, vagy helyi pedagógiai programja 

alapján hasonló követelményszintű feladatsort állít össze. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Zeneismeret 

Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 

 

 

A vizsga tartalma  

 

Írásbeli vizsga 

1. Bécsi klasszikus mű elemzése hallás és kottakép alapján 

A tanuló a mű kottáját kézhez kapja. (Ajánlott egy zongorára írt triós vagy variációs forma 

– a kottán a mű szerzője és címe ne legyen feltüntetve. 

Feladatok: 

– A zenei korszak megjelölése– esetleg a szerző megnevezése, 

– A hangnem megállapítása, a hangnemi folyamatok vizsgálata. 

– A műben megfigyelt ritmikai, dallami jelenségek felsorolása, 

– A funkciós és harmóniai jellegzetességek megjelölése– zárások elemzése. 

 

2. Teszt kérdések zenei ismeretekből (5–6 kérdés) pld. 

– Soroljon fel a barokk korszak stílusjegyeiből legalább hármat! 

– Ismertesse a klasszikus szimfónia tételrendjét! 

– Soroljon fel XX. századi skála–formációkat! 
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– Felsorolt művek, zeneszerzők, stílus korszakok, társművészeti alkotások egymáshoz 

rendezése. 

– Három jellegzetes zenei téma felismerése kottakép alapján. 

– Három jellegzetes ritmus felismerése (teljes) kottakép alapján (pl. boleró, mazurka, 

verbunkos stb.)  

Az írásbeli vizsgához ajánlott feladatlap készítése. 

 

Szóbeli vizsga 

1. Memoriter anyag előadása   

– Öt műzenei szemelvény (szabadon válogatva a tanult zenei korok anyagából) előadása 

szóló énekléssel illetve hangszerkísérettel vagy több szólamú mű esetén éneklőtársakkal. 

– A megszólaltatás legyen muzikális és zeneileg pontos. 

– A vizsgázó ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit. 

 

2. A vizsgázó elméleti tudásának bemutatása 

– A tanuló a hangszeres vizsgadarabjaihoz kapcsolódó zenei kérdésekre válaszol.  

– A kérdések a követelményrendszerben felsorolt ritmikai, dallami, harmóniai, formai, 

stílus– és zenetörténeti korok ismeretére vonatkozhatnak. 

  

 

A vizsga értékelése 

 

Az írásbeli vizsga értékelése  

– teszt: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; 

fogalmazásmód, helyesírás; 

– fogalmazás (műelemzés): információtartalom, a műről, illetve a szerzőről és a korról 

szóló információk megfelelő aránya, felhasznált irodalom színvonala, mennyisége, 

eredetiség, objektív és szubjektív tartalom megfelelő aránya, felépítés, fogalmazás, 

helyesírás, 

– dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 

 

A szóbeli vizsga értékelése  

– általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei 

szakkifejezések ismerete), 

– zenetörténeti tájékozottság, 

– stílusismeret, 

– formai ismeretek, 

– tájékozódás a zenei műfajok között. 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök: 

Jó minőségű és felhangolt zongora vagy pianínó. Hangjegytábla, szemléltető anyagok, 

ritmushangszerek 

Megfelelő minőségű audio–vizuális berendezés (magnetofon, DVD, CD–lejátszó) 

A stíluskorszakokat megfelelően bemutató, kellő számú és minőségű hangfelvétel, zenei 

szakkönyv.  
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ZENETÖRTÉNET–ZENEIRODALOM 

 

A zenetörténet–zeneirodalom tanításának a célja, hogy a zene iránt érdeklődő, művelt 

embereket neveljen, akik zenei tanulmányaik során képessé válnak a további önművelésre, 

valamint a zene aktív művelésére, és sajátos eszközeivel, minél szélesebb körű zenei 

műveltséget biztosítson. 

 

A zenetörténet–zeneirodalom tanításának szakirányú feladatai 

– a zene iránti fogékonyság elmélyítése, a zenei ismeretek bővítése, az eddig megszerzett 

készségekre építve, 

– hosszú távon a teljes zenetörténet átfogó megismertetése. 

Az egyes zenetörténeti stíluskorszakok mestereinek, műfajainak, alkotásainak részletesebb 

megismertetése, elemzése, széles körű kitekintéssel az adott kor főbb tendenciáira, 

stílusjegyeire, társművészeteire, mestereire, alkotásaira. 

 

Neveljen az értékes zene szeretetére, ösztönözze a tanulókat 

– rendszeres hangverseny– és operalátogatásra, 

– a rádió és a televízió zenei műsorainak meghallgatására, 

– a zenei élet eseményei iránti érdeklődésre, 

– értékes hangfelvételek és videofelvételek gyűjtésére és meghallgatására, 

– aktív társas muzsikálásra. 

 

Alakítson ki szilárd értékrendet a tanulóban, melynek segítségével a későbbiekben a zene 

bármely műfajában és korszakában biztosan tájékozódni tud. 

Tegye nyitottá és érdeklődővé a tanulót minden újdonság iránt, a kortárs zenében (és 

társművészetekben). 

Fejlessze a tanulók esztétikai érzékét és érzelmi fogékonyságát. 

 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Tájékozódás a zene eredetétől a reneszánsz végéig (korai barokk kezdetéig). 

 

Zenei ismeretek átadása – Tananyag 

Bevezetés a zenetörténetbe 

1. A zene eredete a fizikai, a biológiai és az emberi lét szintjén:  

– a rezgő anyag zenei tulajdonsága, a felhangok fogalma;  

– fizikai környezetünk és a természet zeneszerű jelenségei; 

– a biológiai zeneiség szerepe a társas élőlények kommunikációjában; 

– a madarak lassított mikro–dallamainak sajátos „zeneisége””, a zene alapelemeinek 

megfigyelése (hangköz, ritmus, motívum, motívumlánc, pentaton hangkészlet, 

transzpozíciós technika, népdalszerű, „tengelyváltós” mikro–dallamok); 

– az emberi zene eredethipotézisei, esztétikai–művészeti funkciója. 

2. A természeti népek zenéje: 

– a zene szerepe az ősi társadalmak életében és kultúrájában; zenélési alkalmak (mágia, 

munka stb.); 
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– az ősi dallamosság (gyermekdalokra, ősi siratókra), a legegyszerűbb zenei formák; 

– a többszólamúság legősibb formái (párhuzamos éneklésmód, heterofónia, 

dallam+osztinátó stb.); 

– az ősi hangszerek. 

Szakkifejezések, fogalmak definiálása, tudatosítása, összekapcsolása az élőzenével. 

3. A hangrendszerek kialakulása: 

– a pentatónia és diatónia jellemzői, önálló stíluskörei, élőzenei megnyilvánulásai. 

 

Az ókori és ókori eredetű zenekultúrák: 

– a mezopotámiai, egyiptomi, kínai, japán, indiai, indonéziai, zsidó és görög zenekultúra. 

 

Az európai középkor zenekultúrája: 

– a gregorián ének kialakulása, elnevezése, jellemzői, lejegyzése, énekfajtái, liturgiában 

betöltött szerepe; 

– a szolmizáció keletkezése; 

– a világi műzenestílus megszületése: trubadúrok, trouvèrek; 

– a többszólamúság kezdeti formái (az organum típusai);  

– ars antiqua (13. század).  

 

A reneszánsz zenéje: 

– a reneszánsz kezdetei: az ars nova művészete (Machaut, Landini – 14. század);  

– a homofónia és polifónia fogalma; 

– egyházi műfajok: mise, motetta; 

– Németalföld művészete (Dufay, Ockeghem, Josquin és kortársaik – 15. század); 

– a klasszikus vokálpolifónia (Palestrina és Lassus – 16. század);  

– világi vokális műfajok: frottola, villanella, madrigál, chanson, históriás ének; 

– hangszeres zene: táncok, táncpárok, vokális művek hangszeres átiratai, az önálló 

hangszeres műfajok kialakulása (prelúdium, fantázia, toccata); 

– a kor magyar műzenéje (Tinódi és Bakfark – 16. század).  

 

Ajánlott tananyag 

Szabolcsi Bence: A zene története. Az őskortól a 19. század végéig. Budapest: 

Zeneműkiadó, 1974. 

Kelemen Imre: A zene története 1750–ig. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995. 

Darvas Gábor: A totemzenétől a hegedűversenyig. Budapest: Zeneműkiadó, 1977. 

Régi muzsika kertje. Kétezer év irodalmából összeválogatta Szabolcsi Bence. Budapest: 

Zeneműkiadó, 1957. 

Szőke Péter: A zene eredete és három világa. Budapest: Magvető, 1982.  

Művészetismeret – Zenetörténet. Őskor, ókor. A szöveggyűjteményt szerkesztette: Kovács 

Brigitta. Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium tankönyve. Budapest, 1991. 

Dobszay László: A gregorián ének kézikönyve. Budapest: Editio Musica, 1993. 

Rajeczky Benjamin: Mi a gregorián? Budapest: Zeneműkiadó, 1981. 

Escigno, E. – Garavaglia, R.: A keresztény és világi ének a középkorban. Budapest: 

Zeneműkiadó, 1987.  

Orselli, Cesare: A madrigál és a velencei iskola. Budapest: Zeneműkiadó, 1986. 

 

Követelmény 

– Az ókori, középkori, és reneszánsz zenéhez kapcsolódó lexikális és műfaji ismeretek, a 

meghallgatott és elemzett zenei szemelvények aktív ismerete (felismerés, elemzés). 
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Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 

 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Tájékozódás a barokk kor művészetében, főbb műfajaiban. 

 

Zenei ismeretek átadása – Tananyag 

A barokk stílus kialakulása, jellemzői:  

– a monódia; a firenzei Camerata; az opera születése; a görög és római mitológia szerepe a 

barokk operákban és más világi műfajokban; 

– Monteverdi – opera és madrigál; 

– Schütz – német egyházi zene a 17. században; 

– Lully, Couperin, Rameau: a francia opera és billentyűs zene a felvilágosodás korában;  

– Purcell – az angol opera (Dido és Aeneas); 

– Corelli, Vivaldi, – concerto és concerto grosso Itáliában, illusztratív jelenségek a 

hangszeres zenében: a programzene a barokkban (pl. Vivaldi program–versenyművei: 

Négy évszak stb.); 

– Domenico Scarlatti szonátái – a „virtuóz” billentyűs zene a barokk korszakban; 

– Telemann – „Tafelmusik” – szórakoztató zene a 18. század első évtizedeiben. 

A főbb vokális és hangszeres műfajok bemutatása a korszak zeneszerzőinél: opera, 

oratórium, kantáta, passió, szonáta–típusok (sonata da camera, sonata da chiesa), concerto 

grosso, concerto, fúga, rondó, variáció (passacaglia, chaconne), szvit stb. 

 

Bach és Händel művészete 

1. Bach életútja, az életének főbb állomásaihoz kapcsolódó műfajok: 

– vokális művek: egyházi és világi kantáták, passiók, a különböző vokális formatípusok 

részletes megismerése (recitativo secco és accompagnato, ária, arioso, korál, turba stb.); 

– a korál szerepe Bach műveiben; 

– hangszeres művek: billentyűs hangszerre írt polifon műformák (prelúdium, toccata, 

fantázia és fúga, korálelőjáték, passacaglia), zenekari szvitek (táncformák), versenyművek, 

ciklikus alkotások. 

 

2. Händel művészete, életútja, főbb műfajai: 

– operák, oratóriumok (egyik kompozíciójának részletes megismerése), 

– szvitek, concerto grossók, orgonaversenyek. 

A korszak általános stílusjegyeinek, főbb tendenciáinak tudatosítása a két nagy mester 

művészetében. 

 

Ajánlott tananyag 

Szabolcsi Bence: A zene története. Az őskortól a 19. század végéig. Budapest: 

Zeneműkiadó, 1974. 

Kelemen Imre: A zene története 1750–ig. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995. 

Darvas Gábor: A totemzenétől a hegedűversenyig. Budapest: Zeneműkiadó, 1977. 

Régi muzsika kertje. Kétezer év irodalmából összeválogatta Szabolcsi Bence. Budapest: 

Zeneműkiadó, 1957. 

Palisca, Claude V.: Barokk zene. Budapest: Zeneműkiadó, 1976. 
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Lise, G. – E. Rescigno: A 18. századi opera Scarlattitól Mozartig. Budapest: Zeneműkiadó, 

1986. 

Barna István: Georg Friedrich Händel életének krónikája. Budapest: Zeneműkiadó, 1977. 

Wolff, Christoph: A Bach–család. (Grove monográfiák) Budapest: Zeneműkiadó, 1989. 

 

Követelmény 

A barokk korszakhoz kapcsolódó lexikális és műfaji ismeretek, a meghallgatott és elemzett 

zenei szemelvények aktív ismerete (felismerés, elemzés). 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 

 

 

Követelmények a alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

A tanulók mutassanak kellő tájékozottságot a feldolgozott zenetörténet stíluskorszakok 

időrendjében. 

Ismerjék fel az adott zenei korszak jellemző zenei példáit, a feldolgozott művek jellegzetes 

tematikus részleteit. 

Tudják definiálni és konkrét példákkal megvilágítani az adott stíluskorszakokhoz, 

műfajokhoz, művekhez, formaegységekhez szorosan kapcsolódó szakkifejezéseket. 

Tudjanak eligazodni a megismert korszakok szerteágazó zenei sajátosságaiban, a 

társművészetek idevonatkozó legfőbb stiláris jelenségeiben. 

 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

Írásbeli, vagy szóbeli vizsga 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Zenetörténet–zeneirodalom 

Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 

 

A vizsga tartalma  

1. Írásbeli vizsga  

A vizsga feladatait (A, vagy B) az iskola választhatja ki, illetve a helyi pedagógiai 

programja alapján hasonló követelményszintű feladatsort állít össze. 

 

A). Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből a feldolgozott tematika / korstílus / 

zenetörténeti korszak főbb tendenciáinak, stiláris jelenségeinek, mestereinek, műfajainak, 

alkotásainak ismeretére, elemzésére vonatkozó témában. 

Felsorolás elsősorban a reneszansz és a barokk zene és a korszak társművészeti 

alkotásainak köréből választódjon. 

Az írásbeli vizsgához ajánlott feladatlap készítése. 

 

B.) A barokk zeneszerzők felsorolása, a korszak vokális és hangszeres műfajai. Néhány 

hangszeres műfaj bemutatása részletesebben (pl. concerto, concerto grosso, szvit (táncok, 

táncpárok), fúga). Domenico Scarlatti és a barokk szonáta jellemzése.  
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– Egy – a tanuló által ismert, meghallgatott – mű bemutatása (pl. Händel: Vízizene, 

Vivaldi: Négy évszak, Bach: hangszeres vagy vokális mű elemzése). 

 

Szóbeli vizsga  

A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban, vagy az aktuális tanév 

feldolgozott zenetörténet–zeneirodalom anyagából a vizsgabizottság zenetörténeti, 

stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdéseket tesz fel, 

gyakorlati feladatokat ad. 

A tanuló által játszott zenemű kottájáról maga gondoskodik, a további célfeladatok 

megoldásához szükséges szemelvényanyagot (kottát, hangfelvételt, audio–vizuális eszközt) 

a vizsgát szervező intézmény biztosítja. 

 

A vizsga értékelése 

 

Az írásbeli vizsga értékelése  

– teszt: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; 

fogalmazásmód, helyesírás; 

– fogalmazás (műelemzés): információtartalom, a műről, illetve a szerzőről és a korról 

szóló információk megfelelő aránya, felhasznált irodalom színvonala, mennyisége, 

eredetiség, objektív és szubjektív tartalom megfelelő aránya, felépítés, fogalmazás, 

helyesírás, 

– dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 

 

A szóbeli vizsga értékelése  

– általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei 

szakkifejezések ismerete), 

– zenetörténeti tájékozottság, 

– stílusismeret, 

– formai ismeretek, 

– tájékozódás a zenei műfajok között. 

 

 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

A bécsi klasszika, valamint a korai romantika művészetének megismerése. 

Tájékozódás a bécsi klasszikus zene legfontosabb műfajaiban, a kis– és nagyformák 

világában, valamint a korai romantika főbb stílusjegyei, élményanyaga, mestereinek 

művészete. 

(Elsősorban Gluck, Haydn, Mozart, Beethoven és Schubert művei). 

 

Zenei ismeretek átadása – Tananyag 

Átmenet a barokk és klasszika között: 

– az „érzelmes” (C.Ph.E.Bach), a „gáláns” (J.Chr.Bach) stílus; 

– a mannheimi–iskola (Johann Stamitz) – a zenekari hangzás átalakulása. 

A műfajok, a formák és a zenei nyelv átalakulása a barokk és klasszika határán. 

 

A bécsi klasszika főbb stiláris, formai, szerkezeti, hangnemi, harmóniai sajátosságai, a 

korszak legnagyobb mestereinek művészetét elsőrendűen reprezentáló műfajok alapján: 

– Gluck (a barokk opera műfaji tradícióinak továbbélése és átalakulása a 18. század 
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második felében, a gluck–i „operareform”); 

– Haydn (szimfónia, vonósnégyes, oratórium); 

– Mozart (szimfónia, zongoraverseny, divertimento, szerenád, opera); 

– Beethoven (szimfónia, nyitány, versenymű, vonósnégyes, zongoraszonáta); életmű két 

korszak határán, a „klasszikus” és a „romantikus” Beethoven. 

 

Formatani összegzés: 

– periódus, bővített periódus, kéttagú forma, háromtagú forma, triós forma, rondó, 

variáció, szonáta, szonátarondó; 

– vokális tételtípusok: recitativo (secco, accompagnato), ária, együttesek, kórus stb. 

A klasszikus zene stiláris egységén belül az egyes mesterek műveinek stiláris vonásai. 

 

A korai romantika főbb stíluselemei  

Schubert művei alapján: dal, dalciklus, szimfónia, zongoraművek, kamarazene. 

 

Ajánlott tananyag 

Szabolcsi Bence: A zene története. Az őskortól a 19. század végéig. Budapest: 

Zeneműkiadó, 1974. 

Kelemen Imre: A zene története 1750–ig. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995. 

Darvas Gábor: A totemzenétől a hegedűversenyig. Budapest: Zeneműkiadó, 1977. 

Régi muzsika kertje. Kétezer év irodalmából összeválogatta Szabolcsi Bence. Budapest: 

Zeneműkiadó, 1957. 

Rosen, Charles: A klasszikus stílus. Haydn, Mozart, Beethoven. Budapest: Zeneműkiadó, 

1977. 

Somfai László: Joseph Haydn zongoraszonátái. Budapest: Zeneműkiadó, 1979. 

Sadie, Stanley: Mozart. (Grove monográfiák) Budapest: Zeneműkiadó, 1987. 

Parouty, Michel: Mozart, az Isten kegyeltje. Budapest: Park Könyvkiadó, 1991. 

Kerman, Joseph – Alan Tyson: Beethoven. (Grove monográfiák) Budapest: Zeneműkiadó, 

1986. 

Szabolcsi Bence: Beethoven. Művész és műalkotás két korszak határán. Budapest: 

Gondolat, 1960 

Bartha Dénes: Beethoven és kilenc szimfóniája. Budapest: Zeneműkiadó, 1975. 

 

Követelmény 

A bécsi klasszikához, valamint a korai romantikához kapcsolódó lexikális és műfaji 

ismeretek, a meghallgatott és elemzett zenei szemelvények aktív ismerete (felismerés, 

elemzés). 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 

 

 

4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

A romantika zenéje: 

– a klasszicizmus formavilágának továbbélése, átalakulása, felbomlása; 

– stiláris és esztétikai változások, új műfajok a 19. század zenéjében; 

– a zeneszerzők egyéni hangja, egyes műfajok megkülönböztetett szerepe a különböző 

mesterek életművében. 
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Zenei ismeretek átadása – Tananyag 

A romantika élményanyaga: új témák (történelem, mítosz, irracionalitás, népiesség stb.) a 

19. században;  

– természeti élmények a romantikus zenében; 

– az irodalom, a képzőművészet, a filozófia és zene kapcsolódási pontjai a romantika 

korában (Goethe, Schiller, Heine, E. T. A. Hoffmann, Hugo stb. művei a dal–, az opera– és 

a hangszeres zenében); 

Új műfajok: 

– a romantikus „karakterdarab”, 

– a dal 19. századi virágzása, 

– a programszimfónia, szimfonikus költemény; 

A történeti szemlélet kialakulása (Schumann, Mendelssohn, Liszt – a barokk korszak 

zenéjének újrafelfedezése); 

Nemzeti stílusok kialakulása: 

– Chopin, Liszt, Grieg, Smetana, Dvořák, Csajkovszkij művészetének nemzeti vonásai, 

– a német és francia romantika; 

– a magyar nemzeti stílus: a verbunkos; 

– a hangszerek fejlődése, a zenekar létszámának megnövekedése, a hangzásigény 

átalakulása; 

A zongorairodalom átalakulásának főbb vonásai: 

– a virtuozitás, 

– rövid lélegzetű karakterdarabok és nagyformák (a „romantikus” szonáta) Schubert, 

Schumann, Liszt, Chopin és Brahms műveiben; 

A klasszikus formavilág fokozatos felbomlása, új formai alapelvek kialakulása, a 

szonátaforma romantikus felfogása, improvizatív jellegű formálás; 

Az egyes formák, műfajok szerepe az egyes mesterek életművében, stílusában. 

 

Zeneszerzői életművek: 

Schumann fiatalkori zongoradarab–sorozatok, 1840 után: a dal, szimfonikus művek, és 

kamarazene; 

Weber: a romantikus német opera kezdetei: A bűvös vadász; 

Mendelssohn: klasszikus formatisztelet és romantikus zenei nyelv: Hegedűverseny, 

szimfóniák, mesevilág a zenében: Szentivánéji álom; 

Berlioza: programzene megteremtője: Fantasztikus szimfónia; 

Chopin: a kisformák mestere (etűdök, nocturne–ök, prelűdök, balladák, polonézek, 

mazurkák); 

Liszt: zongoradarabok, szimfonikus költemények, egyházi művek; 

Brahms: dalok, zongoradarabok, szimfóniák; 

Csajkovszkij: szimfóniák, színpadi művek; 

Dvořák: szláv táncok, szimfóniák; 

Grieg: zongoradarabok, zongoraverseny, Peer Gynt–szvit. 

 

Ajánlott tananyag 

Szabolcsi Bence: A zene története. Az őskortól a 19. század végéig. Budapest: 

Zeneműkiadó, 1974. 

Kelemen Imre: A zene története 1750–ig. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995. 

Darvas Gábor: A totemzenétől a hegedűversenyig. Budapest: Zeneműkiadó, 1977. 

Dobák Pál: A romantikus zene története. Budapest: Tankönyvkiadó, 1983. 

Erdélyi Miklós: Schubert. Budapest: Gondolat, 1979. 
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Schubert kalauz. (Szerkesztette Gádor Ágnes) Budapest: Zeneműkiadó, 1981. 

Fischer–Dieskau, Dietrich: A Schubert–dalok nyomában. Budapest: Gondolat, 1975. 

Frank Oszkár: A romantikus zene műhelytitkai. Schubert–dalok. Budapest: Akkord Kiadó, 

1994. 

Walker, Alan: Liszt Ferenc 1. A virtuóz évek. 1811–1847. Budapest: Zeneműkiadó, 1986. 

Walker, Alan: Liszt Ferenc 2. A weimari évek. 1848–1861. Editio Musica, Budapest 1994. 

Hamburger Klára: Liszt kalauz. Budapest: Zeneműkiadó, 1986. 

Deathridge, John – Carl Dahlhaus: Wagner (Grove monográfiák) Budapest: Zeneműkiadó, 

1988. 

Rappl, Erich: Wagner operakalauz. Budapest: Zeneműkiadó, 1976. 

 

Követelmény 

A romantika zenéjéhez és zeneszerzői életutakhoz kapcsolódó lexikális és műfaji 

ismeretek, a meghallgatott zeneművek és elemzett zenei szemelvények aktív ismerete 

(felismerés, elemzés). 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 

 

 

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

A 19. századi olasz, német, magyar és orosz opera.  

Stílusirányzatok és alkotók a századfordulón Európában. 

 

Zenei ismeretek átadása – Tananyag 

Operatörténet a 19. században és a 19–20. század fordulóján: 

– a 19 századi olasz opera; 

– jelenetszerkesztés, ária– és egyéb zártszám–típusok, irodalmi témaválasztás, műfaji 

jellegzetességek a 19. századi olasz operában; a verizmus; 

– Verdi és Puccini művészete; 

– Wagner művészetének jelentősége a 19. század zenéjében; az új zenedráma–koncepció: 

harmóniai és formai újítások, a vezérmotívum–technika, történelem és mitológia egy–egy 

opera tükrében; 

– Muszorgszkij operái: az orosz történelem az operaszínpadon, népzenei hatások és 

zenedráma; 

– a 19. századi magyar opera: Erkel. 

 

Ismerkedés a századforduló és a 20. század első felének főbb zenei stílusirányzataival, 

jelentősebb mestereivel: 

– A különböző stílusirányzatok (impresszionizmus neoklasszicizmus, expresszionizmus, 

szerializmus) sajátosságai, zenei eszközei, az ezeket képviselő mesterek alkotókorszakai, 

orientációinak fő vonásai a következő mesterek életművében: 

– Debussy, Ravel, Satie, 

– Mahler, Schönberg, Webern, Berg, 

– Stravinsky, Prokofjev, Sosztakovics, 

– Janáček; 

– a népzene mint stíluselem a 20. század első felében; 

– a jazz mint stíluselem a 20. század első felében (a jazz történelmi és stiláris gyökerei); 
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– a hagyományos tonalitás felbomlása (pentatónia, modális hangsorok, egészhangú skála, 

modell–skálák, bitonalitás, politonalitás, dodekafónia); 

– az egyes zenei stílusirányzatok jellemző sajátosságait komplexen reprezentáló művek 

részletesebb elemzése, megismerése. 

 

Ajánlott tananyag 

Szabolcsi Bence: A zene története. Az őskortól a 19. század végéig. Budapest: 

Zeneműkiadó, 1974. 

Walter, Bruno: Mahler. Budapest: Gondolat, 1981. 

Batta András: Richard Strauss. Budapest: Gondolat, 1984. 

Debussy, Claude: Croche úr, a műkedvelők réme. Budapest: Zeneműkiadó, 1959. 

Petrovics Emil: Ravel. Budapest: Gondolat, 1982. 

 

Követelmény 

A 19. századi olasz, német, magyar és orosz operához kapcsolódó lexikális és műfaji 

ismeretek, a meghallgatott és elemzett zenei szemelvények aktív ismerete (felismerés, 

elemzés). 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 

 

 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Bartók és Kodály életművének megismerése. 

Kortárs zene főbb irányzatainak megismerése 

 

Zenei ismeretek átadása – tananyag 

Bartók és Kodály művészete: 

– életpályáik ismertetése; 

– a népzene Bartók és Kodály életművében; a népzenekutatás; a népdalfeldolgozások 

különböző formái; 

– legkiemelkedőbb alkotásaik részletesebb megismertetése. 

 

Bartók és Kodály kortársai és az utánuk következő generáció: 

– Dohnányi Ernő, Weiner Leó, Lajtha László, Szervánszky Endre, Veress Sándor, Járdányi 

Pál, Kósa György. 

 

Bevezetés a magyar, az európai és az amerikai kortárs zenébe: 

– Kurtág György, Ligeti György, Szőllősy András, Ránki György, Farkas Ferenc, Durkó 

Zsolt, Balassa Sándor, Bozay Attila; 

– a 70–80–as évek magyar avantgarde zeneszerzői: Jeney Zoltán, Sáry László, Vidovszky 

László, Dukay Barnabás; 

– John Cage, Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, Steve Reich, Philip Glass; 

– a háború utáni zene stílusirányzatainak (szerializmus, elektronikus zene, minimal–zene, 

posztmodern, computer–zene) szemléltetése a kiválasztott zeneműveken. 

 

Tájékozódás a mai jazz, a rock, a filmzene és az alternatív zenei irányzatok (performance, 

world music stb.) világában. 
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Ajánlott tananyag 

Salzman, Eric: A 20. század zenéje. Budapest: Zeneműkiadó, 1980. 

Fábián Imre: A huszadik század zenéje. Budapest: Gondolat, 1966. 

Kókai Rezső – Fábián Imre: Századunk zenéje. Budapest: Gondolat, 1967. 

Miért szép századunk zenéje? Szerkesztette Kroó György. Budapest: Gondolat, 1974. 

Miért szép századunk operája? Szerkesztette Várnai Péter. Budapest: Gondolat, 1979. 

Kroó György: Bartók–kalauz. Budapest: Zeneműkiadó, 1980. 

Somfai László: 18 Bartók tanulmány. Budapest: Zeneműkiadó, 1981.  

Breuer János: Fejezetek Lajtha Lászlóról. Budapest: Editio Musica, 1992. 

Kovács Sándor: Bartók Béla. Budapest: Mágus Kiadó, 1995. 

Kecskeméti István: A zeneszerző Kodály. Kecskemét: Kodály Intézet, 1986. 

White, Eric Walter: Benjamin Britten élete és operái. Budapest: Zeneműkiadó, 1978. 

White, Eric Walter: Stravinsky: A zeneszerző és művei. Budapest: Zeneműkiadó, 1976. 

Szőllősy András: Honegger. Budapest: Gondolat, 1980. 

 

Követelmény 

Bartók és Kodály művészetéhez és a kortárs zenéhez kapcsolódó lexikális és műfaji 

ismeretek, a meghallgatott és elemzett zenei szemelvények aktív ismerete (felismerés, 

elemzés). 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 

 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

A tanulók mutassanak kellő tájékozottságot a zenetörténet stíluskorszakainak kronologikus 

időrendjében. 

Ismerjék fel az órákon bemutatott, meghallgatott zenei példák, elemzett művek jellegzetes 

tematikus részleteit. 

Tudják definiálni és konkrét példákkal megvilágítani az adott stíluskorszakokhoz, 

műfajokhoz, művekhez, formaegységekhez szorosan kapcsolódó szakkifejezéseket. 

Tudjanak eligazodni a megismert korszakok szerteágazó zenei sajátosságaiban, a 

társművészetek idevonatkozó legfőbb stiláris jelenségeiben. 

 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

Írásbeli, vagy szóbeli vizsga 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Zenetörténet–zeneirodalom 

Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 
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A vizsga tartalma  

Írásbeli vizsga  

Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből a képzés során feldolgozott tematikák 

zenetörténeti korszakok főbb tendenciáinak, stiláris jelenségeinek, mestereinek, 

műfajainak, alkotásainak ismeretére, elemzésére vonatkozó témában. 

A tesztlap az alábbi témakörökből tartalmaz kérdéseket:  

– Gregorián elnevezése, általános jellemzői, műfajai. Egy műfaj részletes bemutatása. A 

többszólamúság kialakulása (orgánum típusai). Világi zene a középkorban (trubadúr, 

trouvére, Minnesänger). Reneszánsz (szó jelentése, ideje, általános jellemzése, jellegzetes 

műfajainak ismerete.) Korareneszánsz, reneszánsz fénykora, későreneszánsz 

zeneszerzőinek felsorolása. Homofónia, polifónia fogalma. Mise típusai, mise részei, 

(Ordinarium, Proprium), motetta és madrigál összehasonlítása. Világi vokális műfajok 

felsorolása. 

– A barokk korszak általános stílusjegyei és zenei jellemzése, vokális és hangszeres 

műfajok sorolása. Egy vokális műfaj (pl. kantáta) tételeinek bemutatása, két hangszeres 

műfaj (pl. concerto, fúga) részletesebb magyarázata zenei példát hozva. A szvit (táncok és 

táncpárok), egy tánc bemutatása (pl. menüett). Barokk zeneszerzők felsorolása. 

– A bécsi klasszika sajátosságai (formák, szerkezet, hangnem). Főbb műfajok sorolása, 

szonáta vagy szimfónia tételeinek általános jellemzése, pl. szonátaforma bemutatása. 

Haydn vagy Mozart művészete, (egy mű bemutatása alapján). 

– Romantika – új műfajai, élményanyaga (témái). Chopin zongorazenéje (kisformák), 

Schumann zongoradarab–ciklusai (címek). Az opera műfajának, kiemelkedő mestereinek 

és alkotásainak ismerete a tanult szemelvények elemzésével. 

– A programzene (példával). A századforduló zenéje – Debussy művészete, 

impresszionista művei (zenéje, jellemzői). Egészhangú skála, politonalitás, dodekafónia 

magyarázata zenei példa alapján. Bartók életműve, jelentősége, népdalgyűjtő útjai. Kodály 

egy művének részletes bemutatása (pl. Psalmus Hungaricus, Háry–szvit, Felszállott a páva 

– variációk). 

 

A szóbeli vizsga  

– A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban, vagy a 6 éves 

képzési időkeretben feldolgozott zenetörténet–zeneirodalom anyagából a vizsgabizottság 

zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdéseket 

tesz fel, gyakorlati feladatokat ad. 

A tanuló által játszott zenemű kottájáról maga gondoskodik, a további célfeladatok 

megoldásához szükséges szemelvényanyagot (kottát, hangfelvételt, audio–vizuális eszközt) 

a vizsgát szervező intézmény biztosítja. 

 

 

A vizsga értékelése 

 

Az írásbeli vizsga értékelése  

– teszt: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; 

fogalmazásmód, helyesírás; 

– fogalmazás (műelemzés): információtartalom, a műről, illetve a szerzőről és a korról 

szóló információk megfelelő aránya, felhasznált irodalom színvonala, mennyisége, 

eredetiség, objektív és szubjektív tartalom megfelelő aránya, felépítés, fogalmazás, 

helyesírás, 

– dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 
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A szóbeli vizsga értékelése  

– általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei 

szakkifejezések ismerete), 

– zenetörténeti tájékozottság, 

– stílusismeret, 

– formai ismeretek, 

– tájékozódás a zenei műfajok között. 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök: 

Jó minőségű és felhangolt zongora vagy pianínó. Hangjegytábla, szemléltető anyagok, 

ritmushangszerek 

Megfelelő minőségű audio–vizuális berendezés (magnetofon, DVD, CD–lejátszó) 

A stíluskorszakokat megfelelően bemutató, kellő számú és minőségű hangfelvétel, kotta, 

zenei szakkönyv.  

 

 

 

ZENEELMÉLET 

 

A zeneelmélet–tanítás akkor töltheti be feladatát, akkor fejlesztheti a tanuló zenei 

készségét (hallás, formaérzék stb.) ha szemléletében mindig egységet képviselve, egyszerre 

nevezi meg a harmóniai és formatani ismereteket.  

Az analízis célja a műalkotás egységének bemutatása. Rá kell mutatni olyan zenei 

összefüggésekre – a funkciós zenei renden belül –, melyek egyszerre vonatkoztathatók 

harmóniai vagy a legkisebb formai egységre, de az egész mű egészére is. Ezeknek az 

összefüggéseknek meglátása, illetve megérzése szolgálja azt az élményt, melynek 

birtokában a tanuló – függetlenül tanulása céljától – a zeneművészetet értő, érző és őrző 

személyiséggé válik. 

A tanult – hangnemi, formai, funkciós – ismeretanyag elmélyülésével, a hangzó zenei 

példák növekvő mennyiségével fejlődik a tanuló zenei készsége, s ez az, ami fejleszti 

íráskészségét is. A megismerés, elemzés különböző fázisainak megfelelően – a „tudatos 

utánzásra késztetve”, a tanuló érdeklődését szem előtt tartva, személyiségének és zenei 

készségének fejlődését figyelembe véve – lehet íráskészségét alakítani. Nem cél, hogy a 

még személyiségében is fejlődés alatt álló tanuló zenei tanulmányainak ezen a fokán (pl. 

13–14 évesen) „stílustiszta” kompozíciókat írjon. A cél az, hogy a tanult anyagban – 

lehetőség szerint – biztos formai és hangnemi (hangrendszerbeli) érzékkel rendelkezzen. 

Ennek kimunkálása az egyik legfontosabb feladat. A „cezúrák” érzékeltetése, a két 

„megállás” közti összefüggésekre való rámutatás (pl. félzárlat, egészzárlat) irányítja és 

vezeti a tanuló formaérzékének fejlődését 

 

A program célja, hogy 

– biztosítsa a zene iránt érdeklődő tanuló számára, hogy műveit, zeneértő emberré 

válhasson, 

– érje el sajátos eszközeivel, hogy a megszerzett ismereteket önállóan is alkalmazó 

tanulókat neveljen, 

– mutasson rá az egyes művészeti stíluskorszakokban a zene és a társművészetek 

kapcsolatára, 

– adjon alapos elméleti felkészülést a főiskolai felvételi vizsgához, 
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– tegye alkalmassá a tanulót, hogy speciális felkészítéssel felvételi vizsgát tehessen a 

zeneművészeti szakközépiskola zeneszerzés tanszakára. 

 

A zeneelmélet–tanítás szakirányú feladatai: 

– fejlessze a zenei összefüggésekben való eligazodó–, elvonatkoztató– és 

rendszerezőképességet, 

– a tanuló szerezzen jártasságot a funkciós zene összetevőinek ismeretében (harmónia, 

dallam, ritmika, forma stb.), 

– ismertesse meg a tanulót – zenei és általános tanulmányait, érdeklődését is figyelembe 

véve – az európai zenetörténet más korszakaival is, 

– alakítsa ki azt a látásmódot, mellyel a zenei összefüggéseket – egy–egy tanulmányi 

időszaknak megfelelően – a tanuló önállóan is meg tudja közelíteni, 

– ösztönözze a tanulót, hogy az elsajátított ismeretek alapján, tanulmányaiból kiinduló 

zenei gondolatokat fogalmazzon meg (reproduktívból produktív tevékenység), 

– segítse a tanulót a hangszeres tanulmányaiban felmerülő problémák megoldásában 

(dallamvezetés, forma, harmónia, hangnem stb.). 

 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– a funkciós zenei hallás kialakítása,  

– a bécsi klasszikus zene formatani feldolgozása 

– a zeneelmélet általános szabályainak elsajátítása 

 

Ajánlott tananyag  

Felhangok, felhangsor. 

Hármashangzatok: 

– felépítésük (alaphang – terchang – kvinthang), 

– elhelyezkedésük a skálában, 

– skálafokok, tonális funkciók 7#, 7b előjegyzésig, dúrban, mollban. 

Hármashangzat–fordítások (alap – szext – kvartszext). 

Négyszólamúság: 

– szűk fekvés, 

– tág fekvés, 

– alaphang–kettőzés, 

– szólamok megnevezése. 

A szólamvezetés alapszabályai. 

Kadenciális lépések (7#, 7b előjegyzésig, dúrban és mollban): 

– autentikus (I–IV, V–I), 

– plagális (I–V, IV–I), 

– összetett autentikus (I–IV–V–I), 

– kibővített összetett (I–V–I–IV–V–I). 

Zárlati domináns: I 4

6
 (V, V7, V87) 

Alapfogalmak: 

– hang, zörej, 

– motívum, frázis. 

Szekvencia, variálás. 
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A zenei mondat. 

A periódus (előtag–utótag, egész zárlat–félzárlat). 

Rendhagyó periódus és zenei mondat (terjedelmi, tagoltsági és hangnemi változatok). 

A két– és háromtagúság főbb változatai. 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló a négyszólamúságban tájékozódni, egyszerűbb mintapéldákat diktálás után 

zongorázni, vagy diktálás után lejegyezni. 

Ismerje fel hallás után a tanult zenei formákat. 

Tudja részletesen elemezni a tanult zenei anyaghoz kapcsolódó zeneművet kottaképről. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Két példa lejegyzése számozott basszussal, négy szólamban. 

– Összetett autentikus kadencia zongorázása 4#, 4b előjegyzésig. 

– A tanult zenei formák felismerése hallás után. 

– Részletes harmóniai és formai elemzés készítése egy addig még nem tanult mű 

részletéről (kottából). 

 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az előző évre épülve a funkciós zenei hallás tovább fejlesztése.  

– A bécsi klasszikus funkciós zene harmónia– és formavilágának további megismerése. 

(menüett, variáció) 

– Tájékozódás az adott zenei anyagban diktálás után. (írás, hallás, zongorázás) 

 

 

Ajánlott tananyag  
– a mellékhármasok, 

– a dominánsszeptim (D7); 

– triós forma (menüett), 

– variációs forma. 

Funkciórend a bécsi klasszikus zenében (autentikus és plagális lépések; kadenciális, 

szomszédos, tercrokon, kadenciális féllépés). 

– A mellékhármasok funkciói. 

– Az V–VI. és a VI–V. fok kötései. 

– Alaphármasok fűzése (dúrban és mollban, 7#, 7b előjegyzésig). 

Szekvenciák: 

– autentikus: I–IV–II–V–III–VI + kadencia, 

– plagális: I–V–VI–III–IV–I–II–VI + kadencia. 

A négyeshangzat: a dominánsszeptim: 

– teljes D7 (oldás I–re vagy VI–ra), 

– hiányos D7 (S funkció után). 

A triós forma a bécsi klasszikus zenében (menüett). 

A variáció (kötött, karakter, figurális, szabad). 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló egyszerűbb mintapéldákat diktálás után zongorázni, vagy diktálás után 

lejegyezni. 
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Ismerje fel hallás után a tanult zenei formákat. 

Tudja részletesen elemezni a tanult zenei anyaghoz kapcsolódó zeneművet kottaképről. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Két példa lejegyzése számozott basszussal, négy szólamban. 

– Mintapéldák (pl. autentikus és plagális szekvenciák) zongorázása 4#, 4b előjegyzésig. 

– A tanult zenei formák felismerése hallás után. 

– Harmóniai és formai elemzés készítése egy addig még nem tanult mű részletéről 

(kottából). 

 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

A tanuló ismerje 

– a bécsi klasszikus funkciós zene harmónia– és formavilágának alapvető jelenségeit, 

– fel hallás után a tanult zenei formákat, 

– fel hallás után és nevezze meg a tanult harmóniai fordulatokat. 

A tanuló legyen képes 

– az általa tanult hangszeres darabokban a tanult zenei formákat felismerni, az elméleti 

ismereteket az előadásban tudatosan alkalmazni, 

– a tanult zenei formákat részletesen elemezni kottából, 

– egyszerűbb zenei anyagban ének–zongora együtt–játékra, 

– diktálás után a tanult harmóniai fordulatokat zongorázni. 

A tanuló tudja 

– diktálás után a feldolgozott harmóniai fordulatokat fokszámokkal, számozott basszussal 

vagy négyszólamúságban lejegyezni (szűk fekvésben), 

– egyszeri hallás után a tipikus zenei formákat vázlatosan, illetve többszöri hallás után 

részletesen elemezni, 

– az összetett autentikus kadenciát emlékezetből, illetve példákat játszani, diktálás után 

zongorázni (4#, 4b előjegyzésig). 

 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

Írásbeli és szóbeli vizsga 

A vizsga feladatait az alábbiak alapján az iskola állítja össze, vagy a helyi pedagógiai 

programja alapján hasonló követelményszintű feladatsort állít. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Zeneelmélet 

Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 

 

Az alapvizsga tartalma  

Írásbeli vizsga 

– Négyszólamú példa számozott basszusának lejegyzése 4#, 4b előjegyzésig. 

– Számozott basszus kidolgozása négy szólamban, szűk fekvésben. 
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Szóbeli vizsga 

– Mintapélda zongorázása diktálás után 

– Formatani elemzés kottakép után. 

 

A vizsga értékelése 

Általános zeneelméleti ismeretek alkalmazása (felhangok, hangközök, akkordok, a 

négyszólamúság szabályai) 

Zenetörténeti tájékozottság, stílusismeret. 

A tanult formai ismeretek alkalmazása. 

 

 

Továbbképző évfolyamok 

 

3. évfolyam  

 

A továbbképző osztályok tanulói egyéb irányú tanulmányaik mellett is meg akarják őrizni 

a zenei pálya választásának lehetőségét, vagy olyan műfajban (pl. jazz zene) tanulják 

hangszerüket, melynek tanulását hatékonyan egészíti ki a zeneelmélet.  

 

Fejlesztési feladatok 

– A reneszánsz modális harmóniai fordulatok (motetták alapján), a barokk polifon 

szerkesztésmódok (Bach–invenciók és –fúgák alapján) megismerése, feldolgozása. 

– A zenei alkotóképesség és szintetizáló képesség fejlesztése. 

 

Ajánlott tananyag 

– alaphármasok szext és kvart–szext fordításai dúrban–mollban, lehetséges kötéseik, 

kapcsolataik 

– négyes hangzatok (II7, V7) 

– a reneszánsz és barokk stíluskörhöz tartozó szerkesztési formák: homofon, polifon 

(kánon, imitáció, fúga) stb. 

– a tanult stíluskörhöz tartozó vokális és hangszeres műfajok ismerete: gregorián, 

orgánum, kánon, trubadúr ének, motetta, zsoltár, korál, madrigál, kantáta, mise, 

oratórium, opera, passió, concerto grosso, prelúdium, fúga, szvit – Josquin, Palestrina, 

Lassus, Purcell, Lully, Monteverdi, Corelli, Vivaldi, D.Scarlatti, J.S.Bach, G.F.Händel 

művein keresztül 

 

Követelmény  

Tudjon a tanuló tájékozódni hallás után a reneszánsz és barokk stílus harmóniai és 

formatani jelenségeiben. 

Tudjon a tanuló kottából modális harmóniákat, reneszánsz és barokk zenei formákat 

részletesen elemezni. 

A tanult harmóniai fordulatokat diktálás után, illetve fejből mintapéldákon zongorázni 

és/vagy lejegyezni. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Két példa lejegyzése számozott basszussal, négy szólamban. 

– Mintapéldák (plagális szekvenciák, modális példák) zongorázása 4#, 4b előjegyzésig. 

– A tanult zenei formák felismerése hallás után. 

– Harmóniai és formai elemzés készítése egy addig még nem tanult mű részletéről 

(kottából). 
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4. évfolyam  

 

Fejlesztési feladatok 

– a diatonikus összhangzattan,  

– egy–egy jellegzetes alteráció a stíluskörön belül, 

– a bécsi klasszikus stílus körhöz tartozó formatani ismeretek 

 

Ajánlott tananyag 

– négyeshangzatok és fordításaik, szeptim szekvenciák,  

– szubdomináns alterációk (nápolyi szext, mollbeli IV. fok, stb) 

– a szűkített IV. fokú szeptim 

– a szubdomináns alterációk helye és feladata a zárlatban 

– mellékdomináns: I7, II7 

– hangnemi kitérés, moduláció, +1, –1 kivintkör, a váltódomináns 

– a késleltetés helye és szerepe a bécsi klasszikus zenében 

– a bécsi klasszikus stíluskörhöz tartozó vokális és hangszeres formatani ismeretek: 

motívum, frázis, zenei, mondat, periódus (előtag–utótag, fél és egész zárlat), két és 

háromtagú formák, strófikus dal, dalforma, szonáta, variáció, szimfónia pl. Haydn, 

Mozart, Beethoven művein keresztül. 

 

Követelmény  

Tájékozódni a bécsi klasszikus stílus harmóniai és formatani jelenségeiben hallás után. 

Kottából a tanult harmóniákat, zenei formákat részletesen elemezni. 

A tanult harmóniai fordulatokat diktálás után, illetve fejből mintapéldákkal zongorázni 

és/vagy lejegyezni 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Két példa lejegyzése számozott basszussal, négy szólamban. 

– Mintapéldák (szeptim és alterált hangzatokkal is) zongorázása 4#, 4b előjegyzésig. 

– A tanult zenei formák felismerése hallás után. 

– Harmóniai és formai elemzés készítése egy addig még nem tanult mű részletéről 

(kottából) 

 

 

5. évfolyam  

 

Fejlesztési feladatok 

– a romantikus kis formák feldolgozása elsősorban dalokon és zongoradarabokon keresztül 

 

Ajánlott tananyag 

– további alterációk a szubdominánsokon (bő – terckvart, bő – szext, bő – kvintszext,) a bő 

kvintes akkordok és vonzataik 

– mellékdominánsok valamennyi fokon és vonzataik 

– modulációk távolabbi hangnemekben (diatonikus, enharmónikus stb.) 

– a romantikus stíluskörhöz tartozó vokális és hangszeres formatani ismeretek pl. Schubert, 

Schumann, Liszt, művein keresztül. 

 

Követelmény  
Tájékozódni a romantikus (korai és késői) stílus harmóniai és formatani jelenségeiben 

hallás után. 
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Részletesen elemezni, kottából a tanult harmóniákat, zenei formákat.  

A tanult harmóniai fordulatokat diktálás után, illetve fejből mintapéldákkal zongorázni 

és/vagy lejegyezni. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Két példa lejegyzése számozott basszussal, négy szólamban. 

– Mintapéldák (szeptim hangzatokkal, alterált is) zongorázása 4#, 4b előjegyzésig. 

– A tanult zenei formák felismerése hallás után. 

– Harmóniai és formai elemzés készítése egy addig még nem tanult mű részletéről 

(kottából). 

 

 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A XX. század alapvető zenei irányzatainak megismerése. 

– Az eddig tanult zenei anyag készségszintű alkalmazása 

 

Ajánlott tananyag 

– a nónakkordok 

– a moduláció és a hangnemek kezelése a XX. sz. elején 

– késleltetések, alterációk szokatlan módjai 

– a harmóniai vonzások átalakulása, átalakítása  

– az eddig tanult zenei anyag készségszintű alkalmazása 

– a XX. századi stíluskörhöz tartozó formatani és harmóniai ismeretek pl. Debussy, Liszt, 

Puccini, a 2. bécsi iskola, Bartók és Kodály művein keresztül. 

 

Követelmény  

Tájékozódjon a tanult XX. századi stílus harmóniai és formatani jelenségeiben. 

Tudja részletesen elemezni kottából a tanult harmóniákat, zenei formákat.  

A tanult harmóniai fordulatokat diktálás után, illetve fejből mintapéldákkal zongorázni 

és/vagy lejegyezni 

 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Két példa lejegyzése számozott basszussal, négy szólamban. 

– Mintapéldák (késleltetésekkel, alterációkkal is) zongorázása 4#, 4b előjegyzésig. 

– A tanult zenei formák felismerése hallás után. 

– Harmóniai és formai elemzés készítése egy addig még nem tanult mű részletéről 

(kottából). 

 

 

További ajánlott tananyag évfolyambontás nélkül 

Bárdos L.: Hangzatgyakorló I–II. (EMB Z. 60095/1–2.) 

Dobszay L.: A hangok világa V–VI. (EMB Z. 6458–6459) 

Dobszay L.: Mozart–album hegedűsöknek (EMB Z. 4726, 5946) 

Frank O.: Hangzó zeneelmélet (TK ISBN 963 18, 2378 4) 

Gárdonyi Z.: Elemző formatan (EMB Z. 3995) 

Kesztler L.: Összhangzattan (EMB Z. 1184) 

Ligeti Gy.: Klasszikus összhangzattan (Zeneműkiadó Bp. 1954.) 
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Ligeti Gy.: A klasszikus harmóniarend I–II. (Zeneműkiadó Bp. (Hármas–, 

négyeshangzatok) 1956.) 

Pálfalvi J.: Bach Brandenburgi versenyei (EMB Z. 5971) 

A. Schönberg: A zeneszerzés alapjai (EMB Z. 6248) 

Weiner L.: A hangszeres zene formái (EMB Z. 1082) 

Weiner L.: Az összhangzattan előkészítő Iskolája (EMB Z. 1104) 

 

 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

A tanuló ismerje 

– a bécsi klasszikus funkciós zene harmónia– és formavilágának alapvető jelenségeit, 

– fel hallás után a tanult zenei formákat, 

– fel hallás után és nevezze meg a tanult harmóniai fordulatokat. 

 

A tanuló legyen képes 

– az általa tanult hangszeres darabokban a tanult zenei formákat felismerni, az elméleti 

ismereteket az előadásban tudatosan alkalmazni, 

– a tanult zenei formákat részletesen elemezni kottából, 

– egyszerűbb zenei anyagban ének–zongora együtt–játékra, 

– diktálás után a tanult harmóniai fordulatokat zongorázni. 

 

A tanuló tudja 

– diktálás után a feldolgozott harmóniai fordulatokat fokszámokkal, számozott basszussal 

vagy négyszólamúságban lejegyezni (szűk fekvésben), 

– egyszeri hallás után a tipikus zenei formákat vázlatosan, illetve többszöri hallás után 

részletesen elemezni, 

– az összetett autentikus kadenciát (4 #, 4 b előjegyzésig) emlékezetből, illetve példákat 

játszani, diktálás után zongorázni (4 #, 4 b előjegyzésig). 

 

A tanuló ismerje meg 

– a reneszánsz modális harmóniai fordulatokat (motetták alapján), 

– a barokk polifon szerkesztésmódokat (Bach–invenciók és –fúgák alapján), 

– a diatonikus összhangzattant, s egy–egy jellegzetes alterációt a stíluskörön belül, 

– a romantikus kis formákat, elsősorban dalokon és zongoradarabokon keresztül, 

– a XX. század alapvető zenei irányzatait. 

 

A tanuló legyen képes 

– a különböző tanult stílusok harmóniai és formatani jelenségeiben tájékozódni, 

– kottából a tanult harmóniákat, zenei formákat részletesen elemezni, 

– a tanult harmóniai fordulatokat diktálás után, illetve fejből mintapéldákat zongorázni. 

 

A tanuló tudja  

– alkalmazni a zenelmélet tárgyban szerzett (formai, harmóniai, dallami) ismereteit  az új, 

vagy a tanult hangszeres darabok elemzése során. 
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A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

Írásbeli és szóbeli vizsga 

A vizsga feladatait az iskola állítja össze a feladatok alapján vagy a helyi pedagógiai 

programja alapján hasonló követelményszintű feladatsort állít össze. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Zeneelmélet tantárgy 

Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 

 

A vizsga tartalma  

 

Írásbeli vizsga 

– Négyszólamú példa számozott basszusának lejegyzése 4#, 4b előjegyzésig. 

– Számozott basszus kidolgozása négy szólamban, szűk és tág fekvésben. 

 

Szóbeli vizsga 

– minta példa zongorázása diktálás után 

– Formatani elemzés kottakép után. 

 

A vizsga értékelése 

Általános zeneelméleti ismeretek alkalmazása (felhangok, hangközök, akkordok, a 

négyszólamúság szabályai) 

Zenetörténeti tájékozottság, stílusismeret. 

A tanult formai ismeretek alkalmazása. 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök: 

Jól hangolt zongora, 

Tábla (ötvonalas és sima), 

Jó minőségű audio– és videoberendezés, 

 

 

 

KAMARAZENE 

 

Az alapfokú művészetoktatási intézményben folyó kamarazene / társasének–tanítás – 

különösen a nem zenei pályára készülő tanulók esetében – az oktató–nevelő munka egyik 

legfontosabb tevékenysége.  

A kamarazenei attitűd elsajátításához szükséges, hogy a tanuló rendelkezzen olyan 

személyes (fizikai és érzelmi), hangszeres és vokális kompetenciákkal, melyek nélkül a 

közösségi zenélés hatékony elsajátítása nem képzelhető el. 

A kamarazene tantárgy alá tartozik a 2 fő feletti, tetszőleges összeállítású hangszeres 

és/vagy vokális szólamokból álló együttes.  

 

A kamarazene főtárgyként az alapfokú hangszeres vagy vokális évfolyamok elvégzése 

után, de kötelezően választható, vagy választható tantárgyként is tanulható. 
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A kamarazene tanítás célja feladatai 

Adjon lehetőséget a zene aktív művelésére és a kamarazene–irodalom megismerésére. 

Képezzen a közösségi együttmuzsikálásra érzékeny, önálló zenei elgondolással bíró, alkotó 

muzsikusokat. 

A kamarazenéléshez nélkülözhetetlen figyelemmegosztó és alkalmazkodóképesség 

fejlesztésével járuljon hozzá a tanulók személyiségének, egyéniségének formálásához. 

Használja ki az együttmuzsikálás közösségformáló erejét, növelje a tanulók egymás iránti 

felelősségérzetét, használja ki a társas muzsikálás által nyújtott biztonságérzetet a szorongó 

tanulók gátlásainak feloldására. 

Fejlessze a zenei hallást, az intonációs készséget, alakítsa és tudatosítsa a kamarazenei 

hallás fontosságát. 

Gyakoroltassa rendszeresen a laprólolvasást, törekedjék a zenei anyag folyamatos, kottahű, 

zeneileg igényes megszólaltatására. 

Tanítsa meg a tanulókat tájékozódni a partitúrában. 

A tananyag megválasztásával a lehetőségekhez mérten igyekezzék sokoldalú képet adni az 

eltérő létszámú és hangszerösszeállítású együttesekről. Törekedjen a művek által a 

kamarairodalomban fellelhető zenei stílusok, műfajok lehető legszélesebb spektrumából 

választani. 

Készítse fel a tanulókat amatőr kamaraegyüttesben való közreműködésre, tegye képessé 

őket a kamarazene önálló művelésére, a szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes 

elsajátítására és megszólaltatására. 

 

Fejlesztési feladatok 

A kamarazene–oktatásban az évfolyamok fejlesztési követelményei a résztvevők egyéni 

tudásszintjétől, a hangszeres / vokális szólamok adott tanévre vonatkozó összeállításától 

függenek ezért minden kamaracsoportra érvényes, éves szintekre lebontott fejlesztési 

követelményeket nem lehet megadni. 

Az alábbiakban a fejlesztési feladatokat a kamarazenélésre jellemző ismeretek és 

készségek szerint csoportosítva soroljuk fel, avval, hogy a képzés során ezek kialakítása és 

szintjének fejlesztése a képzés célja. 

 

A társas muzsikálás gyakorlati ismeretei 

– Beintés–leintés. 

– Közös levegővétel és intés. 

– Az „avizó” fogalma, sebességének tempó–meghatározó szerepe. 

– Intés felütéssel való kezdésre. 

– Lassítás, gyorsítás jelzése az intések sűrítésével, ritkításával, az alapegység 

megváltoztatásával. 

– A kamaraegyüttes elhelyezkedésének szempontjai. 

– A kottaállványok megfelelő magassága. 

 

A kottaképre vonatkozó ismeretek  

– Tájékozódási pontok: zifferek, ütemszámozás, betűjelzések. 

– Generál szünet, tacet, több ütemes szünetek jelzése. 

– Vi–de jel. 

– A másik szólam apró kottával történő megjelenése. 

– Játék partitúrából. 

 

 

 



 

 

449 

A hangolással, intonációval összefüggő ismeretek 

– A hangolás módja az adott hangszer sajátosságaiból kiindulva 

– A saját hangszer és a kamarapartnerek hangszerének hangolása. (C–hangolású illetve 

transzponáló jellege.) 

– Transzponálás, a transzpozíció fogalma. 

– A saját hangszer és a kamarapartnerek hangszerének intonációs és egyéb jellemzői. 

– A saját hangszer intonációs hibáinak javítási lehetőségei (levegőmennyiség, szájtartás, 

kéztartás, vonótartás–módosítás, segéd– illetve tisztítófogások). 

– A vokális intonációban a temperált hangszerekhez való alkalmazkodás elsajátítása 

– A vokális intonáció és az adott előadóterem akusztikai kapcsolata 

– Az akusztikus intonáció alapvető tudnivalói. 

– A hangológép jelzései. 

 

Ritmikai tudnivalók 

– Izo és hetero ritmikus játék szólamon belül és a szólamok között A hemiola értelmezése, 

játékmódja. 

– Ütemmutató nélküli kotta, bonyolult átkötött ritmusok, komplementer ritmusok. 

 

A zenei stílusokra, műfajokra vonatkozó ismeretek 

– A játszott művek formája, harmóniai világa 

– A játszott művek elhelyezése a zenetörténetben. 

– A disszonancia–konszonancia fogalma, felismerése, megvalósítása. 

– Homofon zene. 

– Polifon zene. 

– Izoritmikus zene. 

– Kánon, imitáció, fúga. 

– Cantus firmus. 

– Consort–muzsika. 

– A leggyakoribb reneszánsz, barokk és klasszikus tánctételek, táncpárok (pavane–

gaillarde, gavotte, saltarello, intrada, rigaudon, sarabande, musette, bourrée, menüett 

stb.). 

– Ellenszólam. 

– Basso continuo. 

– A kamarazene–irodalom leggyakoribb műfajai: triószonáta, fúvósötös, vonósnégyes,  stb. 

– A kortárs zene által használt kottagrafikus jelek zenei jelentése 

 

A kamarazenei játékkal összefüggő képességek, készségek fejlesztése 

– Lapról olvasás. 

– A belső hallás fejlesztése. 

– intonációs készség. 

– Az improvizációs készség fejlesztése (reneszánsz és barokk művekben, jazz–zenében). 

– A figyelem megosztása a saját és a többi szólam, illetve az összhangzás közt. 

– Alkalmazkodás a hangképzés, dinamika, karakter, stílus stb. terén. 

 

 

1. évfolyam 

 

Ajánlott tananyag 

Homofon, izoritmikus táncok, korálok, egyszerű kánonok, kezdőknek szánt pedagógiai 

célú művek megszólaltatása. 
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Követelmények 

A tanuló legyen képes 

– megadott hangra önállóan hangolni, 

– hangolni, intonálni a hangológép jelzéseinek megfelelően, 

– be– illetve leintésre játékát pontosan megkezdeni (felütésre is), és befejezni, 

– be– és leinteni, 

– az avizó, a beintés alapján a helyes tempót azonnal felvenni, 

– biztosan tempót tartani, 

– intonációs hibáit javítani a tanár jelzései alapján, 

– a tanár jelzései alapján hangerőben alkalmazkodni, 

– homofon műben tájékozódni, hiba esetén visszatalálni. 

 

A tanuló legyen tisztában 

– saját hangszere intonációs jellemzőivel, 

– a különböző ütemfajták ütemsúlyaival, 

– a disszonancia–konszonancia súlyviszonyaival, 

– a játszott művek stílusával, műfajával, formájával. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Legalább két, rövid, különböző tempójú, karakterű műből (tételből) álló 6–8 percnyi 

zenei anyag 

 

 

2. évfolyam 

 

Ajánlott tananyag 

Homofon, izoritmikus táncok, korálok, egyszerű kánonok, kezdőknek szánt pedagógiai 

célú művek megszólaltatása. 

 

Követelmények 

A tanuló legyen képes 

– játék közben új tempót felvenni a partner jelzése alapján, 

– lassítani–gyorsítani a partner jelzése alapján, 

– tempóváltozásokat ő maga is jelezni, 

– szükség esetén lebegésmentesen hangot képezni, 

– legalább a hosszan álló harmóniákban, záróakkordokban önállóan intonálni a basszushoz 

vagy a stabil hangolású hangszerhez, 

– disszonanciákat kiemelni a tanár kérésére, 

– a tanár jelzése alapján szólamát – szerepének megfelelően – kiemelni vagy háttérbe 

helyezni, 

– eltolt ritmusokat, hemiolákat stb. helyesen hangsúlyozni. 

 

A tanuló legyen tisztában 

– az együttesben szereplő hangszerek hangolásával (C–hangolású vagy transzponáló 

jellegével), 

– a saját hangszerére jellemző intonációs hibák javítási lehetőségeivel, 

– a játszott művek stílusával, műfajával, formájával. 
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Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Koncertszerű, 6–8 perces, különböző tempójú és karakterű művekből (tételekből) álló 

műsor. 

 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

A tanuló legyen képes 

– megadott hangra önállóan hangolni, 

– hangolni, intonálni a hangológép jelzéseinek megfelelően, 

– be– illetve leintésre játékát pontosan megkezdeni (felütésre is), és befejezni, 

– be– és leinteni, 

– az avizó, a beintés alapján a helyes tempót azonnal felvenni, 

– biztosan tempót tartani, 

– játék közben új tempót felvenni a partner jelzése alapján, 

– lassítani–gyorsítani a partner jelzése alapján, 

– tempóváltozásokat ő maga is jelezni, 

– intonációs hibáit javítani a tanár jelzései alapján, 

– homofon műben tájékozódni, hiba esetén visszatalálni. 

 

A tanuló legyen tisztában 

– saját hangszere intonációs jellemzőivel, 

– a különböző ütemfajták ütemsúlyaival, 

– a játszott művek stílusával, műfajával, formájával. 

 

Ismerje 

– a játszott kamarazenei anyag szerzőinek nevét, a művek címét, valamint tudja helyesen 

kiejteni és leírni azokat, 

 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Kamarazene főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

Két különböző stílusú és karakterű kamaramű vagy tétel koncertszerű bemutatása; 

Máriássy–Varasdy–Zilcz: Bevezetés a társas zenélés gyakorlatába I–II. (EMB), W. A. 

Mozart: Kürtduók (EMB), Kratochvil, J. K. Triók (Supraphon), Máriássy I. R. Reneszánsz 

művek (EMB 6974) Németalföldi mesterek művei három vagy négy hangszerre (Czidra 

L.) (EMB 8367 EMB 8368), Táncok és kontratáncok (Bali János szerk.) EMB14160, 

Kamaraének–mesterei (EMB 14058/A) nehézségi szintjén. 

 

A vizsga értékelése  

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 
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– hangszerkezelés, 

– technikai felkészültség, 

– állóképesség.  

– hangképzés, 

– intonáció, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– speciális technikai elemek alkalmazása 

– árnyalt dinamikák alkalmazása,  

– változó tempók önállóan és együttesben, 

– a vibrato helyes alkalmazása, 

– előadásmód, 

– alkalmazkodóképesség, 

– szép, érthető szövegmondás (vokális kamarazene) 

 

 

Továbbképző évfolyamok 

 

3. évfolyam 

 

Ajánlott tananyag 

Bonyolultabb ritmikájú táncok, többszólamú kánonok, egyszerű polifon művek, 

népdalfeldolgozások megszólaltatása. 

 

Követelmények 

A tanuló legyen képes 

– bonyolultabb átkötött ritmusokat, komplementer ritmusokat gond nélkül eljátszani, 

– partitúrából játszani, 

– a helyes intonációt crescendo–decrescendo során is megőrizni, 

– segéd– illetve tisztítófogásokat önállóan alkalmazni, 

– figyelmét megosztani a saját és a többiek szólama közt, 

– saját szólamának szerepét önállóan felismerni, annak megfelelően szólamát kiemelni 

vagy háttérbe helyezni, 

– figyelemmel kísérni az összhangzást is, 

– a tanár útmutatásainak megfelelően hangképzésben, dinamikában, artikulációban stb. 

alkalmazkodni, 

– a disszonanciákat önállóan felismerni, kiemelni és feloldani. 

 

A tanuló legyen tisztában 

– a játszott művek stílusával, műfajával, formájával, 

– az együttjátszó hangszerek intonációs és egyéb jellemzőivel, 

– az akusztikus intonáció alapvető tudnivalóival. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Koncertszerű, legalább 8 perces, változatos, lehetőleg ciklikus művet is tartalmazó 

műsor. 
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4. évfolyam 

 

Ajánlott tananyag 

Bonyolultabb ritmikájú táncok, többszólamú kánonok, egyszerű polifon művek, 

népdalfeldolgozások megszólaltatása. 

 

Követelmények 

A tanuló legyen képes 

– együttesével önállóan elhelyezkedni a próba illetve a koncert színhelyén, az akusztikai és 

egyéb körülményeket is szem előtt tartva,  

– folyamatosan, kottahűen lapról olvasni, 

– ütemmutató nélküli szólamban ritmikailag tájékozódni, 

– minimális mértékben díszítéseket improvizálni (reneszánsz, barokk művekben, jazzben), 

– polifon műben „elúszás” esetén – partitúrából játszva – visszatalálni, 

– saját szólamán belül és a partnerekhez is önállóan intonálni, 

– saját hangszerén önállóan tisztítófogásokat keresni és alkalmazni, 

– önállóan alkalmazkodni a hangképzés, dinamika, stílus, artikuláció stb. terén, 

– kb. félórányi műsort koncentráltan, koncertszerűen végigjátszani. 

 

A tanuló legyen tisztában 

– a játszott művek stílusával, műfajával, formájával. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Koncertszerű, különböző stílusú művekből vagy egy hosszabb előadási darabból álló 

legalább 8–10 perces műsor.  

 

 

5. évfolyam 

 

Ajánlott tananyag 

Szonáták, divertimentók, nehezebb polifon művek megszólaltatása. 

 

Követelmények 

A tanuló legyen képes 

– készségszinten használni az elmúlt négy évben tanult ismereteket. 

– irányítani a kamaracsoport játékát ill. alkalmazkodni az irányításhoz 

– önállóan kijavítani ill. kijavíttatni a felmerülő intonációs problémákat 

– meghallani, felismerni a tempóvétel következtében kialakuló pozitív és negatív zenei 

folyamatokat 

– a lapról olvasott anyagban is elhelyezni a helyes artikulációt 

– az adott zenemű stílusához igazodó artikuláció, hangképzés megvalósítására 

– önállóan olvasni a XX.sz.– i kottaképet 

– önállóan kialakítani a barokk díszitéseket 

– önállóan improvizálni megadott zenei anyagra a társai szólamához alkalmazkodva 

 

A tanuló legyen tisztában 

– a játszott művek stílusával, műfajával, formájával 
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Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Koncertszerű, különböző stílusú művekből vagy egy hosszabb előadási darabból álló 

legalább 8–10 perces műsor 

 

 

6. évfolyam 

 

Ajánlott tananyag 

Szonáták, divertimentók, nehezebb polifon művek megszólaltatása. 

 

Követelmények 

A tanuló legyen képes 

– teljesen önállóan alkalmazkodni a hangképzés, dinamika, stílus, artikuláció stb. terén, 

– teljesen önállóan kialakítani az adott zenemű stílushű előadásához illő hangképzést, 

dinamikát, artikulációt stb.  

– az előző évek ismeretanyagának teljesen önálló alkalmazására, „koncertszerű” 

lapróljátékra 

– kb. félórányi műsort koncentráltan, koncertszerűen végigjátszani 

 

A tanuló legyen tisztában 

– a játszott művek stílusával, műfajával, formájával 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Koncertszerű, különböző stílusú művekből vagy egy hosszabb előadási darabból 

minimum 10 perces műsor. 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

A tanuló legyen képes 

– bonyolultabb átkötött ritmusokat, komplementer ritmusokat gond nélkül eljátszani, 

– partitúrából játszani, 

– a helyes intonációt crescendo–decrescendo során is megőrizni, 

– figyelmét megosztani a saját és a többiek szólama közt, 

– saját szólamának szerepét önállóan felismerni, annak megfelelően szólamát kiemelni 

vagy háttérbe helyezni, 

– figyelemmel kísérni az összhangzást is, 

– polifon műben „elúszás” esetén – partitúrából játszva – visszatalálni, 

– saját szólamán belül és a partnerekhez is önállóan intonálni, 

– önállóan kialakítani az adott zenemű stílushű előadásához illő hangképzést, dinamikát, 

artikulációt stb.  

 

A tanuló legyen tisztában 

– a játszott művek stílusával, műfajával, formájával, 

– az együttjátszó hangszerek intonációs és egyéb jellemzőivel, 

– az akusztikus intonáció alapvető tudnivalóival. 

 

Ismerje 

– az egyes tételtípusok jellegzetességeit.  
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A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Kamarazene főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

Két különböző stílusú és karakterű kamaramű koncertszerű bemutatása. A játszott művek 

tükrözzék a 6. évfolyamon elvárható nehézségi szintet; Devienne, F. Triók Op.21, 

Buxtehude: Laude Sion – kantáta, Gabrielli: Five Ricercar, Mihály A.: Kis toronyzene, 

Scheidt, Brass quintets I–II, Locatelli Triószonáták Op.5, Haydn Divertimentók, Mozart 

Négykezes szonáták, Brahms: Waltzer, Kerényi: Társasének nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot lehet kottából játszani. 

 

A vizsga értékelése  

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangszerkezelés, 

– technikai felkészültség, 

– állóképesség.  

– hangképzés, 

– intonáció, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– speciális technikai elemek alkalmazása 

– árnyalt dinamikák alkalmazása,  

– változó tempók önállóan és együttesben, 

– a vibrato helyes alkalmazása, 

– előadásmód, 

– alkalmazkodóképesség, 

– szép, érthető szövegmondás (vokális kamarazene) 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök: 

A tanulandó művek stílusának, műfajának megfelelő, jól hangolt billentyűs hangszer 

(zongora, csembaló, spinét, esetleg elektromos hangszer). 

Kottaállványok. 

Hangológép. 

Metronóm. 

 

 

 

ZENEKAR 

 

A zenekari foglalkozások célja, hogy sajátos eszközeivel teremtsen lehetőséget az alapfokú 

és a továbbképző évfolyamok tanulói számára, hogy – az egyéni foglalkozásokon 
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elsajátított tudás felhasználásával – érzelmileg gazdag, harmonikus személyiséggé 

válhassanak. 

Ösztönözze a tanulókat, hogy a zenekari játék közben megszerzett zenei kifejezőkészséget 

és technikai eszközöket használják fel az egyéni hangszeres játékban is. 

Hozzon létre együttműködést a tanulók tudásának különbözőségéből. 

Mutasson utat a közösség erejével a toleráns magatartásra. 

Alakítsa ki a kultúra iránti nyitottságot. 

Hangsúlyozza a művészetek aktív művelésének fontosságát. 

 

A zenekari foglalkozások feladatai 

A tanulók megismertetése az alapvető zenekari játékmódokkal. 

A különböző zenei stílusokban használt előadói hagyományok bemutatása. 

A „zenekari hallás” fontosságának alakítása, tudatosítása. 

A figyelem időtartamának és elmélyítésének (vertikális–horizontális) fejlesztése. 

Az egységes zenekari ritmusjáték kialakítása, tudatosítása. 

Az arra alkalmas tanulók felkészítése professzionális együttesben való játékra. 

A különböző hangszercsoportoknak megfelelő – a zenekari ülésmódból adódó – helyes 

hangszerkezelés kialakítása, egységesítése. 

 

A zenekari munkában a fejlesztési cél és feladat az együttes fajtájától, az adott hangszer–

összeállításra íródott/átírt repertoártól, valamint az együttesben résztvevők egyéni 

tudásszintjétől függ. 

A játszandó művek kiválasztásánál fokozott figyelmet kíván az egyes részfeladatok 

(szólamok) megfelelő szintű megvalósítása, gondosan mérlegelve a befektetett időt, 

energiát, s a munka közben megőrzendő játékkedvet, mert ez alapvető feltétele az egész 

mű minőségi megszólaltatásának, a magasabb értékű esztétikai szint elérésének 

A „klasszikus” összeállítások (vonós–, fúvószenekar) mellett a helyi igényeknek, 

lehetőségeknek megfelelően számtalan hangszeres összeállítás működhet eredményesen, e 

miatt éves szintre lebontott egységes fejlesztési követelményeket nem lehet megadni.  

 

A megjelölt fejlesztési követelményeket elsősorban a közös zenekari játék kialakítására és 

fejlesztésére jellemző ismeretek és készségek szerint három csoportra bontva ( összevont 

évfolyamok) soroljuk fel. 

 

Kezdő   1–2. évfolyam (    –14 éves korig) 

Középhaladó  3–4. évfolyam (12–18 éves kor) 

Haladó   2–6. évfolyam (16–22 éves kor) 

 

Kezdő csoport 

 

Fejlesztési feladatok 

– A helyes zenekari ülés kialakítása. 

– Egymásra figyelés, alkalmazkodás. 

– Hosszú és rövid hangok. 

– A szólamon belüli frazeálás betartása. 

– Zenekari hallásfejlesztés, többszólamúság. 

– Tempóvétel, tempótartás. 

– Dinamikai folyamatok kialakítása. 

– A zenekari kommunikáció kialakítása (a karnagy és a zenekar, illetve a zenekari 

szólamok között). 
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Ajánlott tananyag 

Fúvószenekar 

Apáthy: Fúvószenekari iskola I. (Baranya Megyei Művelődési Központ) 

Barnes: Kis virtuóz 

Csajkovszkij: Chanson triste (Népművelési Intézet, Budapest) 

Csajkovszkij: Diótörő – részlet (Carl Fischer New York) 

Czidra: XVII. századi magyar táncok 

Gyermekdalok (Apáthy feld.) 

Lijnshooten: Suit uit het Antwerpse Dansboek (Molenaar) 

Orosz album: Első lépések (Pervie Sagi) (Moszkva) 

Purcell: Air & Marsch (Bourne Co. New York, USA) 

Susato: Pavane 

Wagner: Das Blasorchester I. (Pro musica Verlag Leipzig – Berlin) 

Watz: Acht Bläzersätze alter Meister (Rundel) 

Watz: Premier (Rundel) 

 

Vonószenekar 

Decsényi: Kati dalai ((EMB Z. 8279) 

Decsényi: Népdal (EMB 12362) 

Zempléni: Zenés utazás (YFE 002) 

Vivaldi: C–dúr csellóverseny (EMB Z. 12048, Z. 12049/szólamok) 

Vivaldi: d–moll concerto (EMB Z. 6538, Z. 6539/szólamok) 

Renaissance és barokk táncok, kórusok, korálok 

 

Gitáregyüttesek  

Gitárduók kezdők számára (Mosóczi M.) „Kezdők muzsikája” (EMB 8805) 

44 Könnyű duett két gitárra (Benkő D.) „Régi kamarazene” (EMB 8819) 

Staak, P. van der: 9 Easy Guitar Quartets (Broekman und Peppel Amsterdam Nr. 873) 

 

Követelmény 

A különböző hangszercsoportoknak megfelelő hangszerkezelés egységesítése, a zenekari 

ülésmódból adódó helyes hangszertechnikai mozgások kialakítása. 

 

Az év végi meghallgatás anyaga 

– Év végi meghallgatás: 10–12 perces nyilvános bemutató. 

 

 

Középhaladó csoport 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az eddig tanult ismeretek, készségek fejlesztése, adott esetben önálló használata 

– A zenekari hangzás iránti igényesség kialakítása, alkalmazása. 

– Dinamikai és ritmikai folyamatok árnyalása, fejlesztése. 

– A tempóvétel és –tartás differenciálódása. 

– A zenekari kommunikációs lánc tudatosításának elkezdése. 

 

Ajánlott tananyag 

Fúvószenekar 

Apáthy: Fúvószenekari iskola II–III. évfolyam (Baranya Megyei Művelődési Központ) 
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J. S. Bach: 6 Choral (Molenaar) 

Balázs: Gyermekrajzok (EMB) 

Balázs: Négy kép (EMB) 

Bartók: Gyermekeknek (Népművelési Propaganda Iroda, illetve Boosey & Hawkes)  

Bizet – Scsedrin: „Carmen”  

Cser: Csongrádi dalok 

Händel: Largo (Rundel) 

Händel: Lascia ch’io piango 

Haydn: Szent Antal Choral (Ph. Grosch Verlag München) 

Lully: Balletto (Wilhelm Halter Verlag Karlsruhe) 

Orosz album: Első lépések II. (Moszkva) 

Susato: Renaissance suite (Rundel) 

Purcell: Trombitaszó és ária (Boosey & Hawkes) 

Purcell: Győzelmi ének az Arthur király című operából (Bourne Co. New York, USA) 

Wagner: Das Blasorchester II. (Pro musica Leipzig – Berlin) 

 

Vonószenekar 

J. S. Bach: Bauern–Kantate (Parasztkantáta) (Peters 11693) 

Bartók: Erdélyi táncok (Darvas feldolg.) (EMB Z. 4329) 

Beethoven: 12 kontratánc (Breitkopf B. 253) 

Csajkovszkij – Weiner: Chanson triste (EMB Z. 3202) 

Farkas F.: Musica Serena (EMB Z. 12615) 

Farkas F.: Négy tánc a Vietórisz–kódexből (EMB Z. 5834) 

Händel – Maros: Kis szvit (EMB Z. 3105) 

Mozart: Sinfonietta (EMB Z. 2409) 

Rózsavölgyi: Első magyar társastánc (Doblinger D. 11316, 11317/szólamok) 

Sugár: Rondó zongorára és ifjúsági zenekarra (EMB Z. 1784) 

 

Gitáregyüttesek  

Hume,T: Két trió (EMB 13721) 

Régi angol muzsika két gitárra (Mosóczi M) „Musica per chitarra” (EMB 8564) 

Régi francia muzsika két gitárra (Mosóczi M.) „Musica per chitarra” (EMB 8900) 

 

Követelmény 

A közös alkalmazkodás képességének kialakítása. 

 

Az év végi meghallgatás anyaga 

– Év végi meghallgatás: 15–30 perces nyilvános hangverseny. 

 

 

Haladó csoport 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az eddig tanult ismeretek, készségek további fejlesztése. 

– A zenekari rubato játékmód elsajátítása. 

– A zenekari kommunikációs lánc tudatos alkalmazása. 

 

Ajánlott tananyag 

Fúvószenekar 

Albinoni: Adagio (Molenaar) 
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J. S. Bach: Prelúdium és fúga, B–dúr (Warner Bros New York) 

J. S. Bach: Fantázia (William Allen Music, USA) 

J. S. Bach: Sinfonia (Molenaar) 

Bartók: Este a székelyeknél (Kliment) 

Bartók: Erdélyi táncok (Népművelési Intézet) 

Bogár: Székely legényes (Népművelési Intézet) 

Balázs: Musica piccola (EMB) 

Balázs: Előjáték (EMB) 

Corelli: Adagio (Studio P/R Indiana, USA) 

Debussy: A kis néger 

Debussy: Kis szvit 

Eördögh J.: Kis nyitány (Népművelési Intézet) 

Eördögh J.: Magyar nyitány (Népművelési Intézet) 

Hidas: Capriccio (EMB) 

Hidas: Vidám zene (EMB) 

Hidas: Concertino 

Hidas: Szvit (EMB) 

Hidas: Fantázia és fúga (EMB) 

Hidas: Népdal szvit III. (EMB) 

Händel: Tűzijáték szvit (különféle tételek más–más feldolgozása) 

Händel: Vízi zene (különféle tételek más–más feldolgozása) 

Erkel: Fegyvertánc (Népművelési Intézet, Pécs) 

Kodály: Intermezzo a Háry–szvitből (Népművelési Intézet) 

Kodály: Toborzó (Népművelési Intézet) 

Kodály: Kállai kettős (Népművelési Intézet) 

Ujj Viktor G.: Két zenekari etűd (Népművelési Intézet) 

Zempléni: Változatok egy Stravinsky–téma nyomán (kézirat) 

 

Vonószenekar 

Albinoni: Sonata à Cinque (Boosey & Hawkes B&H 17393, 11663/szólamok) 

J. S. Bach: Andante (Rózsavölgyi 6103, 6104) 

Bartók: Két román tánc op. 5 (Rózsavölgyi 6376) 

Corelli: Karácsonyi concerto grosso (Peters 11351) 

Händel: Concerto grosso op. 6 no. 8 (Peters 938 HW 30) 

Händel: Vízizene (Dvfm 4207) 

 

Gitáregyüttesek  

Domeniceni, C.: 4 darab 4 gitárra (Edition margaux em. 4005) 

Farkas F.: Musique de Ugrócz (Ed. musicali Ancona, Milano) 

Joplin, S.: Ragtime – Két darab két gitárra (Fodor F.) „Musica per chitarra” (EMB 12496) 

 

Követelmény 

Önálló kamarazenekari játék kialakítása. 

 

 

Az év végi meghallgatás anyaga 

– Év végi meghallgatás: 25–40 perces nyilvános hangverseny 
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Követelmények a program elvégzése után 

 

A tanuló ismerje meg 

– a zenekar/együttes egyes részeinek különböző funkcióit, 

– az alapvető zenekari játékmódokat, 

– az egyes zenetörténeti stílusok és hangszerek előadói hagyományait. 

 

Legyen képes 

– szólamát helyes tempóban, dinamikában, stílusban, az adott műben a zenekar egészében 

betöltött funkciója szerint eljátszani, 

– a szólamon belüli és a szólamok közötti harmonikus együtt–játékra irányítani figyelmét, 

– a szólambeosztáshoz igazodó új zenei anyagot lapról játszva is megszólaltatni. 

 

Tudja alkalmazni 

– az alapvető egységes zenekari játékmódhoz tartozó hangszertechnikai ismereteket, 

– a zenekari hallásfejlesztés közben kialakuló figyelmet, a többszólamúságra, a dinamikai 

és ritmikai folyamatok árnyalására, a tempóvétel és –tartás differenciálására, 

– a zenekari kommunikációs lánc (karnagy–zenekar, zenekari szólamok között) 

folyamatát. 

 

Továbbá  

A tanuló legyen képes 

– felnőtt amatőr zenekarban játszani, 

– részt venni önálló kamarazenekari produkcióban. 

 

Alkalmazza tudatosan 

– a zenekari kommunikációs láncot, 

– a zenekari rubato játékot. 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök: 

Az együttes működéséhez szükséges hangszerek 

A létszámhoz igazodva kottapultok, karfa nélküli székek. 

Felvételek készítéséhez (a produkció értékeléséhez) audio– és videofelvevő és –lejátszó. 

 

 

1.10.4. VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK 

 

IMPROVIZÁCIÓ 

 

Az improvizáció spontán szerkesztés, gyors reagálás egy zenei problémára, amelynek az 

azonnaliság ad különös izgalmat; a kompozíció hosszabb ideig tartó szerkesztés 

eredménye, melyben a gondolat finomítására, csiszolására nyílik lehetőség. 

A kétféle tevékenység folyamatos és egyidejű jelenléte segíti a kreatív, problémamegoldó 

gondolkodás kialakítását, felkelti és fokozza a figyelmet, döntésre késztet és kialakítja a 

gyors reagáló készséget. 
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Az improvizáció tantárgy feladatai: 

– az improvizációs készség kialakításának és fejlesztésének módszeres megvalósítása, 

kiegészítve kompozíciós feladatokkal, esetleg vizuális – és egyéb – analógiákkal, 

különös tekintettel az interdiszciplináris kapcsolatokra, 

– az improvizációnak a zeneművek interpretációs feladataival párhuzamosan és azokkal 

összhangban – kölcsönhatás formájában – szerepet kell kapnia a képzés teljes 

folyamatában, 

– a zenei nyelv spontán, önálló elsajátításának és alkalmazásának segítése, 

– a zenei hallás és ritmusérzék fejlesztése, 

– bizonyos általános képességek (memória, önkontroll, döntési készség, szuggesztivitás) 

fejlesztése, 

– a zenei szerkesztés (összhangzattan, ellenponttan, formatan stb. elemeinek) 

zeneművekben való felismerése és kreatív alkalmazása, 

– tájékozódás a különböző zenei stílusokban, az egyes stílusok mélyebb ismerete és a 

stílusokban való önálló rögtönzőkészség megszerzése, 

– az interpretációs készség fejlesztése, 

– a zenei fantázia és a zenei érzékenység fejlesztése, 

– a zenei kreativitás és általában a kreatív gondolkodás kialakítása és fejlesztése. 

 

 

Előkészítő évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek 

– Zenei elem: hang (erő, idő, magasság, szín). 

– Szerkezeti elv: ellentét, átmenet. 

– Ismerkedés a hangokkal (természeti hangok, emberi hangok, tárgyak–, hangszerek 

hangjai). 

– Ismerkedés a hangkeltő eszközökkel és a hangszerekkel. 

– Hangzáskarakterek, hangkarakterek, – hangképzés, artikuláció – („pontszerű” – 

„vonalszerű” – „foltszerű” hangzások: egymástól elválasztott hangok, egymással 

összekötött hangok, hosszan szóló hangcsoportok). 

– Ismerkedés az ABC–s hangokkal (törzshangok, oktávok) 

– Hangok a hangszeren. 

 

Ritmika 

– A hangok és a szünetek értéke. 

– Egyenletes – nem egyenletes.  

– Páros – páratlan metrum.  

 

Forma 

– Kötött és kötetlen formák. 

 

Választható improvizációs feladatok 

– Egyszerű improvizációk a hangok különböző megszólaltatási lehetőségeire építve, 

kapcsolatban az erővel, idővel, magassággal és hangszínnel – ellentétek, átmenetek – 

fokozások – feszültségek – feloldások (a szerves zenei építkezés, a meggyőző és 
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élményszerű interpretálás érdekében). 

– Hangok és szünetek kapcsolata. 

– „Pontszerű” – „vonalszerű” – „foltszerű” hangzások és ezek különböző kombinációi. 

– Különféle hangulatok, történések stb. hangzásai. 

– Improvizáció egy adott hangmagasságon – ellentétek, átmenetek. 

– Improvizáció meghatározott metrumú ritmussorra, a hangok szabadon választhatók. 

– Kötött és kötetlen formák. 

– Párbeszédek a fentiekre építve (tanár és tanuló, tanuló és tanuló játéka). 

– Szóló–tutti játékok. 

 

Kompozíciós feladatok 

– Egyszerű ritmuskompozíció írása, megadott értékek, megadott szünetek használata, 

megadott metrum és ütemszám. 

 

Ajánlott tananyag 

Sáry László: Társasjáték 

Hunyadi Zsuzsanna: A zeneértés alapjai– Zongoraiskola I. 

Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve 

Apagyi Mária: Zongorálom 

 

Követelmények  

Az évfolyam zenei ismereteinek legalább minimális szintű elsajátítása és kreatív 

alkalmazása: 

– a törzshangok hangszeren történő megszólaltatása a hangok tulajdonságai alapján; 

– a legegyszerűbb hang– és szünetértékek ismerete és alkalmazása; a 2/4–es, ütem 

felismerése és alkalmazása. 

A tanuló legyen képes zenei eszközökkel ellentéteket, átmeneteket létrehozni. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) 

– Egy improvizáció, 

– Egy megírt és előadott ritmuskompozíció. 

 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek 

– Az előképző 1. évfolyam anyagának összefoglalása és szerves folytatása. 

– Zenei elem: hang. 

– Szerkezeti elv: ellentét, átmenet. 

– Ismerkedés a hangokkal, a hangkeltő eszközökkel és a hangszerekkel. 

– Hangzáskarakterek, hangkarakterek – hangképzés, artikuláció. 

– Kottaolvasás, kottaírás (vonalrendszer, kulcsok). 

– Kottaírás: a hagyományos és a mai zene notációja. 

– Hangközök. 

– Bichord, trichord, tetrachord, pentachord. 

– Pentatónia. 

– Kromatikus hangsor (különböző szelvények). 

– Egészhangú skála (különböző szelvények). 

– Felhangok. 
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Ritmika 

– A hangok és a szünetek értéke. 

– Egyenletes – nem egyenletes. 

– Páros – páratlan metrum. 

 

Forma 

– Kötött és kötetlen formák. 

– Négyütemes zenei egységek (2+2 ütemek). 

 

Választható improvizációs feladatok 

– Egyszerű improvizációk a hangok különböző megszólaltatási lehetőségeire építve, 

kapcsolatban az erővel, idővel, magassággal és hangszínnel – ellentétek, átmenetek – 

fokozások – feszültségek – feloldások (a szerves zenei építkezés, a meggyőző és 

élményszerű interpretálás érdekében). 

– A hangszer megszólaltatási lehetőségeinek széles skálája. 

– Hangok és szünetek kapcsolata. 

„Pontszerű” – „vonalszerű” – „foltszerű” hangzások és ezek különböző kombinációi. 

– Különféle hangulatok, történések stb. hangzásai. 

– Improvizáció egy adott hangmagasságon – ellentétek, átmenetek, meghatározott 

hangközzel, 2 – 3 – 4 – 5 egymás melletti hangra építve, pentaton improvizációk, 

kromatikus hangsor néhány hangjával, egészhangú hangsorral (vagy néhány hangjával). 

– Felhangjáték improvizáció. 

– Improvizációk meghatározott értékű hangokkal (páros, páratlan metrumban). 

– Meghatározott metrumú ritmussorra történő improvizáció, a hangok szabadon 

választhatók. 

– Kötött és kötetlen formák. 

– Négyütemes zenei egységekből álló improvizáció. 

– Négysoros improvizációk. 

– Párbeszédek a fentiekre építve. 

– Szóló–tutti játékok. 

 

Kompozíciós feladatok 

– Egyszerű ritmuskompozíció írása, megadott értékek, megadott szünetek használata, 

megadott metrum és ütemszám. 

– Egy, vagy néhány hangból álló kompozíció. 

 

Ajánlott tananyag 

Sáry László: Társasjáték 

Hunyadi Zsuzsanna: A zeneértés alapjai– Zongoraiskola I. 

A hangszeres, illetve szolfézsórákon tanult bármely mű, például Kurtág György: Játékok I. 

kötet, Sári József: Bicinien (két hegedűre), Gonda János: A rögtönzés világa I. 

Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve 

 

 

Követelmények 

Az évfolyam zenei ismereteinek legalább minimális szintű elsajátítása és kreatív 

alkalmazása: 

A törzshangok és oktávok ismerete, egyszólamú kottaírás violin– vagy basszuskulcsban; az 

egész–, fél–, negyed–, nyolcadhang és szünetértékek ismerete és alkalmazása; 
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A 2 /4–es, 3/4–es, ütemek felismerése és alkalmazása. 

A tanuló legyen képes zenei eszközökkel ellentéteket, átmeneteket létrehozni. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) 

– A tanult anyaghoz kapcsolódó improvizáció; 

– Egy megírt és előadott ritmuskompozíció, vagy néhány hangra épített egyszólamú 

kompozíció. 

 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek 

– Az előkészítő évfolyamok anyagának összefoglalása, kiegészítése és szerves folytatása. 

– Zenei elem: hang. 

– Szerkezeti elv: ellentét, átmenet, párhuzam, tükörkép. 

– Kottaolvasás, kottaírás (vonalrendszer, kulcsok, módosítójelek). 

– Kottaírás: a hagyományos és mai zene notációja. 

– Bichord, trichord, tetrachord, pentachord. 

– Pentatónia.  

– Variációk, variáns. 

– Dallamépítkezés (lépés, ugrás, hangismétlés). Legato – staccato játékmód. 

– Párbeszédek a fentiekre építve. 

– Felhangok. 

– Dallam–kíséret–viszonyok (orgonapont, dudakíséret, ostinato, kettősfogás, akkord). 

– Dallam – dallam viszonyok (unisono, párhuzam, ellenmozgás, tükörkép). 

 

Ritmika 

– Átkötött hang. 

 

Forma 

– Kötött és kötetlen formák. 

– Négyütemes zenei egységek (2+2 ütemek, kérdés–válasz–viszonyok). 

– Nyolcütemes periódus (4+4 ütemes tagolódás). 

 

Választható improvizációs feladatok 

– Hangszerbemutató improvizáció (a hangszeren létrehozható hangok és hangzások széles 

skálán történő megszólaltatása). 

– Hangzások és színek a hangszeren. 

– Különböző hangzások egymáshoz való viszonyítása. 

– Adott hang más–más környezetben. 

– Improvizáció meghatározott hangközzel, meghatározott metrumban, meghatározott 

ütemszámmal, vagy szabadon. 

– Egyszólamú játék (legato, staccato, vagy legato és staccato) 2, 3 vagy 4 egymás melletti 

hanggal. 

– Pentachord (dúr vagy moll) dallamok páros (páratlan) metrumban, meghatározott 

ütemszámmal, egy szólamban vagy egyszerű többszólamú szerkesztésben. (Egy tanuló 

játéka, vagy tanár és tanuló játéka). 
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– Pentaton improvizáció. 

– Improvizáció néhány hangos motívumra építve, figyelve a motívum– és ritmusvariálás 

különböző lehetőségeire és az adott motívum más–más hangon való megjelenésére 

(transzponálás). 

– Improvizációk egy kiválasztott zenei elvre és annak variációira építve. 

– Unisono improvizációk – párhuzamos szerkesztésű improvizációk (megadott vagy 

szabadon választott hangkészlet). 

– Tükörkép–improvizációk (ritmus–tükörképek, dallam–tükörképek; megadott vagy 

szabadon választott hangkészlet). 

– Improvizációk meghatározott ritmikai problémára építve. 

– Improvizációk kétszólamú ritmussorra építve. A hangkészlet szabadon választható. 

– Improvizációk négyütemes egységekre építve, 2+2 ütem, kérdés–válasz viszony. (A 

tanár kérdez, a tanuló válaszol vagy fordítva). 

– Improvizációk nyolcütemes egységekre építve, 4+4 ütem, kérdés–válasz viszony. 

– Négysoros dallam improvizációk. 

– Különböző hangulatokra, történésekre épített improvizációk. 

– Fokozások – feszültségek – feloldások (a szerves zenei építkezés, a meggyőző és 

élményszerű interpretálás érdekében). 

– Mesterek kompozícióihoz kapcsolódó improvizációk. 

 

Kompozíciós feladatok 

– Az év folyamán lehetőleg minél több improvizációs szempont kompozícióban is kerüljön 

feldolgozásra, legalább egyszólamú szerkesztésben, violin– vagy basszuskulcsban. 

 

Ajánlott tananyag 

A hangszeres, illetve szolfézsórákon tanult bármely mű, például: 

Bartók Béla: Mikrokozmosz I. kötet 

Kurtág György: Játékok I. kötet 

Hunyadi Zsuzsanna: A zeneértés alapjai– Zongoraiskola I. 

Papp Lajos: 27 kis zongoradarab 

Sári József: Bicinien 

Sári József: Lépésről lépésre… 

Sári József: Sul Tasto 

Gonda János: A rögtönzés világa I. kötet 

Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve 

 

Követelmények 

Az évfolyam zenei ismereteinek legalább minimális szintű elsajátítása és kreatív 

alkalmazása: 

kottaolvasás–kottaírás violin– és/vagy basszuskulcsban; 

módosítójelek ismerete és alkalmazása; 

A tanuló legyen képes zenei eszközökkel variánsokat, párhuzamokat, tükörképeket 

létrehozni. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) 

– Két különböző jellegű improvizáció; 

– Egy megírt és előadott kompozíció. 
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2. évfolyam  

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek 

– Az előző évfolyamok anyagának összefoglalása és szerves folytatása. 

– Zenei elem: hang. 

– Szerkezeti elv: ellentét, átmenet, párhuzam, tükörkép, ismétlés, visszatérés. 

– Ritmusvariációk. 

– Dúr és moll hármashangzatok felépítése.  

– Tonika, domináns, szubdomináns jelentése. Vezetőhang, szeptimhang. 

 

Ritmus improvizáció, pontozott ritmusok 

 

Forma 

– Kötött és kötetlen formák. 

– Az ismétlés és visszatérés szerepe a zenei formaépítkezésben. 

– Kottaírás: a  hagyományos és mai zene notációja. 

 

Választható improvizációs feladatok 

– Az előző évfolyamok improvizációs feladatainak összefoglalása, kiegészítése és 

folytatása. 

– Improvizáció egy hangközzel (megadható: metrum, ütemszám). 

– Egyszólamú etűd–improvizáció (T–D, I–V) funkciókra építve, csak a hármashangzatok 

hangjainak használatával, különböző metrumokban. Improvizációk megadott ritmikai 

problémákra építve (pl. legyen benne triola stb.). 

– Improvizáció kétszólamú ritmussorra építve. A hangkészlet szabadon választható. 

– Improvizáció néhány hangos motívumra építve, ritmusvariálás és transzponálás 

lehetőségeivel. – Kétütemes egységekből álló ritmus–, vagy egyszerű dallam 

improvizáció az ismétlésre vagy a visszatérésre építve. (A kétütemes egységeket betűvel 

jelölve: AA BB CC stb., vagy ABACAD stb.) 

– Improvizációk a mai zenére jellemző hangkészletekkel (pl. kromatika, egészhangú 

hangsor, a modellek valamelyike, pl. 1:5 modell stb.) 

– Különböző hangulatokra, történésekre épített improvizációk. 

– Fokozások – feszültségek – feloldások (a szerves zenei építkezés, a meggyőző és 

élményszerű interpretálás érdekében). 

– Mesterek kompozícióihoz kapcsolódó improvizációk. 

– Párbeszédek a fentiekre építve. 

– Improvizációk kromatikus hangkészlettel 

 

Kompozíciós feladatok 

– Az év folyamán lehetőleg minél több improvizációs szempont kompozícióban is kerüljön 

feldolgozásra, legalább egyszólamú szerkesztésben, violin– vagy basszuskulcsban. 

 

Ajánlott tananyag 

A hangszeres, illetve szolfézsórákon tanult bármely mű, például: 

Bartók Béla: Mikrokozmosz I–II. kötet 

Kurtág György: Játékok I–II. kötet 

Tarka–barka  (Teöke Mariann) 

Sári József: Bicinien 

Sári József: Sul Tasto 
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Sári József: Die Neun Zwerge 

Gonda János: A rögtönzés világa I.  

Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve 

 

Követelmények 

Az évfolyam zenei ismereteinek legalább minimális szintű elsajátítása és kreatív 

alkalmazása. 

A dúr és az összhangzatos moll hangsor ismerete 2#, 2b előjegyzésig. 

 V–I fokok a kíséretben.  

Kromatika, egészhangú hangsor,  

Pontozott ritmusok és egyszerű szinkópák felismerése és alkalmazása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) 

– Két különböző jellegű improvizáció; 

– Egy megírt és előadott egyszerű kompozíció. 

 

 

3. évfolyam  

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek 

– Az előző évek anyagának magasabb szintű összefoglalása és szerves folytatása. 

– Zenei elem: hang. 

– Szerkezeti elv: ellentét, átmenet, párhuzam, tükörkép, ismétlés, visszatérés, variáns, 

variáció 

– Kvintkör, előjegyzések. Dúr és moll hangsorok felépítése, kapcsolata. 

– Tonika, domináns, szubdomináns. Vezetőhang, szeptimhang.  I, IV, V. fokok egyszerű 

akkordokban. 

– Hangközök, alap hármashangzatok (négyféle), dúr, moll hármashangzatok fordításai. 

 

Ritmika 

– Bonyolultabb ritmusképletek és szinkópák. 

 

Forma 

– Kötött és kötetlen formák. 

– Kéttagú forma. 

Artikuláció: 

– hangpár és staccato különböző kapcsolási lehetőségei; 

– tenuto és legato különböző kapcsolási lehetőségei. 

Kottaírás: a hagyományos és mai zene notációja. 

 

Választható improvizációs feladatok 

– Az előző évek improvizációs feladatainak összefoglalása, kiegészítése és folytatása. 

– Improvizáció meghatározott hangközökre építve. 

– Hármashangzat–improvizációk (különféle hangulati szempontok, karakterek 

megadhatók). 

– Hangpár– improvizációk. 

– Improvizációk hangpár és staccato különböző kapcsolataira, különböző artikulációs 

lehetőségekre. (bármilyen hangkészlettel). 

– Egyszólamú etűd improvizáció funkciókra építve, csak a hármashangzat hangjait 
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használva. 

– Improvizáció adott hármashangzattal és a hangzat váltóhangjainak alkalmazásával. 

– Modell improvizáció a hangszer adottságaihoz mérten. 

– Különböző technikai problémákat segítő improvizációk, bármilyen hangkészlettel (pl. 

gyors pergőjáték, trilla stb.). 

– Ritmus improvizáció: triola, felütés. 

– Improvizációk dúr jellegű blues–sémával, egyszerű tritonus kísérettel. 

– Kétszólamú improvizációk. 

– Improvizációk a mai zenére jellemző hangkészletekkel (különböző tempók, karakterek). 

– Improvizáció adott motívumra építve. 

– Fokozások – feszültségek – feloldások. 

– Különböző hangulatokra, történésekre épített improvizációk. 

– Mesterek kompozícióihoz kapcsolódó improvizációk. 

– Párbeszédek a fentiekre építve. 

 

Kompozíciós feladatok 

– Az év folyamán lehetőleg minél több improvizációs szempont kompozícióban is kerüljön 

feldolgozásra egyszólamú szerkesztésben, vagy egyszerű kétszólamúsággal. 

 

Ajánlott tananyag 

A hangszeres, illetve szolfézsórákon tanult bármely mű, például: 

Bartók Béla: Mikrokozmosz I– III. kötet 

Kurtág György: Játékok I., II., IV. kötet 

Hunyadi Zsuzsanna: A didergő király 

Károlyi Pál: Négy etűd 

Papp Lajos: Első játékok a zongorán 

Sári József: Die Neun Zwerge 

Sári József: Kilenc miniatűr 

Kocsár Miklós: 15 zongoradarab (Tarka–barka) 

Kocsár Miklós: Nyolc könnyű karakterdarab gitárra 

Takács Jenő: Sounds and Colours 

Samuel Adler: Gradus I. (New York Oxford University Press, 1971. Printed in USA) 

Jaroslav Vodrážka: Die Orgelimprovisation (Editio Supraphon Praha, 1988.) 

Gonda János: A rögtönzés világa I. 

Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve 

 

Követelmények 

Az évfolyam zenei ismereteinek legalább minimális szintű elsajátítása és kreatív 

alkalmazása. 

Az eddig tanult hang– és szünetérték ismerete, használata. Az eddig tanult hangközök 

ismerete. 

A dúr és az összhangzatos moll hangsorok ismerete  

A rendezőelvek szerinti zenei építkezés. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) 

– Egy funkciókra épülő és egy mai hangzású improvizáció; 

– Egy megírt és előadott egyszerű kompozíció. 
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4. évfolyam  

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek összefoglalása és szerves folytatása. 

– Zenei elem: hang. 

– Szerkezeti elv: ellentét, átmenet, párhuzam, ismétlés, visszatérés. 

– Dúr és moll hangsorok felépítése, kapcsolata. Vezetőhang, szeptimhang.  

– Tonika, domináns, szubdomináns. I–IV–I, I–V–I, I–IV–V–I fokok kapcsolása.  

– Egyszerű összhangzattani alapismeretek. 

– Hangközök, hármashangzatok és fordításaik.  

– Szekvencia, kánon. 

– Pentaton blues hangsor 

– Háromtagú formák 

– Kvintkör 

 

Ritmika 

– Bonyolultabb ritmusképletek és szinkópák. 

 

Forma 

– Kötött és kötetlen formák. 

– Két– és háromtagú formák. 

– Négysoros dallamépítkezés (népdalszerkezet) 

 

Artikuláció: 

– hangpár és staccato különböző kapcsolási lehetőségei; 

– tenuto és legato különböző kapcsolási lehetőségei. 

– Ornamentika. 

– Kottaírás: a hagyományos és mai zene notációja. 

 

Választható improvizációs feladatok 

– Az előző évek improvizációs feladatainak összefoglalása, kiegészítése és folytatása. 

Improvizáció meghatározott hangközökre építve. 

– Hármashangzat–improvizációk. 

– Improvizáció adott hármashangzattal és a hangzat váltóhangjainak (átmenőhangjainak) 

alkalmazásával. 

– Egyszólamú dallam improvizáció meghatározott hangnemben (dúr vagy moll). 

– Dallam improvizáció szekvenciákkal. 

– Kétszólamú improvizáció imitációkra építve. 

– Egyszerű kánon–improvizációk (ritmus, dallam). 

– Improvizáció T–D–D–T funkciókra (keringő, klasszikus, lassú barokk). 

– Improvizáció a jazz S–D–T (II–V–I) funkciós sémájával (két– és négyütemes egységek, 

különböző hangnemekben). 

– Kétszólamú etűd improvizáció T–T–D–T, T–D–D–T, T–S–D–T funkciókra építve, a 

dallamban váltó– és átmenőhangok. 

– Kétszólamú improvizáció, komplementer lehetőségek, hangpár, staccato alkalmazásával, 

bármely hang használható. 

– Kétszólamú improvizáció, komplementer lehetőségek, hangpár, staccato alkalmazásával, 

T–D–D–T funkciókra építve. 

– Hangpár, staccato improvizáció T–D–D–T, T–D–D–T, T–D–D–T funkciókra építve. A 

négyütemes egységeket ismételni, a középső egységet más hangnemben játszani – 
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ismétlés, visszatérés. 

– Improvizációk különböző artikulációs lehetőségekre építve. 

– Egyszólamú improvizáció valamelyik modális hangsorra építve. 

– Improvizáció egyszerű, nem modulatorikus jazz–standardek harmóniasoraira. 

– Különböző hangulatokra, történésekre épített improvizációk. 

– Fokozások – feszültségek – feloldások. 

– Mesterek kompozícióihoz kapcsolódó improvizációk, elsősorban egyszerű klasszikus 

stílusú darabokhoz, klasszikus menüettekhez. 

– Párbeszédek a fentiekre építve. 

 

Kompozíciós feladatok 

– Az év folyamán lehetőleg minél több improvizációs szempont kompozícióban is kerüljön 

feldolgozásra, egyszólamú szerkesztésben, vagy egyszerű kétszólamúsággal. 

 

Ajánlott tananyag 

A hangszeres, illetve szolfézsórákon tanult bármely mű, például: 

Bartók Béla: Mikrokozmosz III–IV. kötet 

Károlyi Pál: Négy etűd 

Kurtág György: Játékok II–IV. kötet 

Durkó Zsolt: Törpék és óriások 

Hunyadi Zsuzsanna: A didergő király 

Sári József: Hat epigramma 

Sári József: Nyolc könnyű karakterdarab gitárra 

Sári József: 6 Paragramma 

Sári József: Zeitmühle 

Samuel Adler: Gradus II. 

Jaroslav Vodrážka: Die Orgelimprovisation 

Klasszikus stílusú zenedarabok, pl. Haydn–táncok, Mozart–menüettek 

Kocsár Miklós: Hang–köz–játékok 

Kocsár Miklós: 15 zongoradarab (Tarka–barka) 

Gonda János: A rögtönzés világa II. és III. (első rész) 

Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve 

 

Követelmények 

Az évfolyam zenei ismereteinek legalább minimális szintű elsajátítása és kreatív 

alkalmazása. 

Az eddig tanult hang és szünet értékek használata 

Páros és páratlan metrum 

Egyszerű funkciós alapismeretek 

A rendezőelvek szerinti zenei építkezés. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) 

– Egy funkciókra épülő és egy mai hangzású improvizáció; 

– Három funkcióra épülő, esetleg jazz–jellegű improvizáció; 

– Egy megírt és előadott kompozíció. 
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5. évfolyam  

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek 

– Az előző évek anyagának magasabb szintű összefoglalása és szerves folytatása. 

– Zenei elem: hang. 

– Szerkezeti elv: ellentét, átmenet, párhuzam, ismétlés, visszatérés, szimmetria, 

aszimmetria. 

– Variáció. 

– Hangközök, hármashangzatok, és azok váltóhangjai, négyeshangzatok. 

– Dúr és moll hangsorok. 

– Összhangzattani alapismeretek; alteráció, moduláció. 

– Modális hangsorok. 

– Kromatikus hangsor, egészhangú hangsor, modellek. 

– Blues hangsor 

– Dodekatónia. 

– Minimal zene. 

– Homofónia, polifónia. 

– Szekvencia, imitáció, kánon. 

 

Ritmika 

– Bonyolultabb ritmusképletek és szinkópák. 

– A jazz swinges, lüktető ritmikája; beat – off beat gyakorlatok. 

– Változó metrumok. 

– Ornamentika. 

 

Forma 

– Kötött és kötetlen formák. 

– Két– és háromtagú formák. 

– A háromtagú blues forma A1–A1–B 

 

Stílus 

– Kortárs zene, jazz, 20. századi stílusok, romantikus, klasszikus, barokk zene. 

– Népdalfeldolgozások. 

– Kottaírás: régi zene, mai zene notációja. 

 

Választható improvizációs feladatok 

– Az előző évek improvizációs feladatainak összefoglalása, kiegészítése és folytatása. 

– Improvizáció különböző hangközökre építve (különböző karakterek). 

– Hármashangzat–improvizációk váltóhangokkal. Négyeshangzat–improvizációk. 

– Etűdimprovizációk különböző technikai problémákra építve. 

– Szimmetriák és aszimmetriák létrehozása különböző zenei eszközökkel. 

– 20. századi szerzők műveihez kapcsolódó improvizációk (Bartók, Kodály, Kurtág, Sári 

József, Debussy, Ravel, Szkrjabin, Webern, Sztravinszkij, Lutosławski, Messiaen stb.). 

Improvizáció egészhangú hangsorral. 

– Klasszikus stílusú művekhez kapcsolódó improvizációk (Haydn, Mozart stb.). 

– Klasszikus menüett–improvizációk. 

– Barokk stílusú művekhez kapcsolódó improvizációk (Bach, Händel, Couperin stb.). 

– Barokk menüett–improvizációk. 

– Egyszólamú dallam improvizáció megadott hangnemben, meghatározott 
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hangnemkitéréssel. 

– Keringő–improvizáció (Schubert–keringők elemzése). 

– Romantikus improvizáció  

– Improvizáció adott témára. 

– Különböző hangulatokra, történésekre épített improvizációk. 

– Fokozások – feszültségek – feloldások. 

– Népdal improvizációk és variációk. 

– Improvizációk a dúr és moll jellegű, 12 ütemes blues–sémára, a két– és négyütemes, dúr 

és moll jellegű, II–V–I alapú funkciós sémára,  

– Párbeszédek a fentiekre építve. 

– Szóló – tutti improvizációk, kamaraformában. 

– Saját, szabad stílusú improvizációk. 

 

Kompozíciós feladatok 

– Az év folyamán lehetőleg minél több improvizációs szempont kompozícióban is kerüljön 

feldolgozásra, egyszólamú, többszólamú szerkesztésben. 

 

Ajánlott tananyag 

A hangszeres és szolfézsórákon tanult kortárs zenei művek, pl.: 

Kurtág György: Játékok II–V. kötet 

Sári József: Hat epigramma 

Sári József: Variazioni Immaginarie 

Sári József: 6 Paragramma 

Sári József: Zeitmühle 

Sári József: Ghiribizzi 

20. századi szerzők művei, romantikus, klasszikus és barokk darabok, Bartók és Kodály 

népdalfeldolgozásai 

Gonda János: A rögtönzés világa II. és III. (első rész) 

Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve 

 

Követelmények 

Az évfolyam zenei ismereteinek legalább minimális szintű elsajátítása és kreatív 

alkalmazása. 

A stílusokban való eligazodás, és egyszerű zenei gondolatok létrehozása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) 

– Két különböző stílusú improvizáció; 

– Két különböző stílusú kompozíció. 

 

 

6. évfolyam  

 

Fejlesztési feladatok 
Zenei ismeretek 

– Az előző évek anyagának magasabb szintű összefoglalása és szerves folytatása. 

– Zenei elem: hang. 

– Szerkezeti elv: ellentét, átmenet, párhuzam, ismétlés, visszatérés, szimmetria, 

aszimmetria. 

– Variáció. 

– Hangközök, hármas–, négyes–, ötöshangzatok és fordításaik. 
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– Dúr és moll hangsorok. 

– Összhangzattani ismeretek; alteráció, moduláció. (Moll szubdomináns, váltódomináns, 

nápolyi akkord). 

– Modális hangnemek, néhány harmónia. 

– Kromatikus hangsor, egészhangú hangsor, modellek. 

– Akusztikus hangsor. 

– Pentaton és összetett blues–hangsorok. 

–Homofónia, polifónia. 

– Szekvencia, imitáció, kánon. 

– Váltóhang és átmenőhang 

 

Ritmika 

– Bonyolultabb ritmusképletek és szinkópák. 

– Változó metrumok. 

– Ornamentika. 

 

Forma 

– Kötött és kötetlen formák. 

 

Stílus 

– Kortárs zene, jazz, 20. századi stílusok, romantikus, klasszikus, barokk, reneszánsz zene. 

– Népdal improvizációk és variációk. 

 

Választható improvizációs feladatok 

– Az előző évek improvizációs feladatainak összefoglalása, kiegészítése és folytatása. 

– Improvizáció különböző hangközökre építve. 

– Hármas–, négyes–, ötöshangzat improvizációk. 

– Etűdimprovizációk különböző technikai és artikulációs problémára építve. 

– Szimmetriák és aszimmetriák létrehozása különböző zenei eszközökkel. 

– Improvizációk a 20. század különböző stílusaihoz kapcsolódva. 

– Romantikus stílusú improvizáció. 

– Klasszikus stílusú improvizáció. 

– Barokk stílusú improvizáció. 

– Reneszánsz stílusú improvizáció. 

– Improvizáció adott témára. 

– Különböző hangulatokra, történésekre épített improvizációk. 

– Fokozások – feszültségek –feloldások. 

– Népdal–improvizációk és –variációk. 

– Improvizációk egyszerű jazz–standardek harmóniasoraira, valamint a dúr és moll jellegű 

12 ütemes blues funkciós sémájára. 

– Mesterek kompozícióihoz kapcsolódó improvizációk. 

– Párbeszédek a fentiekre építve. 

– Szóló – tutti improvizációk. 

– Saját, szabad stílusú improvizációk. 

 

Kompozíciós feladatok 

– Az év folyamán lehetőleg minél több improvizációs szempont kompozícióban is kerüljön 

feldolgozásra. 

 

 



 

 

474 

Ajánlott tananyag 

A hangszeres, illetve szolfézsórákon tanult, különböző stílusú művek, például: 

Sári József: Pillanatképek 

Sári József: Könnyű Trió 

Kurtág György: Átiratok 

Palestrina, Pierre de la Rue, Ockeghem, Dufay művei 

Gonda János: A rögtönzés világa II. és III. 

Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve 

 

Követelmények 

Az évfolyam zenei ismereteinek legalább minimális szintű elsajátítása és kreatív 

alkalmazása. 

Mindenfajta hangérték, szünetérték, metrum ismerete, használata. 

Minden hangköz ismerete. 

A dúr és a moll hangsorok ismerete. 

Eligazodás a stílusokban és egyszerű zenei gondolatok létrehozása. 

Rendező elvek szerinti zenei építkezés. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) 

– Két különböző stílusú improvizáció; 

– Két különböző stílusú kompozíció. 

 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

A tanuló 

– ismerje a zene alapelemeit és ezek tulajdonságait, 

– ismerje a legfontosabb zenei szerkesztési módokat, 

– sajátítsa el a különböző képzési szintek zenei ismeretanyagát, amelyet a szolfézs és a 

hangszeres tantárgyakkal szinkronban tanul, 

– ismerje mindazokat a hangszertechnikai problémákat, amelyek nélkülözhetetlenek a 

meggyőző és hiteles zenei megnyilatkozáshoz, 

– ismerje az egyes zenei stílusok lényegét, a jazz– és a népzene sajátos nyelvezetének 

alapjait, 

– legyen képes a közös improvizációkban egymásra figyelve, kreatív módon részt venni, 

– ismerje a régi és a mai kottaírás különböző lehetőségeit, 

– az ismeretek birtokában – a hétköznapi beszédhez hasonlóan – tudjon önállóan zenei 

gondolatokat megfogalmazni, törekedve az érzékeny, kifejező zenei megszólaltatásra, 

– legyen képes felfedezni zenei tanulmányain keresztül a világban lévő összefüggéseket és 

törvényszerűségeket, gazdagítva ez által saját személyiségét. 

 

 

Továbbképző évfolyamok 

 

7. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek 

– Az előző évek anyagának összefoglalása és szerves folytatása, különös tekintettel a 

szakmaközi kapcsolatokra. 
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– Hangközök, hármashangzatok és fordításaik. 

– Dúr és moll hangsorok  

– Összhangzattani ismeretek. 

– Kromatikus hangsor,  

– Homofónia,  

 

Ritmika 

– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó ismerete. 

– Változó metrumok. 

– Klasszikus ornamentika – korhű, stílusos alkalmazás. 

 

Forma 

– Kötött és kötetlen formák. 

 

Stílus 

– Reneszánsz 

– Klasszikus 

– Kottaírás: A hagyományos és mai zene notációja 

 

Választható improvizációs és kompozíciós feladatok 

– Az előző évek improvizációs/kompozíciós feladatainak összefoglalása, kiegészítése és 

folytatása. 

– Szerkezeti elvekkel kapcsolatos feladatok. 

– Hangközök és hármashangzatok. 

– Klasszikus táncok. 

– Reneszánsz. 

– Dúr és moll jellegű blues–témák, jazz standardek, ezekre való improvizációk. 

– Saját, szabad stílus. 

– Mesterek műveihez kapcsolódó improvizációk, kompozíciók. 

 

Ajánlott tananyag 

Az adott év zenei stílusának meglelő művek.  

Gonda János: A rögtönzés világa II., III. 

Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve 

 

Követelmények 

Az adott életkori szinten történő egyéni zenei megnyilatkozás, igényes interpretálás. 

Egyszerű zenei megfogalmazások a különböző zenei stílusokban. 

Az éves anyagból kiemelt legfontosabb feladatkör mélyebb ismerete. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) 

– Két különböző stílusú improvizáció; 

– Egy saját stílusú kompozíció. 

 

8. évfolyam  

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek 

– Az előző évek anyagának összefoglalása és szerves folytatása, különös tekintettel a 

szakmaközi kapcsolatokra. 
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– Hangközök, hármashangzatok és fordításaik. 

– Dúr– és moll hangsorok 

– Összhangzattani alapismeretek 

– Akusztikus hangsor 

– Polifónia 

– Barokk díszítés és notáció 

– Romantikus felütések, díszítések 

 

Ritmika 

– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó ismerete. 

– Poliritmika, polimetrika. 

 

Forma 

– Kötött és kötetlen formák. 

 

Stílus 

– Barokk, klasszikus, romantikus és impresszionista stílus 

 

Választható improvizációs és kompozíciós feladatok 

– Az előző évek improvizációs/kompozíciós feladatainak összefoglalása, kiegészítése és 

folytatása. 

– Szerkezeti elvekkel kapcsolatos feladatok. 

– Hangközök: –egy hangköz, – több hangköz, 

– Hármashangzatok: – egy hármashangzat, – több hármashangzat 

– Négyes hangzatok.  

– Romantikus karakterek (táncok, fantázia stb.) 

– Alterált akkordok 

– Barokk stílusú improvizációk (ária, fantázia, menüett, koráll, imitáció, Chaconne) 

– Saját, szabad stílus. 

– Mesterek műveihez kapcsolódó improvizációk, kompozíciók. 

 

Ajánlott tananyag 

Az adott év zenei stílusának megfelelő művek.  

Gonda János: A rögtönzés világa II., III. 

Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve 

 

Követelmények 

Az adott életkori szinten történő egyéni zenei megnyilatkozás, igényes interpretálás. 

Az éves anyagból kiemelt legfontosabb feladatkör mélyebb ismerete. 

Egyszerű zenei megfogalmazások a különböző zenei stílusokban. 

 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) 

– Két különböző stílusú improvizáció; 

– Egy saját stílusú kompozíció. 
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9. évfolyam  

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek 

– Az előző évek anyagának összefoglalása és szerves folytatása, különös tekintettel a 

szakmaközi kapcsolatokra. 

– Négyes–, ötös hangzatok és fordításaik 

– népdal és kísérete 

– Bartóki modellek 

– Dodekatónia, dodekafónia 

– Minimál zene 

– Modális hangsorok 

 

Ritmika 

– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó ismerete. 

– Poliritmika, polimetrika. 

 

Forma 

– Kötött és kötetlen formák. 

 

Stílus 

– Kortárs zene, 20. századi stílusok, jazz, népzene. 

– Népdal–improvizációk– és variációk. 

 

Választható improvizációs és kompozíciós feladatok 

– Az előző évek improvizációs/kompozíciós feladatainak összefoglalása, kiegészítése és 

folytatása. 

– Szerkezeti elvekkel kapcsolatos feladatok. 

– Azonos hangközökből álló hangköztornyok.  

– Négyes–, ötös hangzatok, harmóniák egyszerű jazzes átalakítása. 

– A 20. század különböző stílusaihoz kapcsolódó feladatok (minimál zene, dodekafónia, 

impresszionizmus stb.) 

– Népdal improvizációk és feladatok 

– Saját, szabad stílus. 

– Mesterek műveihez kapcsolódó improvizációk, kompozíciók. 

 

Ajánlott tananyag 

Az adott év zenei stílusának megfelelő művek.  

Gonda János: A rögtönzés világa II., III. 

Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve 

 

Követelmények 

Az adott életkori szinten történő egyéni zenei megnyilatkozás, igényes interpretálás. 

Az éves anyagból kiemelt legfontosabb feladatkör mélyebb ismerete. 

Egyszerű zenei megfogalmazások a különböző zenei stílusokban. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) 

– két különböző stílusú improvizáció; 

– egy saját stílusú kompozíció. 
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10. évfolyam  

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek 

– Az előző évek anyagának összefoglalása és szerves folytatása, különös tekintettel a 

szakmaközi kapcsolatokra. 

– Cadencia 

– A szerkezeti elemek átfogó ismerete 

 

Forma 

– Kötött és kötetlen formák. 

 

Stílus 

– A stílusok összefoglalása, a stílusjegyek összehasonlítása 

 

Választható improvizációs és kompozíciós feladatok 

– Az előző évek improvizációs/kompozíciós feladatainak összefoglalása, kiegészítése és 

folytatása. 

– Szerkezeti elvekkel kapcsolatos feladatok. 

– Etűd–improvizáció (egyes technikai– és artikulációs problémák feldolgozása) 

– Improvizáció adott ritmusra, adott témára, adott stílusban 

– Saját, szabad stílus. 

– Mesterek műveihez kapcsolódó improvizációk, kompozíciók. 

 

Ajánlott tananyag 

Az adott év zenei stílusának megfelelő művek.  

Gonda János: A rögtönzés világa II., III. 

Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve 

 

Követelmények 

Az adott életkori szinten történő egyéni zenei megnyilatkozás, igényes interpretálás. 

Az éves anyagból kiemelt legfontosabb feladatkör mélyebb ismerete. 

Egyszerű zenei megfogalmazások a különböző zenei stílusokban. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) 

– két különböző stílusú improvizáció; 

– egy saját stílusú kompozíció. 

 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

A tanuló az alapfok követelményeire építve legyen képes életkorának megfelelő szintű, 

sajátos zenei megnyilatkozásra és igényes interpretálásra. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök: 

Megfelelő minőségű zongora (vagy 2 zongora). 

Hangszerek a tanulók létszámának megfelelő mennyiségben. 

CD–DVD lejátszó, magnetofon, esetleg videokamera és lejátszó, elsősorban a tanulók órai 

munkájának, illetve bemutatóinak elemzéséhez, értékeléséhez. 
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NÉPI HEGEDŰ 

 

A népi hegedűtanítás feladatai 

A hegedű főtárgy tanításának célja olyan zenészek képzése, akik képesek a magyar 

népzene hangszeres darabjait a zenei hagyományokhoz hűen, hitelesen, stílusosan 

megszólaltatni hangszerükön. 

A program ismertesse meg a tanulókkal 

– a hegedű akusztikai sajátosságait, 

– a hangszer hangolását, 

– a hangszer és a vonó felépítését, részeit, 

– a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit, 

– a megfelelő vonóvezetést, balkéz–technikát, 

– a kezek pontosan összehangolt mozgását. 

Tanítsa meg a tanulókat a hangolási és a legalapvetőbb hangszer–karbantartási feladatokra. 

 

Ismertesse meg 

– a hegedű alkalmazási területeit a magyar népzenei hagyományban, 

– a különböző tájegységek jellemző tánctípusait, táncait, az ezekhez kapcsolódó 

dallamanyagot és hangszeres zenét, 

– hangszerük jellegzetes, hagyományos repertoárját, ennek irodalmát, 

– a program elvégzéséhez szükséges hangszertechnikát, 

– azokat a jellegzetes hangszertechnikákat, amelyekkel a hegedű a magyar népzene sajátos 

előadásmódjának megfelelően (jellegzetes hangképzés, hangsúlyozás, ritmizálás és 

díszítés, ezek általános és különleges formái) szólaltatható meg, 

– a magyar népzenére jellemző és a népi hegedűjátékban előforduló improvizációs 

módszereket, 

– a prímás szerep feladatait, 

– a tanult dallamanyag kíséretmódját és annak kíséretét (hegedűn vagy kontrán), 

– a különböző tájegységekre jellemző hagyományos vonós együtteseket (bandákat) és ezek 

hangzását. 

 

A képzés alapozza meg és fejlessze a tanuló formaérzékét, zenei képességeit (hallását, 

ritmusérzékét, zenei emlékezetét, érzékenységét a dinamika és a hangszín változásaira, 

stílusérzékét, zenei képzelőerejét) és zenei kifejezőkészségét. 

 

 

Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Mondókák, gyermekdalok, gyermekjátékok, népdalok, táncok (szóval, énekelve, játszva, 

táncolva), illetve ezek kísérete énekkel, tapssal, dobogással, dobbal, gardonnal. 

– A mozgás, a ritmus, a dallam és az anyanyelv összefüggései. 

– A magyar népzenében jellemző ritmusfordulatok megtanítása (egyenletes–, nyújtott– és 

élés ritmus valamint a szinkópa). 

– Kamarazene – ritmust adó eszközökkel, hangszerekkel. 
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Követelmény 

A gyermek ismerjen meg minél több gyermekdalt, népdalt. 

Legyen képes – alapfokon – tájékozódni nyelvünk, dalaink, hangszeres zenénk 

ritmusvilágában. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Gyermekjátékok, táncok. 

– Ének és ritmikus mozgás – ritmuskísérettel (10–15 dallam, illetve mondóka). 

– Kamarazene ritmusadó eszközökkel, hangszerekkel (kanál, fakalapács, búgattyú, 

kerepelő, kanna, köcsögduda, dob, gardon). 

 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Ismerkedés a vonós hangszerekkel. 

– Ritmusképzés rezgőhúrral. 

 

A bőgő (cselló) megszólaltatása 

– Pengetés egy húron egyenletes lassú, majd változó tempóban. 

– Mozgás kísérése pengetéssel. 

– A húr megrezgetése vonóval. 

– A vonó vezetése egy húron, egyenletes lassú majd változó tempóban. 

– Hangsúlyozás vonóval. 

– Egyenletes, majd váltakozó ritmusú hangok játéka. 

– Különféle vonásmódok (pl. hangsúlyosan, hangsúlytalanul kezdődő, hosszú illetve rövid 

vonások). 

– Mozgás kísérése külön játszott hangokkal (két húron is). 

 

A brácsa (kontra, hegedű–kontra) megszólaltatása 

– A hangszer tartása. 

– Hangképzés, vonóvezetés egyenletes lassú, majd változó tempóban. 

– A húrok együtthangzása (húrsíkok), hangzatok megszólaltatása. 

– Hangsúlyozás. 

– Egyenletes és változó ritmusú hangzatok. 

– Különféle vonásmódok (pl. hangsúlyosan, hangsúlytalanul kezdődő, hosszú illetve rövid 

vonások). 

– Mozgás kísérése különjátszott hangokkal. 

 

A hegedű megszólaltatása 

– A hangszer és a vonó tartása. 

– Hangképzés, vonóvezetés egyenletes lassú, majd változó tempóban (húrsíkok!). 

– Mondókák, kiolvasók, gyermekdalok hegedűn (egy, két húron). 

– A dallamok játéka együttessel. 

– Az "együtt hangzás" megérzése és megértése. 

– Mozgás, gyermekjáték, tánc kísérése együttessel. 
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Követelmény 

A gyermek legyen képes megszólaltatni különböző, a zenekari játék szempontjából 

nélkülözhetetlen vonós hangszereket. 

Sajátítsa el a vonós hangszeren történő hangképzés, hangsúlyozás és ritmusjáték 

alapelemeit. 

Legyen képes hangok, és egyszerű dallamok intonálására saját hangszerén, valamint a 

megismert vonós hangszerek egyszerű megszólaltatására. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Mondókák, kiolvasók, gyermekdalok előadása hegedűn (egy és két húron). 

– Együtt játék – zenekarban. 

– Ritmikus mozgás, gyermekjáték és tánc kísérése zenekarral. 

 

 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 
 

1. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Népzene – hangszeres népzene. Általános tájékozódás a magyar népzene világában. 

– Gyermekdalok hallás utáni elsajátítása énekelve és hangszeren játszva, különböző 

kezdőhangokról is. 

– Ugrós, illetve kanásztánc típusú dallamok énekelve és hangszeren játszva (dunántúli 

ugrós, dus, szatmári oláhos, cigánytánc stb.). 

– Legényes típusú dallamok (széki sűrű tempó, mezőségi sűrű magyar stb.). 

– Ritmuslejegyzések készítése hangfelvételről az évfolyam nehézségi fokának 

megfelelően. 

 

Követelmény 

Alapvető dallamismeret és tájékozottság a magyar népzenében. 

A hangszer és vonó tartásának elsajátítása, a hangszeren való alapvető tájékozódás 

kialakítása. 

A hangképzés, vonókezelés, intonáció kialakítása és fejlesztése. 

A tanult dallamok folyamatos fűzérszerű játéka zenei nyelvjárások szerint. 

A tananyagot tartalmazó hangzóanyag rendszeres tanulmányozása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Széki sűrű tempó, dunántúli ugrósok, kanásztáncok 

 

 

2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Szimmetrikus csárdás dallamok (dunántúli, palóc, szatmári lassú csárdás stb.). 

– Verbunk (széki, székelyföldi változatok). 

– Legényes típusú dallamok (sűrű magyar, pontozó, kalotaszegi legényes stb.). 

– Közép–erdélyi csárdás dallamok (széki, mezőségi csárdás). 
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Követelmény 

Szimmetrikus csárdás és verbunk dallamok előadása helyes hangsúlyozással és 

ritmizálással. 

A legényes dallamok játékmódja a tanult dallamokon keresztül. 

A különböző karakterű táncok, tánctípusok stílusos előadása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Sűrű magyar (kalotaszegi legényes, pontozó stb.) 

– Széki csárdás 

 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– A hangsúlyozás és a játékmód jellegzetességeinek tudatosítása: 

– A népi dallamok hangsúlyozása a magyar nyelv hangsúlyozási, illetve ritmikai 

jellegzetességeivel összefüggésben (beszédszerű hangsúlyozás, nyolcad hangok, nyújtott 

és éles ritmusok, stb.). 

– A népi dallamok hangsúlyozásának általános és különleges formái (hangpárok, 

„ellenhangsúlyozás", rejtett ritmusok stb.). 

– A ritmus értelmezése a népzenében (hangsúly és ritmus összefüggése). 

– A bal és jobb kéz szerepe a hangsúlyozásban. A vonóval történő hangsúlyozás jellegzetes 

módjai (pl. hangsúlyozás húrra csapott vonóval, „reflex” vonóindítás). 

 

Követelmény 

A hangsúlyozás és a ritmus eddig tanult jellegzetességeinek ismerete. 

A hangsúlyozás tanult formáinak alkalmazása. 

A tanult dallamok kíséretmódja és akkordkísérete (hegedűn vagy kontrán). 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Dunántúli, palóc, szatmári, stb. lassú és friss csárdás 

– Széki csárdás folyamat, sűrű tempó 

 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Ismerkedés a zenei aszimmetriával a széki magyar és ritka tempó dallamokon keresztül. 

– A korábban tanult legényes típusú aszimmetrikus dallamok játékának újraértelmezése az 

aszimmetria – törvényszerűségei szerint, valamint a dallamismeret gyarapítása. 

– Az aszimmetrikus játékmód emlékei az európai zene korábbi korszakaiban („inégal” 

játék). 

– Díszítés a magyar népzenében – a széki csárdás és magyar dallamok díszítményei. 

– Az akkordfunkciók alapfokú ismertetése elméletben és gyakorlatban. 

– Dallamlejegyzés – a tanult anyagból. 
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Követelmény 

Közepes tempójú aszimmetrikus dallamok (széki magyar, ritka tempó) játékmódja. 

A széki csárdás és magyar dallamok stílusos előadása (díszítményekkel, helyes 

hangsúlyozással). 

Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása. 

Ritmuslejegyzések készítése hangfelvételről, a tananyag nehézségi fokán.  

Az aszimmetrikus dallamtípusok kíséretmódja, a tanult dallamok akkordkísérete (hegedűn 

vagy kontrán). 

A tananyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei, illetve tánchagyományunkban, 

történeti vonatkozásaik. 

Az évfolyam hangzóanyagának rendszeres tanulmányozása. 

 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Kalotaszegi legényes, sűrű magyar, marosszéki forgatós stb. 

– Széki csárdás és magyar 

 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Zenei aszimmetria a széki lassú dallamokban. 

– A széki lassú dallamok díszítésmódja. 

– Aszimmetrikus lassú csárdás dallamok (pl.: mezőségi, kalotaszegi, székelyföldi lassú 

csárdások). 

– Változatképződés, valamint az előadók rögtönzései a magyar népzenében a széki, 

mezőségi és a kalotaszegi zenén keresztül. 

 

Követelmény 

A széki lassú dallamok díszített, stílusos előadása. 

A széki táncrend folyamatos játéka, egy–egy dallam előadása több változatban is. 

Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása. 

A széki táncrend tánctípusainak kíséretmódja és a dallamok akkordkísérete (hegedűn vagy 

kontrán). 

A tananyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei, illetve tánchagyományunkban, 

történeti vonatkozásaik. 

Az évfolyam hangzóanyagának rendszeres tanulmányozása. 

 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Széki táncrend (hegedűn és kontrán). 

 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Bonyolultabb aszimmetrikus hangsúlyozású dallamok – a mezőségi zene 

(magyarpalatkai, vajdakamarási, válaszúti ritka magyar, korcsos, szökős). 
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– A mezőségi aszimmetrikus tánctípusok játékmódja (vonókezelés, hangsúlyozás stb.). 

– Mezőségi táncfolyamat (lassú csárdás, szökős, sebes csárdás) 

– A közösségi élet eseményeihez kapcsolódó hangszeres dallamok. 

 

Követelmény 

A mezőségi táncdallamok stílusos előadása az eddig tanultak alapján. 

Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása. 

A tanult dallamok kíséretmódja és akkordkísérete (hegedűn vagy kontrán). 

A tananyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei, illetve tánchagyományunkban, 

történeti vonatkozásaik. 

Az évfolyam hangzóanyagának rendszeres hallgatása, tanulmányozása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Mezőségi korcsos, lassú csárdás, szökős és sebes csárdás. 

– Magyarpalatkai menyasszonykísérő. 

 

 

Alapfokú évfolyamok „B”  tagozat 

 

„B” tagozatra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és 

hangszeres adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi 

arra, hogy megfeleljen minőségben és mennyiségben magasabb követelményeinek. „B” 

tagozat követelménye a végzett anyag mennyiségében, de elsősorban minőségben, a 

hangszerkezelés biztonságában és az előadás zenei kifejezőerejében haladja meg az „A” 

tagozat szintjét. 

 

2. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Szimmetrikus csárdás dallamok (dunántúli, palóc, szatmári lassú csárdás stb.). 

– Verbunk (széki, székelyföldi változatok). 

– Legényes típusú dallamok (sűrű magyar, pontozó, kalotaszegi legényes stb.). 

– Közép–erdélyi csárdás dallamok (széki, mezőségi csárdás). 

– Ritmuslejegyzések készítése hangfelvételről, az évfolyam nehézségi fokának 

megfelelően. 

 

Követelmény 

Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása. 

Szimmetrikus csárdás és verbunk dallamok előadása helyes hangsúlyozással és 

ritmizálással. 

A legényes dallamok játékmódja a tanult dallamokon keresztül. 

A különböző karakterű táncok, tánctípusok stílusos előadása. 

A tanult táncok, tánctípusok helye zenei–, illetve tánchagyományunkban, történeti 

vonatkozásaik. 

A tananyagot tartalmazó hangzóanyag rendszeres tanulmányozása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Sűrű magyar (kalotaszegi legényes, pontozó stb.) 

– Széki csárdás 
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3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Az eddig tanult dallamanyag gyarapítása (ugrós – kanásztánc, legényes, verbunk, 

szimmetrikus lassú és friss csárdás, közép–erdélyi csárdás). 

– A hangsúlyozás és a játékmód jellegzetességeinek tudatosítása: 

– A népi dallamok hangsúlyozása a magyar nyelv hangsúlyozási, illetve ritmikai 

jellegzetességeivel összefüggésben (beszédszerű hangsúlyozás, nyolcad hangok, nyújtott 

és éles ritmusok stb.). 

– A népi dallamok hangsúlyozásának általános és különleges formái (hangpárok, 

„ellenhangsúlyozás”, rejtett ritmusok stb.). 

– A ritmus értelmezése a népzenében (hangsúly és ritmus összefüggése). 

– A bal és jobb kéz szerepe a hangsúlyozásban. 

– A vonóval történő hangsúlyozás jellegzetes módjai (pl. hangsúlyozás húrra csapott 

vonóval, „reflex” vonóindítás). 

 

Követelmény 

A hangsúlyozás és a ritmus eddig tanult jellegzetességeinek ismerete. 

A hangsúlyozás tanult formáinak alkalmazása. 

Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása. 

Ritmuslejegyzések készítése hangfelvételről, a tananyag nehézségi fokán. 

A tanult dallamok kíséretmódja és akkordkísérete (hegedűn vagy kontrán). 

A tananyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei tánchagyományunkban, történeti 

vonatkozásaik. 

Az évfolyam hangzó anyagának rendszeres tanulmányozása. 

 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Dunántúli, palóc, szatmári, stb. lassú és friss csárdás 

– Széki csárdás folyamat, sűrű tempó 

 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Ismerkedés a zenei aszimmetriával a széki magyar és ritka tempó dallamokon keresztül. 

– A korábban tanult legényes típusú aszimmetrikus dallamok játékának újraértelmezése az 

aszimmetria törvényszerűségei szerint, valamint a dallamismeret gyarapítása. 

– Az aszimmetrikus játékmód emlékei az európai zene korábbi korszakaiban („inégal” 

játék). 

– Díszítés a magyar népzenében – a széki csárdás és magyar dallamok díszítményei. 

– Az akkordfunkciók alapfokú ismertetése elméletben és gyakorlatban. 

– Dallamlejegyzés – a tanult anyagból. 
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Követelmény 

Közepes tempójú aszimmetrikus dallamok (széki magyar, ritka tempó) játékmódja. 

A széki csárdás és magyar dallamok stílusos előadása (díszítményekkel, helyes 

hangsúlyozással). 

Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása. 

Ritmuslejegyzések készítése hangfelvételről, a tananyag nehézségi fokán.  

Az aszimmetrikus dallamtípusok kíséretmódja, a tanult dallamok akkordkísérete (hegedűn 

vagy kontrán). 

A tananyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei, illetve tánchagyományunkban, 

történeti vonatkozásaik. 

Az évfolyam hangzóanyagának rendszeres tanulmányozása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Kalotaszegi legényes, sűrű magyar, marosszéki forgatós, stb. 

– Széki csárdás és magyar 

 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Zenei aszimmetria a széki lassú dallamokban. 

– A széki lassú dallamok díszítésmódja. 

– Aszimmetrikus lassú csárdás dallamok (pl.: mezőségi, kalotaszegi, székelyföldi lassú 

csárdások). 

– Az aszimmetria és a díszítmények ritmikai értelmezése, lejegyzésük módjai. 

– Változatképződés, valamint az előadók rögtönzései a magyar népzenében a széki, 

mezőségi és a kalotaszegi zenén keresztül. 

– A dallamismeret bővítése új dallamokkal, valamint a korábbiak változataival. 

– Dallamlejegyzés – a tanult anyagból  

 

Követelmény 

A széki lassú dallamok díszített, stílusos előadása. 

A széki táncrend folyamatos játéka, egy–egy dallam előadása több változatban is. 

Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása. 

A széki táncrend tánctípusainak kíséretmódja és a dallamok akkordkísérete (hegedűn vagy 

kontrán). 

A tananyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei, illetve tánchagyományunkban, 

történeti vonatkozásaik. 

Az évfolyam hangzóanyagának rendszeres tanulmányozása. 

A „B” tagozat követelménye a végzett anyag mennyiségében, de elsősorban minőségben, a 

hangszerkezelés biztonságában és az előadás zenei kifejezőerejében haladja meg az „A” 

tagozat szintjét. 

 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Széki táncrend (hegedűn és kontrán). 
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6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Bonyolultabb aszimmetrikus hangsúlyozású dallamok – a mezőségi zene 

(magyarpalatkai, vajdakamarási, válaszúti ritka magyar, korcsos, szökős). 

– A mezőségi aszimmetrikus tánctípusok játékmódja (vonókezelés, hangsúlyozás stb.). 

– Dallamlejegyzés a tanult anyagból. 

– Mezőségi táncfolyamat (lassú csárdás, szökős, sebes csárdás) 

– A közösségi élet eseményeihez kapcsolódó hangszeres dallamok. 

 

Követelmény 

A mezőségi táncdallamok stílusos előadása az eddig tanultak alapján. 

Néhány alkalomhoz kötődő hangszeres dallam ismerete. 

Másik hegedűvel való együttjáték. 

Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása. 

Az önálló tanulást segítő lejegyzések készítése hangfelvételről 

A tanult dallamok kíséretmódja és akkordkísérete (hegedűn vagy kontrán). 

A korábban tanultak továbbfejlesztése, a dallamismeret bővítése új dallamokkal, valamint 

új változatokkal. 

A tananyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei, illetve tánchagyományunkban, 

történeti vonatkozásaik. 

Az évfolyam hangzóanyagának rendszeres hallgatása, tanulmányozása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Mezőségi korcsos, lassú csárdás, szökős és sebes csárdás. 

– Magyarpalatkai menyasszonykísérő. 

 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

– a hangszer és a vonó felépítését, részeit, hangszerének gondozását és megóvását, 

– a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit (a vonás iránya, a vonó sebességének, 

nyomásának és a lábtól való távolságának összefüggése) 

A tanuló legyen képes 

– népzenei darabokat a zenei hagyományokhoz hűen, hitelesen, stílusosan, élményt adóan 

megszólaltatni hangszerén, 

– hallás után zenét tanulni, 

– népzenei ismereteit, hangszeres tudását önállóan továbbfejleszteni, tudatosan, elemzően 

gyakorolni. 

Rendelkezzék 

– az ehhez szükséges hangszertechnikai tudással, 

– kiművelt zenei képességekkel (hallás, ritmusérzék, emlékezőtehetség, 

koncentrálóképesség, stílusérzék, fantázia), 

– a népzene alapszintű lejegyzéséhez szükséges kottaismerettel és lejegyzési gyakorlattal. 

Ismerje 

– a népzene hagyományos előadásmódját „A” tagozatának szintjén. 
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A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes  

– tudásáról számot adni szóló hegedűn, együttessel illetve táncot kísérve. 

– céltudatosan gyakorolni. 

Ismerje  

– és alkalmazza a népzene előadásmódjának jellegzetes hangszeres megoldásait, 

– a különböző népzenei tájegységek (dialektusok) jellemző tánctípusait, táncait, az ezekhez 

kapcsolódó dallamanyagot és hangszeres zenét. 

Rendelkezzen a magyar és a szomszéd népek zenei és tánchagyománya táji, történeti 

tagozódásában való tájékozódáshoz szükséges népzenei, tánctörténeti, néprajzi, történelmi 

valamint kulturális ismeretekkel. 

 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Népi hegedű főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat:  minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

Dunántúli táncok. (Ugrós, lassú és friss csárdás stílusos, ritmikus játéka.) 

Széki táncok. (Magyar, sűrű és ritka tempó, lassú, csárdás porka és hétlépés stílusos, a 

tánchoz alkalmazkodó tempójú játéka.) 

 

„B” tagozat 

Szatmári táncok. (Verbunk, oláhos, lassú és friss csárdás.) 

Székelyföldi táncok. (Székely verbunk, lassú csárdás, szöktetős, marosszéki forgatós.) 

Palatkai ritka és sűrű magyar, lassúcsárdás és szökős 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– a vibrato helyes alkalmazása, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 
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Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

 

A továbbképző évfolyamok eléréséig a tanulók tudásszintje között képességeik, 

teherbírásuk és szorgalmuk alapján jelentős különbség alakulhat ki. Ez a különbség a 

továbbképző évfolyamokon egyéb elfoglaltságaiktól, gyakorlási idejüktől, érdeklődési 

körüktől függően tovább növekedhet. Zenetanulásuk iránya és célja is eltérhet; vagy az 

egyéni hangszertudás tökéletesítése, vagy a kamarazenei, illetve zenekari játék fejlesztése 

kerül előtérbe.  

A „B” tagozatos tanuló követelménye a végzett anyag mennyiségében is, de főként a 

hangszeres játék hangminőségében, a hangszerkezelés biztonságában, virtuozitásban és az 

előadás kifejezőerejében haladja meg az „A” tagozaton tanulók szintjét! 

 

 

7. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– A mezőségi zene díszítményei. 

– Az előadásmódbeli rögtönzés a mezőségi zenében, valamint a korábban tanult 

dialektusokban és stílusokban. 

– A mezőségi táncrend (lassú cigánytánc, lassú csárdás, szökős, sebes csárdás; sűrű és ritka 

magyar; korcsos). 

 

Követelmény 

Mezőségi táncrend: a dallamokat helyes hangsúlyozással, stílusosan díszítve kell 

megszólaltatni. 

Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása és önálló 

fejlesztése. 

A tanult dallamok kíséretmódja és akkordkísérete (hegedűn vagy kontrán). 

Az anyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei, illetve tánchagyományunkban, 

történeti vonatkozásaik. 

Az évfolyam hangzóanyag mellékletének rendszeres hallgatása, tanulmányozása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Mezőségi táncrend. 

 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Kalotaszegi táncrend. Kalotaszeg zenéjének különböző stílusai. 

– Székelyföld zenéje. A székelyföldi zene különböző stíluskörei. 

– Hangszeres tánczenénk 18. századi gyökerei. 

 

 

 

 



 

 

490 

Követelmény 

A tanult táncrendek stílusos, dallamváltozatokkal tarkított játéka. 

18. századi zenei hagyományunkból válogatott dallamanyag megszólaltatása. 

Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása és önálló 

fejlesztése. 

Dallamlejegyzés – a tanult anyagból. 

A tanult dallamok kíséretmódja és akkordkísérete (hegedűn vagy kontrán). 

Az anyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei–, illetve tánchagyományunkban, 

történeti vonatkozásaik. 

Az évfolyam hangzóanyagának rendszeres hallgatása, tanulmányozása. 

 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Székelyföldi táncrend. 

– 18. századi magyar táncok. 

 

 

9. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A rubato dallamok helye a magyar zenei hagyományban. 

– Hangszeres keservesek. A pakulár nóta. 

– A szatmári, a palóc és a dunántúli csárdások játékmódja. 

– A lassú és friss csárdás dallamok hangsúlyozási, ritmizálási, díszítési hagyománya és 

lehetőségei. 

– Az aszimmetrikus hangsúlyozás Észak–kelet–, Észak– és Nyugat–Magyarországon 

előforduló formái. 

– A rubato–hatás érvényesülése a táncdallamok játékában. 

– Régi és új stílus a hangszeres népzenében. 

 

Követelmény 

Egy–egy szatmári hallgató, kalotaszegi keserves, mezőségi katonakísérő, gyimesi 

halottkísérő, keserves stílusos előadása kísérettel. 

Pakulár nóta kísérettel. 

Szatmári, palóc, dunántúli táncfolyamat játéka kísérettel a zenei nyelvjárásra, stílusra, 

műfajra jellemző előadásmód szerint. 

Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása és önálló 

fejlesztése. 

Dallamlejegyzés – a tanult anyagból. 

A tanult dallamok kíséretmódja és akkordkísérete (hegedűn vagy kontrán). 

Az anyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei, illetve tánchagyományunkban, 

történeti vonatkozásaik. 

Az évfolyam hangzóanyag mellékletének rendszeres hallgatása, tanulmányozása. 

 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Szatmári, palóc, dunántúli táncrend. 
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10. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Gyimesi zene. A gyimesi táncok és táncélet. 

– A gyimesi zene kísérőhangszere – a gardon. 

– Moldvai zene. A moldvai táncok, táncélet. 

– A moldvai hangszeres hagyomány. 

– A moldvai zene különböző rétegei. 

– A szomszéd népek hangszeres zenéje – Bartók román gyűjtése. 

– Az európai népek vonószenei hagyománya (ír, skót, norvég, svéd, lengyel stb. dallamok). 

– Ismeretlen anyag önálló feldolgozása hangfelvétel alapján. 

– Együttesvezetés – prímás szerep, zenei összeállítások. 

 

Követelmény 

A gyimesi zene stílusos megszólaltatása. 

A dallamismeret és hangszertechnikai tudás önálló, a feladatokkal összhangban lévő 

gyarapítása, fejlesztése. 

Dallamlejegyzés – ismeretlen anyagból 

Ismeretlen anyag életre keltése lejegyzésből. 

Az együttesvezetői készség bemutatása. 

Gyimesi dallamok kísérete gardonon. 

Az anyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei–, illetve tánchagyományunkban, 

történeti vonatkozásaik. 

Önálló gyűjtőmunka. 

A tanuló adjon számot egy – a tanulóévek során önállóan választott – falusi mester 

dallamanyagának, stílusának anyanyelvi szintű elsajátításáról. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult táncrendek, táncok és egyéb hangszeres műfajok játéka előadásszerűen 

(táncházban, hangversenyen, stb.) 

 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

 

7. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– A mezőségi (magyarpalatkai, vajdakamarási, válaszúti stb.) dallamismeret gyarapítása. 

– A mezőségi zene díszítményei. 

– Mezőségi lassú. 

– A hangsúlyozás jellegzetességeinek és különleges formáinak elemzése a mezőségi 

zenében. 

– Az előadásmódbeli rögtönzés a mezőségi zenében, valamint a korábban tanult 

dialektusokban és stílusokban. 

– A mezőségi táncrend (lassú cigánytánc, lassú csárdás, szökős, sebes csárdás; sűrű és ritka 

magyar; korcsos). 
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Követelmény 

Mezőségi táncrend: a dallamokat helyes hangsúlyozással, stílusosan díszítve, 

rögtönzéssekkel gazdagítva kell megszólaltatni. 

Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása és önálló 

fejlesztése. 

Dallamlejegyzés – a tanult anyagból. 

A tanult dallamok kíséretmódja és akkordkísérete (hegedűn vagy kontrán). 

Az anyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei, illetve tánchagyományunkban, 

történeti vonatkozásaik. 

Az évfolyam hangzóanyag mellékletének rendszeres hallgatása, tanulmányozása. 

 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Mezőségi táncrend. 

 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Kalotaszegi zene. Kalotaszeg zenéjének különböző stílusai. 

– Kalotaszegi hajnali, szapora és verbunk. 

– Az új anyag mellett a korábban tanult legényes és lassú csárdás dallamismeret 

gyarapítása. 

– Kalotaszegi táncrend. 

– Székelyföld zenéje. 

– A székelyföldi zene különböző stíluskörei. 

– Székelyföld egy tájegységének táncrendje  

– Hangszeres tánczenénk 18. századi gyökerei. 

 

Követelmény 

A tanult táncrendek stílusos, dallamváltozatokkal, rögtönzésekkel tarkított játéka. 

18. századi zenei hagyományunkból válogatott dallamanyag megszólaltatása (életre 

keltése). 

Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása és önálló 

fejlesztése. 

Dallamlejegyzés – a tanult anyagból. 

A tanult dallamok kíséretmódja és akkordkísérete (hegedűn vagy kontrán). 

Az anyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei–, illetve tánchagyományunkban, 

történeti vonatkozásaik. 

Az évfolyam hangzóanyagának rendszeres hallgatása, tanulmányozása. 

 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Székelyföldi táncrend. 

– 18. századi magyar táncok. 
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9. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Rubato dallamok. 

– A rubato dallamok helye a magyar zenei hagyományban. 

– Hangszeres keservesek. 

– A dallamok játékmódja, díszítményei. 

– A rubato dallamok kísérete. 

– A dallamok lejegyezhetősége. 

– Különböző dialektusok jellemző dallamai. 

– A pakulár nóta. 

– A szatmári, a palóc és a dunántúli csárdások játékmódja. 

– A lassú és friss csárdás dallamok hangsúlyozási, ritmizálási, díszítési hagyománya és 

lehetőségei. 

– Az aszimmetrikus hangsúlyozás Észak–kelet–, Észak– és Nyugat–Magyarországon 

előforduló formái. 

– A rubato–hatás érvényesülése a táncdallamok játékában. 

– Régi és új stílus a hangszeres népzenében. 

 

Követelmény 

Egy–egy szatmári hallgató, kalotaszegi keserves, mezőségi katonakísérő, gyimesi 

halottkísérő, keserves stílusos előadása kísérettel. 

Pakulár nóta kísérettel. 

Szatmári, palóc, dunántúli táncfolyamat játéka kísérettel a zenei nyelvjárásra, stílusra, 

műfajra jellemző előadásmód szerint. 

Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása és önálló 

fejlesztése. 

Dallamlejegyzés – a tanult anyagból. 

A tanult dallamok kíséretmódja és akkordkísérete (hegedűn vagy kontrán). 

Az anyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei, illetve tánchagyományunkban, 

történeti vonatkozásaik. 

Az évfolyam hangzóanyag mellékletének rendszeres hallgatása, tanulmányozása. 

 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Szatmári, palóc, dunántúli táncrend. 

 

 

10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Gyimesi zene. 

– A gyimesi táncok és táncélet. 

– A gyimesi táncdallamok különböző rétegei. 

– A gyimesi zene kísérőhangszere – a gardon. 

– Moldvai zene. 

– A moldvai táncok, táncélet. 

– A moldvai hangszeres hagyomány. 
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– A moldvai zene különböző rétegei. 

– A szomszéd népek hangszeres zenéje – Bartók román gyűjtése. 

– Az európai népek vonószenei hagyománya (ír, skót, norvég, svéd, lengyel stb. dallamok). 

– Ismeretlen anyag önálló feldolgozása hangfelvétel alapján. 

– A tanult táncrendek játéka. 

– Együttesvezetés – prímás szerep, zenei összeállítások. 

 

Követelmény 

A gyimesi zene stílusos megszólaltatása. 

Az eddig tanult táncrendek bármelyikének stílusos, rögtönzésekkel, dallamváltozatokkal 

gazdagított játéka. 

A szomszéd népek, valamint az európai népek zenéjéből válogatott szemelvények 

megszólaltatása. 

A dallamismeret és hangszertechnikai tudás önálló, a feladatokkal összhangban lévő 

gyarapítása, fejlesztése. 

Dallamlejegyzés – ismeretlen anyagból 

Ismeretlen anyag életre keltése lejegyzésből. 

Az együttesvezetői készség bemutatása. 

Gyimesi dallamok kísérete gardonon. 

Az anyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei–, illetve tánchagyományunkban, 

történeti vonatkozásaik. 

Önálló gyűjtőmunka. 

A tanuló adjon számot egy – a tanulóévek során önállóan választott – falusi mester 

dallamanyagának, stílusának anyanyelvi szintű elsajátításáról. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult táncrendek, táncok és egyéb hangszeres műfajok játéka előadásszerűen, 

táncházban és hangversenyen. 

 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

– a magyar népzene nyelvjárás–területeit és ezek stílusbeli jellemzőit, 

– a hangszeres zene szerepét a magyar népzenei hagyományában, 

– a tanult hangszeres dallamok formai sajátságait, 

– a különböző népzenei tájegységek jellemző tánctípusait, táncait, az ezekhez kapcsolódó 

dallamanyagot és hangszeres zenét. 

– a tanult hangszeres dallamanyag kíséretmódját és kíséretét (hegedűn vagy kontrán), 

– a különböző tájegységekre jellemző hagyományos népi hangszereket, hangszer–

együtteseket, valamint a vonós bandák különböző felállásait és ezek hangzását, 

– népzenénk múltját, 

– hangszere múltját, elterjedését a magyar népzenében, 

– alapfokon a népzenekutatás történetét, nevesebb személyiségeit, választott hangszerének 

kiemelkedő művelőit, eredeti előadóit. 

Legyen képes 

– dallamok összekötésére, ismerje a dallamok fűzésének, s az így kialakított összetett 

formák (például táncrend) szabályait, 

– legyen képes zenésztársaival zenei kapcsolatteremtésre. 
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A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló ismerje 

– a magyar népi vonós zene történetét, 

– a népzene előadásmódjának jellegzetességeit és ezen belül részletesen a hangképzés, 

hangsúlyozás, ritmus, a forma és a díszítés jellemző módjait, az előadás általános és 

különleges sajátosságait, valamint a zenei improvizáció népzenénkre jellemző módjait, 

– alapfokon a népzenekutatás történetét, nevesebb személyiségeit, választott hangszerének 

kiemelkedő művelőit, eredeti előadóit, 

– a cigányság szerepét a magyar vonószenei hagyomány kialakulásában és falvaink zenei 

életében, 

– a szomszéd népek, valamint az európai népek vonószenei hagyományát. 

Legyen fogékony 

– más népek zenéjének befogadására. 

Rendelkezzék 

– a népzenei gyűjtőmunkához nélkülözhetetlen zenei felkészültséggel, jó kapcsolatteremtő 

képességgel, megfelelő előadói készséggel, szereplési tapasztalattal, állóképességgel. 

Legyen képes 

– céltudatosan gyakorolni 

– képes szólistaként együttesét irányítani (prímás szerep), 

– tánc kísérésére, táncossal való kapcsolatteremtésre. 

Tudjon számot adni 

– választott (falusi) mestere dallamanyagának, stílusának ismeretéről. 

 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Népi hegedű főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

Szatmári táncok. (Verbunk, oláhos, lassú és friss csárdás.) 

Székelyföldi táncok. (Székely verbunk, lassú csárdás, szöktetős, marosszéki forgatós.) 

Palatkai zene. (Akasztós, lassú csárdás és szökős.) 

 

„B” tagozat 

Gömöri táncok (Hallgató, verbunk, lassú és friss csárdás.) 

Palatkai zene. (Katonakísérő, akasztós, lassú csárdás, szökős és sebes csárdás.) 

Gyimesi zene. (Keserves, lassú és sebes magyaros, kettős jártatója és sirülője.) 

Erdélyi román táncok. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 
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– helyes testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– a vibrato helyes alkalmazása, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

Ajánlott tananyag éves bontás nélkül  

Hanglemez 

A bogyiszlói zenekar. szerk. Sebő Ferenc SLPX 18095 (Budapest 1984) Hungaroton 

Este a Gyimesbe' jártam/Zerkula János. szerk. Halmos Béla SLPX 18130 (Budapest 1987) 

Hungaroton 

Északmezőségi magyar népzene I–IV. szerk. Halmos Béla LPX 18107–11 (Budapest 

1985) Hungaroton 

Gyimesi népzene/Halmágyi Mihály. szerk. Jánosi András SLPX 18145 (Budapest 1988) 

Hungaroton 

Hungarian Folk Music Qualiton LPX 1187 (Budapest 1964) 

Lajtha László: Széki gyűjtés. szerk. Sebő Ferenc LPX 18092–94 (Budapest 1985) 

Hungaroton 

Magyar Hangszeres Népzene szerk. Sárosi Bálint LPX 18045–47(Budapest 1980) 

Hungaroton 

Magyar hangszeres népzene (Budapest 1972–1982) Hungaroton: 

1. LPX 10095–98– 

2. LPX 18001–04 

3. LPX 18050–53 

Magyar népzene (bukovinai székelyek Magyarországon) Hungaroton SLPX 18131 (1988) 

Magyar népzene Bartók Béla fonográffelvételeiből. szerk. Sárosi Bálint LPX 18069 

(Budapest 1981) Hungaroton 

Magyar népzene Kodály Zoltán fonográf–felvételeiből. szerk. Tari Lujza LPX 18075–76 

(Budapest 1983) Hungaroton 

Magyar Népzenei Antológia (Budapest 1985–93) Hungaroton: 

I. Tánczene. szerk. Martin György, Németh István, Pesovár Ernő – LPX 18122–16 

II. Észak. szerk. Tari Lujza, Vikár László LPX 18124–28 

III. Dunántúl. szerk. Olsvai Imre LPX 18138–42 

IV. Alföld. szerk. Paksa Katalin, Németh István LPX 18159–63 

V–VI. Erdély (Kelet 1–2.) szerk. Sárosi Bálint, Németh István (Budapest 1993/95) MTA 

Zenetudományi Intézet 

Magyarországi román népzene. szerk. Sebő Ferenc SLPX 18077 (Budapest 1983) 

Hungaroton 

Szatmári bandák. szerk. Hans Hurtig–Vavrinecz András SLPO 18154  (Budapest 1991) 

Hungaroton 
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CD– lemezek 

Elveszett éden ED–CD 009–10 (Budapest 1996) Etnofon 

Halmágyi Mihály Classic HCD 18145 Hungaroton 

Magyarpalatka Classic  HCD 18216–17 Hungaroton 

Magyarpalatkai népzene/Kodoba Béla és bandája BSM 9503 (1995) BaSys Music 

Kazetta 

Magyar Népzenei Antológia: V–VI. Erdély (Kelet 1–2.) szerk. Sárosi Bálint, Németh 

István (Budapest 1993/95) MTA Zenetudományi Intézet 

Béres vagyok béres – Fejér megyei népzene/ Pesovár Ferenc könyvének 

melléklete(Székesfehérvár) István Király Múzeum 

 

Könyvek, tanulmányok 

Bartók Béla: Miért és hogyan gyűjtsünk népzenét (Budapest 1936) Somló 

Bartók Béla: A magyar népdal (Budapest 1924)  Rózsavölgyi 

Bartók Béla: Népzenénk és a szomszéd népek zenéje (Budapest 934) Somló 

Bartók Béla: Rumanian Folk Music I, II, III. (Hága 1967) The Hague 

Donington, R.: A barokk zene előadásmódja (Budapest 1978) Zeneműkiadó 

Draskóczy Lídia: Moldvai csángó hegedűs dallamok Bákó környékéről (Budapest 1997) 

Óbudai Népzenei Iskola 

Gelencsér Ágnes: Magyar népzenei ismeretek (Budapest 1994) Calibra Kiadó 

Jánosi A.: A barokk zene előadásmódjának élő hagyománya Magyarországon – tanulmány 

(Budapest 1996) 

Jánosi A.: A magyar népzene előadásmódja – előkészületben 

Kobzos Kiss Tamás: Hegedű és kobza (Budapest 1997) Óbudai Népzenei Iskola 

Kodály Zoltán: A magyar népzene (Budapest  1973) Zeneműkiadó 

Lajtha László: Dunántúli táncok és dallamok (Budapest 1962) Zeneműkiadó 

Lajtha László: Kőrispataki gyűjtés (Budapest 1955)  Zeneműkiadó 

Lajtha László: Széki gyűjtés (Budapest 1954) Zeneműkiadó 

Lajtha László: Szépkenyerűszentmártoni gyűjtés (Budapest 1954)  Zeneműkiadó 

Lajtha László összegyűjtött írásai (Budapest 1992) Akadémiai Kiadó 

Martin György: A magyar tánctípusok. A magyar tánctípusok zenekísérete (Budapest 

1966) 

Martin György: A néptánc és népi tánczene kapcsolata (Budapest  1965–66) 

Tánctudományi tanulmányok 

Martin György: Az erdélyi dialektus táncai (Budapest 1972) NPI 

Martin György: Magyar táncdialektusok (Budapest 1965,1966) NPI 

Paksa Katalin: A magyar népdal díszítése (Budapest 1993) MTA Zenetudományi Intézet 

Pesovár Ernő: A magyar tánctörténet évszázadai (Budapest 1972) NPI 

Pesovár Ernő: A magyar tánczene története (Budapest 1966) 

Pesovár Ferenc: Béres vagyok béres (Székesfehérvár 1982) István Király Múzeum 

Pesovár Ferenc: A juhait kereső pásztor (Székesfehérvár 1983)  István Király Múzeum 

Pesovár Ferenc: Szép napunk támadt (Székesfehérvár 1991) István Könyvkiadó 

Sárosi Bálint: Cigányzene (Budapest 1971) Gondolat Könyvkiadó 

Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv (Budapest 1994) Magyar Művelődési Intézet 

Szalay Zoltán: Felcsíki hangszeres tánczene (Csíkszereda 1996) Alutus kiadó 

A Magyar Művelődési Intézet (korábban NPI, OKK) kiadványai 

Népzenei füzetek kazettával / A Magyar Művelődési Intézet kiadványai, szerk.: Eredics 

Gábor 

Halmos Béla – Virágvölgyi Márta: Széki férfitáncok 

Ökrös Csaba: Hegedűgyakorlatok 
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Varsányi Ildikó: Gömöri népzene 

Vavrinecz András: Vajdaszentiványi népzene I. 

Virágvölgyi Márta: Bogyiszlói népzene 

Virágvölgyi Márta: Bonchidai népzene 

Virágvölgyi Márta: Gyimesi népzene I, II. 

Virágvölgyi Márta: Kalotaszegi legényesek 

Virágvölgyi Márta: Kalotaszegi népzene I, II. 

Virágvölgyi Márta – Vavrinecz András: Szatmári népzene I, II. 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök: 

Megfelelő minőségű, és méretű hangszerek tartozékokkal ( vonó, tok, gyanta). 

Audió–vizuális felvevő és lejátszó berendezés ( magnetofon, CD, DVD 

A követelmények teljesítéséhez szükséges népzenei gyűjtések, lemezek kottakiadványok, 

zenei szakkönyvek. 
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1.11. A ZENEMŰVÉSZETI ÁG SPECIÁLIS SZABÁLYOZÁSA 

 -  NÉPZENE 
 

1.11.1.  AZ ALAPFOKÚ NÉPZENEOKTATÁS CÉLRENDSZERE, FUNKCIÓI 

 

1. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó 

népzenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony tanulók sajátos képességeinek 

fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és 

gyakorlását. 

A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére 

építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. 

Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, 

értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. Az énekes és hangszeres 

népzene anyanyelvi szintű elsajátíttatásával a hagyományos kultúra értékeinek tiszteletére, 

őrzésére, gyarapítására, továbbadására nevel. 

 

2. A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, 

fogékonyság – alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszer- és 

énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei 

tevékenység tudatosítására. 

 

3. A zeneoktatás a különböző zenei műfajok sajátosságait és hiteles megjelenítési módjait 

ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának 

gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel. 

 

4.Az alapfokú népzeneoktatás az életkori sajátosságok figyelembe vételével a 

hagyományos kultúra értékeinek egységes szemléletű feldolgozására nevel, fejleszti az 

alkotó magatartást, a variációképző–rögtönzőkészség kialakítását, az önkifejezést, 

megalapozza az általános zenei műveltséget. 

 

5.Az énekes és hangszeres népzene anyanyelvi szintű elsajátíttatásával a hagyományos 

kultúra értékeinek tiszteletére, őrzésére, gyarapítására, továbbadására nevel, lehetőséget 

nyújt a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai készségek 

megszerzésére, a zenei ismeretek tudatosítására, a kreativitás az esztétikai érzékenység 

alakítására.  

 

6.Az oktatási folyamat – kihasználva a még élő tradíció nyújtotta pedagógiai lehetőségeket 

– megismerteti a tanulókkal a népzene sajátos gondolkodásmódját, a dallam– és 

harmóniavilág és a formai szerkezet összefüggéseit, a ritmus és intonáció értelmezésének a 

nyelvi sajátosságokkal is összefüggő hangsúlyviszonyait, a különböző zenei műfajok 

sajátosságait. Célja az is, hogy felkészítsen a zene emocionális és intellektuális 

befogadására, a társas zenei aktivitásra.  

 

7.A népzene – és hagyományos közegében tanulásának folyamata is – alapvetően 

közösségi megnyilvánulás, ezért tanításában a kamarazenének, a hangszeres–énekes 

együttmuzsikálásnak kiemelt jelentősége van. A társas zenélés, valamint az ehhez gyakran 

társuló néptánc elmélyíti, megerősíti a tanulók megszerzett egyéni tudását, 
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közösségformáló ereje által hat az emberi interakciók fejlődésére, megteremti a kapcsolatot 

a hagyomány és ennek a mindennapi életben történő alkalmazása között. 

 

 

 

1.11.2. A NÉPZENEOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYE, 

FELADATA 

 

A népzene sajátos gondolkodásmódjának (logikájának), a dallam- és harmóniavilág és a 

formai szerkezet összefüggéseinek, a ritmus és intonáció szabadabb értelmezésének, a 

magyar nyelv sajátságaival is összefüggő hangsúlyviszonyainak megismertetése. 

Az önkifejezés eszköztárának gazdagítása, a népzene sajátos értékrendszerének 

felismerése, alkalmazása. 

A technikai készség, a variációképző rögtönzőkészség kialakítása, személyiségfejlesztés és 

tehetséggondozás. 

A korábban gyűjtött vagy még élő népzenei anyag segítségével (különös tekintettel a 

hangzóanyagok hallgatására, értelmezésére) a tanuló megismertetése a különböző népzenei 

műfajok, dialektusok, stílusok sajátosságaival, a népzenekutatás történetével, a népzene 

nagy előadó-egyéniségeivel. A művészeti értékek befogadására, alkalmazására, a 

hagyományos kultúra értékeinek önálló, egységes szemléletű feldolgozására nevelés. 

Az alkotó magatartás, a pozitív beállítódások és magatartási szokások kialakítása, az 

általános és speciális zenei képességek (hallás, ritmusérzék – különös tekintettel a népzene 

sajátos hangközeire és ritmusfajtáira – stílusérzék, intonációs érzékenység, zenei memória, 

fantázia, előadói és manuális készség) fejlesztése. Rendszerezett zenei-népzenei ismeretek 

átadása, az általános zenei műveltség megalapozása. 

A zenei írás-olvasáshoz, az önálló lejegyzéshez és dallamértelmezéshez, az eredeti 

előadásmód alapvető jellegzetességeinek felismeréséhez és alkalmazásához, 

dallamfüzérek, zenei folyamatok, táncciklusok szerkesztéséhez szükséges alapok 

megtanítása. 

Rendszeres, céltudatos, igényes, önálló munkára, értő zenehallgatásra nevelés, igény 

kialakítása a társas muzsikálásra. 

Aktív közművelődési tevékenységre, koncerteken, fesztiválokon, táncházakon, táborokban, 

valamint gyűjtőutakon való részvételre ösztönzés, az egyházzenei élet segítése a népzene 

eszközeivel. 

A tanulók hazai és – a lehetőségeknek megfelelően – nemzetközi programokban való 

részvételének, cserekapcsolatok kialakulásának szorgalmazása. 

Nyitottság kialakítása a klasszikus zene, régizene, jazz, az értékes szórakoztató zene iránt, 

a zenei értékek élményt adó felismerésére és befogadására nevelés. 

A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra. 

 

 

 

1.11.3.  A NÉPZENEOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

 

Kiemelt kompetenciák a népzeneoktatás területén 
 

Bemeneti kompetencia:  

– Alapfokú művészetoktatás keretében folytatott népzenei tanulmányokhoz előképzettség 

nem szükséges. A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók 

érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. 
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Szakmai kompetencia: 

– A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység – különös 

tekintettel a népzene sajátos hangközeire és ritmusfajtáira. 

– fogékonyság a hangszín és a dinamika különbségeire, zenei memória és fantázia, 

előadói és manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység, stílusérzék, 

esztétikai érzékenység.  

– A megfigyelőkészség a hallás utáni memorizálás fejlesztése. 

– A zenei olvasás és írás készségének megalapozása és kifejlesztése, segítséggel eljutva 

az önálló lejegyzéshez és dallamértelmezéshez, az eredeti előadásmód alapvető 

jellegzetességeinek felismeréséhez és alkalmazásához, dallamfüzérek, zenei 

folyamatok, táncciklusok szerkesztéséhez. 

– A hangszer– és énektechnikai készségek megszerzése, fejlesztése.  

– A variációképző rögtönzőkészség kialakítása, az improvizációs készség fejlesztése.  

 

Személyes kompetencia:  

– Az érzelmi intelligencia, művészi kifejező készség, szorgalom, önfegyelem, 

elhivatottság, kreativitás, ötletgazdagság, az alkotói magatartás, lelkiismeretesség, 

önbizalom, nyitottság. Az énekes és hangszeres népzene anyanyelvi szintű 

elsajátíttatásának megalapozásával a hagyományos kultúra értékeinek tiszteletére, 

őrzésére, gyarapítására, továbbadására nevel. 

 

Társas kompetencia  

– Az együttműködés képessége (közös munka, alkalmazkodás, felelősségvállalás, 

irányítókészség, irányíthatóság, tolerancia, kommunikációs készség) azon viselkedési 

formák tanulása, amelyek alapján a tanuló konstruktívan be tud illeszkedni és aktívan 

részt tud venni a társas zenélés különböző formáiban (szólistaszerep, kísérőfunkció, 

ének–, tánckíséret, táncház). 

 

Módszertani kompetencia  

– Tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony 

gyakorlásra, értő zenehallgatásra nevelése. 

– Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség megalapozása, az egyetemes 

kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok átadására, az 

értékmegőrzés formáinak kialakítására. 

– A zene logikájának, különös tekintettel a népzene sajátos gondolkodásmódjának, a 

dallam– és harmóniavilág és a formai szerkezet összefüggéseinek, a ritmus és intonáció 

hajlékonyabb értelmezésének, a nyelv sajátságaival is összefüggő hangsúlyviszonyainak 

megismertetése. 

– A főbb zenei műfajok, stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, a 

zene történetének, népünk zenéjének, az előadóművészet és a zeneirodalom nagy 

egyéniségeinek megismertetése.  

– a különböző népzenei műfajok, dialektusok, stílusok sajátosságainak, a velünk együtt 

élő népek hagyományának, a népzenekutatás történetének, a népzene jelentős előadó–

egyéniségeinek megismertetése.  

– Nyitottság kialakítása a klasszikus zene, a kortárs zene, a régizene, jazz, az értékes 

szórakoztató zene iránt. 

– A tanulók zenei ízlésének formálása. 
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– Fogékonyság a művészeti értékek befogadására, alkalmazására, a korábban gyűjtött 

vagy még élő népzenei anyag segítségével a hagyományos kultúra értékeinek önálló, 

egységes szemléletű feldolgozására.  

– Az önkifejezés eszköztárának gazdagítása, a népzene sajátos értékrendszerének 

felismerése, alkalmazása, aktív közművelődési tevékenységre, koncerteken, 

fesztiválokon, táncházakon, táborokban, valamint gyűjtőutakon való részvételre 

ösztönzés, az egyházzenei élet segítése a népzene eszközeivel. 

– A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 

– Tehetséggondozás. 

– A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra.  

 

 

 

1.11.4. A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEI 

 

A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 

intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 

intézmény utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi 

vizsga tantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 

programja figyelembevételével az iskola helyi tantervében kell meghatározni. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát 

szervező intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a 

tanuló felkészültsége és tudása. A művészeti alapvizsgát és záróvizsgát háromtagú 

vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét és tagjait a vizsga szervezője 

bízza meg. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga lebonyolítása a vizsgáztató intézmény feladata. 

Vizsga tantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagógiai 

programja szerint biztosít, valamint a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az 

előírt tantárgyi követelményeknek eleget tett.  

 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga vizsga tantárgyak. 

 

Alapvizsga tantárgyai: 

Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az 

alapvizsgán az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga között. A „B” 

tagozatos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező.  

 

1. Az elméleti írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Népi hangszer, népi ének, kamarazene főtárgy „A” tagozat: szolfézs kötelező, szolfézs, 

vagy népzenei ismeretek, vagy néprajz 

Népzenei ismeretek, néprajz főtárgy: népzenei ismeretek, illetve néprajz 

Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: szolfézs 

Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 45 perc. 
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2. Az elméleti szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Népi hangszer, népi ének, kamrazene főtárgy „A” tagozat: szolfézs kötelező, szolfézs, 

vagy népzenei ismeretek, vagy néprajz 

Népzenei ismeretek, néprajz főtárgy: néprajz, illetve népzenei ismeretek 

A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 10 perc 

Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: szolfézs 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 15 perc. 

 

3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Népi hangszer, népi ének főtárgy „A” tagozat: főtárgy 

Kamarazene főtárgy „A” tagozat: főtárgy 

 Néprajz, Népzenei ismeretek főtárgy: kötelező hangszer 

A gyakorlati vizsga időtartama minimum 10 perc 

Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: főtárgy,  

A gyakorlati vizsga időtartama minimum 10 perc 

 

Záróvizsga tantárgyai: 

A záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az 

alapvizsgán az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga között. A „B” 

tagozatos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező.  

 

1. Az elméleti írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Népi hangszer, népi ének, kamrazene főtárgy „A” tagozat: szolfézs, vagy néprajz 

Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: szolfézs 

Néprajz főtárgy „A” tagozat: néprajz 

Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 45 perc. 

 

2. Az elméleti szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Népi hangszer, népi ének, kamrazene főtárgy „A” tagozat: szolfézs, vagy néprajz 

Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: szolfézs 

Néprajz főtárgy „A” tagozat: néprajz 

A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 10 perc. 

 

3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Népi hangszer, népi ének főtárgy „A” tagozat: főtárgy 

Kamarazene főtárgy „A” tagozat: főtárgy 

Néprajz főtárgy „A” tagozat: kötelező hangszer 

Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: főtárgy 

A gyakorlati vizsga időtartama minimum 10 perc. 

 

Előrehozott vizsga: 

Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is 

szervezhető. 

Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai 

tanulmányi követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az iskolai 

tanulmányok teljes befejezése előtt szervezhető. 
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A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés: 

Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az 

a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként – az 

adott tanévben döntőbe került.  

Ha a tanuló már rendelkezik a zeneművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett 

művészeti alapvizsgával vagy záróvizsgával, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól 

felmentés adható. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése: 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsga tantárgyanként 

külön–külön osztályzattal kell minősíteni. 

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, 

úgy annak eredményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell venni. 

A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott 

osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a 

végső eredmény meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a döntő. 

Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi 

előírt vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból elégtelen 

érdemjegyet kapott. 

Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból 

kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 

 

 

 

1.11.5. A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 

 

Tanszakok és tantárgyak 

Vonós és tekerő tanszak tantárgyai: népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő/cselló, tekerő 

Fúvós tanszak tantárgyai: népi furulyák, duda, népi klarinét/tárogató 

Pengetős tanszak tantárgyai: citera, tamburák, koboz 

Akkordikus tanszak tantárgyai: népi cimbalom, népi harmonika 

Ütős tanszak tantárgyai: népi ritmushangszerek 

Vokális tanszak: népi ének 

Zeneismeret tanszak tantárgyai: népzenei ismeretek, néprajz, szolfézs kötelező, szolfézs 

Kamarazene tanszak tantárgyai: népi kamarazene (a tantárgy magába foglalja a hangszeres 

és vokális társaszenét), népi zenekar 

 

 

Hangszeres és vokális tanszakok – egyéni képzés  

 

„A” TAGOZAT 

 

Főtárgy: hangszeres és vokális tanszakok  

 

Kötelező tantárgy: szolfézs kötelező*, népzenei ismeretek 

 

Kötelezően választható tantárgyak: szolfézs, népzenei ismeretek, néprajz**, második 

hangszer, népi ének, kamarazene, zenekar. 
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Választható tantárgy: szolfézs, népzenei ismeretek, néprajz, második hangszer, népi ének, 

kamarazene, zenekar, vagy a klasszikus zene, jazz–zene, elektroakusztikus–zene tantervi 

programjainak tantárgyai 

 

Korrepetíció (népi hangszeres, vagy zongora kíséret): a hangszeres és a vokális tanszakok 

tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás. 

 

* Ha a tanuló már teljesítette a kötelező tantárgy követelményeit (szolfézs alapfok 4. 

évfolyam), akkor helyette a kötelezően választható tantárgyak közül körül köteles egyet 

felvenni. 

** A néprajz kötelezően választható tantárgyként csak az alapfok 5. évfolyamtól tanulható. 

 

Óraterv 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 

tantárgy  
(2) (2) 2 2 2 2       

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

      2 2 2 2 2 2 

Választható 

tantárgy 

(0–

2) 

(0–

2) 
0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 

Összes óra: (4–

6) 

(4–

6) 

4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

A képzés évfolyamainak száma: 

(2)+6+4 évfolyam: népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő/cselló, tekerő, népi furulyák, duda, 

népi klarinét/tárogató, citera, tamburák, népi cimbalom, koboz, népi harmonika, népi ének, 

(2)+6 évfolyam: népi ritmushangszerek,  

Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a 

harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. Az előképző 

évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 

 

A tanszakok kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a 

tanuló más tanszak, illetve művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok tanítási 

óráin részt vehet.  

 

A tanítási órák időtartama: 
Főtárgy: „A” tagozaton minimum 2x30 perc (egyéni) 

Kötelező tantárgy: „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc (csoportos) 

Kötelezően választható tantárgy: 5.–10. évfolyamig 

Csoportos tantárgy: minimum 2x 45 perc 

zenekar: minimum 9 fő; kamarazene: 2–8 fő 

Választható tantárgy: Az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében 1 vagy 2 

tantárgy. 

A korrepetíció ideje: A teljes képzési időben minimum 10 perc 
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„B” TAGOZAT 

 

Főtárgy: hangszeres és vokális tanszakok – az alapfok 2. évfolyamától javasolt 

 

Kötelező tantárgy: szolfézs 

 

Kötelezően választható tantárgy: zongora 

 

Választható tantárgyak: népzenei ismeretek, néprajz, második hangszer, népi ének 

 

Korrepetíció (népi hangszeres vagy zongora kíséret): a hangszeres és a vokális tanszakok 

tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás. 

 

Óraterv 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy (2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 

tantárgy  
(2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Választható 

tantárgy 

(0–

2) 

(0–

2) 

(0–

2) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Összes óra: (4–

6) 

(4–

6) 

(4–

6) 
5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 

 

A képzés évfolyamainak száma:   

(2+1)+5+4 évfolyam: népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő/cselló, tekerő, népi furulyák, 

duda, népi klarinét/tárogató, citera, tamburák, koboz, népi cimbalom, népi harmonika, népi 

ének 

Az első (zárójelben levő) számjegy az előképzettség, a második számjegy az alapfokú, a 

harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. 

 

 

A tanítási órák időtartama: 

Főtárgy: minimum 2x45 perc (egyéni) 

Kötelező tantárgy: minimum 2x45 perc (csoportos) 

Kötelezően választható tantárgy:  

Egyéni tantárgy: minimum 1x45 perc  

Választható tantárgy: a képzés teljes idejében 1 tantárgy 

Egyéni tantárgy minimum 1x45 perc  

Csoportos tantárgy: minimum 1x 45 perc 

A korrepetíció ideje: A teljes képzési időben minimum 10 perc 
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Zeneismeret és kamarazene tanszakok – csoportos képzés 

 

„A” TAGOZAT  

 

Főtárgy: népzenei ismeretek, néprajz, kamarazene 

 

Kötelező tantárgy: népi hangszeres, vagy vokális tantárgy 

 

Kötelezően választható tantárgy: zongora kötelező, második hangszer, népi ének, 

kamarazene, zenekar, népzenei ismeretek, néprajz, szolfézs 

 

Választható tantárgy: második hangszer, népi ének, kamarazene, zenekar, valamint a 

klasszikus zene, jazz–zene, elektroakusztikus–zene tantervi programjainak tantárgyai 

 

 

Óraterv 1. 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok 

(1) (2) 1 2 3 4 5 6 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 

tantárgy  
(1) (1) 1 1 1 1 1 1 

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

(1–2) (1–2) 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

Választható 

tantárgy 
(1–2) (1–2) 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

Összes óra: (4–6) (4–6) 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

A képzés évfolyamainak száma: 

(2)+6 évfolyam: népzenei ismeretek, 

Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfok 

évfolyamainak számát jelentik. Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 

 

 

Óraterv 2.  

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Alapfok  Továbbképző 

1 2 3 4 5 6 

Főtárgy 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 

tantárgy  
2 2 2 2 2 2 

Választható 

tantárgy 
2 2 2 2 2 2 

Összes óra: 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 
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A képzés évfolyamainak száma: 

 (2+4)+2+4 évfolyam: kamarazene, néprajz 

 

Az első (zárójelben levő) számjegy az előképzettség, a második számjegy az alapfokú, a 

harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. 

 

A néprajz és kamarazene tantárgyak főtárgyként vagy kötelezően választható tantárgyként 

az alapfok 5. évfolyamától tanulhatók. 

 

A tanítási órák időtartama: 

Főtárgy: „A” tagozaton – minimum 2x45 perc 

Kötelező tantárgy:  

Egyéni tantárgy: minimum 1x45 perc 

Kötelezően választható tantárgy: 

Egyéni tantárgy: minimum 1x45 perc 

Csoportos tantárgy: minimum 1x 45 perc 

Választható tantárgy: 

Egyéni tantárgy: minimum 1x45 perc 

Csoportos tantárgy: minimum 1x 45 perc 

 

 

 

1.11.6. A NÉPZENEOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

 

Kiemelt kompetenciák a népzeneoktatás területén 

 

Bemeneti kompetencia:  

– Alapfokú művészetoktatás keretében folytatott népzenei tanulmányokhoz előképzettség 

nem szükséges. A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók 

érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. 

 

Szakmai kompetencia: 

– A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység – különös 

tekintettel a népzene sajátos hangközeire és ritmusfajtáira  

– fogékonyság a hangszín és a dinamika különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói 

és manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység, stílusérzék, esztétikai 

érzékenység.  

– A megfigyelőkészség a hallás utáni memorizálás fejlesztése. 

– A zenei olvasás és írás készségének megalapozása és kifejlesztése, segítséggel eljutva az 

önálló lejegyzéshez és dallamértelmezéshez, az eredeti előadásmód alapvető 

jellegzetességeinek felismeréséhez és alkalmazásához, dallamfüzérek, zenei folyamatok, 

táncciklusok szerkesztéséhez. 

– A hangszer– és énektechnikai készségek megszerzése, fejlesztése.  

– A variációképző rögtönzőkészség kialakítása, az improvizációs készség fejlesztése.  

 

Személyes kompetencia:  

– Az érzelmi intelligencia, művészi kifejező készség, szorgalom, önfegyelem, 

elhivatottság, kreativitás, ötletgazdagság, az alkotói magatartás, lelkiismeretesség, 

önbizalom, nyitottság. Az énekes és hangszeres népzene anyanyelvi szintű 
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elsajátíttatásának megalapozásával a hagyományos kultúra értékeinek tiszteletére, 

őrzésére, gyarapítására, továbbadására nevel. 

 

Társas kompetencia  

– Az együttműködés képessége (közös munka, alkalmazkodás, felelősségvállalás, 

irányítókészség, irányíthatóság, tolerancia, kommunikációs készség) azon viselkedési 

formák tanulása, amelyek alapján a tanuló konstruktívan be tud illeszkedni és aktívan 

részt tud venni a társas zenélés különböző formáiban (szólistaszerep, kísérőfunkció, 

ének–, tánckíséret, táncház). 

 

Módszertani kompetencia  

– Tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony 

gyakorlásra, értő zenehallgatásra nevelése. 

– Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség megalapozása, az egyetemes 

kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok átadására, az értékmegőrzés 

formáinak kialakítására. 

– A zene logikájának, különös tekintettel a népzene sajátos gondolkodásmódjának, a 

dallam– és harmóniavilág és a formai szerkezet összefüggéseinek, a ritmus és intonáció 

hajlékonyabb értelmezésének, a nyelv sajátságaival is összefüggő hangsúlyviszonyainak 

megismertetése. 

– A főbb zenei műfajok, stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, a 

zene történetének, népünk zenéjének, az előadóművészet és a zeneirodalom nagy 

egyéniségeinek megismertetése.  

– a különböző népzenei műfajok, dialektusok, stílusok sajátosságainak, a velünk együtt élő 

népek hagyományának, a népzenekutatás történetének, a népzene jelentős előadó–

egyéniségeinek megismertetése.  

– Nyitottság kialakítása a klasszikus zene, a kortárs zene, a régizene, jazz, az értékes 

szórakoztató zene iránt. 

– A tanulók zenei ízlésének formálása. 

– Fogékonyság a művészeti értékek befogadására, alkalmazására, a korábban gyűjtött vagy 

még élő népzenei anyag segítségével a hagyományos kultúra értékeinek önálló, egységes 

szemléletű feldolgozására.  

– Az önkifejezés eszköztárának gazdagítása, a népzene sajátos értékrendszerének 

felismerése, alkalmazása, aktív közművelődési tevékenységre, koncerteken, 

fesztiválokon, táncházakon, táborokban, valamint gyűjtőutakon való részvételre 

ösztönzés, az egyházzenei élet segítése a népzene eszközeivel. 

– A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 

– Tehetséggondozás. 

– A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra.  

 

 

 

1.11.7. A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEI 

 

A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 

intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 

intézmény utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett, 
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A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi 

vizsga tantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 

programja figyelembevételével az iskola helyi tantervében kell meghatározni. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát 

szervező intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a 

tanuló felkészültsége és tudása. A művészeti alapvizsgát és záróvizsgát háromtagú 

vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét és tagjait a vizsga szervezője 

bízza meg. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga lebonyolítása a vizsgáztató intézmény feladata. 

Vizsga tantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagógiai 

programja szerint biztosít, valamint a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az 

előírt tantárgyi követelményeknek eleget tett. 

 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga vizsga tantárgyak 

 

Alapvizsga tantárgyai 

Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az 

alapvizsgán az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga között. A „B” 

tagozatos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező.  

 

1. Az elméleti írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Népi hangszer, népi ének, kamarazene főtárgy „A” tagozat: szolfézs kötelező, szolfézs, 

vagy népzenei ismeretek, vagy néprajz 

Népzenei ismeretek, néprajz főtárgy: népzenei ismeretek, illetve néprajz 

Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: szolfézs 

Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 45 perc. 

 

2. Az elméleti szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Népi hangszer, népi ének, kamrazene főtárgy „A” tagozat: szolfézs kötelező, szolfézs, 

vagy népzenei ismeretek, vagy néprajz 

Népzenei ismeretek, néprajz főtárgy: néprajz, illetve népzenei ismeretek 

A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 10 perc. 

Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat:  szolfézs 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 15 perc. 

 

3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Népi hangszer, népi ének főtárgy „A” tagozat: főtárgy 

Kamarazene főtárgy „A” tagozat: főtárgy 

 Néprajz, Népzenei ismeretek főtárgy: kötelező hangszer 

A gyakorlati vizsga időtartama minimum 10 perc. 

Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: főtárgy,  

A gyakorlati vizsga időtartama minimum 10 perc. 

 

Záróvizsga tantárgyai 

A záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az 

alapvizsgán az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga között. A „B” 

tagozatos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező.  
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1. Az elméleti írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Népi hangszer, népi ének, kamrazene főtárgy „A” tagozat: szolfézs,  vagy néprajz 

Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: szolfézs 

Néprajz főtárgy„A” tagozat: néprajz 

Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 45 perc. 

 

2. Az elméleti szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Népi hangszer, népi ének, kamrazene főtárgy „A” tagozat: szolfézs,  vagy néprajz 

Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: szolfézs 

Néprajz főtárgy„A” tagozat: néprajz 

A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 10 perc. 

 

3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Népi hangszer, népi ének főtárgy „A” tagozat: főtárgy 

Kamarazene főtárgy „A” tagozat: főtárgy 

Néprajz főtárgy „A” tagozat: kötelező hangszer 

Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: főtárgy,  

A gyakorlati vizsga időtartama minimum 10 perc. 

 

Előrehozott vizsga 

Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is 

szervezhető. 

Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai 

tanulmányi követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az iskolai 

tanulmányok teljes befejezése előtt szervezhető. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az 

a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként – az 

adott tanévben döntőbe került.  

Ha a tanuló már rendelkezik a zeneművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett 

művészeti alapvizsgával vagy záróvizsgával, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól 

felmentés adható. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsga tantárgyanként 

külön–külön osztályzattal kell minősíteni. 

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, 

úgy annak eredményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell venni. 

A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott 

osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a 

végső eredmény meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a döntő. 

Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi 

előírt vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból elégtelen 

érdemjegyet kapott. 

Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból 

kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 

Főtárgyak 
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1.12.  FÚVÓS  TANSZAK 
 

1.12.1. FŐTÁRGY 

 

NÉPI FURULYA 
 

A furulyatanítás feladatai 

Ismertesse meg a tanulóval 

– a furulyák fontosabb fajtáinak játéktechnikáját, a furulya hangszercsalád történeti 

múltját, 

– a magyar népzene főbb dialektusaiban a furulyajáték jellegzetességeit, az ezekkel 

összefüggő énekelt és hangszeres dallamokat, táncfajtákat, népszokásokat, mindezek 

formai és tartalmi elemeivel, zenei gondolkodásmódjaival együtt, 

– a hangszerjátékhoz szükséges elméleti ismereteket. 

 

Fejlessze 

– a tanuló hallását, 

– a nyelvvel is összefüggő ritmus– és hangsúlyérzékét, formaérzékét, stílusérzékét, 

rögtönzőkészségét, zenei emlékezetét, 

– képességét dallamok rögtönző összefűzésére, tánctételek és ciklusok kialakítására, 

– önálló lényegfelismerő képességét, 

– a táncosokkal, illetve az énekessel való zenei kommunikációkészségét. 

 

Alakítson ki 

– könnyed hangszerkezelést, 

– megfelelő légzéstechnikát, helyes és a hagyományoknak megfelelő befúvásmódokat, 

– test–, hangszer– és kéztartást, billentést, laza, egyenletes ujjtechnikát. 

 

 

Előkészítő évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Népdalok éneklése és furulyázása, díszítés nélkül, ügyelve a szöveg és nyelvi hangsúlyok 

adta szabályokra. 

 

Ajánlott tananyag  

Gergelits Márta: Furulya előkészítő 1–2 (Budapest 1992) Magyar Művelődési Intézet – 

Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Dévai János: Furulyaiskola I. (Budapest 1987) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei 

Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Fábián Éva – Juhász Zoltán: Éneklő furulya. Hagyományok Háza 2003. 

 

 

Követelmények 

Legyen képes a tanévben tanult népdalokat helyes hangsúlyozással énekelni és furulyázni. 
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Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Rubato és giusto népdalok eljátszása, magyar nyelvi hangsúlyozással és ritmikával.  

 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Székelyföldi népdalok éneklése és furulyázása, díszítés nélkül, ügyelve a szöveg és 

nyelvi hangsúlyok adta szabályokra. 

 

Ajánlott tananyag 

Gergelits Márta: Furulya előkészítő 1–2 (Budapest 1992) Magyar Művelődési Intézet – 

Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Dévai János: Furulyaiskola I. (Budapest 1987) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei 

Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Fábián Éva – Juhász Zoltán: Éneklő furulya. Hagyományok Háza, 2003. 

 

Követelmények 

Legyen képes a tanévben tanult székelyföldi népdalokat helyes hangsúlyozással énekelni 

és furulyázni. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Rubato, lassú és sebes csárdás dallamok eljátszása a Székelyföldről.  

 

 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

 

1. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Udvarhelyszéki dallamok. 

– A hatlyukú furulya alsó 10 hangjának használata. 

– A hetedik hang módosítása félfedéssel. 

– Az ajakkal segített felhangos fúvástechnika kialakítása. 

– Hangcsoportok összekötése (legato), szétválasztása (staccato).  

– A csárdásdallamok ütemeinek belső hangsúlyai.  

 

 

Ajánlott tananyag 

Gergelits Márta: Furulya előkészítő 1–2 (Budapest 1992) Magyar Művelődési Intézet – 

Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Dévai János: Furulyaiskola I. (Budapest 1987) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei 

Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Juhász Zoltán: Furulyaiskola II. – Székelyföld (Budapest 1989) Magyar Művelődési 

Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 
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Követelmény 
Legyen képes a tanult székelyföldi dallamokat stílusosan, a tánctípusoknak megfelelő 

tempóban, egyszerűen díszítve, variáltan eljátszani. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Egy– egy rubato, lassú és sebes csárdás dallam Udvarhely székből. 

 

 

2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Csíki székely dallamok. 

– A hatlyukú furulya alsó 14 hangjának használata – az első átfújás hangjai. 

– A hetedik hang módosítása villafogással. 

– Triolás ritmusok a forgatós dallamokban. 

– Aszimmetrikus ütemezésű és ritmusú csárdás dallamok. 

– Közös muzsikálás másik furulyással, gardonnal. 

 

Ajánlott tananyag – kották hangzó melléklettel 

Juhász Zoltán: Furulyaiskola II. – Székelyföld (Budapest 1989) Magyar Művelődési 

Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

 

Követelmény 
Legyen képes a tanult felcsíki dallamokat stílusosan, egyszerűen díszítve, variáltan, a 

tánctípusoknak megfelelő tempóban eljátszani. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Egy– egy felcsíki keserves, lassú és sebes csárdás, féloláhos, verbunk dallam 

gardonkísérettel is.  

 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– A dunántúli dialektus dallamai és játékmódja furulyán. 

– A dallamok záróhangja a furulya alaphangja. 

 

Ajánlott tananyag 

Juhász Zoltán: Furulyaiskola IV. – Dél–Dunántúl, kotta + kazetta (Budapest 1992) Magyar 

Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Archív dunántúli duda és furulyafelvételek (Néprajzi Múzeum, MTA Zenetudományi 

Intézet 

 

Követelmény 
Legyen képes a tanult dunántúli dallamokat stílusosan, egyszerűen díszítve, variáltan, a 

tánctípusoknak megfelelő tempóban eljátszani. 
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Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Dél–dunántúli rubato, ugrós, kanásztánc, lassú és friss csárdás dallamok eljátszása.  

 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Gyimesi dallamok. 

– A hatlyukú furulya 2 oktávjának használata.  

– Torokhangos (gégezöngés) kíséret a tanuló alkatától, fejlettségi szintjétől függően. 

– Aszimmetrikus ütemezésű és ritmusú, illetve szinkópás ritmusú dallamok és hangsúlyo-

zásuk. 

– Közös muzsikálás másik furulyással, gardonnal. 

 

Ajánlott tananyag 

Juhász Zoltán: Az utolsó dudás. Pál István nógrádi pásztor zenei öröksége. Magyar 

Művelődési Intézet, 1998 

Juhász Zoltán: Furulyaiskola III. – Gyimes (Budapest 1990) Magyar Művelődési Intézet – 

Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Nesztor Iván: Gyimesi furulyamuzsika (Budapest 1993) Magyar Művelődési Intézet – 

Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Magyar furulyások Erdélyben és Moldvában – kazetta. szerk. Juhász Zoltán (Budapest 

1993) Hungaroton 

 

Követelmény 
Legyen képes  

– a tanult gyimesi dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő 

tempóban eljátszani. 

– a hatlyukú furulya 2 oktávjának használatára. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Egy–egy gyimesi lassú és sebes magyaros, csárdás, kettős jártatója és sirülője, keserves 

dallam eljátszása gardonkísérettel is 

 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– A palóc furulyajáték dallamvilága és játéktechnikája. 

– Semleges hangsorú furulyák ismerete. 

– Dudanóták játéka furulyán, dudautánzó furulyajáték. 

– A dallamok záróhangja a furulya alaphangja mind az alsó, mind a felső oktávon. 

– A törzshangok elválasztására szolgáló figurák, variációk. 

– Több furulya együttes játéka. 

– Énekkíséret furulyával. 

– Az énekes–nyelvi törvények, hangsúlyok, prozódiai szabályok érvényesülése a furulya-

játékban. 

 



 

 

516 

Ajánlott tananyag 

Juhász Zoltán: Az utolsó dudás. Pál István nógrádi pásztor zenei öröksége. Magyar 

Művelődési Intézet, 1998 

Juhász Zoltán: Kukucska Ernő nógrádi dudás és furulyás hagyatéka (Budapest 1994) 

Magyar Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Archív nógrádi dudás és furulyás felvételek (Pátria hanglemezsorozat, MTA 

Zenetudományi Intézet, Néprajzi Múzeum) 

Magyar dudások CD 

 

Követelmény 
Ismerje meg és sajátítsa el az évfolyam technikai szintjén a palóc furulyajáték 

dallamvilágát és játéktechnikáját. 

Semleges hangsorú furulyák ismerete. 

A dallamok záróhangja a furulya alaphangja mind az alsó, mind a felső oktávon. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Két–két palóc giusto és rubato dallam eljátszása. 

– Dudautánzó furulyajáték 

 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A hatlyukú furulya 2. és 3. átfújása.  

– A mezőségi lassú és magyar ritmikája, hangsúlyai a széki zenében.  

– Tilinkójáték.  

– Variáció és díszítés a széki és moldvai dialektus szabályai szerint.  

– Ismerkedés a szomszédnépek hangszereivel és dallamaival. 

– Önálló dallamtanulás, egyszerű lejegyzés. 

 

Ajánlott tananyag  

Juhász Zoltán: Furulyaiskola IV. – Dél–Dunántúl, kotta + kazetta (Budapest 1992) Magyar 

Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Archív dunántúli duda és furulyafelvételek (Néprajzi Múzeum, MTA Zenetudományi 

Intézet 

Széki énekesek és furulyások CD – Fonó kiadás 

Gyűjtések széki furulyásoktól – Hagyományok Háza 

Balogh Sándor: Moldvai csángómagyar furulyás dallamok és énekek 

Széki pár. Szerk. Juhász Zoltán (kazetta) 

Magyar furulyások Erdélyben és Moldvában – kazetta. szerk. Juhász Zoltán (Budapest 

1993) Hungaroton 

Moldvai csángómagyar furulyás dallamok: Hodorog András – kazetta. szerk. Balogh 

Sándor (Budapest 1994) Harmónia BT. 

 

 

Követelmény 
Ismerje meg és sajátítsa el az évfolyam technikai szintjén a mezőségi lassú és magyar 

ritmikáját, hangsúlyait a széki zenén keresztül. 
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Legyen képes  

– a tanult moldvai dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő 

tempóban eljátszani. 

– a hatlyukú furulya 2. és 3. átfújására.  

– önálló dallamtanulásra, egyszerű lejegyzésre. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Széki lassú csárdás, magyar. 

– Moldvai táncdallamok. 

 

 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

 

„B” tagozatra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és 

hangszeres adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi 

arra, hogy megfeleljen minőségben és mennyiségben magasabb követelményeinek. „B” 

tagozat követelménye a végzett anyag mennyiségében, de elsősorban minőségben, a 

hangszerkezelés biztonságában és az előadás zenei kifejezőerejében haladja meg az A 

tagozat szintjét. 

 

 

2. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Csíki székely keservesek és táncdallamok: cepres, féloláhos, „Gábor Ignácé”, „székely 

csárdás”, párnástánc, medvés, „örömanya tánca”, „gólya”, verbunk, „marosszéki” Ambrus 

János, Balog Áron népzenei fölvételeiből.  

– Variálás és díszítés a csíki székely dialektus szabályai szerint. 

– A hatlyukú furulya alsó 14 hangjának használata – az első átfújás hangjai. 

– A hetedik hang módosítása villafogással. 

– Triolás ritmusok a forgatós dallamokban. 

– Aszimmetrikus ütemezésű és ritmusú csárdás dallamok. 

– Közös muzsikálás másik furulyással, gardonnal. 

 

 

Ajánlott tananyag – kották hangzó melléklettel 

Juhász Zoltán: Furulyaiskola II. – Székelyföld (Budapest 1989) Magyar Művelődési 

Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

 

Követelmény 
Legyen képes a tanult felcsíki dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak 

megfelelő tempóban eljátszani. 

 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Összeállítás a tanult felcsíki népzenéből: keserves, lassú és sebes csárdás, féloláhos, 

verbunk dallamok gardonkísérettel. 
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3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

A dunántúli dialektus dallamai (parlando rubato előadású lírai dalok, ugrós táncdallamok, 

lassú és friss csárdás dallamok) a kistájak figyelembe vételével: 

– Somogy: Kelec József, Sándor László,  

– Tolna: Máté István 

– Zala: Badacsonyi Lajos, Bíró István 

– Baranya: Német Vince 

népzenei felvételei alapján. 

A dallamok záróhangja a furulya alaphangja. 

 

Ajánlott tananyag 

Juhász Zoltán: Furulyaiskola IV. – Dél–Dunántúl, kotta + kazetta (Budapest 1992) Magyar 

Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Archív dunántúli duda és furulyafelvételek (Néprajzi Múzeum, MTA Zenetudományi 

Intézet) 

 

Követelmény 
Legyen képes a tanult dunántúli dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak 

megfelelő tempóban eljátszani. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Dél–dunántúli rubato, ugrós, kanásztánc, lassú és friss csárdás dallamok eljátszása.  

 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Gyimesi keserves és táncdallamok: lassú és sebes magyaros, kettős jártatója és sirülője, 

féloláhos medvés, héjszák, „juhait kereső pásztor” Tímár Viktor, Tímár János, Karácsony 

Lázár, Bács Péter, Hermán György népzenei felvételeiből. 

– Gyimesi dallamok, variálás és díszítés a gyimesi dialektus szabályai szerint. 

– A hatlyukú furulya 2 oktávjának használata.  

– Torokhangos (gégezöngés) kíséret a tanuló alkatától, fejlettségi szintjétől függően. 

– Aszimmetrikus ütemezésű és ritmusú, illetve szinkópás ritmusú dallamok és 

hangsúlyozásuk. 

– Közös muzsikálás másik furulyással, gardonnal. 

 

Ajánlott tananyag 

Juhász Zoltán: Furulyaiskola III. – Gyimes (Budapest 1990) Magyar Művelődési Intézet – 

Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Nesztor Iván: Gyimesi furulyamuzsika (Budapest 1993) Magyar Művelődési Intézet – 

Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Magyar furulyások Erdélyben és Moldvában – kazetta. Szerk. Juhász Zoltán (Budapest 

1993) Hungaroton 
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Követelmény 
Legyen képes  

– a tanult gyimesi dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő 

tempóban énekelni és eljátszani. 

– a hatlyukú furulya 2 oktávjának használatára. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Gyimesi lassú és sebes magyaros, csárdás, kettős jártatója és sirülője, keserves dallamok 

eljátszása gardonkísérettel is 

 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

A palóc furulyajáték dallamvilága és játéktechnikája az alábbi adatközlők népzenei 

felvételei alapján: 

– Heves: Pozsik István 

– Gömör: Fodor József 

– Nógrád: Bertók Mihály, Koós József, Melo József. 

Semleges hangsorú furulyák ismerete. 

Dudanóták játéka furulyán, dudautánzó furulyajáték. 

A dallamok záróhangja a furulya alaphangja mind az alsó, mind a felső oktávon. 

A törzshangok elválasztására szolgáló figurák, variációk. 

Több furulya együttes játéka. 

Énekkíséret furulyával. 

Az énekes–nyelvi törvények, hangsúlyok, prozódiai szabályok érvényesülése a 

furulyajátékban. 

 

Ajánlott tananyag 

Juhász Zoltán: Az utolsó dudás. Pál István nógrádi pásztor zenei öröksége. Magyar 

Művelődési Intézet, 1998 

Juhász Zoltán: Kukucska Ernő nógrádi dudás és furulyás hagyatéka (Budapest 1994) 

Magyar Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Archív nógrádi dudás és furulyás felvételek (Pátria hanglemezsorozat, MTA 

Zenetudományi Intézet, Néprajzi Múzeum) 

Magyar dudások CD 

 

Követelmény 
Ismerje meg és sajátítsa el az évfolyam technikai szintjén a palóc furulyajáték 

dallamvilágát és játéktechnikáját. 

Semleges hangsorú furulyák ismerete. 

A dallamok záróhangja a furulya alaphangja mind az alsó, mind a felső oktávon. 

 

Az év végi beszámoló javasolt anyaga  

– Palóc giusto és rubato dallamok eljátszása. 

– Dudautánzó furulyajáték 
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6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A széki furulyajáték dallamvilága és játéktechnikája Székely Ferenc népzenei felvételei 

alapján: 

– A mezőségi lassú és magyar ritmikája, hangsúlyai a széki zenében.  

– A moldvai furulyajáték dallamvilága és játéktechnikája az alábbi adatközlők népzenei 

felvételei alapján: Csobán György, Gusa Pál, Hodorog András, Tálász András. 

– Variáció és díszítés a mezőségi és moldvai dialektus szabályai szerint.  

– A hatlyukú furulya 2. és 3. átfújása.  

– Tilinkójáték.  

– Ismerkedés a szomszédnépek hangszereivel és dallamaival. 

– Önálló dallamtanulás, egyszerű lejegyzés. 

 

Ajánlott tananyag 

Széki énekesek és furulyások CD – Fonó kiadás 

Gyűjtések széki furulyásoktól – Hagyományok Háza 

Balogh Sándor: Moldvai csángómagyar furulyás dallamok és énekek 

Széki pár. Szerk. Juhász Zoltán (kazetta) 

Magyar furulyások Erdélyben és Moldvában – kazetta. Szerk. Juhász Zoltán (Budapest 

1993) Hungaroton 

Moldvai csángómagyar furulyás dallamok: Hodorog András – kazetta. Szerk. Balogh 

Sándor (Budapest 1994) Harmónia BT. 

 

Követelmény 
Ismerje meg és sajátítsa el az évfolyam technikai szintjén a mezőségi lassú és magyar 

ritmikáját, hangsúlyait a széki zenén keresztül. 

Legyen képes  

– a tanult moldvai dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő 

tempóban eljátszani. 

– a hatlyukú furulya 2. és 3. átfújására.  

– önálló dallamtanulásra, egyszerű lejegyzésre. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Széki lassú csárdás, magyar. 

– Moldvai táncdallamok. 

 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló legyen képes 

– természetes hangszerkezelésre, 

– tiszta intonációra, 

– a hang, illetve hangszín kialakítására, díszítésére a hagyomány adta kereteken belül, 

– hangszeres népzenei darabok önálló megtanulására hangfelvételről, 

– énekes dallamok megformálására hangszerein az adott dialektus hagyományos 

előadásmódján, 

– énekkíséretre, 
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– más hangszerekkel való együttes játékra a hagyomány adta kereteken belül (furulyák, 

gardon, citera, esetleg hegedű, cimbalom), 

– népzenei darabok értelmes, tagolt előadására a ritmus, a hangsúlyok, az összetartozó és 

elkülönülő hangok helyes felfogása, illetve alkalmazása révén, 

– a tanult dialektusok táncrendjeinek eljátszására. 

 

Rendelkezzék 

– az adott dialektus előadói hagyományára épülő rögtönzőkészséggel, 

– zenei emlékezőtehetséggel, 

– a magyar nyelv és a népzene kapcsolatára épülő ritmus és hangsúlyozási készséggel, 

formaérzékkel, 

– a táncossal, énekessel való zenei kommunikáció képességével, 

– olyan irányú kottaismerettel, mely a népzenei darabok megtanulását segíti, 

– a szükséges zeneelméleti ismeretekkel. 

 

Ismerje 

– hangszerei múltját és változatait a magyar nyelvterületen, 

– hangszerei repertoárját, illetve annak jellemző részét és előadói hagyományát a fontosabb 

dialektusterületeken. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes  

– tudásáról számot adni szólóban és hangszeres–énekes együttesben színpadon is 

– céltudatosan, önállóan gyakorolni, 

– hangszertechnikáját, repertoárját önállóan is fejleszteni. 

Ismerje  

– és alkalmazza a népzene előadásmódjának jellegzetes hangszeres megoldásait– a 

különböző népzenei tájegységek (dialektusok) jellemző vokális és hangszeres dallamait, 

tánctípusait, táncait, az ezekhez kapcsolódó dallamanyagot és hangszeres zenét 

Rendelkezzen a magyar és a szomszéd népek vokális, zenei és tánchagyománya táji, 

történeti tagozódásában való tájékozódáshoz szükséges népzenei, tánctörténeti, néprajzi, 

történelmi valamint kulturális ismeretekkel. 

 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Népi furulya főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

Udvarhelyszéki és csíki dallamok (csárdás, „marosszéki”, verbunk). 

Somogyi és zalai dallamok (pásztornóta, ugrós, lassú és friss csárdás) 

Gyimesi táncok. 
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„B” tagozat 

Székelyföldi dallamok és táncok (keserves, lassú és sebes csárdás, marosszéki). 

Somogyi és zalai dallamok (lassú és friss csárdás, ugrós). 

Gyimesi táncok és más dallamok. 

Moldvai dallamok. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– hangszerkezelés, 

– díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

 

A továbbképző évfolyamok eléréséig a tanulók tudásszintje között képességeik, 

teherbírásuk és szorgalmuk alapján jelentős különbség alakulhat ki. Ez a különbség a 

továbbképző évfolyamokon egyéb elfoglaltságaiktól, gyakorlási idejüktől, érdeklődési 

körüktől függően tovább növekedhet. Zenetanulásuk iránya és célja is eltérhet; vagy az 

egyéni hangszertudás tökéletesítése, vagy a kamarazenei, illetve zenekari játék fejlesztése 

kerül előtérbe.  

 

 

7. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A Székelyföld furulyazenéje. Továbbképzés az 1–2. évfolyamon tanult dallamokra 

építve. 

– Az ikerfurulya (gyimesi továbbképzés). 

– A forgatós táncok dallamvilága. 

– Variáció és díszítés a gyergyói és marosszéki kis–dialektusok szabályai szerint. 

 

Ajánlott tananyag 

Gyergyó–medencei gyűjtések, felvételek (MTA Zenetudományi Intézet, Hagyományok 

Háza) 

Bartók Nyárád–menti gyűjtése furulyásoktól (MTA Zenetudományi Intézet, Hagyományok 

Háza) 

Juhász Zoltán: Furulyaiskola II. – Székelyföld (Budapest 1989) Magyar Művelődési 

Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 
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Követelmény 
Legyen képes 

– a tanult marosszéki dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő 

tempóban eljátszani. 

– elsajátítani a forgatós táncok dallamvilágának jellegzetességeit. 

 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Gyimesi keservesek és táncdallamok (lassú és sebes magyaros, kettős, sirülje, héjszák) 

– Székelyföldi hangszeres és vokális eredetű táncdarabok (forgatós, verbunk, féloláhos) 

– Hangszerjáték gardonkísérettel. 

 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– A Tiszántúl, Szilágyság és a Felföld pásztorainak furulyazenéje. 

– Önálló tanulás, parlando és rubato pásztornóták lejegyzése. 

– Hangmódosítás villafogásokkal. 

– A záróhang a furulya IV., illetve I. hangja. 

– A flóta. 

 

Ajánlott tananyag 

Szilágysági, tiszántúli, gömöri, hevesi, zoboralji felvételek. Hagyományok Háza 

Az utolsó dudás – Pál István nógrádi pásztor zenei öröksége Magyar Művelődési Intézet, 

1998 

Flóta felvételek 

 

Követelmény 
Ismerje meg és sajátítsa el a Tiszántúl, Szilágyság és a Felföld pásztorainak furulyazenéjét 

az évfolyam technikai és zenei szintjén. 

Legyen képes: 

– hangmódosításra villafogásokkal. 

– önálló tanulásra, parlando és rubato pásztornóták lejegyzésére. 

 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Nógrádi pásztornóták és táncdallamok flótán. 

– Tiszántúli és szilágysági dallamok furulyán. 

 

 

9. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– A Küküllő–vidék furulyazenéje. 

– A 2. – 3. átfújás kombinálása. 

– A pontozó zenetörténeti jelentősége, dallamai, formavilága. 

– Kapcsolatok a román invertita és haidau dallamokkal. 
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– A dunántúli dialektus dallamai és játékmódja hosszúfurulyán. 

– A 2. átfújás használata hosszúfurulyán. 

– A torokhangos (gégezöngés) kíséret szabályai hosszúfurulyán. 

 

Ajánlott tananyag 

Mestereink – Magyarbece, Szántó Ferenc – kazetta (Budapest 1995) Harmónia BT. 

Becei, magyarlapádi, héderfájai gyűjtések 

Küküllővidéki furulyaiskola illetve példatár (előkészületben) 

Juhász Zoltán: Furulyaiskola IV. – Dél–Dunántúl, kotta + kazetta (Budapest 1992) Magyar 

Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Archív dunántúli duda és furulyafelvételek (Néprajzi Múzeum, MTA Zenetudományi 

Intézet) 

 

Követelmény 
Ismerje meg és sajátítsa el a Küküllő–vidék furulyazenéjét az évfolyam technikai és zenei 

szintjén. 

Legyen képes a 2. – 3. átfújás kombinálására. 

 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Küküllő vidéki párostáncok, pontozók, keservesek, román táncok. 

 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

Észak–mezőségi furulyazene dallamkincse, formavilága, technikája. 

A mezőségi lassú és a csárdás aszimmetrikus ütemezése és ritmikája. 

Ritka és sűrű legényesek. 

 

Ajánlott tananyag 

Magyarszováti, visai, ördöngösfüzesi, szásznyíresi és bálványosváraljai furulyások 

felvételei. (Hagyományok Háza) 

Magyar furulyások Erdélyben és Moldvában – kazetta. szerk. Juhász Zoltán (Budapest 

1993) Hungaroton 

Nesztor Iván: Harmatos a borostyánfa levele (Budapest 1994) Magyar Művelődési Intézet 

– Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Csobánok nótái. Bálványosváraljai és szásznyíresi furulyások és énekesek. CD, Fonó 

kiadás 

 

Követelmény 

Legyen képes elsajátítani 

– az Észak–mezőségi furulyazene dallamkincsét, formavilágát, technikáját. 

– a mezőségi lassú és a csárdás aszimmetrikus ütemezését és ritmikáját. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Észak–mezőségi lírai dalok és táncdallamok 
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Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

 

7. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A Székelyföld furulyazenéjének további megismerése András József, Elekes Albert, 

Faludi Áron, Józsa Lajos népzenei felvételei alapján. 

– Variáció és díszítés a gyergyói és marosszéki kis–dialektusok szabályai szerint. 

– A forgatós táncok dallamvilága. 

– Az ikerfurulya (gyimesi továbbképzés). 

 

Ajánlott tananyag 

Gyergyó–medencei gyűjtések, felvételek (MTA Zenetudományi Intézet, Hagyományok 

Háza) 

Bartók Nyárád–menti gyűjtése furulyásoktól (MTA Zenetudományi Intézet, Hagyományok 

Háza) 

Juhász Zoltán: Furulyaiskola II. – Székelyföld (Budapest 1989) Magyar Művelődési 

Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

 

Követelmény 
Legyen képes 

– a tanult gyergyói dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő 

tempóban eljátszani. 

– a tanult marosszéki dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő 

tempóban eljátszani. 

– elsajátítani a forgatós táncok dallamvilágának jellegzetességeit, 

– elsajátítani a gyimesi ikerfurulya játék jellegzetességeit. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Gyimesi keservesek és táncdallamok: lassú és sebes magyaros, kettős, sirülje, héjszák 

– Székelyföldi hangszeres és vokális eredetű táncdarabok: forgatós, verbunk, féloláhos 

– Hangszerjáték gardonkísérettel. 

 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– A Tiszántúl furulyazenéje Kádár Ferenc, Rab István, Bagoly József, Koszta József 

népzenei felvételei alapján: parlando rubato előadásmódú lírai dalok, lassú és friss 

csárdás, oláhos. 

– Szilágyság furulyazenéje Birtalan József népzenei felvételei alapján: parlando rubato 

előadásmódú lírai dalok, táncdallamok: tövisháti csárdás, verbunk, lassú és friss csárdás. 

– Nógrádi pásztornóták Pál István népzenei felvételeiből. 

– Önálló tanulás, parlando és rubato pásztornóták lejegyzése. 

– Hangmódosítás villafogásokkal. 

– A záróhang a furulya IV., illetve I. hangja. 

– A flóta. 
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Ajánlott tananyag 

Szilágysági, tiszántúli, gömöri, hevesi, zoboralji felvételek. Hagyományok Háza 

Az utolsó dudás – Pál István nógrádi pásztor zenei öröksége Magyar Művelődési Intézet, 

1998 

Flóta felvételek 

 

Követelmény 
Ismerje meg és sajátítsa el eredeti felvételek alapján 

– Tiszántúl, Szilágyság furulyazenéjét az évfolyam technikai és zenei szintjén. 

– pásztornótákat és táncdallamokat Pál István repertoárjából flótán. 

 

Legyen képes: 

– hangmódosításra villafogásokkal. 

– önálló tanulásra, parlando és rubato pásztornóták lejegyzésére. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Nógrádi pásztornóták és táncdallamok flótán. 

– Tiszántúli és szilágysági dallamok furulyán. 

 

 

9. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– A Küküllő–vidék furulyazenéje Szántó Ferenc népzenei felvételei alapján: parlando 

rubato előadásmódú lírai dalok, székely verbunk, csárdás, féloláhos, szökő. 

– A pontozó zenetörténeti jelentősége, dallamai, formavilága. 

– Kapcsolatok a román invertita és haidau dallamokkal. 

– A 2. – 3. átfújás kombinálása. 

– A dunántúli dialektus dallamai és játékmódja hosszúfurulyán: Jankovics Imre, Káplár 

János, Német Vince, Bíró István népzenei felvételei alapján. 

– A 2. átfújás használata hosszúfurulyán. 

– A torokhangos (gégezöngés) kíséret szabályai hosszúfurulyán. 

 

Ajánlott tananyag 

Mestereink – Magyarbece, Szántó Ferenc – kazetta (Budapest 1995) Harmónia BT. 

Becei, magyarlapádi, héderfájai gyűjtések 

Küküllővidéki furulyaiskola illetve példatár (előkészületben) 

Juhász Zoltán: Furulyaiskola IV. – Dél–Dunántúl, kotta + kazetta  (Budapest 1992) Magyar 

Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Archív dunántúli duda és furulyafelvételek (Néprajzi Múzeum, MTA Zenetudományi 

Intézet) 

 

Követelmény 
Ismerje meg és sajátítsa el és stílusosan, díszítve, variáltan szólaltassa meg a Küküllő–

vidék furulyazenéjét az évfolyam technikai és zenei szintjén. 

Legyen képes a 2. – 3. átfújás kombinálására. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Küküllő vidéki lírai dalok, különböző lüktetésű és tempójú táncdallamok, román táncok. 
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10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Bukovinai keservesek és táncdallamok: silladri, ruszászka, a karácsonyi betlehemes 

pásztortánca Antal András, Flekszon Pál, Pál Antal népzenei felvételei alapján. 

– Észak–mezőségi furulyazenében szerzett tudás elmélyítése Csete Árpád, Bálint Ferenc 

népzenei felvételei alapján: dallamkincs, formavilág, technika. 

– A mezőségi lassú és a csárdás aszimmetrikus ütemezése és ritmikája. 

– Ritka és sűrű legényesek. 

 

Ajánlott tananyag 

Magyarszováti, visai, ördöngösfüzesi, szásznyíresi és bálványosváraljai furulyások 

felvételei. (Hagyományok Háza) 

Magyar furulyások Erdélyben és Moldvában – kazetta. Szerk. Juhász Zoltán (Budapest 

1993) Hungaroton 

Nesztor Iván: Harmatos a borostyánfa levele (Budapest 1994) Magyar Művelődési Intézet 

– Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Csobánok nótái. Bálványosváraljai és szásznyíresi furulyások és énekesek. CD, Fonó 

kiadás 

 

Követelmény 

Legyen képes elsajátítani 

– a bukovinai furulyajáték dallamkincsét, formavilágát, technikáját. 

– az Észak–mezőségi furulyazene dallamkincsét, formavilágát, technikáját. 

– a mezőségi lassú és a csárdás aszimmetrikus ütemezését és ritmikáját. 

 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Bukovinai keserves és táncdallamok 

– Magyarszováti, visai, ördöngősfüzesi dallamok 

 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje valamennyi magyar furulyafajta játékmódját, tudjon rajtuk a 

hagyományos előadókét megközelítő szinten önállóan összeállított dallamfüzért játszani 

minden jellemző tájegység anyagából szólisztikusan és más hangszerekkel együtt. 

A tanuló legyen képes 

– minden ismert dialektusból dallamfüzéreket, táncrendeket játszani magas technikai 

színvonalon, hallgatóság előtt is, 

– más hangszeren vagy énekes formában fennmaradt dallamok önálló adaptálására. 

Ismerje 

– hangszere repertoárját, illetve annak jellemző részét és előadói hagyományát minden 

magyar népzenei dialektusban, 

– a hangszer szerepét a történeti zenében, 

– a rokonnépek hasonló hangszereit és példákat azok repertoárjából, 
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– a szomszédnépek hasonló hangszereit és példákat azok repertoárjából, 

– hangszere elterjedtségét a Földön. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes 

– a kifejezésmód, megfelelő stílusismeret és technikai felkészültség birtokában zenei 

élményt nyújtani, 

– szubjektív zenei élményét esztétikailag igényesen kifejezni, 

– olyan művészi szándékú kifejezésmódra, amely összefüggő egységben tükrözi hagyo-

mányismeretét, zenei tudását, képzelőereje fejlettségét, valamint előadókészsége 

érettségét. 

Tudja a tanult játéktechnikai elemeket meggyőző zenei kifejezés szolgálatába állítani. 

 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Népi furulya főtárgy („A” „B” tagozat) 

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

Dunántúli dallamok és táncok. (pásztornóták, kanásztánc, ugrós, lassú és friss csárdás.) 

Udvarhelyszéki és csíki táncok és más dallamok. (csárdás, marosszéki, verbunk, keserves.) 

Gyimesi táncok és más dallamok. (lassú magyaros, sebes magyaros, kettős, héjszák, 

féloláhos, verbunk, keserves.) 

 

„B” tagozat 

Palóc dallamok és táncok. (pásztornóták, kanásztánc, lassú és friss csárdás.) 

Széki dallamok. (lassú, csárdás, magyar) 

Gyimesi táncok és más dallamok. (lassú magyaros, sebes magyaros, kettős, héjszák, 

féloláhos, verbunk, keserves, „juhait kereső pásztor”.) 

Moldvai dallamok.  

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– hangszerkezelés, 

– díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 
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– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök: 

 Megfelelő mennyiségű és minőségű hangszerek – hatlyukú furulya C alaphangú, erdélyi, 

semleges hangsorú dunántúli és palóc változatai, ikerfurulya, tilinkó, flóta és 

hosszúfurulya. 

Kottatartó 

Metronóm, 

Hangzó zenei és videó/DVD példatár, 

MP3–as és CD játszó, video– illetve DVD lejátszó–felvevő készülék,  

Lejegyzések készítésére alkalmas többsebességű magnetofon vagy számítógép. 
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1.13.  PENGETŐS  TANSZAK 
 

1.13.1. FŐTÁRGY 

 

CITERA 

 

A citeratanítás szakirányú feladatai 

Ismertesse meg a tanulóval 

– a citera lehetőségeit, a rajta játszható dallamok minél szélesebb körét (a tanterv a 

magyar népzenei gyakorlatra épül, elzárkózik a hangszertől idegen zenei anyagoktól, 

nem számítva az archív forrásokból is ismert adaptációkat), 

– a citerával rokon pengetős hangszereket, illetve a hasonló repertoárt használó más 

(„bourdon”) hangszereket, 

– a hangszer irodalmát, a hangzó vagy kottás formában közölt anyagok minél nagyobb 

részét, 

– a citerajáték jellegzetes hangsorait, pengetésformáit, 

– a játékot megelőző zenei elképzelést, a citera kezelésének jellegzetes mozgásformáit, 

és tudatosítsa a tanulóban ezek kapcsolatát. 

 

Alakítsa ki 

– a rendszeres napi munka szükségességét, megismertetve a tanulókkal a céltudatos 

gyakorlás módszereit, 

– a könnyed hangszerkezelést, a helyes testtartást, kéztartást, ujjmozgást, összehangolt bal– 

és jobbkéz–játékot. 

 

Fordítson figyelmet 

– a hangzóanyagok önálló feldolgozására, a lapról olvasási készség, a zenei memória 

fejlesztésére. 

 

 

Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Gyermekjátékdalok éneklése ritmuskísérettel (tapssal, dobbal, dobbantással, stb.). 

– Egyszerűbb magyar népi hangszerek megismertetése és a tanári bemutatót követő 

megszólaltatása (cserépdob, tikfa, köcsögduda, doromb, nádmirliton, madársíp, 

körtemuzsika). 

– A hangszer hangzásának és a rajta való játék megfigyeltetése tanári bemutatással.  

– A hangszerjáték közben a testtartás, a hangszertartás, a két kéz tartásának 

megfigyeltetése. 

– Kényelmes testtartással elhelyezkedés a hangszer előtt. 

 

Jobb kéz 

– A pengető fogásának kialakítása 

– A pengetés helyének behatárolása 

– Az íves pengetés gyakorlása; a pengetés erejének, a pengetőmozdulat hosszának 

meghatározása 
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– Ritmusgyakorlatok végzése a hangszer üres húrjain a basszushúroktól kiindulva, negyed 

értékek pengetésével kezdve, nyolcadpárokkal folytatva, lassú tempóban 

– Az egyenletes negyed értékek és nyolcadpárok pengetését ezek variálása követi 

 

Bal kéz 

– A dallamjátszó bal kéz tartásának beállítása 

– Az ujjak elnevezése, számozása 

– A dallamhangok helye a fogólapon 

– A húrlenyomás gyakorlásának fázisai: 1) húrlenyomás hüvelykujjal G’–F’–E’ hangokon 

(külön–külön); 2) húrlenyomás mutatóujjal F’–E’–D’ hangokon (összekapcsolva az 1. 

fázissal); 3) húrlenyomás középső ujjal F’–E’–D’–C’ hangokon (összekapcsolva az 1. és 

2. fázissal) 

– Ujjcsúsztatás gyakorlása hüvelyk– és középső ujjakkal 

 

Gyermekdalok éneklése majd hangszeren való megszólaltatása (szó–mi / szó–lá–szó / mi–

ré–dó / szó–lá–szó–mi / mi–ré–dó / szó–mi–dó / szó–fá–mi–ré–dó / lá–szó–fá–mi–ré–dó) 

hangkészlettel. 

Az első érintősor fogalma, fogástáblázat alkalmazása. 

A citera első hat törzshangjának ismerete C’–től A’–ig, azok szolmizációs és abc–s 

nevekkel való éneklése. 

A tanuló a tanult dalokat legyen képes szolmizálni.  

Ismerje a negyed érték, a fél érték, a nyolcadpár, a negyed szünet fogalmát. 

Sajátítsa el a kottából való daltanulást. 

A tanuló ismerje a citera főbb részeinek elnevezést. 

 

Ajánlott tananyag 

Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene I. (Budapest, 2008) Flaccus Kiadó 

Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar Művelődési 

Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Magyar Népzene Tára I. Gyermekjátékok szerk. Kerényi György (Budapest, 1951) 

Akadémiai Kiadó 

 

Követelmény 

A helyes pengetési irányok elsajátítása. 

Egyenletes negyed értékek és nyolcadpárok pengetésével kis hangterjedelmű 

gyermekdalok lejátszása íves pengetésmóddal. 

A tanuló legyen képes helyes ujjrend kialakítására, a dallamjátszó ujjak könnyed 

váltogatására, a hüvelyk– és a középső ujj csúsztatására. 

 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

Gyermekdalok éneklése a citera üres húrjainak hozzápengetésével: 

– egyszerű ritmus osztinátó kíséret, 

– a dal ritmusának hozzápengetése az énekelt dalhoz, 

– egyszerű ritmuskíséret hozzápengetése az énekelt dalhoz). 

Gyermekdalok játéka citerán lassú egyenletes tempóban. 
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2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

Az első előképző osztályban elsajátított technika továbbfejlesztése. 

 

Jobb kéz 

– A pengető szabályos fogásának kialakítása. 

– Egyenletes negyed, nyolcad pengetés – kezdetben csak üres húrokon a le–föl (befelé–

kifelé) pengetés szabályai szerint. 

– Az íves pengetésmód gyakorlása 

– Halk játék – a kísérőhúrok dallamhúrokhoz legközelebb eső részének megpengetésével 

(2–3 húr) 

– Finom pengetés gyakorlása 

– Középerős játék  – a kísérőhúrokon a basszushúrokat is érintő pengetéssel (4–5 

kísérőhúr) 

 

Bal kéz 

– A természetes bal kéztartás kialakítása (játék közben a csukló és a kézfej helyzete 

maradjon változatlan, ne törje be és ne forgassa a kézfejét a tanuló) 

– A bal kéz négy ujjának alkalmazása dallamjáték során, előre megtervezett ujjrend szerint 

– A negyedik ujj használatát előzzék meg olyan gyakorlatok, amelyekben az F’ hangról 

lefelé lépegetve negyedik ujjal érjük el a C’ hangot. Hasonló gyakorlatokat végezzen a 

tanuló G’–ről és A’–ről is. 

– A második érintősor Esz’ hangjának lenyomása 2. ujjal, skálaszerű gyakorlással (G’–F’–

Esz’–D’–C’) 

– A dó–pentachord és dó–hexachord hangsorú gyermekdalok játéka kibővül kisterces, lá–

pentachord hangsorú gyermekdalok játékával. 

 

A citera hat törzshangjának ismerete C’–től A’–ig, valamint az második érintősor Esz’ 

hangjának ismerete, szolmizációs és abc–s nevekkel való éneklése. 

A tanuló sajátítsa el a kottából való daltanulást, a fogástáblázat igénybevételét.  

Ismerje az alsó hangtartomány kifejezést. 

Ismerje és tudja megnevezni a hangszer fő részeit: nagyfej, kisfej, tőke, fedőlap, oldallap, 

fogólap, dallam–, kísérő–, kisfejhúr. 

 

Ajánlott tananyag 

Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene I. (Budapest, 2008) Flaccus Kiadó 

Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar Művelődési 

Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Magyar Népzene Tára I. Gyermekjátékok szerk. Kerényi György (Budapest, 1951) 

Akadémiai Kiadó 

 

Követelmény 

Egyenletes pengetéssel gyermekdalok játéka 

Négy ujj használata a húrlenyomás során 

A tanuló legyen képes a helyes ujjrend kialakítására, a dallamjátszó ujjak könnyed 

váltogatására. 

A második érintősoron található Esz’ módosított hang második ujjal történő lenyomására. 
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Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Gyermekdalok (dó–pentachord, dó–hexachord és lá–pentachord hangsor) éneklése és 

citerán való megszólaltatása. 

– Saját, vagy másik tanuló énekének kísérete citerán. 

– Gyermekdalok játéka citerán lassú és középgyors tempóban. 

 

 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

 

1. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Az előképzőben elsajátított játéktechnika továbbfejlesztése. 

 

Jobb kéz: 

– Egyenletes negyed, nyolcad pengetés – kezdetben csak üres húrokon a le–föl (befelé–

kifelé) pengetés szabályai szerint. 

– Az íves pengetésmód mellett az egyenes vonalú pengetés gyakorlása 

– A tanuló tudja bependíteni a dallamba az utolsó kisfej C” hangját 

– Halk és középerős pengetés gyakorlása 

– A hangszer hangszínének változtatása a pengetés helyének megváltoztatásával 

 

Bal kéz: 

– A természetes bal kéz tartás kialakítása technikai gyakorlatokkal 

– A négy ujjas játék gyakorlása 

– A helyes ujjrend kialakítása. 

– A hüvelykujj csúsztatása. 

– A dó–pentachord, dó–hexachord és lá–pentachord hangsorú gyermekdalok kibővülnek a 

C” hanggal a kisfejhúr bependítésével. 

 

Gyermekdalok énekelve és citerán az alsó hangtartományban. 

A csoportos citerázás alapjai, egyszerre történő pengetés, dallamindítás, dallamzárás. 

Gyermekdalok összefűzése (2–3 gyermekdal folyamatos játszása). 

A tanuló tudja szolmizálni, kottából olvasni és abc–s nevekkel megnevezni a tanult C–lá és 

C–dó pentachord hangsorú gyermekdalok hangjait. 

Az alsó hangtartomány, 2/4–es ütem, negyed érték, nyolcadpár, negyed szünet fogalmának 

ismerete. 

Ismerje a hangszer múltját, a hangszer szerkezetét, főbb típusait. 

 

Ajánlott tananyag 

Kodály: 333 olvasógyakorlat Zeneműkiadó 

Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene I. (Budapest, 2008) Flaccus Kiadó 

Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar Művelődési 

Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Magyar Népzene Tára I. Gyermekjátékok szerk. Kerényi György (Budapest, 1951) 

Akadémiai Kiadó 

Népdalválogatás a tanuló általános iskolai ének–zene tankönyvéből. 
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Követelmény 

Mérsékelt tempóban egyenletes negyed– és nyolcadmozgás. 

A pengetés irányainak biztos tudása. 

Hangsúlyos és hangsúlytalan pengetés. 

Technikai gyakorlatok az alsó hangtartományban (C’–A’–ig) 4 ujjal. 

A kapkodós játék alapjainak elsajátítása. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Gyermekdal–fűzés, csoportos citerázás (2–3 tanuló egyszerre játssza ugyanazt a dalt). 

– Gyermekdalok megszólaltatása citerán énekléssel is (saját vagy más tanuló énekével). 

 

 

2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

Jobb kéz 

– Hangsúlyos és hangsúlytalan pengetések váltogatása a tanult dallamokon. 

– A kapkodós játék alapjainak gyakorlása: 1) a tanult dallamok negyed értékű szüneteinek 

kitöltése C” kisfejhúr bependítésével; 2) negyed értékű dallamhangok színesítése C” 

kisfejhúr bependítésével (a negyed értékek nyolcadokra bontásával). 

 

Bal kéz 

– Az alsó hangtartomány bővülése a C’ hang alatti hangokkal 

– Alsó hangtartomány bővítése felfelé a G’ A’ B’ C” D” hangokkal  

– A felső– és az alsó hangtartomány összekapcsolása 

 

Gyermekdalok és régi stílusú népdalok játéka csak citerán, illetve éneket kísérve. 

Hangsúlyos és hangsúlytalan pengetés. 

Alsó– és felső hangtartomány fogalmának ismerete. 

Dó–pentachord, dó–hexachord, lá–pentachord, lá–pentaton, dór–hangsor ismerete. 

 

 

Ajánlott tananyag 

Kodály: 333 olvasógyakorlat Zeneműkiadó 

Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene I. (Budapest, 2008) Flaccus Kiadó 

Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar Művelődési 

Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Magyar Népzene Tára I. Gyermekjátékok szerk. Kerényi György (Budapest, 1951) 

Akadémiai Kiadó 

Népdalválogatás a tanuló általános iskolai ének–zene tankönyvéből. 

 

Követelmény  

Hangsúlyos és hangsúlytalan pengetés tudatos alkalmazása. 

A sorvégi szünet kitöltése a C”–re hangolt kisfejhúr bependítésével. 

Biztos hangtartomány váltás. 

4 ujjal történő játék, a megfelelő ujjrend kialakítása. 
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Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Három–négy dalból álló dalcsokor egyéni és csoportos előadásban, az éves technikai 

követelményeknek megfelelő szinten. 

– Legalább egy dalcsokor megszólaltatása saját éneket kísérve (a tanuló hangfekvésének 

megfelelően hangolt citerán). 

 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

 

Jobb kéz 

– Esztam kíséret 

– Ritmusaprózás, tizenhatodokra bontás 

– Ritmusgyakorlatok a négy tizenhatodos egyenletes pengetés kialakítására 

– Az eddig alkalmazott „normál” negyed– és nyolcadpár pengetés váltogatása a sűrű 

pengetéssel 

 

Bal kéz 

– Biztos hangtartományváltás (felülről lefelé) 

– Új módosított hang, az Asz’ fogásának gyakorlása, megfelelő ujjrend kialakításával: 1) a 

2. ujj csúsztatása B’–ről Asz’–ra; 2) Ugyanez a lépés a 2. és a 3. ujj váltásával 

 

Régi és új stílusú népdalok; lá–pentaton, kétrendszerű lá–pentaton, dór, természetes moll 

hangsorú dallamok játéka. 

Dallamdíszítés négy tizenhatodos ritmusaprózással 

Esztam kíséret. 

Ritmusaprózás (tizenhatodokra bontás) sűrű pengetéssel a hangszer dallamhúrjain. 

A kottából való és hallás utáni daltanulás kialakítása. 

A kétrendszerű lá–pentaton értelmezése. 

 

Ajánlott tananyag 

Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene I. (Budapest, 2008) Flaccus Kiadó 

Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar Művelődési 

Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Magyar Népzene Tára VI. kötete (1973, Budapest) Akadémiai Kiadó 

Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I. kötet (1977) Zeneműkiadó 

Népdalválogatás a tanuló általános iskolai ének–zene tankönyvéből. 

 

Követelmény  

Esztam kíséret – a felfelé irányuló pengetések hangsúlyozása. 

Ritmusaprózás, tizenhatodokra bontás. 

Biztos hangtartomány váltás. 

Helyes, önálló ujjrend kialakítása. 
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Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– 3–4 különböző karakterű dalból álló dalcsokor egyéni és csoportos előadásban, az éves 

technikai követelményeknek megfelelő szinten. 

– Dunántúli ugrós dallamok esztam kísérettel. 

– Dalcsokor tizenhatodos ritmusaprózással. 

 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

Jobb kéz 

– A tizenhatodos ritmusaprózás, ti–tiri és tiri–ti ritmusok pengetésmódjának gyakorlása 

– A tremoló játék alapjai; csak dallamhúrokon, kitartott hangok sűrű pergetése 

– Az esztam kíséret továbbfejlesztése 

– Hangsúlyos és hangsúlytalan pengetés váltogatása 

 

Bal kéz 

– Dunántúli terc 

– Fríges zárású dallamok 

– A biztos balkézjáték technikájának fejlesztése, az újabb hangsorok skálaszerű 

gyakorlásával 

 

Dél–dunántúli ugrós és kanásztánc dallamok 

Dunántúli terces dallamok 

Fríges zárású dallamok 

Fríg hangsor, fríges zárlat. 

Esztam kíséret, ugrós tánc, dunántúli terc. 

Tizenhatodos ritmusaprózás  

 

 

Ajánlott tananyag 

Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene I. (Budapest, 2008) Flaccus Kiadó 

Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar Művelődési 

Intézet – Népzenei füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Magyar Népzene Tára VI. és VII. kötetei (Budapest, 1973–1987) Akadémiai Kiadó 

Járdányi Pál: Magyar  népdaltípusok I. kötet (Budapest, 1977) Zeneműkiadó 

Sárosi Bálint:  Zenei anyanyelvünk (Budapest, 1973) Zeneműkiadó 

Sárosi Bálint: Citera és citerajáték Szeged környékén (Budapest, 1961)  

Népdalválogatás a tanuló általános iskolai ének–zene tankönyvéből. 

 

Hangzóanyag 

Magyar Citerás Antológia I–II. (CD) (Budapest, 2004–2005) Flaccus Kiadó 

Citerahagyomány (MC) (Budapest, 2000) Óbudai Népzenei Iskola 

Magyarországi citeramuzsika (LP, MC) (Budapest, 1977) Hungaroton 

Magyar Népzenei Antológia III. Dunántúl (LP) szerk.: Olsvai Imre (Budapest, 1988) 

Hungaroton 

Magyar Népzene 1–2. (LP), szerk.: Rajeczky B. (Budapest, 1969/1972) Hungaroton 

Magyar hangszeres népzene (LP) szerk.: Sárosi B. (Budapest, 1980) Hungaroton 
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Követelmény  

A tizenhatodos ritmusaprózás megvalósítása. 

A pergetés (tremolo) önálló alkalmazása. 

Egyszerű esztam kíséret megvalósítása. 

 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Három egyénileg összeállított dalcsokor megszólaltatása énekléssel és csak hangszeren 

játszva.  

– Csoportos citerázás (3–4 fő). 

– Egy összeállítás esztam kíséret alkalmazásával a Dél–Dunántúl dallamaiból. 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A tremoló játék fejlesztése; 1) felütésből indított pergetés; 2) hangsúlyos pengetésből 

indított pergetés; 3) felfelé irányuló pendítésből indított pergetés. 

– Dallamdíszítés 1) nyolcadoló, kapkodós játékkal; 2) ritmusaprózással – a tizenhatodos 

aprózás sűrű pengetéseinek váltakozása a normál pengetésekkel egy dallamon belül. 

– Sűrű esztam kíséret elsajátítása. 

– Lépegetős játék gyakorlása. 

– Szinkópa ritmus le–föl–föl irányú pengetése. 

– Negyed értékű dallamhangok nyolcadra csökkentése, diminuálása 

– Dél–dunántúli ugrósok és kanásztáncok 

– Szlavóniai dallamok 

– Felvidéki dudanóták 

– Kanásztánc fogalma. 

– Bővített szekund. 

– Szinkópa ritmus.  

– Diminuálás. 

 

Ajánlott tananyag 

Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene I. (Budapest, 2008) Flaccus Kiadó 

Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar Művelődési 

Intézet – Népzenei füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Magyar Népzene Tára VI. és VII. kötetei (Budapest, 1973–1987) Akadémiai Kiadó 

Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I. kötet (Budapest, 1977) Zeneműkiadó 

Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk (Budapest, 1973) Zeneműkiadó 

Sárosi Bálint: Citera és citerajáték Szeged környékén (Budapest, 1961)  

Népdalválogatás a tanuló általános iskolai ének–zene tankönyvéből. 

 

Hangzóanyag 

Magyar Citerás Antológia I–II–III. (CD) (Budapest, 2004–2007) Flaccus Kiadó 

Citerahagyomány (MC) (Budapest, 2000) Óbudai Népzenei Iskola 

Magyarországi citeramuzsika (LP, MC) (Budapest, 1977) Hungaroton 

Magyar Népzenei Antológia III. Dunántúl (LP) szerk.: Olsvai Imre (Budapest, 1988) 

Hungaroton 

Magyar Népzene 1–2. (LP), szerk.: Rajeczky B. (Budapest, 1969/1972) Hungaroton 

Magyar hangszeres népzene (LP) szerk.: Sárosi B. (Budapest, 1980) Hungaroton 
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Követelmény  

Pergetéssel való dallamdíszítés. 

Nyolcadolós kapkodós díszítés. 

Tizenhatodos aprózással történő díszítés. 

Sűrű esztam kíséret elsajátítása. 

Szinkópa ritmus pontos játéka. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Három egyénileg összeállított dalcsokor énekkel és citerával, eredeti felvételek alapján: 

– Dél–Dunántúl  

– Szlavónia  

– csoportosan (3–4 fő), lehetőleg különböző népi hangszerekkel együtt. 

 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

A jobb kéz valamennyi eddig tanult pengetésmódjának továbbfejlesztése. 

A bal kéz virtuóz játékának fejlesztése. 

A tizenhatodos mozgású dallamdíszítés tanulása (alsó–, felső váltóhangos, körülírásos 

díszítés). 

Sűrű esztam kíséret technikájának fejlesztése. 

A tremoló játék tökéletesítése. 

A szinkópa ritmus többféle pengetésmódjának ismerete, alkalmazása. 

Pontozott ritmusértékek pengetésének játékmódja az eredeti felvételek alapján. 

A fél értékű dallamhangok autentikus játék szerinti bontása új stílusú népdalokon. 

Dél–dunántúli ugrósok és kanásztáncok 

Észak–magyarországi és dunántúli dudanóták 

Alföldi régi– és új stílusú, csárdás tempójú dallamok 

Alsó–, felső váltóhangos, körülírásos díszítés 

Nyújtott– és éles ritmus 

 

 

Ajánlott tananyag 

Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene I. (Budapest, 2008) Flaccus Kiadó 

Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar Művelődési 

Intézet – Népzenei füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Magyar Népzene Tára VI.  és VII. kötetei (Budapest, 1973–1987) Akadémiai Kiadó 

Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I–II. kötet (Budapest, 1977) Zeneműkiadó 

Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk (Budapest, 1973) Zeneműkiadó 

Sárosi Bálint: Citera és citerajáték Szeged környékén (Budapest, 1961)  

Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje (Budapest, 1981) Zeneműkiadó 

Bencze Lászlóné: Szivárványos az ég alja – bihari népdalok (Berettyóújfalu, 1978) 

Népdalválogatás a tanuló általános iskolai ének–zene tankönyvéből. 

Bodza Klára – Paksa Katalin: Magyar népi énekiskola I–II. (Budapest, 1992/1994) Magyar 

Művelődési Intézet 
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Hangzóanyag 

Magyar Citerás Antológia I–II–III. (CD) (Budapest, 2004–2007) Flaccus Kiadó 

Citerahagyomány (MC) (Budapest, 2000) Óbudai Népzenei Iskola 

Magyarországi citeramuzsika (LP, MC) (Budapest, 1977) Hungaroton 

Magyar Népzenei Antológia IV. Alföld (LP) szerk.: Paksa Katalin (Budapest, 1991) 

Hungaroton 

Magyar Népzene 1–2. (LP), szerk.: Rajeczky B. (Budapest, 1969/1972) Hungaroton 

Magyar hangszeres népzene (LP) szerk.: Sárosi B. (Budapest, 1980) Hungaroton 

Fellegzik az idő – bihari népdalok (CD) (Budapest, 2008) Dialekton 

 

 

Követelmény  

Sűrű esztam kíséret alkalmazása. 

Tremoló játéktechnika alkalmazása. 

Dallamdíszítés tizenhatod értékű dallamhangokkal. 

A szinkópa ritmus többféle pengetés módjának ismerete, alkalmazása. 

Az autentikus citerajáték szerint a pontozott és fél értékek bontott játéka. 

A tanuló legyen képes igényesen megformálni az előadandó dallamokat; legyen tisztában a 

különböző zenei tájegységek dallamdíszítéseivel. 

 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Három népzenei összeállítás előadása citerán, saját vagy mások énekét kísérve:  

– Dunántúl,  

– Alföld, 

– csoportosan (3–4 fő), lehetőleg különböző népi hangszerekkel együtt (sűrű esztam 

alkalmazásával) 

 

 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

 

„B” tagozatra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és 

hangszeres adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi 

arra, hogy megfeleljen minőségben és mennyiségben magasabb követelményeinek. „ B” 

tagozat követelménye a végzett anyag mennyiségében, de elsősorban minőségben, a 

hangszerkezelés biztonságában és az előadás zenei kifejezőerejében haladja meg az A 

tagozat szintjét. 

 

 

2. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

Jobb kéz 

– Hangsúlyos és hangsúlytalan pengetések váltogatása a tanult dallamokon. 

– A kapkodós játék alapjainak gyakorlása: 1) a tanult dallamok negyed értékű szüneteinek 

kitöltése C” kisfejhúr bependítésével; 2) negyed értékű dallamhangok színesítése C” 

kisfejhúr bependítésével (a negyed értékek nyolcadokra bontásával). 
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Bal kéz 

– Az alsó hangtartomány bővülése a C’ hang alatti hangokkal 

– Alsó hangtartomány bővítése felfelé a G’ A’ B’ C” D” hangokkal  

– A felső– és az alsó hangtartomány összekapcsolása 

 

Gyermekdalok és régi stílusú népdalok játéka csak citerán, illetve éneket kísérve. 

Hangsúlyos és hangsúlytalan pengetés. 

Alsó– és felső hangtartomány fogalmának ismerete. 

Dó–pentachord, dó–hexachord, lá–pentachord, lá–pentaton, dór–hangsor ismerete. 

 

Ajánlott tananyag 

Kodály: 333 olvasógyakorlat Zeneműkiadó 

Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene I. (Budapest, 2008) Flaccus Kiadó 

Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar Művelődési 

Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Magyar Népzene Tára I. Gyermekjátékok szerk. Kerényi György (Budapest, 1951) 

Akadémiai Kiadó 

Népdalválogatás a tanuló általános iskolai ének–zene tankönyvéből. 

 

Követelmény  

Hangsúlyos és hangsúlytalan pengetés tudatos alkalmazása. 

A sorvégi szünet kitöltése a C”–re hangolt kisfejhúr bependítésével. 

Biztos hangtartomány váltás. 

4 ujjal történő játék, a megfelelő ujjrend kialakítása. 

A kisfejhúrok dallamszínesítő funkciójának kialakítása, a kapkodós játék gyakorlása. 

Legyen képes a tanuló dinamikai változtatásra egy–egy tanult dallam játéka során. 

Ismerje meg a lá–pentaton hangsort és tudjon dallampéldákat játszani. 

Ismerje a hangtartomány–váltás szabályait, alakítson ki önálló, szabályos ujjrendet. 

Legyen képes saját – vagy másik tanuló – énekével együtt játszani, tudjon más hangszerrel 

(furulya, tekerő, tambura) együtt muzsikálni. 

 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– 3–4 dalból álló dalcsokor egyéni és csoportos előadásban, az éves technikai 

követelményeknek megfelelő szinten. 

– Legalább egy dalcsokor megszólaltatása saját éneket kísérve (a tanuló hangfekvésének 

megfelelően hangolt citerán). 

 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

Jobb kéz 

– Esztam kíséret 

– Ritmusaprózás, tizenhatodokra bontás 

– Ritmusgyakorlatok a négy tizenhatodos egyenletes pengetés kialakítására 

– Az eddig alkalmazott „normál” negyed– és nyolcadpár pengetés váltogatása a sűrű 

pengetéssel 

 



 

 

541 

Bal kéz 

– Biztos hangtartomány váltás (felülről lefelé) 

– Új módosított hang, az Asz’ fogásának gyakorlása, megfelelő ujjrend kialakításával: 1) a 

2. ujj csúsztatása B’–ről Asz’–ra; 2) Ugyanez a lépés a 2. és a 3. ujj váltásával 

 

Régi és új stílusú népdalok; lá–pentaton, kétrendszerű lá–pentaton, dór, természetes moll 

hangsorú dallamok játéka. 

Dallamdíszítés négy tizenhatodos ritmusaprózással 

Esztam kíséret. 

Ritmusaprózás (tizenhatodokra bontás) sűrű pengetéssel a hangszer dallamhúrjain. 

A kottából való és hallás utáni daltanulás kialakítása. 

A kétrendszerű lá–pentaton értelmezése. 

 

Ajánlott tananyag 

Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene I. (Budapest, 2008) Flaccus Kiadó 

Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar Művelődési 

Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Magyar Népzene Tára VI. kötete (1973, Budapest) Akadémiai Kiadó 

Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I. kötet (1977) Zeneműkiadó 

Népdalválogatás a tanuló általános iskolai ének–zene tankönyvéből. 

 

Követelmény  

Esztam kíséret – a felfelé irányuló pengetések hangsúlyozása. 

Ritmusaprózás, tizenhatodokra bontás. 

Biztos hangtartomány váltás. 

Helyes, önálló ujjrend kialakítása. 

Az esztam kíséret alkalmazása 

A normál és a sűrű pengetés váltogatása egy dallamon belül (negyed–, nyolcad– és 

tizenhatod értékeken) 

Ti–tiri és tiri–ti rimusaprózás alkalmazása már tanult dallamokon 

Tudjon a tanuló az esztam kíséretből a dallamsorok végén visszaváltani a lefelé történő 

hangsúlyos pengetésre 

Ismerje a dunántúli terc fogalmát és tudjon játszani dallamokat ilyen hangokkal 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Három–négy különböző karakterű dalból álló dalcsokor egyéni és csoportos előadásban, 

az éves technikai követelményeknek megfelelő szinten. 

– Dunántúli ugrós dallamok esztam kísérettel. 

– Dalcsokor tizenhatodos ritmusaprózással. 

 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

Jobb kéz 

– A tizenhatodos ritmusaprózás, ti–tiri és tiri–ti ritmusok pengetésmódjának gyakorlása 

– A tremoló játék alapjai; csak dallamhúrokon, kitartott hangok sűrű pergetése 

– Az esztam kíséret továbbfejlesztése 

– Hangsúlyos és hangsúlytalan pengetés váltogatása 
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Bal kéz 

– Dunántúli terc 

– Fríges zárású dallamok 

– A biztos balkézjáték technikájának fejlesztése, az újabb hangsorok skálaszerű 

gyakorlásával 

 

Dél–dunántúli ugrós és kanásztánc dallamok 

Dunántúli terces dallamok 

Fríges zárású dallamok 

Fríg hangsor, fríges zárlat. 

Esztam kíséret, ugrós tánc, dunántúli terc. 

Tizenhatodos ritmusaprózás  

 

Ajánlott tananyag 

Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene I. (Budapest, 2008) Flaccus Kiadó 

Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar Művelődési 

Intézet – Népzenei füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Magyar Népzene Tára VI. és VII. kötetei (Budapest, 1973–1987) Akadémiai Kiadó 

Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I. kötet (Budapest, 1977) Zeneműkiadó 

Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk (Budapest, 1973) Zeneműkiadó 

Sárosi Bálint: Citera és citerajáték Szeged környékén (Budapest, 1961)  

Népdalválogatás a tanuló általános iskolai ének–zene tankönyvéből. 

 

Hangzóanyag 

Magyar Citerás Antológia I–II. (CD) (Budapest, 2004–2005) Flaccus Kiadó 

Citerahagyomány (MC) (Budapest, 2000) Óbudai Népzenei Iskola 

Magyarországi citeramuzsika (LP, MC) (Budapest, 1977) Hungaroton 

Magyar Népzenei Antológia III. Dunántúl (LP) szerk.: Olsvai Imre (Budapest, 1988) 

Hungaroton 

Magyar Népzene 1–2. (LP), szerk.: Rajeczky B. (Budapest, 1969/1972) Hungaroton 

Magyar hangszeres népzene (LP) szerk.: Sárosi B. (Budapest, 1980) Hungaroton 

 

Követelmény  

A tizenhatodos ritmusaprózás megvalósítása. 

A pergetés (tremolo) önálló alkalmazása. 

Egyszerű esztam kíséret megvalósítása. 

A tanuló alkalmazzon sűrű pengetéssel esztam kíséretet 

Fejlessze a tremoló játék technikáját korábban tanult dallamok hosszabb értékű 

dallamhangjain 

Alkalmazza a felfelé irányuló pendítésből indított pergetést 

Fejlessze a díszítő játéktechnikát nyolcadoló, kapkodós pengetéssel 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Három egyénileg összeállított dalcsokor megszólaltatása énekléssel és csak hangszeren 

játszva. 

– Csoportos citerázás (3–4 fő). 

– Egy összeállítás esztam kíséret alkalmazásával a Dél–Dunántúl dallamaiból. 
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5. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

A tremoló játék fejlesztése; 1) felütésből indított pergetés; 2) hangsúlyos pengetésből 

indított pergetés; 3) felfelé irányuló pendítésből indított pergetés. 

– Dallamdíszítés 1) nyolcadoló, kapkodós játékkal; 2) ritmusaprózással – a tizenhatodos 

aprózás sűrű pengetéseinek váltakozása a normál pengetésekkel egy dallamon belül. 

– Sűrű esztam kíséret elsajátítása. 

– Lépegetős játék gyakorlása. 

– Szinkópa ritmus le–föl–föl irányú pengetése. 

– Negyed értékű dallamhangok nyolcadra csökkentése, diminuálása 

– Dél–dunántúli ugrósok és kanásztáncok 

– Szlavóniai dallamok 

– Felvidéki dudanóták 

– Kanásztánc fogalma. 

– Bővített szekund. 

– Szinkópa ritmus.  

– Diminuálás. 

 

 

Ajánlott tananyag 

Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene I. (Budapest, 2008) Flaccus Kiadó 

Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar Művelődési 

Intézet – Népzenei füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Magyar Népzene Tára VI. és VII. kötetei (Budapest, 1973–1987) Akadémiai Kiadó 

Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I. kötet (Budapest, 1977) Zeneműkiadó 

Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk (Budapest, 1973) Zeneműkiadó 

Sárosi Bálint: Citera és citerajáték Szeged környékén (Budapest, 1961)  

Népdalválogatás a tanuló általános iskolai ének–zene tankönyvéből. 

 

Hangzóanyag 

Magyar Citerás Antológia I–II–III. (CD) (Budapest, 2004–2007) Flaccus Kiadó 

Citerahagyomány (MC) (Budapest, 2000) Óbudai Népzenei Iskola 

Magyarországi citeramuzsika (LP, MC) (Budapest, 1977) Hungaroton 

Magyar Népzenei Antológia III. Dunántúl (LP) szerk.: Olsvai Imre (Budapest, 1988) 

Hungaroton 

Magyar Népzene 1–2. (LP), szerk.: Rajeczky B. (Budapest, 1969/1972) Hungaroton 

Magyar hangszeres népzene (LP) szerk.: Sárosi B. (Budapest, 1980) Hungaroton 

 

 

Követelmény  

Pergetéssel való dallamdíszítés. 

Nyolcadolós kapkodós díszítés. 

Tizenhatodos aprózással történő díszítés. 

Sűrű esztam kíséret elsajátítása. 

Szinkópa ritmus pontos játéka. 

A tremoló játék tökéletesítése 

A tizenhatodos mozgású dallamdíszítés tanulása (alsó–, felső váltóhangos, körülírásos 

díszítés) 
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A szinkópa ritmus többféle pengetésmódjának ismerete, alkalmazása 

Pontozott ritmusértékek pengetésének játékmódja az eredeti felvételek alapján 

A fél értékű dallamhangok autentikus játék szerinti bontása új stílusú népdalokon 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Három egyénileg összeállított dalcsokor énekkel és citerával. eredeti felvételek alapján: 

– Dél–Dunántúl, 

– Szlavónia, 

– csoportosan (3–4 fő), lehetőleg különböző népi hangszerekkel együtt. 

 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A jobb kéz valamennyi eddig tanult pengetésmódjának továbbfejlesztése. 

– A bal kéz virtuóz játékának fejlesztése. 

– A tizenhatodos mozgású dallamdíszítés tanulása (alsó–, felső váltóhangos, körülírásos 

díszítés). 

– Sűrű esztam kíséret technikájának fejlesztése. 

– A tremoló játék tökéletesítése. 

– A szinkópa ritmus többféle pengetésmódjának ismerete, alkalmazása. 

– Pontozott ritmusértékek pengetésének játékmódja az eredeti felvételek alapján. 

– A fél értékű dallamhangok autentikus játék szerinti bontása új stílusú népdalokon. 

– Dél–dunántúli ugrósok és kanásztáncok 

– Észak–magyarországi és dunántúli dudanóták 

– Alföldi régi– és új stílusú, csárdás tempójú dallamok 

– Alsó–, felső váltóhangos, körülírásos díszítés 

– Nyújtott– és éles ritmus 

  

Ajánlott tananyag 

Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene I. (Budapest, 2008) Flaccus Kiadó 

Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar Művelődési 

Intézet – Népzenei füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Magyar Népzene Tára VI.  és VII. kötetei (Budapest, 1973–1987) Akadémiai Kiadó 

Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I–II. kötet (Budapest, 1977) Zeneműkiadó 

Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk (Budapest, 1973) Zeneműkiadó 

Sárosi Bálint: Citera és citerajáték Szeged környékén (Budapest, 1961)  

Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje (Budapest, 1981) Zeneműkiadó 

Bencze Lászlóné: Szivárványos az ég alja – bihari népdalok (Berettyóújfalu, 1978) 

Népdalválogatás a tanuló általános iskolai ének–zene tankönyvéből. 

Bodza Klára – Paksa Katalin: Magyar népi énekiskola I–II. (Budapest, 1992/1994) Magyar 

Művelődési Intézet 

 

Hangzóanyag 

Magyar Citerás Antológia I–II–III. (CD) (Budapest, 2004–2007) Flaccus Kiadó 

Citerahagyomány (MC) (Budapest, 2000) Óbudai Népzenei Iskola 

Magyarországi citeramuzsika (LP, MC) (Budapest, 1977) Hungaroton 

Magyar Népzenei Antológia IV. Alföld (LP) szerk.: Paksa Katalin (Budapest, 1991) 

Hungaroton 
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Magyar Népzene 1–2. (LP), szerk.: Rajeczky B. (Budapest, 1969/1972) Hungaroton 

Magyar hangszeres népzene (LP) szerk.: Sárosi B. (Budapest, 1980) Hungaroton 

Fellegzik az idő – bihari népdalok (CD) (Budapest, 2008) Dialekton 

 

  

Követelmény  

Sűrű esztam kíséret alkalmazása. 

Tremoló játéktechnika alkalmazása. 

Dallamdíszítés tizenhatod értékű dallamhangokkal. 

A szinkópa ritmus többféle pengetésmódjának ismerete, alkalmazása. 

Az autentikus citerajáték szerint a pontozott és fél értékek bontott játéka. 

A tanuló legyen képes igényesen megformálni az előadandó dallamokat; legyen tisztában a 

különböző zenei tájegységek dallamdíszítéseivel. 

Dúr hangsorú dallamok játéka nyomóval 

Új stílusú dallamok népdalsorainak összekapcsolása a nyomó csúsztatásával – glisszandó 

játékmód 

Húrlefogás – húrtompítás a kísérő húrokon (csárdás táncdallamok játékánál) 

Kis nyújtott–, kis éles–, triolás nyújtott– és triolás éles ritmus pengetése 

A parlando–rubato előadásmód tanulmányozása, gyakorlása 

 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Három népzenei összeállítás előadása citerán, saját vagy mások énekét kísérve: 

– Dunántúl, 

– Alföld, 

– csoportosan (3–4 fő), lehetőleg különböző népi hangszerekkel együtt (sűrű esztam 

alkalmazásával) 

 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén  

A tanuló ismerje 

– a hangszer kialakulásának történetét és a népzenei dialektusokat, 

– a citerazene hangzóanyagát és kottában rögzített irodalmát, valamint az általános 

népzenei gyűjteményeket, szakkönyveket, 

– hangszere felépítését, karbantartását (húrcsere) és hangolását. 

 

Legyen képes 

– a hangszernek megfelelő népzene stílushű és improvizatív előadására, 

– a pontozott ritmusok autentikus, bontott megszólaltatására, 

– a helyes tempó– és ritmustartásra, 

– transzponálni a hangszerének megfelelően, 

– szólóban és zenekarban saját vagy más énekét kísérni, 

 

Ismerje 

– a citerazene különböző tájegységeinek általános stílusjegyeit, a citerán leggyakrabban 

játszott dallamokat, 

– ismerje a kiemelkedő adatközlők játékát, 

– ismerje a bourdon–kíséretes zene jellemzőit, 
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– a „kapkodós” játékstílus, a pergetés, a váltogatott lassú és sűrű pengetés, a húrlefogás, a 

nyomóval történő játék, a parlando rubato játékmód alapjait. 

– a hangszeren való hagyományos hangsúlyozást, 

 

Rendelkezzék 

– tiszta hangképzéssel hangszerén, 

– biztos zenei memóriával, 

– megfelelő technikával, stílusismerettel, előadói készséggel, 

– szereplési (színpadi) gyakorlattal. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló ismerje és alkalmazza 

– a tánczene általános kísérettípusait 

– a diatonikus hangszert és az azon való játékmódot 

– az oktávnyi vagy annál szélesebb glisszandós díszítést 

– a kapkodós játékmódot 

– a húrtompításos játék sajátosságait 

 

Tudjon különbséget tenni 

– az énekelt népdal és a tánczenei kíséret között 

 

Legyen képes 

– a parlando–rubato dalok előadására 

– kamarazenére más népi hangszerekkel 

 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Citera főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat:  minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

Három összeállítás bemutatása, amely tartalmazzon csárdás, ugrós, friss, nyomóval, 

egyszerű díszítéssel játszott dallamokat. 

 

„B” tagozat 

A vizsgázó öt összeállítást készít a tanult anyag alapján, melyből a vizsgabizottság választ 

hármat. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– helyes testtartás, hangszertartás, kéztartás, 

– hangminőség, 

– hangszerkezelés, 
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– helyes ritmus és tempó,  

– technikai felkészültség, 

– jobb– és balkéz–technika, 

– előadásmód, 

– zenei stílusok és előadások megvalósítása, 

– díszítések megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

 

A továbbképző évfolyamok eléréséig a tanulók tudásszintje között képességeik, 

teherbírásuk és szorgalmuk alapján jelentős különbség alakulhat ki. Ez a különbség a 

továbbképző évfolyamokon egyéb elfoglaltságaiktól, gyakorlási idejüktől, érdeklődési 

körüktől függően tovább növekedhet. Zenetanulásuk iránya és célja is eltérhet; vagy az 

egyéni hangszertudás tökéletesítése, vagy a kamarazenei, illetve zenekari játék fejlesztése 

kerül előtérbe.  

 

 

7. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Az eddig kialakított játéktechnikai szint továbbfejlesztése. 

– A jobb kéz valamennyi eddig tanult pengetésmódjának továbbfejlesztése. 

– A bal kéz virtuóz játékának továbbfejlesztése. 

– Hangsúlytalan előkék, tizenhatod ritmusú díszítések játszása. 

– Biztos tájékozottság kialakítása az egész fogólapon. 

– Biztonságos 4 ujjal történő játék. 

– Húrlefogás alkalmazása csárdás dallamok tánckísérete során. 

– Dúr hangsorú dallamok játéka nyomóval. 

– Új stílusú dallamok népdalsorainak összekapcsolása a nyomó csúsztatásával – glisszandó 

játékmód. 

– Húrlefogás – húrtompítás a kísérő húrokon (csárdás táncdallamok játékánál). 

– Kis nyújtott–, kis éles–, triolás nyújtott– és triolás éles ritmus pengetése. 

– A parlando–rubato előadásmód tanulmányozása, gyakorlása. 

– Válogatás régi és új stílusú dallampéldákból: 1. Dél–Alföld; 2. Közép–Alföld; 3. kötetlen 

ritmusú dallamok az alföldi területekről 

 

 

Ajánlott tananyag 

Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene II. (Budapest, 2008) Flaccus Kiadó 

Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar Művelődési 

Intézet – Népzenei füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Magyar Népzene Tára VI., VII., VIII., IX. és X. kötetei (Budapest, 1973–1997) 

Akadémiai– és Balassi Kiadó 

Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I–II. kötet (Budapest, 1977) Zeneműkiadó 

Sárosi Bálint:  Zenei anyanyelvünk (Budapest, 1973) Zeneműkiadó 
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Sárosi Bálint: Citera és citerajáték Szeged környékén (Budapest, 1961)  

Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje (Budapest, 1981) Zeneműkiadó 

Bencze Lászlóné: Szivárványos az ég alja – bihari népdalok (Berettyóújfalu, 1978) 

Bencze Lászlóné: A ladányi torony tetejébe… (Püspökladány, 1974) 

Bodza Klára – Paksa Katalin: Magyar népi énekiskola I–II. (Budapest, 1992/1994) Magyar 

Művelődési Intézet 

Bodza Klára – Vakler Anna: Magyar népi énekiskola III–IV. (Budapest, 2002/2004) 

Hagyományok Háza 

 

Hangzóanyag 

Magyar Citerás Antológia I–II–III. (CD) (Budapest, 2004–2007) Flaccus Kiadó 

Citerahagyomány (MC) (Budapest, 2000) Óbudai Népzenei Iskola 

Magyarországi citeramuzsika (LP, MC) (Budapest, 1977) Hungaroton 

Magyar Népzenei Antológia IV. Alföld (LP) szerk.: Paksa Katalin (Budapest, 1991) 

Hungaroton 

Magyar Népzene 1–2. (LP), szerk.: Rajeczky B. (Budapest, 1969/1972) Hungaroton 

Magyar hangszeres népzene (LP) szerk.: Sárosi B. (Budapest, 1980) Hungaroton 

Tuka Zsigmond: Nagykunsági citeraszó (MC) (Budapest, 2003)  

Fellegzik az idő – bihari népdalok (CD) (Budapest, 2008) Dialekton 

 

 

Követelmény  

A tanuló ismerje és alkalmazza az eddig tanult pengetési módokat, kíséretfajtákat. 

Alkalmazza a húrlefogást lassú dűvő kíséretű dallamokon. 

Legyen képes igényesen megformálni az előadott dallamokat. 

Ismerje az eredeti játékmódokat. 

Alakuljon ki a magas technikai színvonalú játékkultúra. 

Tudjon tremolózni a dallam megfelelő hangjain. 

A hüvelykujjas nyomótechnika alkalmazása 

Dúr hangsorú dallamok játéka nyomóval 

Új stílusú dallamok népdalsorainak összekapcsolása a nyomó csúsztatásával – glisszandó 

játékmód 

Húrlefogás – húrtompítás a kísérő húrokon (csárdás táncdallamok játékánál) 

Kis nyújtott–, kis éles–, triolás nyújtott– és triolás éles ritmus pengetése 

A parlando–rubato előadásmód tanulmányozása, gyakorlása 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Három népzenei összeállítás előadása citerán és saját vagy mások énekét kísérve, 

– Alföld (új stílusú dalok nyomóval, glisszandó díszítéssel), 

– Alföld (kötetlen ritmusú dallamok), 

– Észak–Magyarország (Borsod / Heves / Nógrád / Pest m.). 

 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Az eddig kialakított játéktechnikai szint továbbfejlesztése. 

– A jobb kéz valamennyi eddig tanult pengetésmódjának továbbfejlesztése. 

– A bal kéz virtuóz játékának továbbfejlesztése. 
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– Hangsúlytalan előkék, tizenhatod ritmusú díszítések és dallamok játéka. 

– Biztos tájékozottság kialakítása az egész fogólapon. 

– Biztonságos 4 ujjal történő játék. 

– Gyorsdűvő kíséret eredetileg vonószenekar által előadott dallamok játszása alapján. 

– Húrlefogás megfelelő alkalmazása tánckíséret játéka során. 

– Új stílusú dallamok sorvégi díszítéstípusainak ismerete, alkalmazása. 

– Dél–alföldi, közép–alföldi tájegység dallamai; az erdélyi dialektus énekes dallamainak 

hangszeres megszólaltatása 

 

Ajánlott tananyag 

Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene II. (Budapest, 2008) Flaccus Kiadó 

Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar Művelődési 

Intézet – Népzenei füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Magyar Népzene Tára VI., VII., VIII., IX. és X. kötetei (Budapest, 1973–1997) 

Akadémiai– és Balassi Kiadó 

Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje (Budapest, 1981) Zeneműkiadó 

Bencze Lászlóné: Szivárványos az ég alja – bihari népdalok (Berettyóújfalu, 1978) 

Bencze Lászlóné: A ladányi torony tetejébe… (Püspökladány, 1974) 

Bodza Klára – Paksa Katalin: Magyar népi énekiskola I–II. (Budapest, 1992/1994) Magyar 

Művelődési Intézet 

Bodza Klára – Vakler Anna: Magyar népi énekiskola III–IV. (Budapest, 2002/2004) 

Hagyományok Háza 

Virágvölgyi Márta – Vavrinecz András: Szatmári népzene (Budapest, 1992) Magyar 

Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

 

Hangzóanyag 

Magyar Citerás Antológia I–II–III. (CD) (Budapest, 2004–2007) Flaccus Kiadó 

Citerahagyomány (MC) (Budapest, 2000) Óbudai Népzenei Iskola 

Magyarországi citeramuzsika (LP, MC) (Budapest, 1977) Hungaroton 

Magyar Népzenei Antológia II–V. (LP) (Budapest, 1986–1993) Hungaroton 

Magyar Népzene 1–2. (LP), szerk.: Rajeczky B. (Budapest, 1969/1972) Hungaroton 

Magyar hangszeres népzene (LP) szerk.: Sárosi B. (Budapest, 1980) Hungaroton 

Tuka Zsigmond: Nagykunsági citeraszó (MC) (Budapest, 2003) 

Fellegzik az idő – bihari népdalok (CD) (Budapest, 2008) Dialekton 

Szatmári bandák (MC) szerk.: Vavrinecz András (Budapest 1995) Hungaroton 

  

Követelmény  

A tanuló ismerje és alkalmazza az eddig tanult pengetési módokat, kíséretfajtákat. 

Tudjon tremolózni a dallam megfelelő hangjain. 

Alkalmazza a húrlefogást lassú dűvő és esztam kíséretű dallamokon. 

Legyen képes igényesen megformálni az előadott dallamokat. 

Legyen tisztában a különböző tájegységek dallamdíszítéseivel. 

Ismerje az eredet játékmódokat. 

Alakuljon ki magas színvonalú játékkultúra. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

_ Három népzenei összeállítás előadása citerán és saját vagy mások énekét kísérve: 

– Közép–Alföld (új stílusú dallamok sorzáró, körülírásos díszítéssel), 

– Erdély (énekes dallamok díszített előadása citerán), 

– Dél–Alföld (lassú–, gyors– és friss csárdás folyamat). 
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9. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Az eddig kialakított játéktechnikai szint továbbfejlesztése. 

– Sorzáró és az azt megelőző ütem hagyományos díszítéseinek megszólaltatása eredeti 

felvételek tanulmányozása alapján (Alföld, Észak–Magyarország). 

– A gyorsdűvő kíséret gyakorlása és alkalmazása erdélyi táncdallamokon. 

– Dél–, közép–, kelet–, észak–alföldi tájegységek dallamai. 

– Erdélyi táncdallamok (Szilágyság, Maros–mente, Küküllő–mente, Kalotaszeg, Gyimes). 

 

Ajánlott tananyag 

Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene II. (Budapest, 2008) Flaccus Kiadó 

Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar Művelődési 

Intézet – Népzenei füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Magyar Népzene Tára VI., VII., VIII., IX. és X. kötetei (Budapest, 1973–1997) 

Akadémiai– és Balassi Kiadó 

Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje (Budapest, 1981) Zeneműkiadó 

Bencze Lászlóné: Szivárványos az ég alja – bihari népdalok (Berettyóújfalu, 1978) 

Bencze Lászlóné: A ladányi torony tetejébe… (Püspökladány, 1974) 

Bodza Klára – Paksa Katalin: Magyar népi énekiskola I–II. (Budapest, 1992/1994) Magyar 

Művelődési Intézet 

Bodza Klára – Vakler Anna: Magyar népi énekiskola III–IV. (Budapest, 2002/2004) 

Hagyományok Háza 

Virágvölgyi Márta – Vavrinecz András: Szatmári népzene (Budapest, 1992) Magyar 

Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Pávai István: Az erdélyi és moldvai magyarság népi tánczenéje (Budapest, 1993) Teleki 

László Alapítvány 

 

Hangzóanyag 

Magyar Citerás Antológia I–II–III. (CD) (Budapest, 2004–2007) Flaccus Kiadó 

Citerahagyomány (MC) (Budapest, 2000) Óbudai Népzenei Iskola 

Magyarországi citeramuzsika (LP, MC) (Budapest, 1977) Hungaroton 

Magyar Népzenei Antológia II–V. (LP) (Budapest, 1986–1993) Hungaroton 

Magyar Népzene 1–2. (LP), szerk.: Rajeczky B. (Budapest, 1969/1972) Hungaroton 

Magyar hangszeres népzene (LP) szerk.: Sárosi B. (Budapest, 1980) Hungaroton 

Tuka Zsigmond: Nagykunsági citeraszó (MC) (Budapest, 2003) 

Fellegzik az idő – bihari népdalok (CD) (Budapest, 2008) Dialekton 

Sárréti Népi Együttes: Válogatás 50 év dalaiból (Püspökladány, 2008) 

Szatmári bandák (MC) szerk.: Vavrinecz András (Budapest, 1995) Hungaroton 

  

Követelmény  

A tanuló ismerje és alkalmazza az eddig tanult pengetési módokat, kíséretfajtákat. 

Tudjon tremolózni a dallam megfelelő hangjain. 

Alkalmazza a húrlefogást lassú dűvő és esztam, valamint gyorsdűvő kíséretű dallamokon. 

Legyen képes igényesen megformálni az előadott dallamokat. 

Legyen tisztában a különböző tájegységek dallamdíszítéseivel. 

Ismerje az eredeti játékmódokat. 



 

 

551 

 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Három népzenei összeállítás előadása citerán és saját vagy mások énekét kísérve: 

– Hortobágy 

– Szatmár 

– Erdély 

 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Az eddig kialakított játéktechnikai szint továbbfejlesztése. 

– A triolás pengetésmód alkalmazása 

– Aszimmetrikus ritmizálás 

– Páratlan nyolcadú énekes dallamok játéka 

– A leggyakoribb tánckíséret típusok ismerete és alkalmazása 

– Dél–dunántúli, kelet–alföldi, felvidéki, székelyföldi, gyimesi és moldvai tájegységek 

dallamai. 

 

Ajánlott tananyag 

Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene II. (Budapest, 2008) Flaccus Kiadó 

Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar Művelődési 

Intézet – Népzenei füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Magyar Népzene Tára VI., VII., VIII., IX. és X. kötetei (Budapest, 1973–1997) 

Akadémiai– és Balassi Kiadó 

Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje (Budapest, 1981) Zeneműkiadó 

Bencze Lászlóné: Szivárványos az ég alja – bihari népdalok (Berettyóújfalu, 1978) 

Bencze Lászlóné: A ladányi torony tetejébe… (Püspökladány, 1974) 

Bodza Klára – Paksa Katalin: Magyar népi énekiskola I–II. (Budapest, 1992/1994) Magyar 

Művelődési Intézet 

Bodza Klára – Vakler Anna: Magyar népi énekiskola III–IV. (Budapest, 2002/2004) 

Hagyományok Háza 

Virágvölgyi Márta – Vavrinecz András: Szatmári népzene (Budapest, 1992) Magyar 

Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Pávai István: Az erdélyi és moldvai magyarság népi tánczenéje (Budapest, 1993) Teleki 

László Alapítvány 

Domokos Pál Péter – Rajeczky Benjamin: Csángó népzene I–II–III. (Budapest, 

1956/61/91) Zeneműkiadó 

Balogh Sándor: Moldvai hangszeres dallamok (Budapest, 2001) Etnofon 

Seres András – Szabó Csaba: Csángómagyar daloskönyv (Budapest, 1991) Héttorony 

Könyvkiadó 

 

Hangzóanyag 

Magyar Citerás Antológia I–II–III–IV. (CD) (Budapest, 2004–2009) Flaccus Kiadó 

Citerahagyomány (MC) (Budapest, 2000) Óbudai Népzenei Iskola 

Magyarországi citeramuzsika (LP, MC) (Budapest, 1977) Hungaroton 

Magyar Népzenei Antológia II–V. (LP) (Budapest, 1986–1993) Hungaroton 

Magyar Népzene 1–2. (LP), szerk.: Rajeczky B. (Budapest, 1969/1972) Hungaroton 
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Magyar hangszeres népzene (LP) szerk.: Sárosi B. (Budapest, 1980) Hungaroton 

Tuka Zsigmond: Nagykunsági citeraszó (MC) (Budapest, 2003) 

Fellegzik az idő – bihari népdalok (CD) (Budapest, 2008) Dialekton 

Szatmári bandák (MC) szerk.: Vavrinecz András (Budapest, 1995) Hungaroton 

Sárréti Népi Együttes: Válogatás 50 év dalaiból (CD) (Püspökladány, 2008) 

Szeretőm a táncba – moldvai csángómagyar népzene (CD) (Budapest, 1997) Etnofon 

Moldvai hangszeres dallamok – sültün, kobzon, hegedűn (CD) (Budapest, 2001) Etnofon 

Serény magyaros (CD) (Budapest, 2002) Etnofon 

 

Követelmény  

A tanuló ismerje és alkalmazza az eddig tanult pengetési módokat, kíséretfajtákat. 

Tudjon tremolózni a dallam megfelelő hangjain. 

Alkalmazza a húrlefogást lassú dűvő és esztam, valamint gyorsdűvő kíséretű dallamokon. 

Ismerje és tudja játszani valamennyi citerán használatos hangsort. 

Legyen képes megformálni az előadott dallamokat. 

Legyen tisztában a különböző tájegységek dallamdíszítéseivel. 

Ismerje az eredeti játékmódokat. 

Alakuljon ki a magas színvonalú játékkultúra. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Három népzenei összeállítás előadása citerán az alábbi tájegységek dallamaiból 

válogatva: 

– Dél–Dunántúl vagy Kelet–Alföld vagy Felvidék, 

– Mezőség vagy Székelyföld /vagy Gyimes, 

– Moldva. 

A három összeállításból 1 csoportos előadásban, lehetőleg különböző népi hangszerekkel 

együtt. 

 

 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

 

7. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Az eddig kialakított játéktechnikai szint továbbfejlesztése. 

– A jobb kéz valamennyi eddig tanult pengetésmódjának továbbfejlesztése. 

– A bal kéz virtuóz játékának továbbfejlesztése. 

– Hangsúlytalan előkék, tizenhatod ritmusú díszítések játszása. 

– Biztos tájékozottság kialakítása az egész fogólapon. 

– Biztonságos 4 ujjal történő játék. 

– Húrlefogás alkalmazása csárdás dallamok tánckísérete során. 

– Dúr hangsorú dallamok játéka nyomóval. 

– Új stílusú dallamok népdalsorainak összekapcsolása a nyomó csúsztatásával – glisszandó 

játékmód. 

– Húrlefogás – húrtompítás a kísérő húrokon (csárdás táncdallamok játékánál). 

– Kis nyújtott–, kis éles–, triolás nyújtott– és triolás éles ritmus pengetése. 

– A parlando–rubato előadásmód tanulmányozása, gyakorlása. 

– Válogatás régi és új stílusú dallampéldákból: 1. Dél–Alföld; 2. Közép–Alföld; 3. kötetlen 

ritmusú dallamok az alföldi területekről 
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Ajánlott tananyag 

Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene II. (Budapest, 2008) Flaccus Kiadó 

Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar Művelődési 

Intézet – Népzenei füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Magyar Népzene Tára VI., VII., VIII., IX. és X. kötetei (Budapest, 1973–1997) 

Akadémiai– és Balassi Kiadó 

Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I–II. kötet (Budapest, 1977) Zeneműkiadó 

Sárosi Bálint:  Zenei anyanyelvünk (Budapest, 1973) Zeneműkiadó 

Sárosi Bálint: Citera és citerajáték Szeged környékén (Budapest, 1961)  

Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje (Budapest, 1981) Zeneműkiadó 

Bencze Lászlóné: Szivárványos az ég alja – bihari népdalok (Berettyóújfalu, 1978) 

Bencze Lászlóné: A ladányi torony tetejébe… (Püspökladány, 1974) 

Bodza Klára – Paksa Katalin: Magyar népi énekiskola I–II. (Budapest, 1992/1994) Magyar 

Művelődési Intézet 

Bodza Klára – Vakler Anna: Magyar népi énekiskola III–IV. (Budapest, 2002/2004) 

Hagyományok Háza 

 

Hangzóanyag 

Magyar Citerás Antológia I–II–III. (CD) (Budapest, 2004–2007) Flaccus Kiadó 

Citerahagyomány (MC) (Budapest, 2000) Óbudai Népzenei Iskola 

Magyarországi citeramuzsika (LP, MC) (Budapest, 1977) Hungaroton 

Magyar Népzenei Antológia IV. Alföld (LP) szerk.: Paksa Katalin (Budapest, 1991) 

Hungaroton 

Magyar Népzene 1–2. (LP), szerk.: Rajeczky B. (Budapest, 1969/1972) Hungaroton 

Magyar hangszeres népzene (LP) szerk.: Sárosi B. (Budapest, 1980) Hungaroton 

Tuka Zsigmond: Nagykunsági citeraszó (MC) (Budapest, 2003)  

Fellegzik az idő – bihari népdalok (CD) (Budapest, 2008) Dialekton 

 

Követelmény  

A tanuló ismerje és alkalmazza az eddig tanult pengetési módokat, kíséretfajtákat. 

Alkalmazza a húrlefogást lassú dűvő kíséretű dallamokon. 

Legyen képes igényesen megformálni az előadott dallamokat. 

Ismerje az eredeti játékmódokat. 

Alakuljon ki a magas technikai színvonalú játékkultúra. 

Tudjon tremolózni a dallam megfelelő hangjain. 

A hüvelykujjas nyomótechnika alkalmazása 

Dúr hangsorú dallamok játéka nyomóval 

Új stílusú dallamok népdalsorainak összekapcsolása a nyomó csúsztatásával – glisszandó 

játékmód 

Húrlefogás – húrtompítás a kísérő húrokon (csárdás táncdallamok játékánál) 

Kis nyújtott–, kis éles–, triolás nyújtott– és triolás éles ritmus pengetése 

A parlando–rubato előadásmód tanulmányozása, gyakorlása 

Dallamdíszítés; előkék, utókák 

Az erdélyi dialektus énekes dallamainak hangszeres megszólaltatása 

Új stílusú dallamok sorvégi díszítéstípusainak ismerete, alkalmazása 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Három népzenei összeállítás előadása citerán és saját vagy mások énekét kísérve, 

– Alföld (új stílusú dalok nyomóval, glisszandó díszítéssel), 
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– Alföld (kötetlen ritmusú dallamok), 

– Észak–Magyarország (Borsod / Heves / Nógrád / Pest m.). 

 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Az eddig kialakított játéktechnikai szint továbbfejlesztése. 

– A jobb kéz valamennyi eddig tanult pengetésmódjának továbbfejlesztése. 

– A bal kéz virtuóz játékának továbbfejlesztése. 

– Hangsúlytalan előkék, tizenhatod ritmusú díszítések és dallamok játéka. 

– Biztos tájékozottság kialakítása az egész fogólapon. 

– Biztonságos 4 ujjal történő játék. 

– Gyorsdűvő kíséret eredetileg vonószenekar által előadott dallamok játszása alapján. 

– Húrlefogás megfelelő alkalmazása tánckíséret játéka során. 

– Új stílusú dallamok sorvégi díszítéstípusainak ismerete, alkalmazása. 

– Dél–alföldi, közép–alföldi tájegység dallamai; az erdélyi dialektus énekes dallamainak 

hangszeres megszólaltatása 

 

Ajánlott tananyag 

Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene II. (Budapest, 2008) Flaccus Kiadó 

Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar Művelődési 

Intézet – Népzenei füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Magyar Népzene Tára VI., VII., VIII., IX. és X. kötetei (Budapest, 1973–1997) 

Akadémiai– és Balassi Kiadó 

Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje (Budapest, 1981) Zeneműkiadó 

Bencze Lászlóné: Szivárványos az ég alja – bihari népdalok (Berettyóújfalu, 1978) 

Bencze Lászlóné: A ladányi torony tetejébe… (Püspökladány, 1974) 

Bodza Klára – Paksa Katalin: Magyar népi énekiskola I–II. (Budapest, 1992/1994) Magyar 

Művelődési Intézet 

Bodza Klára – Vakler Anna: Magyar népi énekiskola III–IV. (Budapest, 2002/2004) 

Hagyományok Háza 

Virágvölgyi Márta – Vavrinecz András: Szatmári népzene (Budapest, 1992) Magyar 

Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

 

Hangzóanyag 

Magyar Citerás Antológia I–II–III. (CD) (Budapest, 2004–2007) Flaccus Kiadó 

Citerahagyomány (MC) (Budapest, 2000) Óbudai Népzenei Iskola 

Magyarországi citeramuzsika (LP, MC) (Budapest, 1977) Hungaroton 

Magyar Népzenei Antológia II–V. (LP) (Budapest, 1986–1993) Hungaroton 

Magyar Népzene 1–2. (LP), szerk.: Rajeczky B. (Budapest, 1969/1972) Hungaroton 

Magyar hangszeres népzene (LP) szerk.: Sárosi B. (Budapest, 1980) Hungaroton 

Tuka Zsigmond: Nagykunsági citeraszó (MC) (Budapest, 2003) 

Fellegzik az idő – bihari népdalok (CD) (Budapest, 2008) Dialekton 

Szatmári bandák (MC) szerk.: Vavrinecz András (Budapest 1995) Hungaroton 

  

Követelmény  

A tanuló ismerje és alkalmazza az eddig tanult pengetési módokat, kíséretfajtákat. 

Tudjon tremolózni a dallam megfelelő hangjain. 
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Alkalmazza a húrlefogást lassú dűvő és esztam kíséretű dallamokon. 

Legyen képes igényesen megformálni az előadott dallamokat. 

Legyen tisztában a különböző tájegységek dallamdíszítéseivel. 

Ismerje az eredet játékmódokat. 

Alakuljon ki magas színvonalú játékkultúra. 

Hagyományos citerás díszítések; előkék, utókák, alsó–, felső váltóhangok, nagyobb 

távolságokat kitöltő futamok játéka 

Sorzáró és az azt megelőző ütem hagyományos díszítéseinek megszólaltatása eredeti 

felvételek tanulmányozása alapján (Alföld, Észak–Magyarország) 

A gyorsdűvő kíséret gyakorlása és alkalmazása erdélyi táncdallamokon 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Három népzenei összeállítás előadása citerán és saját vagy mások énekét kísérve: 

– Közép–Alföld (új stílusú dallamok sorzáró, körülírásos díszítéssel), 

– Erdély (énekes dallamok díszített előadása citerán), 

– Dél–Alföld (lassú–, gyors– és friss csárdás folyamat). 

 

 

9. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Az eddig kialakított játéktechnikai szint továbbfejlesztése. 

– Sorzáró és az azt megelőző ütem hagyományos díszítéseinek megszólaltatása eredeti 

felvételek tanulmányozása alapján (Alföld, Észak–Magyarország). 

– A gyorsdűvő kíséret gyakorlása és alkalmazása erdélyi táncdallamokon. 

– Dél–, közép–, kelet–, észak–alföldi tájegységek dallamai. 

– Erdélyi táncdallamok (Szilágyság, Maros–mente, Küküllő–mente, Kalotaszeg, Gyimes). 

 

Ajánlott tananyag 

Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene II. (Budapest, 2008) Flaccus Kiadó 

Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar Művelődési 

Intézet – Népzenei füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Magyar Népzene Tára VI., VII., VIII., IX. és X. kötetei (Budapest, 1973–1997) 

Akadémiai– és Balassi Kiadó 

Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje (Budapest, 1981) Zeneműkiadó 

Bencze Lászlóné: Szivárványos az ég alja – bihari népdalok (Berettyóújfalu, 1978) 

Bencze Lászlóné: A ladányi torony tetejébe… (Püspökladány, 1974) 

Bodza Klára – Paksa Katalin: Magyar népi énekiskola I–II. (Budapest, 1992/1994) Magyar 

Művelődési Intézet 

Bodza Klára – Vakler Anna: Magyar népi énekiskola III–IV. (Budapest, 2002/2004) 

Hagyományok Háza 

Virágvölgyi Márta – Vavrinecz András: Szatmári népzene (Budapest, 1992) Magyar 

Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Pávai István: Az erdélyi és moldvai magyarság népi tánczenéje (Budapest, 1993) Teleki 

László Alapítvány 

 

Hangzóanyag 

Magyar Citerás Antológia I–II–III. (CD) (Budapest, 2004–2007) Flaccus Kiadó 

Citerahagyomány (MC) (Budapest, 2000) Óbudai Népzenei Iskola 
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Magyarországi citeramuzsika (LP, MC) (Budapest, 1977) Hungaroton 

Magyar Népzenei Antológia II–V. (LP) (Budapest, 1986–1993) Hungaroton 

Magyar Népzene 1–2. (LP), szerk.: Rajeczky B. (Budapest, 1969/1972) Hungaroton 

Magyar hangszeres népzene (LP) szerk.: Sárosi B. (Budapest, 1980) Hungaroton 

Tuka Zsigmond: Nagykunsági citeraszó (MC) (Budapest, 2003) 

Fellegzik az idő – bihari népdalok (CD) (Budapest, 2008) Dialekton 

Sárréti Népi Együttes: Válogatás 50 év dalaiból (Püspökladány, 2008) 

Szatmári bandák (MC) szerk.: Vavrinecz András (Budapest, 1995) Hungaroton 

 

Követelmény  

A tanuló ismerje és alkalmazza az eddig tanult pengetési módokat, kíséretfajtákat. 

Tudjon tremolózni a dallam megfelelő hangjain. 

Alkalmazza a húrlefogást lassú dűvő és esztam, valamint gyorsdűvő kíséretű dallamokon. 

Legyen képes igényesen megformálni az előadott dallamokat. 

Legyen tisztában a különböző tájegységek dallamdíszítéseivel. 

Ismerje az eredeti játékmódokat. 

A triolás pengetésmód alkalmazása 

A leggyakoribb tánckíséret típusok ismerete és alkalmazása  

Aszimmetrikus ritmizálás 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Három népzenei összeállítás előadása citerán és saját vagy mások énekét kísérve: 

– Hortobágy, 

– Szatmár, 

– Erdély. 

 

 

10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Az eddig kialakított játéktechnikai szint továbbfejlesztése. 

– A triolás pengetésmód alkalmazása 

– Aszimmetrikus ritmizálás 

– Páratlan nyolcadú énekes dallamok játéka 

– A leggyakoribb tánckíséret típusok ismerete és alkalmazása 

– Dél–dunántúli, kelet–alföldi, felvidéki, székelyföldi, gyimesi és moldvai tájegységek 

dallamai. 

 

Ajánlott tananyag 

Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene II. (Budapest, 2008) Flaccus Kiadó 

Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar Művelődési 

Intézet – Népzenei füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Magyar Népzene Tára VI., VII., VIII., IX. és X. kötetei (Budapest, 1973–1997) 

Akadémiai– és Balassi Kiadó 

Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje (Budapest, 1981) Zeneműkiadó 

Bencze Lászlóné: Szivárványos az ég alja – bihari népdalok (Berettyóújfalu, 1978) 

Bencze Lászlóné: A ladányi torony tetejébe… (Püspökladány, 1974) 

Bodza Klára – Paksa Katalin: Magyar népi énekiskola I–II. (Budapest, 1992/1994) Magyar 

Művelődési Intézet 
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Bodza Klára – Vakler Anna: Magyar népi énekiskola III–IV. (Budapest, 2002/2004) 

Hagyományok Háza 

Virágvölgyi Márta – Vavrinecz András: Szatmári népzene (Budapest, 1992) Magyar 

Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Pávai István: Az erdélyi és moldvai magyarság népi tánczenéje (Budapest, 1993) Teleki 

László Alapítvány 

Domokos Pál Péter – Rajeczky Benjamin: Csángó népzene I–II–III. (Budapest, 

1956/61/91) Zeneműkiadó 

Balogh Sándor: Moldvai hangszeres dallamok (Budapest, 2001) Etnofon 

Seres András – Szabó Csaba: Csángómagyar daloskönyv (Budapest, 1991) Héttorony 

Könyvkiadó 

 

Hangzóanyag 

Magyar Citerás Antológia I–II–III–IV. (CD) (Budapest, 2004–2009) Flaccus Kiadó 

Citerahagyomány (MC) (Budapest, 2000) Óbudai Népzenei Iskola 

Magyarországi citeramuzsika (LP, MC) (Budapest, 1977) Hungaroton 

Magyar Népzenei Antológia II–V. (LP) (Budapest, 1986–1993) Hungaroton 

Magyar Népzene 1–2. (LP), szerk.: Rajeczky B. (Budapest, 1969/1972) Hungaroton 

Magyar hangszeres népzene (LP) szerk.: Sárosi B. (Budapest, 1980) Hungaroton 

Tuka Zsigmond: Nagykunsági citeraszó (MC) (Budapest, 2003) 

Fellegzik az idő – bihari népdalok (CD) (Budapest, 2008) Dialekton 

Szatmári bandák (MC) szerk.: Vavrinecz András (Budapest, 1995) Hungaroton 

Sárréti Népi Együttes: Válogatás 50 év dalaiból (CD) (Püspökladány, 2008) 

Szeretőm a táncba – moldvai csángómagyar népzene (CD) (Budapest, 1997) Etnofon 

Moldvai hangszeres dallamok – sültün, kobzon, hegedűn (CD) (Budapest, 2001) Etnofon 

Serény magyaros (CD) (Budapest, 2002) Etnofon 

 

Követelmény  

A tanuló ismerje és alkalmazza az eddig tanult pengetési módokat, kíséretfajtákat. 

Tudjon tremolózni a dallam megfelelő hangjain. 

Alkalmazza a húrlefogást lassú dűvő és esztam, valamint gyorsdűvő kíséretű dallamokon. 

Ismerje és tudja játszani valamennyi citerán használatos hangsort. 

Legyen képes megformálni az előadott dallamokat. 

Legyen tisztában a különböző tájegységek dallamdíszítéseivel. 

Ismerje az eredeti játékmódokat. 

Alakuljon ki a magas színvonalú játékkultúra. 

Az eredetihez hű, stílusos előadás 

A gyimesi lassú magyaros aszimmetrikus ritmizálása 

Váltakozó ütemű dallamok játéka  

Többféle hangolású citera használata 

Triolás lüktetésű és 7/8–os moldvai táncdallamok játéka 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Három népzenei összeállítás előadása citerán az alábbi tájegységek dallamaiból 

válogatva: 

– Dél–Dunántúl vagy Kelet–Alföld vagy Felvidék, 

– Mezőség vagy Székelyföld /vagy Gyimes, 

– Moldva. 

A három összeállításból 1 csoportos előadásban, lehetőleg különböző népi hangszerekkel 

együtt. 
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Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

A tanuló ismerje 

– a citerán használatos valamennyi hangsort, 

– a tánctípusok jellegzetes karaktereit és dallamtípusait, 

– a citerával történő tánckíséret technikai jellegzetességeit. 

 

Legyen képes 

– igényesen megformálni az általa előadott dallamokat a dialektusok díszítésmódjainak, 

játékmódjainak felhasználásával, 

–más hangszerekkel együttjátszani (kamarazene), 

– önállóan összeállításokat készíteni a dialektusterületek dallamaiból. 

 

Tudjon 

– hangsúlytalan előkéket, tizenhatod ritmusú díszítéseket és dallamokat játszani, 

tremolózni a dallam megfelelő hangjain 

– hangszerén a dallamokat stílusosan, ritmusbontással és variációkkal díszíteni, 

 

A tanuló mutasson példát az alsóbb évfolyamok tanulóinak precíz, pontos, stílusos 

játékával, biztos hangszerkezelésével. 

Tudja behangolni hangszerét tanára segítségével. 

Vegyen részt szólistaként vagy zenekari tagként a citerazene fórumain (találkozók, 

versenyek, előadások, fesztiválok, lemezpályázatok, táborok, stb.). 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló tudja önállóan behangolni hangszerét 

Rendelkezzék szereplési (színpadi) gyakorlattal 

Tudjon játszani valamennyi dialektusterületről egy–egy jellemző énekes– valamint 

tánczenei összeállítást 

Legyen képes több különböző karakterű összeállítás folyamatos játékára, virtuóz 

előadására 

 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Citera főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Három különböző dialektusterületről származó összeállítás bemutatása, amely 

tartalmazza legalább egy adatközlő anyagát. 

– Egy énekkíséretes összeállítás. 
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– Egy hangszerkíséret bemutatása. 

Az összeállítások tartalmazzanak parlando, csárdás (dűvő), ugrós, friss, nyomóval, 16–

odos mozgású dallamokat. 

 

„B” tagozat 

A vizsgázó nyolc összeállítást készít a tanult anyag alapján, melyből a vizsgabizottság 

kettőt, a vizsgázó egyet választ. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– helyes testtartás, hangszertartás, kéztartás, 

– hangminőség, 

– hangszerkezelés, 

– helyes ritmus és tempó, 

– technikai felkészültség, 

– jobb– és balkéz–technika, 

– előadásmód, 

– zenei stílusok és előadások megvalósítása, 

– díszítések megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök: 
Jó minőségű C, D, és A hangolású prím és normál citerák. Minden hangszerhez póthúr–

készlet, megfelelő hangolókulcs és két–három darab pengető. 

Megfelelő mennyiségű és minőségű kotta, hangzóanyag, videofelvétel. 

Hangfelvételre, lejátszásra illetve másolásra alkalmas magnetofon, CD lejátszó, 

lemezjátszó, fejhallgató, videó és TV készülék. 

A hangszerek elhelyezéséhez szükséges két–három asztal, hat–nyolc darab szék. 

 

 

 

1.13.2 KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 

 

NÉPZENEI ISMERETEK 

 

A népzenei ismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a népi hangszert és éneket tanuló 

tanulók számára olyan elméleti és gyakorlati ismereteket közvetítsen, melyek leírják, 

elemzik, összefüggéseiben megvilágítják a népzene működésének törvényszerűségeit, 

ezzel szolgálva a tanulók hangszeres–énekes fejlődését. 

 

Az előképző évfolyamok célja, hogy fejlődjön ritmus– és térérzéke, intonációs készsége, 

értelmi képessége, emlékezőtehetsége, erősödjön szabálytudata, közösségi magatartása, az 

anyanyelv ismerete, a népzene szeretete. 

A tanulók életkoruknak megfelelően ismerjék meg és éljék át a jeles napokhoz, 

ünnepekhez, a munkaalkalmakhoz, a gazdasági évhez kötődő népszokásokat.  

Érezzék át a hétköznapok és ünnepek váltakozását, cselekvő módon vegyenek részt a 

szokások eljátszásában.  
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Készítsenek az ünnepekhez tartozó hagyományos tantárgyakat, tantárgyi kellékeket.  

Éljék át a közösségi együttlétek hagyományos alkalmait, és ismerjék meg közösségteremtő 

és hagyományőrző szerepét. 

Váljon fogékonnyá a népszokások, népi játékok zenei anyagának elsajátításával a népzene 

befogadására. 

 

Az alapfok évfolyamain 

Foglalja össze, ismételje át az előképző évfolyamaiban tanult zenei alapismereteket.  

 

Fejlessze a tanuló 

– általános zenei képességeit: hallását, ritmusérzékét, intonációs képességét, zenei 

emlékezetét, 

– a zenei írás–olvasást, különös tekintettel a népzenei műfaj sajátosságaira, 

– zenei gondolatvilágát, stílusérzékét, zenei ízlését, általános esztétikai érzékét. 

 

Ismertesse meg 

– a magyar népzene történeti rétegeit, 

– a magyar népzene stílusait, műfajait, 

– népzenei dialektusokat, 

– a változatképződés szerepét, tényezőit és törvényszerűségeit, 

– a vokális és hangszeres népzene jellemzőit, 

– a népi hangszerek osztályozását, kialakulását, történetét, formai és szerkezeti jellemzőit, 

elterjedtségét, 

– a magyar népzenében jellemző hangszeres együtteseket, 

– a népzene és néptánc kapcsolatát, 

– az emberi élet szakaszaihoz és fordulóihoz és a jeles napokhoz kötődő népszokásokat, 

– a népzene szerepét a hagyományos paraszti kultúrában, valamint megőrzésének, 

használatának lehetőségeit a jelenkorban. 

 

Ösztönözze a tanulót 

– önálló munkára, 

– népzenei koncertek, egyéb rendezvények látogatására, azokon való szereplésre, 

– a népzenei hagyomány ápolására, értékeinek megőrzésére és továbbadására. 

 

 

Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek átadása 

– Mondókák, gyerekjátékok és népszokás dallamok éneklése, eljátszása. 

– A ritmusértékek nevének, jelének és gyakorlónevének elsajátítása. Ritmusmotívumok 

hangoztatása, visszatapsolása, olvasása negyed, nyolcad és negyed szünet értékekkel. 

– Dalfelismerés ritmusról, ritmusfelismerés dallamról. 

– A különböző tempók közötti különbségek érzékelése. 

– Hangmagasság–megfigyelés. Magas és mély képzet kialakítása. 

– A dallami jelrendszerek: kéz–, betűjel, hangjegy és a vonalrendszer megismerése. 

– A relatív szolmizáció bevezetése.  
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Követelmény 

Mondókák, gyerekjátékok és népszokás dallamok élményszerű éneklése, eljátszása. 

Ismerje fel 

– kottáról a tanuló a negyed, nyolcad, fél, egész ritmusértékeket és szünet– jeleiket, 

– a szinkópa ritmust 

– a szolmizációs hangok kézjeleit, valamint a hangok viszonyított helyét a 

vonalrendszeren, 

– a kis és nagy szekund fogalmát 

– a G– és F–kulcs hangjait. 

 

Tudja 

– alkalmazni a ritmuselemeket 2/4–es, 3/4–es, 4/4–es ütemekben. 

– a hiányos ritmust kiegészíteni 2/4–ben. 

– érzékelni a tanuló az egyenletes lüktetést 

– önállóan dalt kezdeni 

– dallamfordulatokat visszaénekelni, és rövid motívumokat memorizálni, belső hallással 

elképzelni 

– a ritmikai és dallami elemeket írásban összekapcsolni. 

 

Legyen képes 

– a ritmusmotívumokat folyamatosan olvasni és hangoztatni. 

 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 

 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek átadása 

– Mondókák, gyerekjátékok, népszokás dallamok, népdalok éneklése, eljátszása. 

– A tiszta, kifejező éneklés készségének kialakítása csoportosan és egyénenként. 

– Az egyenletes lüktetés és a dalok ritmusának érzékelése, megfigyelése, megszólaltatása 

gyakorlónevekkel. 

– A „belső mérés” kialakítása.  

– A különböző tempók közötti különbségek érzékelése. 

– A belső hallás kialakításának kezdeti lépései. 

– Motívumok éneklése, olvasása, felismerése belső énekléssel, kirakása a vonalrendszeren. 

– Dalfelismerés, dallambújtatás. 

– Mozgás és játék rögtönzése. 

 

Követelmény 

Mondókák, gyerekjátékok, népszokás dallamok, népdalok élményszerű éneklése, 

eljátszása. 

A „belső” lüktetés kialakítása. 

Az egyenletes lüktetés és a dalritmus összekapcsolása. 

A negyed, páros nyolcad és a negyed szünet ritmusjeleinek folyamatos olvasása 

gyakorlónevekkel. 

A hangok szolmizációs neve, kézjele. Elhelyezés a vonalrendszeren.  
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Zeneileg pontos éneklés csoportosan és egyénenként is.  

A zenei írás–olvasás bevezetése a csoport képességeitől és a tanulók életkorától függően. 

 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 

 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek átadása  

– ütempáros népzenei dallamok, régi és új stílusú népdalok 

– az őszi és tavaszi jeles napokhoz fűződő népszokásdallamok 

az öt magyar népzenei dialektus anyagából válogatva. 

 

Elméleti ismeretek 

– A népzenegyűjtés célja, módszerei, jeles népzenegyűjtők 

– A határozott kötődésű dallamok hordozó–alkalmai: az emberélet fordulói, a naptári 

ünnepek, bizonyos munkák, tevékenységek általános jellemzői. Az őszi és tavaszi 

népszokások tartalma, a hozzájuk fűződő hiedelmek, szokások. 

– A vokális népzene szövegműfajainak megfigyelése, megismerése 

– A magyar népi hangszerek öt fő csoportja, a csoportok jellemzői, alcsoportjai. Az 

idiophon magyar népi hangszerek jellemzőinek ismerete, megszólaltatásuk módja és 

alkalmai, jelentőségük, illetve a hangszerekhez fűződő hiedelmek, szokások. 

 

Zenei írás–olvasás 

– Könnyebb gyermekdalok szolmizációs hangokkal való leírása. 

– Ütempáros népdalok éneklése kottakép alapján. 

 

Zenehallgatás 

A tanult 

– ütempáros népzenei anyag, 

– népszokás dallamok, 

– népi hangszerek 

eredeti felvételeken való bemutatása. 

 

Követelmény 

A tanult népdalok éneklése szöveggel és szolmizálva, kotta nélkül. 

Ismerjék a tanult népszokások tartalmát, a hozzájuk fűződő hiedelmeket, szokásokat, és 

tudjanak 5 dallampéldát énekelni, és eljátszani. 

Ismerjék vázlatosan a tanult magyar népi hangszerek alkotórészeit, fajtáit, hozzá fűződő 

szokásokat, hiedelmeket, illetve ismerjék fel azokat külsejük és hangzásuk alapján. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 
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2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek átadása 

Dallamanyag:  

– régi és új stílusú népdalok, 

– a téli jeles napokhoz fűződő népszokásdallamok 

az öt magyar népzenei dialektus anyagából válogatva: 

 

Elméleti ismeretek: 

– A magyar népzenei dialektusterületek és az egyes területek jellemző kistájai, néprajzi 

csoportjai vokális és hangszeres népzenéjének bemutatása jellemző dallampéldákkal. 

– A hangszeres népzenei hagyomány: funkciók, alkalmak, műfajok, zenei vonások. 

– A membranophon magyar népi hangszerek jellemzőinek ismerete, megszólaltatásuk 

módja és alkalmai, jelentőségük, illetve a hangszerekhez fűződő hiedelmek, szokások 

vázlatos leírása. 

– A téli népszokások tartalma, a hozzájuk fűződő hiedelmek, szokások. 

 

Zenei írás–olvasás 

Egyszerűbb régi és új stílusú népdalok lejegyzése hallás után, illetve éneklése kottakép 

alapján. 

 

Zenehallgatás 

A tanult 

– népdalok, 

– népszokás dallamok, 

– népi hangszerek 

eredeti felvételeken való bemutatása. 

 

Követelmény 

A tanult népdalok éneklése szöveggel és szolmizálva, kotta nélkül. 

Ismerjék vázlatosan: 

– a magyar népzenei dialektusterületeket dallampéldákkal. 

– a tanult népszokások tartalmát, a hozzájuk fűződő hiedelmeket, szokásokat, és tudjanak 5 

dallampéldát énekelni, és eljátszani. 

– a tanult magyar népi hangszerek alkotórészeit, fajtáit, hozzá fűződő szokásokat, 

hiedelmeket, illetve ismerjék fel azokat külsejük és hangzásuk alapján. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 

 

 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek átadása 

Dallamanyag:  

– régi és új stílusú népdalok, 

– a nyári népszokásokhoz fűződő népdalok 

az öt magyar népzenei dialektus anyagából válogatva. 
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Elméleti ismeretek: 

– A népdalok zenei jegyeinek megfigyelése, a népdalelemzés szempontjai. 

– A magyar népzene stílusainak, átfogó ismerete, zenei vonásainak ismerete jellemző 

dallampéldákkal  

– A kötetlen (ütempáros és recitatív) szerkezetek zenei jellemzői, dallampéldákkal 

– Az aerophon magyar népi hangszerek jellemzőinek ismerete, megszólaltatásuk módja és 

alkalmai, jelentőségük, illetve a hangszerekhez fűződő hiedelmek, szokások vázlatos 

leírása. 

– A nyári népszokások tartalma, a hozzájuk fűződő hiedelmek, szokások. 

 

Zenei írás–olvasás 

Díszítés nélküli egyszerűbb, régi és új stílusú népdalok lejegyzése hallás után, valamint 

azok kottaképről éneklése. 

 

Zenehallgatás 

A tanult 

– régi stílusú magyar népdalok, 

– népszokás dallamok, 

– népi hangszerek 

eredeti felvételeken való bemutatása. 

 

 

Követelmény 

A tanult népdalok éneklése szöveggel és szolmizálva, kotta nélkül. 

Ismerjék vázlatosan 

– a magyar népzene stílusainak zenei vonásait jellemző dallampéldákkal  

– a tanult népszokások tartalmát, a hozzájuk fűződő hiedelmeket, szokásokat, és tudjanak 5 

dallampéldát énekelni, és eljátszani 

– a tanult magyar népi hangszerek alkotórészeit, fajtáit, hozzá fűződő szokásokat, 

hiedelmeket, illetve ismerjék fel azokat külsejük és hangzásuk alapján. 

 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 

 

 

4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek átadása 

Dallamanyag:  

– régi és új stílusú népdalok, 

– az emberi élet fordulóihoz és szakaihoz kötődő szokásdallamok 

az öt magyar népzenei dialektus anyagából válogatva: 

 

Elméleti ismeretek 

– A régi stílus stílusrétegeinek áttekintő ismerete, zenei vonásainak ismerete, jellemző 

dallampéldákkal  

– Az énekes előadásmód elemei és jellemzői. 
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– A chordophon magyar népi hangszerek jellemzőinek ismerete, megszólaltatásuk módja 

és alkalmai, jelentőségük, illetve a hangszerekhez fűződő hiedelmek, szokások vázlatos 

leírása. 

– Az emberi élet fordulóihoz és szakaihoz kötődő népszokások áttekintő ismerete. A 

születéstől a házasságig terjedő szokások jellemző dallampéldákkal. 

– A népballada fogalma, előadásának jellemzői, fő csoportjai és jellemzőik. 

 

Zenei írás–olvasás 

Egyszerűen díszített régi és új stílusú népdalok lejegyzése hallás után és kottakép alapján 

való éneklése. 

 

Zenehallgatás 

A tanult 

– népdalok, 

– népszokás dallamok, 

– népi hangszerek eredeti felvételeken. 

 

Követelmény 

A tanult népdalok éneklése szöveggel és szolmizálva, kotta nélkül. 

Ismerjék vázlatosan 

– a régi stílus stílusrétegeit, azok zenei vonásait, jellemző dallampéldákkal,  

– a tanult magyar népi hangszerek alkotórészeit, fajtáit, hozzá fűződő szokásokat, 

hiedelmeket, illetve ismerjék fel azokat külsejük és hangzásuk alapján, 

– a tanult népszokások tartalmát, a hozzájuk fűződő hiedelmeket, szokásokat, és tudjanak 5 

dallampéldát énekelni, és eljátszani. 

 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 

 

 

5. évfolyam  

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek átadása 

Dallamanyag:  

– régi és új stílusú népdalok, 

– az emberi élet fordulóihoz és szakaihoz kötődő szokásdallamok 

az öt magyar népzenei dialektus anyagából válogatva: 

 

Ismeretanyag 

Elméleti ismeretek 

– Az új stílus zenei vonásainak áttekintő ismerete, jellemző dallampéldákkal. 

– A vokális népzene lírai szövegtípusainak megfigyelése, megismerése. 

– A hangszeres előadásmód elemei és jellemzői. 

– A magyar néptáncok zenei anyaga az öt népzenei dialektusban, a legfontosabb kistájak 

megismertetésével.  

– Az emberi élet fordulóihoz és szakaihoz kötődő népszokások áttekintő ismerete. A 

házasságtól a temetésig. 
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Zenei írás–olvasás 

– Autentikus népzenei felvételről szöveges népdal egy versszakának, és egyszerű 

hangszeres dallam lejegyzése. 

– Régi stílusú népdalok megfigyelése és elemezése (sorszerkezet, hangsor, kadenciaképlet, 

ambitus, dallamvonal, ritmika, metrum, előadásmód, műfaj, földrajzi besorolás). 

– A magyar népzenében jellemző hangsorok, ritmikák, metrumok megfigyelése, 

felismerése, megszólaltatása. 

– Egyszerűen díszített régi és új stílusú népdalok kottakép alapján való éneklése. 

 

Zenehallgatás 

A tanult 

– népdalok, 

– népszokás dallamok, 

– népi hangszeres tánczene 

eredeti felvételeken való bemutatása. 

 

Követelmény 

A tanult népdalok éneklése kotta nélkül, stílushűen, átéléssel. 

Ismerjék vázlatosan 

– az új stílusú népdalok zenei vonásait, jellemző dallampéldákkal, 

– a magyar néptáncok kíséretének legfontosabb zenei anyagát, jellemző dallampéldákkal 

– a tanult népszokások tartalmát, a hozzájuk fűződő hiedelmeket, szokásokat, és tudjanak 5 

dallampéldát énekelni illetve eljátszani 

 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 

 

 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek átadása 

Dallamanyag:  

– régi és új stílusú népdalok, az öt magyar népzenei dialektus anyagából válogatva. 

 

Elméleti ismeretek 

– A magyar népzene és zenetörténet összefüggéseinek áttekintő ismerete. 

– A hagyomány változása; változatképződés, a folklorizmus és folklorizáció jelenségei a 

népzenében. 

– A magyar népzene függőleges tagozódása egy falun belül. 

– A magyar népzenei előadás jeles énekes és hangszeres egyéniségei. 

– A dallam és szöveg kapcsolata, a dallam és hangszer kapcsolata. 

– A vokális magyar népzenei előadásmód, hangvétel, díszítés.  

 

Zenei írás–olvasás 

– Régi és új stílusú népdalok megfigyelése, lejegyzése és elemezése (sorszerkezet, 

hangsor, kadenciaképlet, ambitus, dallamvonal, ritmika, metrum, előadásmód, műfaj, 

földrajzi besorolás). 
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– A magyar népzenében jellemző hangsorok, ritmikák, metrumok megfigyelése, 

felismerése, leírása és megszólaltatása, kapcsolatuk a magyar népzenei stílusokkal. 

– Díszített népdalok éneklése kottakép alapján. 

 

Zenehallgatás 

A tanult 

– népdalok, 

– népszokás dallamok, 

– népi hangszeres tánczene 

eredeti felvételeken való bemutatása. 

 

Követelmény 

A tanult népdalok éneklése kotta nélkül, stílushűen, átéléssel. 

Ismerjék vázlatosan 

– A magyar népzene és zenetörténet összefüggéseit. 

– A folklorizmus és folklorizáció jelenségeit a népzenében. 

– A magyar népzenei előadás jeles énekes és hangszeres egyéniségeit. 

– A vokális népzenei előadásmód jellemzőit.  

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 

 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

A tanuló ismerje 

– a magyar népzene fogalmát, történeti fejlődését, 

– népzenénk stílusait, műfajait, földrajzi dialektusait, 

– a népzene és más folklórműfajok kapcsolatát, 

– a népzene és a műzene összefüggéseit, 

– a magyar népi hangszerek osztályozását, történetét, jellemzőit, elterjedtségét, az állandó 

és alkalmi hangszeregyütteseket 

– a magyar népzenekutatás történetét, legjelentősebb gyűjtőit és kutatóit, a legfontosabb 

kézikönyveket és publikált népzenei felvételeket, az önképzés lehetséges autentikus 

forrásait.  

 

Legyen képes 

– hallás után népdal, illetve egyszerűbb hangszeres népzene lejegyzésére, illetve kottakép 

alapján való leéneklésére, azok formai és tartalmi elemzésére, 

– a tanult népzenei anyagból 100 népdal átélt, kifejező népdal eléneklésére kotta nélkül. 

 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A Népzenei ismeretek, mint főtárgy: 

Gyakorlati vizsga: írásbeli és szóbeli vizsga 
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A Népzenei ismeretek, mint kötelezően választható tantárgy: 

Gyakorlati vizsga: írásbeli vagy szóbeli vizsga 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Népzenei ismeretek  

Az írásbeli vizsga időtartama minimum 2x45 perc. 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 

 

A vizsga tartalma  

A Népzenei ismeretek, mint főtárgy: 

Írásbeli vizsga: 

– Egy vokális dallam lejegyzése autentikus felvételről szöveggel együtt. 

– Egy hangszeres dallam lejegyzése autentikus felvételről. 

– Egy, a magyar népzene tanult témaköreiből összeállított, húsz kérdésből álló feladatsor 

megoldása. 

 

Szóbeli vizsga 

– A tanult témakörökből összeállított 20 kérdésből álló tételsorból húzott kérdés kifejtése. 

– A tanult anyagból a tanár által kijelölt 100 népdalból kiválasztott 2 népdal eléneklése és 

elemzése. 

 

A Népzenei ismeretek, mint kötelezően választható tantárgy: 

Írásbeli vizsga: 

– Egy vokális dallam lejegyzése autentikus felvételről szöveggel együtt. 

– Egy, a magyar népzene tanult témaköreiből összeállított, tíz kérdésből álló feladatsor 

megoldása 

 

Szóbeli vizsga 

– A tanult témakörökből összeállított 10 kérdésből álló tételsorból húzott kérdés kifejtése. 

– A tanult anyagból a tanár által kijelölt 50 népdalból kiválasztott 2 népdal eléneklése és 

elemzése, a népdalok stíluskörbe sorolásával, származási helyének felismerésével. 

 

Az írásbeli vizsga értékelése  

– feladatsor: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; 

fogalmazásmód, helyesírás; 

– fogalmazás: információtartalom, felépítés, fogalmazás, helyesírás, 

– dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak, helyes 

szövegleírás. 

 

A szóbeli vizsga értékelése  

– stílushű, átélt előadásmód a népdalok éneklésében, 

– általános népzenei ismeretek helyes alkalmazása a népdalok elemzésben (hangsor, 

metrum, ritmus, kadencia, ambitus, szerkezet, előadásmód, stílus, stílusréteg),  

– a népzenei szakkifejezések ismerete, 

– népzenetörténeti tájékozottság, 

– népzenei stílusismeret, 

– a felelet logikus felépítése, szerkesztettsége, tartalmi helyessége, pontosság; 

– önálló, folyamatos előadás. 
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Ajánlott tananyag évfolyambontás nélkül 

Magyar Néprajzi Lexikon: www.mek.oszk.hu/02100/02115/html 

Magyar Néprajz kötetei: www.mek.oszk.hu/02100/02152/html 

Dömötör Tekla: A népszokások költészete (Budapest 1974) Akadémiai Kiadó 

Gelencsér Ágnes: Magyar népzenei alapismeretek (Budapest 1994) Calibra Kiadó  

Magyar népdalok. Egyetemes Gyűjtemény I–II. Közreadja: Kovács Sándor és Sebő Ferenc 

(Budapest 1991, 2008.) 

Magyar Népzene Tára. Szerk. Bartók Béla – Kodály Zoltán, 

– I. Gyermekjátékok Sajtó alá rendezte: Kerényi György (Budapest 1951) Akadémiai 

Kiadó 

– II. Jeles napok Sajtó alá rendezte: Kerényi György (Budapest 1953) Akadémiai Kiadó 

– III. Lakodalom.  Sajtó alá rendezte: Kiss Lajos (Budapest 1955–56) Akadémiai Kiadó 

– IV. Párosítók. Sajtó alá rendezte: Kerényi György (Budapest) Akadémiai Kiadó 

– V. Siratók. Sajtó alá rendezte: Kiss Lajos és Rajeczky Benjamin (Budapest 1966) 

Akadémiai Kiadó 

– VI. Népdaltípusok 1. Sajtó alá rendezte Járdányi Pál és Olsvai Imre (Budapest 1973) 

Akadémiai Kiadó 

– VII. Népdaltípusok 2. Járdányi Pál rendszerében szerkesztette: Olsvai Imre (Budapest 

1981) Akadémiai Kiadó 

– VIII. Népdaltípusok 3. Sajtó alá rendezte: Vargyas Lajos. (Budapest 1992) Balassi Kiadó 

– IX. Népdaltípusok 4. Sajtó alá rendezte: Domokos Mária. (Budapest 1995) Balassi Kiadó 

– X. Népdaltípusok 5. Sajtó alá rendezte: Paksa Katalin. (Budapest 1997) Balassi Kiadó 

Paksa Katalin: Magyar népzenetörténet. (Budapest, 2008.) Balassi Kiadó 

Sárosi Bálint: Hangszerek a magyar néphagyományban (Budapest) Planétás kiadó 

Sárosi Bálint: Hangszeres magyar népzenei hagyomány (Budapest) Balassi kiadó 

Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv (Budapest, 2009.) Hagyományok Háza 

Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje. (Budapest, 2002.) Planétás Kiadó 

 

Hangfelvételek 

Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézet, Multimédiás adatbázisok: 

www.zti.hu 

Publikált népzenei felvételek: a Magyarországon megjelent eredeti felvételeket tartalmazó 

hangzó kiadványok felvételei 

– Bartók–rend 

– Kallós Zoltán gyűjtései 

Bodza Klára – Paksa Katalin: Magyar népi énekiskola I–II. Budapest, Hagyományok Háza 

Bodza Klára – Vakler Anna: Magyar népi énekiskola III–IV. Budapest, Hagyományok 

Háza 

Magyar Hangszeres Népzene Szerk.: Sárosi Bálint LPX 18045–47 (Budapest 1980) 

Hungaroton  

Magyar Népzene 1–3. Szerk.: Rajeczky Benjamin LPX 10095–98, LPX 180001–04, LPX 

18050–53 (Budapest 1969–72) Hungaroton  

Magyar Népzenei Antológia (Budapest 1985–93) Hungaroton 

– I. Tánczene. Szerk.: Martin György, Németh István, Pesovár Ernő – LPX 18122–16 

– II. Észak. Szerk.: Tari Lujza, Vikár László LPX 18124–28 

– III. Dunántúl. Szerk.: Olsvai Imre LPX 18138–42 

– IV. Alföld. Szerk.: Paksa Katalin, Németh István LPX 18159–63 

– V–VI. Erdély (Kelet 1–2.) Szerk.: Sárosi Bálint, Németh István (Budapest 1993/95) 

MTA Zenetudományi Intézet 

– VII Moldva, Bukovina Szerk.: Domokos Mária, Németh István – HCD 18264–67 
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Videofelvételek 

A téli ünnepkör hagyományaiból (Budapest 1954–55) Néprajzi Múzeum 

Asszonyfarsang Mátraalmáson (Budapest 1967) Néprajzi Múzeum 

Busójárás Mohácson (Budapest 1955) Néprajzi Múzeum 

Csobánolás – A bukovinai székelyek betlehemes játéka Tevelen (Budapest 1948) Néprajzi 

Múzeum 

Hónapsoroló I–II. (Budapest) Televideo 

Húsvéti népzene, megvirágzott a diófa, bakanóták (Budapest) Televideo 

Játékok, játékfüzetek (Budapest) Magyar Művelődési Intézet 

Leányok megéneklése karácsony estéjén (Budapest 1978) Néprajzi Múzeum 

Mohai farsang (Budapest 1967) Néprajzi Múzeum 

Népi játék (Budapest 1995) Néprajzi Múzeum 

A magyar tekerő (Budapest 1978) Néprajzi Múzeum 

Hónapsoroló I–II. (Budapest) Televideo 

Lucázás Fejér megyében (Budapest 1971) Néprajzi Múzeum 

Muzsikáló szerszámok (Budapest) Televideo 

Népművészeti értékeink, Gyurkó Pál kanászkürtje (Budapest) Televideo 

Örökség I., Dudanóta (Budapest) Televideo 

Aratás, hordás Istenmezején (Budapest 1956) Néprajzi Múzeum 

Gyúrói pünkösdölés (Budapest 1951) Néprajzi Múzeum 

Hónapsoroló I–II. (Budapest) Televideo 

Muzsikáló szerszámok (Budapest) Televideo 

Nádsíp és kolomp készítése (Budapest 1965) Néprajzi Múzeum 

Pünkösdölés – Galgamácsa (Budapest 1948) Néprajzi Múzeum 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök: 

A követelmények elsajátításához szükséges szakirodalom, kotta, hangzó anyag. 

Audiovizuális lejátszó berendezés. 

Kottatartók. 

Metronóm. 

 

 

 

SZOLFÉZS KÖTELEZŐ 

 

A szolfézsnak, mint kötelező tantárgynak két előképző és négy alapfokú évfolyama van, 

követelményei megegyeznek a szolfézs tantárgy azonos évfolyamainak követelményeivel. 

Az előképző évfolyamok elvégzése nem kötelező. A 4. évfolyam végén alapvizsga tehető. 

A szolfézstanítás – a hangszertanítással szerves egységben – a zene megszerettetését, 

megértését, valamint a későbbi öntevékeny muzsikálás és zenehallgatás iránti igény 

kialakulását kívánja megalapozni.  

A zeneművek élményt nyújtó megismerésén és megértésén túl a tantárgy sajátosságából 

adódóan a hangsúly a tanítás folyamatában a zenei ismeretek elsajátíttatására, a képesség– 

és készségfejlesztésre, a kreativitás és a tudás alkalmazásának kimunkálására kerül.  

A végső cél a globális zenei látásmód és gondolkozás alapjainak kialakítása, elindítása az 

alapfokú szolfézstanításban is: „A tanuló, hallja, amit lát és lássa, amit hall!” (Kodály 

Zoltán) 
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A tantervi program e cél elérését kívánja segíteni azzal, hogy az általános zenei képességek 

fejlesztését és a zenei alapismeretek elsajátítását pedagógiai folyamattá szervezi. 

Külön figyelmet fordít arra, hogy e tevékenység gazdagítsa a tanulót a zene 

megszólaltatásának és befogadásának örömével. 

 

A szolfézstanítás célja, feladata:  

A tanulók zenei készségeinek kiművelése, képességeik fejlesztése és ismereteik bővítése 

az alábbi területeken: 

– belső hallás  

– ritmus–metrum, 

– tiszta intonáció, 

– tájékozódás a magassági viszonyokban (relációk, hangközök), 

– dallamhallás, 

– többszólamúság  

– harmóniaazonosítás 

– zenei olvasás – írás, 

– zenei szerkezet (forma), 

– zenei memória, 

– zenehallgatás ( zeneértés) 

– a kreativitás fejlesztése, – rögtönzés, 

– a megszerzett tudás alkalmazása,  

– a hangszertanulás segítése, 

– a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseinek megismertetése, 

– a zenei műveltség igényének kialakítása,  

– a társművészetek iránti nyitottság megalapozása 

– a zenei pályára készülő tanulók felkészítése a továbbtanulásra 

– a tanulók személyiségének erkölcsi és szellemi formálása; nemzeti identitástudatuk 

megerősítése, érzelemviláguk kibontakoztatása 

 

Rendelkezzék a tanuló 

– olyan késztetéssel, mely a választott – eddig tanult – muzsikálási formát élete szerves 

részévé teszi, 

– a tanulmányai során elsajátított készség–, jártasság–, ismeret–repertoárral, melyek 

eszközt biztosítanak a zene belső elképzeléséhez, értelmezéséhez, stílusos 

megszólaltatásához, 

– olyan zenei áttekintőképességgel, melynek birtokában önállóan meg tudja oldani a 

képesség–készség szintjének megfelelő zenei feladatokat, 

– biztos zenei ízléssel és ítélő képességgel és  

– a zene iránti elkötelezettséggel. 

 

 

Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Zenei élményanyag gyűjtése énekléssel és játékkal. 

– A zene megszerettetése, örömteli művelése. 

– A figyelmes zenehallgatás kezdeti lépéseinek kimunkálása. 
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Az éneklési készség fejlesztése 

– Helyes testtartás, levegővétel. 

– Kezdőhang átvétele. 

– Megfelelő tempóválasztás és tempótartás. 

– Éneklés játékkal. 

– Éneklés szöveggel emlékezetből. 

– Ismert dallami fordulatok éneklése kézjelekkel. 

– Önálló dalkezdés. 

 

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Egyenletes járással ritmusmotívumok megszólaltatása. 

– A ritmusértékek neveinek, jeleinek és gyakorlóneveinek elsajátítása: negyed, nyolcad és 

negyed szünet értékekkel. 

– 2/4–es ütem. 

– Ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel. 

– A „belső mérés” kialakítása. 

– Ritmusmotívumok hangoztatása, visszatapsolása, olvasása, ütemekbe helyezése. 

– Dalfelismerés ritmusról, ritmusfelismerés dallamról. 

– A különböző tempók közötti különbségek érzékelése. 

 

Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– Daltanulás játékkal együtt. 

– A belső hallás kialakításának kezdeti lépései. 

– Hangmagasság–megfigyelés, magas és mély képzet kialakítása. 

– A relatív szolmizáció bevezetése (pentaton, pentachord hangkészletben). 

– A dallami jelrendszerek: kéz–, betűjel, hangjegy. 

– Hanglépcső, vonalrendszer. 

– Az elsajátított hangkészleteken belüli rövid dallamfordulatok kiemelése, gyakorlása. 

– Dalfelismerés, dallambújtatás. 

 

A kétszólamúság előkészítése 

– Felelgetős játékok, dal és mérő (ritmusosztinátók, ritmuskíséretek, egyszerű 

dallamosztinátók). 

 

Rögtönzés 

– Ritmussorok kiegészítése. 

– Kérdés, felelet. 

– Mondókák, versek, ritmusok megszólaltatása énekléssel. 

– Mozgás és játék rögtönzése. 

 

Zenehallgatás 

– A zeneértő és –érző képesség fejlesztése. 

– Aktív (előkészített) zenehallgatás. 

– Alapvető tempó különbségek megfigyelése (gyors–lassú). 

– Zajok– zörejek, zenei hang. 

– Hangszínek (hangerő) megfigyelése és megkülönböztetése, hangszerek hangjainak 

felismerése. 

– Zenei hangulatok – karakterek hallás utáni megfigyelése. 

– A többször hallgatott zeneművek felismerése. 
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Ajánlott tananyag 

Magyar népi mondókák, gyermekversek, gyermekjátékok, gyermekdalok 

Zeneszerzők kicsinyeknek írt dalai 

Rokon népek dalai 

Horváth Istvánné – Smid Anna: Csicsergő 1.(tankönyv, munkafüzet és útmutató)  

Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába (könyv és munkafüzet, tanmenet) 

József Andrásné – Szmrecsányi Magda: Zenei előképző (tankönyv és munkafüzet, 

Útmutató) 

P. Vesztróczy Judit: Zenei előképző (Ifjúsági Lapkiadó: Muzsikáljunk együtt I.) 

P. Vesztróczy Judit: Zenei ABC kicsinyeknek 

Kodály Zoltán: Kis emberek dalai 

Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat 

Forrai Katalin: Ének az óvodában 

Forrai Katalin: Jár a baba 

Forrai Katalin: Európai gyermekdalok 

Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában 

Rimóczy Gáborné: Fecske mese (Debrecen, Művelődési Központ kiadványa) 

Dobszay László: A magyar dal könyve  

Weöres Sándor: Magyar etűdök 

Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne 

Cini–cini muzsika (Óvodások verseskönyve) 

Szabó Helga – Réber László: Te is tudsz énekelni 

Szabó Helga: Irány a zene birodalma (MR kiadványa) 

Lajtha László: Játékország (a Lajtha László Zeneiskola reprint kiadványa)  

Borsai I. – Haider E.: Magyar népi gyermekjátékok  

Kiss Áron: Gyermekjáték gyűjtemény 

Dimény Judit: Hang–játék 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag:  

Magyar gyermekdalok és népdalok, népdalfeldolgozások, más népek gyermekdalai szóló–, 

kíséretes– vagy kórusfeldolgozásban. 

Hangszeres szemelvények (karakter–, mesedarabok) lehetőleg élő előadásban. 

 

Követelmények 

A „belső” lüktetés fejlesztése. 

Az egyenletes lüktetés és a dalritmus különbségeinek megéreztetése. 

A negyed, páros nyolcad és a negyed szünet ritmusjeleinek folyamatos olvasása 

gyakorlónevekkel. 

A törzshangok szolmizációs nevének, kézjeleinek ismerete.  

A zenére figyelés valamint együttműködési képesség a játékban, éneklésben. 

 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek 

elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni munkával.  
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2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Zenei élményanyag gyűjtése énekléssel, játékkal. 

– A magyar gyermekjátékok, dalok és népdalok – mint zenei anyanyelvünk és 

néphagyományunk – megismerése. 

– A zenei készségek megalapozása a 7–9 éves korú gyermekek hangszertanulásához. 

– Felkészítés a hangszerválasztásra, a zenére figyelés, a zenehallgatási élmény 

megteremtése. 

 

Az éneklési készség fejlesztése  

– A tiszta intonáció, a helyes zenei hangsúlyok kialakítása. 

– A kifejező éneklés igényének felkeltése. 

  

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Az egyenletes lüktetés és az ütempárok megéreztetése mozgással (ütemezéssel). 

– A negyed, nyolcad, fél, egész, pontozott negyed és fél és egész értékek, szünetjeleik, a 

szinkópa, éles és nyújtott ritmus elsajátítása gyakorló és zenei nevekkel, jelekkel. 

– 2/4–es ütem. 

– a 3/4–es lüktetés megéreztetése. 

– Szövegek ritmusának megfejtése. 

– Ritmusmotívumok olvasása, felismerése. 

– Az ütemhangsúlyok érzékeltetése. 

– Metrum és ritmus egyidejű megfigyelése. 

– Osztinátó, majd ritmuskíséret ismert dalokhoz. 

– Ritmusgyakorlatok. 

 

Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– Daltanulás játékkal együtt, illetve hallás után. 

– A magas és mély képzet kialakítása. 

– A szolmizációs relációk elsajátítása (hétfokúság). 

– A dallami jelrendszerek ismerete. 

– A szolmizációs hangok kézjele, betűjele és helye a vonalrendszeren. 

– Dallamfordulatok gyakorlása a pentaton és hétfokú hangkészletekben. 

– Éneklés kézjel után, olvasás betűkottáról és ötvonalas rendszerben kulcs nélkül. 

– Dallamfordulatok visszaéneklése. 

– Memorizálás hallás után. 

– A belső hallás fejlesztése. 

 

A kétszólamúság előkészítése 

– Dal és mérő. 

– Felelgetős játékok. 

– Ritmusosztinátók, ritmuskíséretek. 

– Egyszerű dallamosztinátók (dudakíséret). 

– Kétszólamú (igen könnyű) gyakorlatok kézjelekről. 

– Igen könnyű kánonok – a csoport képességei szerint. 

– Kétszólamú ritmusok, ének–kopogós „játékok”. 

– Ének, járás, taps, ütőhangszerek kíséretével, változatos csoportosításban. 
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Zenei ismeretek: 

– Hangközök fogalmának bevezetése, kis– és nagy szekund, tiszta oktáv, tiszta kvint. 

 

Formai ismeretek:  

– Motívum 

– Azonosság, hasonlóság, különbözőség. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Az íráskészség kialakítása (írástechnika, zenei helyesírás). 

– Rövid ritmusmotívumok, könnyű dalok ritmusának lejegyzése ritmusjelekkel (2–4–8 

ütem). 

– A dó helyének változtatása. 

– Tájékozódás a vonalrendszeren. 

– Kulcsok, ábécés nevek bevezetése. 

– Dallamok, olvasógyakorlatok éneklése szolmizálva, alkalmi hangzókkal betűkottáról és 

hangjegyekről. 

– Memorizálás. 

– Könnyű dalok, dalrészletek, dallamok lejegyzése hangonkénti folyóírással vagy 

emlékezetből, betűkottával, majd hangjegyekkel (2–4–8 ütem). 

 

Rögtönzés 

– Zárások megkeresése ritmusokban, dallamokban. 

– Hiányos dallamok kiegészítése egy–két hanggal. 

– Ritmusfelelgetős, dallamfelelgetős. 

– Ütempárhoz ütempár rögtönzése. 

– Mondókák, versek megszólaltatása énekléssel. 

– Mozgás és játék rögtönzése. 

 

Zenehallgatás  

– Hangszínek megfigyelése, megkülönböztetése. 

– Emberi hangfajták (gyermek–, női–, férfi). 

– Zenei együttesek: énekkar, zenekar. 

– Dinamika, előadási módok. 

– Különböző karakterek megfigyelése. 

– Hangszerek hangja: zongora, hegedű, cselló, furulya (réz– és fafúvósok). 

– A dallami azonosság, különbözőség felismerése a zenehallgatási anyagban is. 

 

Zenei kifejezések: 

– Ritmus, dallam. 

– Ütem, ütemmutató, ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel. 

– A megismert ritmusértékek nevei. 

– Tempó, mérőütés. 

– Osztinátó. 

– Hangmagasság, hangköz, hangkészlet, hangsor. 

– Pentaton, pentachord. 

– A G–kulcs, F–kulcs. 

– A törzshangsor. 

– A megismert hangközök nevei, jelentésük. 

– Motívum, dallamsor. 
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– Kánon. 

– Piano–forte. 

 

Ajánlott tananyag 

Magyar népi mondókák, gyermekjátékok, népszokások 

Magyar gyermekdalok, népdalok 

Gyermekversek. 

Rokon népek dalai 

Magyar zeneszerzők gyermekeknek komponált dalai 

Más népek dallamai 

Horváth Istvánné Smid Anna: Csicsergő 2.(tankönyv és munkafüzet, Útmutató)  

Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába (könyv és munkafüzet, Útmutató) 

József Andrásné – Szmrecsányi Magda: Zenei előképző (tankönyv és munkafüzet, 

Útmutató) 

P. Vesztróczy Judit: Zenei előképző (Ifjúsági Lapkiadó: Muzsikáljunk együtt I.) 

P. Vesztróczy Judit: Zenei ABC kicsinyeknek 

Kodály Zoltán: Kis emberek dalai 

Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat 

Forrai Katalin: Ének az óvodában 

Forrai Katalin: Európai gyermekdalok 

Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában 

J. Irsai Vera: Szolfézs példatár, Alsófok I. kötet 

Rimóczy Gáborné: Fecske mese (Debrecen, Művelődési Központ kiadványa) 

Dobszay László: A magyar dal könyve  

Bárdos Lajos: 70 kánon 

Weöres Sándor: Magyar etűdök 

Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne  

Cini–cini muzsika (Óvodások verseskönyve) 

Szabó Helga – Réber László: Te is tudsz énekelni 

Szabó Helga: Irány a zene birodalma (MR kiadványa) 

Lajtha László: Játékország (a Lajtha László Zeneiskola reprint kiadványa)  

Borsai Ilona – Haider Edit: Magyar népi gyermekjátékok  

Kiss Áron: Gyermekjáték gyűjtemény 

Dimény Judit: Hang–játék 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Válogatás a néphagyomány zenei anyagából. Gyermekdal feldolgozások.  

A hangszeres műzene karakterdarabjai. Mesedarabok. 

Rövid darabok a hangszeres iskolákból (különböző hangszereken). 

 

 

Követelmények az előképző évfolyamok elvégzése után 

 

Rendelkezzék a tanuló a zenetanuláshoz szükséges alapvető magatartásformákkal: tudjon 

zenére figyelni, tudjon együttműködni társaival, tanárával a csoportos éneklésben, 

játékban. 

Tudjon az egyenletes lüktetéshez járni, énekelni. Tudjon önállóan dalt kezdeni.  

Ismerje fel kottáról a negyed, nyolcad, fél, egész, pontozott negyed értékű hangokat, a 

megfelelő szüneteket, valamint a szinkópa, éles és nyújtott ritmust. 

Legyen képes 4–8 ütemes ritmust folyamatosan olvasni és hangoztatni. 
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Tudja alkalmazni a ritmuselemeket 2/4–es ütemekben. 

Tudjon lejegyezni rövid ritmusmotívumokat. 

Ismerje a szolmizációs neveket, kézjeleket és a hangok viszonyított helyét a 

vonalrendszeren. 

Tudja a dalokat szöveggel és szolmizálva – a zenei tartalomnak megfelelő tempóban, 

pontos ritmusban, helyes frazeálással – emlékezetből énekelni.  

Tudjon rövid zenei egységet (a tanult dallami fordulatok köréből) visszaénekelni. 

Ismerje a G–kulcs hangjait, legyen tájékozott a vonalrendszeren. 

Ismerje a kis és nagy szekund, tiszta kvint, tiszta oktáv hangközöket. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek 

elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni munkával. 

 

 

Alapfokú évfolyamok  

 

Az első évfolyam tanítási anyagának összeállítása az előképző évfolyamok 

követelményeinek ismeretét feltételezi. 

 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei élményanyag bővítése. 

– A magyar népzene régi stílusú dallamainak megismerése. 

– Betekintés a műzene kis formáiba.  A zenei értelmezés kezdeti lépéseinek kimunkálása. 

– Az előképzőben tanult zenei ismeretanyag ismétlése. 

– A készségek megalapozása, fejlesztése a tananyaghoz kapcsolódóan. 

– Az abszolút rendszer további gyakorlása. 

– A szolfézs és a hangszerjáték kapcsolatának kialakítása. 

– A zenehallgatási élmény elmélyítése. 

 

Az éneklési készség fejlesztése 

– Helyes testtartás, levegővétel, tiszta intonáció, tempótartás. 

– Artikuláció, szövegmondás. 

– A tanulók hangterjedelmének fokozatos bővítése. 

– Az igényes, szép éneklés kialakítása. 

 

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Az előképzőben tanult ritmikai elemek alapos ismétlése. 

– A korona, az átkötés, az értéknyújtó pont ismerete. 

– A legegyszerűbb ütemek: 2/4, 4/4, ¾. 

– Ütemsúlyok. (ütemezés). 

– A szinkópa, az éles és a nyújtott ritmus ismétlése, elmélyítése. 

– A tizenhatodok páros formációi. 

 

Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– Daltanulás hallás után, kézjelről, betűkottáról. 

– Az új szolmizációs hangok (relációk) elsajátítása. 
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– A régi stílusú magyar népdalok jellemzői. 

– A tonalitásérzék fejlesztése. a dallamzáró alaphang: lá, és dó. 

– A hétfokúság dallamfordulatainak gyakorlása. 

– Periodizáló műzenei szemelvények éneklése, memorizálása. 

– A belső hallás további kimunkálása: memorizálás belső hallás alapján kézjelről, 

kottaképről. 

 

A kétszólamúság előkészítő gyakorlatai 

– Dallamhoz ritmusosztinátó vagy önálló ritmusszólam megszólaltatása. 

– Könnyű kétszólamú művek éneklése (a csoport képességeinek megfelelően válogatott 

könnyű kánonok, biciniumok). 

 

Hangközök: 

– Tszta prím, kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint, tiszta oktáv. 

– Éneklés szolmizálva, építés megadott hangokra. 

– Felismerés kottakép és hallás után (hallás után: szekundok, tercek, kvint, oktáv). 

 

Hangzatok:  

– Az alaphelyzetű dúr és moll hármashangzatok szerkezete. 

– Éneklés szolmizálva mindkét irányban. 

– Felismerés hallás után együtthangzásban vagy felbontásban. 

– Építés megadott ábécés hangokra a tanult hangnemek alapján. 

 

Hangkészlet, hangsorok, hangnemek 

– Alaphang fogalma. 

– Tiszta– és pien hangos pentatónia. 

– Pienhangok (fá, ti, fi), díszítőhangok. 

– Módosító jelek, előjegyzések. 

– A módosított hangok nevei 

– A tanult hangnemek előjegyzéseinek sorrendje írásban is. 

– Hétfokúság: dúrok és mollok (eol) 2#, 1b előjegyzésig. 

– A párhuzamos hangsorok fogalma. 

– A zeneművek hangnemének megállapítása kottakép alapján az eddigi ismeretek 

felhasználásával. 

 

A formaérzék fejlesztése:  

– Részletek, egységek megfigyeltetése: hasonlóság, azonosság, különbözőség, variáns, 

sorszerkezet. 

– A kvintváltás megfigyeltetése. 

– A5A5vAAv, illetve A5B5A B sorszerkezetek. 

– A helyes frazeálás. 

 

Zenei olvasás – írás 

– A helyes kottaírás. 

– Ritmusgyakorlatok olvasása. 

– Ritmusfordulatok lejegyzése hallás és memorizálás alapján. 

– Éneklés betűkottáról, majd ötvonalas rendszerben hangjegyekről, G–kulcsban, abszolút 

magasságban ábécés nevekkel 2#, 1b előjegyzéssel. 

– Dallamok átírása betűkottáról hangjegyekre, illetve G–kulcsból F–kulcsba (és fordítva). 

– Igen könnyű diktálási feladatok. 
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– Könnyű dalok, dallamok lejegyzése hangonkénti folyóírással, betűkottával G– és F–

kulcsban (2–4–8 ütem). 

– Transzponálás írásban. 

 

Rögtönzés 

– Ritmussorok rögtönzése. 

– Megadott ritmikai, dallami fordulatok variálása (szaporítás – ritkítás stb.). 

– Megadott több ritmussorból, dallamsorból teljes zenei forma kialakítása. 

– Ritmus kiegészítések megadott ütemmutatók alapján. 

– Párbeszéd, kérdés–felelet. 

– Adott dallamhoz ritmuskíséret. 

– Hiányos dallam kiegészítése. 

 

Zenehallgatás 

– Különféle kórushangzások. 

– Dallam és kíséret, szólamok megfigyelése. 

– A hangszerek hangszínének felismerése. 

– Dinamikai különbségek megismerése. 

– A népzene és műzene. 

– A különféle hangulatok, előadásmódok (pl. parlando) megfigyelése. 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– A szolfézs előképzőben tanultakhoz. 

– Ütemmutató, ütemsúly, ütempár. 

– Alkalmazkodó ritmus. 

– Kulcsok. előjegyzések, módosító jelek. 

– Pentatónia. díszítőhang, vendéghang (pienhang). 

– Hangkészlet, hangsor, hangnem. 

– Pentachord, Dur és moll (eol). 

– A párhuzamos hangsor fogalma. 

– Dallamsorok, alaphang, kvintváltás, szolmizációváltás. 

– Ereszkedő dallamvonal. 

– Azonosság, variáns, sorszerkezet. 

– Szekvencia. 

– Periódus. 

– Transzponálás. 

– Prima volta, seconda volta. 

– Solo, tutti. 

– Parlando, rubato, tempo giusto. 

– Staccato, legato. 

 

Ajánlott tananyag 

Régi stílusú magyar népdalok, énekelhető műzenei szemelvények a hangszeres iskolák 

anyagából is (könnyű barokk és klasszikus táncok). 

Könnyű kánonok, biciniumok. 

Horváth Istvánné – Smid Anna: Csicsergő II  (tankönyv, munkafüzet és Útmutató) 

Dobszay László: A hangok világa I. és Útmutató 

Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába I.II. (könyv és munkafüzet, tanmenet) 

J. Irsai Vera: Szolfézs példatár, Alsófok I. 

Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat 
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Kodály Zoltán: Válogatott biciniumok 

Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán 

Bárdos Lajos: Kicsinyek kórusa I. 

Bárdos Lajos: 70 kánon 

Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok 

Forrai Katalin: Európai gyermekdalok 

Péter József: 165 kánon 

Kocsárné Herboly Ildikó: Többszólamúság, harmónia és forma tanítása az általános 

iskolában 

Szabó Helga: Énekes improvizáció az iskolában 

Brukner Adrienn: Énekelni jó! 

Laczó Zoltán: Zenehallgatás az általános iskola alsó tagozatában  

Balázs Oszkár – Zempléni László: Ritmusgyakorlatok kezdőknek 

Lázárné Nagy Andrea: Margaréta (Gyakorló feladatok) 

Dalkíséretek I. Szőlő érik (Tankönyvkiadó 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag: 

Eredeti népzenei felvételek gyermekdalok, népdalok. 

Gyermekeknek komponált művek Bartók Béla, Kodály Zoltán Bárdos Lajos 

kórusműveiből. 

 

 

Szemelvények a tanulók hangszeres anyagából: barokk, klasszikus táncok (különböző 

hangszereken). 

Mese– és karakterdarabok.  

 

Követelmény 

Tudja a tanuló a dalokat zeneileg igényesen énekelni. 

Legyen tájékozott a vonalrendszeren, tudjon G– és F–kulcsban ábécés névvel olvasni. 

Ismerje a módosítójeleket, az előjegyzések sorrendjét írásban is mindkét kulcsban 2#, 1b 

előjegyzésig. 

Ismerje a dúr és moll hangsorokat 2#, 1b előjegyzésig. 

Ismerje fel és tudja ritmusolvasásban folyamatosan hangoztatni a szinkópát, az éles és 

nyújtott ritmust, valamint a tizenhatodok páros formációit. 

Legyen képes egyszerű, rövid (a tanult zenei anyagnál könnyebb) dallamfordulatokat 

hallás után szolmizálva visszaénekelni, memorizálni, lejegyezni.  

Ismerje a tiszta prím, kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint és 

tiszta oktáv hangközök fogalmát, tudja ezeket kottakép alapján azonosítani. 

Ismerje fel hallás után a kis és nagy szekund, a kis és nagy terc, a tiszta kvint és tiszta 

oktáv hangközöket tonális keretben. 

Ismerje az alaphelyzetű dúr és moll hármashangzatok felépítését. 

Ismerje a régi stílusú népdalok jellemző vonásait. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek 

elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni munkával.  
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2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei ismeret– és  élményanyag bővítése. 

– A zenei képességek, készségek fejlesztése a szolfézs illetve hangszeres anyaghoz 

kapcsolódóan. 

– Az új stílusú magyar népdalok jellemzőinek elsajátítása. 

– A műzene kis formáinak megismerése: elsősorban barokk tánctételek megszólaltatásával. 

– Tájékozódás és gyakorlás az abszolút rendszerben. 

– Az aktív, a figyelmes zenehallgatás további kimunkálása, fejlesztése. 

– A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása. 

 

Az éneklési és intonációs készség fejlesztése 

– A népdalok kifejező megszólaltatása. 

– A tanulók hangterjedelmének fokozatos bővítése. 

– A kétszólamú éneklés kimunkálása. 

– Intonációs gyakorlatok. 

 

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Az előző évfolyamokban elsajátított ritmusok ismétlése, további gyakorlása, 

alkalmazása. 

– A „kis nyújtott” és „kis éles” ritmus, a negyed értékű triola. 

– Negyed felütés. 

– 3/8–os ütem. 

– Váltakozó ütem. 

– A 4/4 – 2/4 és a 3/4 – 2/4 váltás megéreztetése. 

– Alla breve. 

– Az új stílusú magyar népdalok néhány ritmikai jellegzetessége: alkalmazkodó ritmus, 

erős és gyenge zárás. 

 

Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– Daltanulás hallás után, valamint kottaképről. 

– A fi, szi  és ta hang, valamint dallamfordulataik. 

– A népdalanyagon belül: dó, lá, ré (mi) és szó alaphangú dalok éneklése. 

– A tanult zenei anyag jellegzetes dallamfordulatainak gyakorlása, olvasása és hallás utáni 

felismerése. 

– Az alap és kvint szerepe, kvintváltás felfelé. 

– Régi és új stílusú népdalok stílusjegyeinek rendszerezése, összefoglalása az eddigi 

ismeretek alapján. 

– A dúr és moll tonalitás megfigyelése műzenei anyagon. 

– A műzene dallamfordulatainak megfigyelése, éneklése, gyakorlása (hármashangzat 

felbontások, skálamenetek, terclépések, szekvenciák). 

 

A többszólamúság fejlesztése  

– Hangközök megszólaltatása két szólamban. 

– Intonációs gyakorlatok. 

– Kánonok, biciniumok éneklése. 

– A többszólamú művek szólammozgásainak énekes megszólaltatása (párhuzamos 

mozgás, ellenmozgás). 
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Hangközök: 

– Az előző években tanult hangközök további gyakorlása. 

– Éneklés szolmizálva, ábécés–s nevekkel mindkét irányban. 

– Felismerés hallás után és kottaképről. 

– A szext hangköz és a szűkített – bővített kvint elsajátítása. 

– A bővített szekund megfigyelése. 

– Hangközláncok építése, éneklése. 

 

Hangzatok: 

– Az előző évben tanult hármashangzatok további gyakorlása, elsősorban hallási 

elmélyítése. 

– A tanult hangnemek alap–hármashangzatai. 

 

Hangsorok: 

– A háromféle moll hangsor elsajátítása, a vezetőhang. 

– Dúrok és mollok 3#, 3b előjegyzésig. 

 

A formaérzék fejlesztése 

– AA5A5vA, AA5BA, ABBvA, AABA formaszerkezetek. 

– A periódus felépítése (előtag, utótag, nyitás, zárás). 

– Formai elemzések az elsajátított ismeretek alapján. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Ritmusgyakorlatok olvasása. 

– Ritmusírás énekelt népdalok alapján. 

– Hangszeren megszólaltatott egyszerű ritmusú barokk tánctételek ritmusának lejegyzése. 

– Könnyű dallamok olvasása (mérővel), memorizálás, lejegyzés. 

– Egyszerű periodizáló dallamok memorizálása, lejegyzése. 

– Hangközök, hangközláncok lejegyzése betűvel és számmal. 

– Hármashangzatok lejegyzése együtthangzás vagy felbontás alapján. 

– Új stílusú népdalok lapról éneklése szolmizálva, szöveggel. 

– Műzenei szemelvények éneklése szolmizálva és ábécés nevekkel, alkalmi hangzókkal, 

szöveggel 

. 

Rögtönzés 

– Megadott ritmikai, dallami fordulatok variálása. 

– Hiányos dallam kiegészítése. 

– Megadott dallamsorokból a tanult népdalformák kialakítása. 

– Adott dallamhoz ritmuskíséret. 

– A tanult népdalokhoz hasonló dallamok rögtönzése. 

– AA5A5vA, A5BA, ABBvA formákban, megadott egy vagy több sor alapján. 

– Rögtönzés szövegre is. 

– Megadott periodizáló dallamrészletek kiegészítése. 

– Előtagra utótag rögtönzése (a–av). 

 

Zenehallgatás  

– A tanult népdalok felismerése népdalfeldolgozásokban. 

– Mozgás, gesztus a zenében. 

– Népdalok, népi táncdallamok feldolgozásai, régi magyar táncok. 

– Műzenei táncok (elsősorban menüett) megismerése. 
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– A barokk tánctételek jellemzőinek megfigyelése hallás alapján is. 

– A zenekari hangzás megfigyelése, hangszerek hangszínének felismerése. 

– A többszólamú művek szólammozgásainak követése: párhuzamos mozgás, ellenmozgás, 

„pont”, „vonal” stb. 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Triola. „kis” nyújtott, „kis” éles ritmus. 

– Felütés. 

– Váltakozó ütem. 

– Eol, összhangzatos, dallamos moll, vezetőhang fogalma. 

– Az eddigi hangközökön kívül a kis és nagy szext, bővített szekund. 

– Parlando, rubato, tempo giusto. 

– A régi és új stílusú népdalok. 

– Motívum, periódus, szekvencia. 

– Kvintoszlop. 

– Párhuzamos és ellenmozgás. 

– A metronómjelzés. 

– A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések valamint a megismert 

zeneszerzők nevének helyes kiejtése, leírása. 

 

 

Ajánlott tananyag 

A magyar népdalok újabb rétege: pentaton, dúr, háromféle moll, valamint dór (fríg) és 

mixolid hangkészletű dallamok. 

Néhány tánctétel a barokk korból – elsősorban a tanulók hangszeres anyagából (menüett, 

bourrée, sarabande, rigaudon, gavotte).  

Válogatás Bartók Béla Mikrokozmosz c. művéből énekes megszólaltatáshoz (a 

népdalanyagban megismert zenei jelenségek valamint a többszólamú komponálási 

technikák megfigyelésére).  

Könnyű kétszólamúság: kánonok, biciniumok. 

Dobszay László: A hangok világa II. és III. kötet és Útmutatók 

Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába I.II. (könyv és munkafüzet, tanmenet) 

Lázárné Nagy Andrea: Margaréta 

J. Irsai Vera: Szolfézs példatár, Alsófok II. 

Kodály Zoltán: Ötfokú zene I–II. 

Kodály Zoltán: Válogatott biciniumok 

Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán 

Bárdos Lajos: Kicsinyek kórusa I–II. 

Bárdos Lajos: 70 kánon 

Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok 

Szőnyi Erzsébet: Biciniumok 

Péter József: 165 kánon 

Sulyok Gizella: Pilletánc I. és II. kötet. 

Kocsárné Herboly Ildikó: Többszólamúság, harmónia és forma tanítása az általános 

iskolában 

Szabó Helga: Énekes improvizáció az iskolában 

Brukner Adrienn: Énekelni jó! 

Kezdők zongoramuzsikája sorozat (Purcell, J. S. Bach, Händel stb.) 

Kezdők hangszeres kottagyűjteményei, előadási darabjai 

Komjáthyné: Zongoraiskola II. 
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Fantóné – Komjáthyné – Hernádiné: Régi táncok gyermekeknek 

Balázs Oszkár – Zempléni László: Ritmusgyakorlatok kezdőknek 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Népdalfeldolgozások (elsősorban a tanult dalokhoz kapcsolódóan).  

Szemelvények Bartók Béla Gyermekeknek és Mikrokozmosz című műveiből. 

Válogatás Bartók Béla és Kodály Zoltán kórusműveiből. 

Barokk táncok. (hangszeres táncok, zenekari tételek). 

Mesealakok a zenében. 

 

Követelmény 

Tudja a tanuló a dalokat – ezen belül műzenei szemelvényeket – szöveggel, zeneileg 

igényesen előadni. 

Legyen tájékozott a vonalrendszeren, tudjon G– és F– kulcsban folyamatosan ábécés 

névvel olvasni. 

Ismerje fel kottaképről a tanult ritmusképleteket, tudja folyamatosan olvasni, hangoztatni 

mérőütéssel vagy belső méréssel. 

Legyen képes a tanult anyagnál könnyebb, rövid dallamokat szolmizálva visszaénekelni, 

hallás után lejegyezni, memorizálni. 

Ismerje fel a népdalok jellegzetességeit,  stílusát (sorszerkezet, hangnem).  

Ismerje a dúr és moll hangsorokat 3#, 3b előjegyzésig, tudja a hangnemeket kottakép 

alapján megállapítani.  

Ismerje az eddig tanult hangközöket, tudja ezeket felépíteni, illetve kottaképről 

azonosítani. 

Ismerje fel hallás után a kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint és 

tiszta oktáv hangközöket tonális keretben. 

Ismerje a dúr, moll alaphelyzetű hármashangzatok felépítését. Ismerje fel hallás után a dúr 

és moll hármashangzatokat felbontásban vagy együtthangzásban. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag, a ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának 

bemutatása csoportos és egyéni munkával.  

 

 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei élményanyag bővítése. 

– Bevezetés a bécsi klasszikus zene forma– és harmóniavilágába európai többszólamú 

népdalok és műzenei szemelvények alapján. 

– Tájékozódás és gyakorlás az abszolút rendszerben – elsősorban a dúr és moll tonalitáson 

belül. 

– A többszólamúság, társas zenélés készségének fejlesztése funkciós művek alapján. 

–  A magyar népdalok élményszerű előadása. 

– A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása. 

– Tudatos zenehallgatásra nevelés. 

 

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Kis éles, kis nyújtott ritmusok, a nyolcad triola további gyakorlása, alkalmazása. 

– A nyújtott és szinkópa ritmusok variánsai. 
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– Nyolcad és páros tizenhatod felütés. 

– 3/8, 6/8. Pontozás, átkötés 6/8–ban. 

– A siciliano és a mazurka ritmus jellegzetessége. 

– Ritmusgyakorlatok egy és két szólamban. 

 

Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– Daltanulás elsősorban kottaképről. 

– Módosított hangok: fi, szi, di, ri és ta gyakorlása népzenei és műzenei olvasási anyagon 

(szolmizálva és ábécés névvel). 

 

A többszólamú éneklés készségfejlesztése 

– Más népek zenéjének többszólamú megszólaltatása. 

– Hangszerkíséretes dalok. 

– Kánonok. 

– Kürtmenetek, hangközmenetek, kétszólamú funkciós részletek megszólaltatása 

énekléssel és egyéni hangszerjátékkal is. 

– T–D–T kapcsolatok megfigyelése. 

– Funkciós főhangok éneklése a dallamhoz szolmizálva és ábécés nevekkel. 

– A belső hallás és memória fejlesztése. 

 

Hangközök: 

– Az előző évben tanult hangközök gyakorlása: felismerés hallás után és kottaképről. 

– A szűkített, bővített kvint (oldással) ismertetése. 

– Új hangközök: a kis és nagy szeptim, (oldással). 

 

Hangzatok: 

– Az alaphelyzetű hármashangzatok felismerése hallás után felbontásban vagy 

együtthangzásban, építésük, felismerésük kottaképről. 

– A hármashangzatok megfordításainak elve. 

– Hallásgyakorlatok felbontásban, együtthangzásban. 

 

Hangsorok:  

– Dúrok és mollok 4#, 4b előjegyzésig. 

– Azonos alapú dúr és moll. 

– A hangnemi kitérés és moduláció megfigyeltetése. 

 

A formaérzék fejlesztése 

– A periódus felépítése. Nyitás –zárás. 

– Kis kéttagú–, háromtagú forma. Rondo forma. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Olvasógyakorlatok szolmizálva, alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel. 

– Igen könnyű magyar népdalok lejegyzése. 

– Hangközök, hármashangzatok felismerése, lejegyzése együtthangzásban vagy 

felbontásban. 

– Hangközmenetek éneklése felbontással is, lejegyzése memorizálás, hallás után. 

– Könnyű periódusok olvasása, memorizálása kottaképről. 

– Lejegyzés memorizálás vagy hallás után egy szólamban. 

– Igen könnyű funkciós kísérőszólamok megfigyelése, éneklése, lejegyzése betűkottával a 

dallamhangok alá. 



 

 

586 

 

Rögtönzés 

– Adott dallamhoz tercmenet, kürtmenet szerkesztése. 

– Periódusok kiegészítése: adott előtaghoz utótag (A–Av). 

– Periodizáló dallamokhoz egy–egy kísérőhang éneklése. 

 

Zenehallgatás  

– Magyar és más népek táncai a műzenében. 

– Barokk, klasszikus táncok – elsősorban a tanulók hangszeres darabjaiból. 

– A hangszerelés, a dinamika – mint a zenei kifejezés eszközei. 

– Dinamika a barokk korban. 

– A barokk és bécsi klasszikus zenekar hangszerei. 

– A tanult formák, dallami elemek megfigyelése hallás után. 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Siciliano és mazurka ritmus. 

– Azonos alapú dúr és moll hangsor. 

– Kvintoszlop. 

– Kürtmenet. 

– Funkciók. 

– Hangnemi kitérés, moduláció. 

– Periódus. 

– Kéttagú–, háromtagú forma. Triós forma. Da Capo forma. 

– Duett, duó, tercett, trió. 

– Partitúra. 

– A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések. 

 

Ajánlott tananyag 

Más népek funkciós népzenéje: egyszerű tercelő, kürtmenetes dalok kísérőszólammal vagy 

hangszerkísérettel (lengyel, francia, német, olasz népdalok). 

Könnyű szemelvények a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből, darabok a tanulók 

hangszeres anyagából is. 

Két–három–négyszólamú könnyű kánonok. 

Dobszay László: A hangok világa III. és IV. kötet, Útmutatók 

Szigetiné Horváth Zsuzsa – Simonné Sármási Ágnes: Készségfejlesztő gyakorlatok 

J. Irsai Vera: Szolfézs példatár II. 

Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok 

Forrai Katalin: Európai gyermekdalok 

Kodály Zoltán: Válogatott biciniumok 

Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán 

Szőnyi Erzsébet: Biciniumok 

Péter József: 165 kánon 

Bárdos Lajos: 70 kánon 

Bárdos Lajos: Európa peremén 

Bárdos Lajos: Írások népzenénkről 

Kerényi M. György: Százszínű csokor 

Sulyok Gizella: Pilletánc II.–III. 

Laczó Zoltán: Zenehallgatás az általános iskola alsó tagozatában 

Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I. (Aelia 

Sabina Alapítvány, Budapest) 
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Győrffi István: Dallamírási feladatok 

Kezdők zongoramuzsikája (J. S. Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Weber) 

Szemelvények a tanulók hangszeres darabjaiból 

Dalkíséretek II. Érik a szőlő (Tankönyvkiadó) 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag: 

Magyar és más népek táncai a műzenében (pl. bécsi klasszikus táncok, valamint  

F. Chopin, A. Dvořák, B. Smetana, P. I. Csajkovszkij, J. Brahms, M. Ravel művei). 

Balett részletek (nemzeti karakter–táncok: mazurka, csárdás stb.). 

Szemelvények a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből: dalok, opera– és szimfónia 

részletek.  

 

Követelmény 

Tudja a tanuló a dalokat,  illetve a bécsi klasszikus korból a műveket, részleteket stílusosan 

előadni. 

Tudjon folyamatosan 6/8–os ütemben ritmust olvasni. 

Egyszerű 4–8 ütemnyi dallamot lejegyezni, memorizálni.  

A tanult anyagnál könnyebb dallamfordulatokat kottából szolmizálva, alkalmi hangzókkal, 

szöveggel megszólaltatni. 

Tudja a dúr és moll hangsorokat, vezetőhangokat 4#, 4b előjegyzésig. 

Tudja a hangnemeket kottakép alapján megállapítani. 

Ismerje az eddig tanult hangközöket, tudja kottaképről azonosítani és felépíteni. 

Ismerje fel hallás után a kis és nagy szext hangközt. 

Ismerje fel hallás után az alaphelyzetű dúr, moll, szűkített és bővített hármashangzatokat. 

Tudja kottaképről azonosítani és adott hangra szerkeszteni (a tanult hangnemek körében). 

Ismerje a dúr és moll hármashangzatok fordításainak nevét, felépítésé, a funkciókat. 

Ismerje a periódus és a kisformák felépítését. 

Ismerje az alapvető tempo és előadási jeleket. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag, a ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának 

bemutatása csoportos és egyéni munkával.  

 

 

4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Zenei élményanyag gyűjtése a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből. 

– A periodizáló és funkciós zenei ismeretek elmélyítése. 

– Betekintés a romantika és a XX. század zenéjébe. 

– A tanult magyar népzenei anyag bővítése aszimmetrikus dalokkal. 

– Az eddig tanultak rendszerező ismétlése. 

– A zenei elemzési képesség fejlesztése. 

 

Hallásfejlesztés és zenei ismeretek 

– Átkötés, pontozás gyakorlása. 

– Harminckettedek. 

– Alla breve további gyakorlása. 

– A népzenei anyagban arányok, szimmetriák, aszimmetriák megfigyelése. 

– 5/8, 8/8 (3+3+2) gyakorlása ritmusfeladatokkal. 
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– A módosított szolmizációs hangok további gyakorlása. 

–  A bővített kvart oldással. 

– Alterált hangok, mint a díszítés, és mint a hangnemváltás eszközei. 

– A kromatika megfigyelése, kromatikus fordulatok éneklése. 

– Késleltetés. 

– A hangközök rendszerezése. 

– A hangközfordítás elve. 

– A tiszta, kis– és nagy hangközök éneklése, felismerése és megnevezése ábécés nevekkel 

is. 

– Hangközmenetek éneklése, szolmizálva, ábécés nevekkel; a hangközök megnevezésével, 

zenei szerepük megfigyelésével. 

– A dúr és moll hármashangzatok fordításai illetve az alaphelyzetű szűkített, bővített 

hármashangzat gyakorlása oldással. 

– Felismerésük hallás és kottakép alapján, építés. 

– A dominánsszeptim dúrban és mollban. 

– Éneklése oldással szolmizálva. 

– A nyolcütemes bécsi klasszikus periódusforma ritmus– és dallamfordulatainak 

megfigyelése, kiemelése, gyakorlása. 

– Dallami variánsok, figuráció. 

– A bécsi klasszikus zene funkciós rendjének gyakorlása. 

– T–D–T; T–S–D–T kapcsolatok, funkciós jelző basszus hangok. 

– Funkciós kísérőszólam éneklése a dallamhoz szolmizálva és ábécés nevekkel. 

– Műdalok olvasása zongorakísérettel (tanár, esetleg tanuló közreműködésével). 

– Kétszólamú vagy hangszerkíséretes klasszikus művek éneklése a tanult zenei ismeretek 

megfigyeltetésével. 

– Két– és többszólamú vokális művek megszólaltatása különféle hangszeres együttesek 

előadásában. 

– Kánonok éneklése. 

– Hangsorok 6#,  6b előjegyzésig, vezetőhanggal. 

 

A formaérzék fejlesztése 

– Zárlatok: fél– és egész–zárlat, álzárlat. 

– A klasszikus (és romantikus) dal. 

– Két– és háromtagú kisformák, visszatéréses típusok megfigyelése. 

– Egy rondó, egy variáció és egy szonátaforma formai megismerése. 

 

Zenei olvasás, írás  

– Könnyű periódusok lapról éneklése. 

– Periódus terjedelmű bécsi klasszikus anyag lejegyzése a tanult hangnemekben. 

– Könnyű hangközmenetek éneklése, írása. 

– A kétszólamú írás bevezetése: a kísérő szólamban funkciós főhangok. 

– Könnyű népdalok lejegyzése (szöveggel is). 

 

Zenehallgatás  

– A zenei kifejezés eszközei a bécsi klasszikus korban (stílusjegyek összegyűjtése). 

– Hangszín – hangszerelés. 

– A ritmikai, dallami és harmóniai elemek szerepének hallás utáni megfigyelése: (alteráció, 

kromatika, késleltetés, hangzatfelbontások, funkciók, zárlatok, feszültség – oldás, 

hangnemi kitérés, moduláció). 

– Két– és háromtagú kisformák, visszatéréses típusok, egy rondó, egy variáció és egy 
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szonátaforma megismerése zenehallgatás alapján is. 

– A bécsi klasszikus zene stílusjegyeinek, jellegzetes műfajainak, előadói apparátusainak 

megfigyelése a meghallgatott művekben. 

– A romantika kifejezési eszközeinek és a XX. század új hangzásvilágának megfigyelése. 

– A homofon és polifon szerkesztési mód felismerése hallás után is. 

 

Rögtönzés 

– Ritmuskíséretek rögtönzése aszimmetrikus népdalokhoz. Osztinátók. 

– Periódus kiegészítése: megadott előtaghoz utótag rögtönzése. 

– Periódusok zenei anyagának variálása a megismert ritmikai és dallami elemekkel 

(hangzatfelbontás, kromatika, késleltetés stb.). 

– Funkciójelző basszus szólam  rögtönzése ismert periódushoz dúrban, mollban. 

 

Zenei elemzési képesség 

– A tanult ismeretek alkalmazása a zeneművek feldolgozása során. 

– A stílusjegyek és az alapvető zenei összefüggések megfigyeltetése (ritmika, dallam, 

funkció, harmónia, forma). 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Bécsi klasszikusok, Köchel–jegyzék, opusz. 

– Kvintkör. 

– Hangnemi rokonságok, maggiore–minore, a hangnemi kitérés, moduláció. 

– A hangközfordítás elve. 

– Tritonusz. 

– Alteráció, kromatika. 

– Funkciók, funkciós vonzás. 

– Késleltetés. 

– Kadencia, álzárlat, fél– és egész–zárlat. 

– Előjáték, utójáték, visszatérés, Coda. 

– Imitáció. 

– Orgonapont. 

– Hangszeres és vokális zene. 

– Dal, ária, opera. 

– Szimfónia. 

– Kamarazene, duó, duett, trió, tercett, kvartett, kvintett. 

– Kisformák. 

– Triós forma, szonátaforma, rondóforma, variáció. 

– A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések. 

– Az eddig megismert zenei korok rövid áttekintő ismétlése, kronológiai rendezése, a 

legfontosabb stílusjegyek kiemelése. 

 

Ajánlott tananyag 

Elsősorban bécsi klasszikus (romantikus) hangszerkíséretes dalok, duettek 

Szimfónia tételek, hangszeres szonáta, variáció, rondó 

Néhány könnyű XX. századi dal, kórusmű vagy énekelhető hangszeres darab 

Dobszay László: A hangok világa IV. és V. kötet, Útmutatók 

Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok 

Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatás a kötetekből) 

Kodály Zoltán: Biciniumok 

Szőnyi Erzsébet: Biciniumok 
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Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei 

Legányné Hegyi Erzsébet: Énektanár képzés Kodály Zoltán pedagógiai művei alapján 

Virágos sorozat népdalfüzetei 

Péter József: 165 kánon 

W. A. Mozart: 30 kánon 

Bárdos Lajos: 70 kánon 

Molnár Antal: Klasszikus kánonok 

Frank Oszkár: Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében 

Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I. 

Győrffy István: Dallamírási feladatok 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag:  

Szemelvények a bécsi klasszikusok műveiből a szonátaforma, a szimfónia (Menüett tétel), 

az opera megismeréséhez.  

Romantikus dalok, karakterdarabok. 

A XX. század zenéjéből néhány vokális és hangszeres mű. 

Néhány darab Bartók Béla Mikrokozmosz sorozatából (aszimmetria). 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló emlékezetből bécsi klasszikus, romantikus műveket, szemelvényeket (dal, 

kánon, műrészlet) zeneileg igényesen előadni. 

Tudjon leolvasni, lejegyezni egyszerű, könnyű klasszikus periódust. 

Ismerje a dúr és moll hangsorokat 6#, 6b előjegyzésig. 

Ismerje az oktávon belüli hangközöket. 

Ismerje a négy alaphelyzetű hármashangzatot, a dúr és moll hangzatok fordításait, valamint 

a dominánsszeptim akkordot.  

Tudja ezeket szolmizálva énekelni, felismerni hallás után, ábécés hangokkal megnevezni a 

könnyebb hangnemekben (3#, 3b.). 

Ismerje a funkciós főhangokat dúrban és mollban.  

Ismerje a klasszikus zene alapvető stílusjegyeit, a tanult formáit és műfajait. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással, 

– A műzenei szemelvények, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos és 

egyéni munkával, 

– Klasszikus kisforma elemzése (csoportos és egyéni munkával, tanári irányítással). 

 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok (4. évfolyam) elvégzése után 

 

Ismerje a tanuló a ritmuselemeket a harminckettedektől az egész értékű kottáig. 

Ismerje fel hallás után és kottaképről a szinkópa–, éles– és nyújtott ritmust, valamint az 

egyszerűbb ritmikai átkötéseket. 

Legyen áttekintőképessége a 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 2/2 –es ütemekben. 

Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben (könnyebb alterációkban is) 

4#, 4b előjegyzésig. 

Ismerje a  

– pentaton hangsorokat. 

– tudja a dúr és moll hangsorokat 6#, 6b előjegyzésig, 

– ismerje a háromféle moll hangsort. 



 

 

591 

Ismerje fel a művek hangnemeit – hangszeres darabjaiban is. 

Legyen tájékozott a hangmagassági viszonyokban: 

– tudja azonosítani – hangszeres tanulmányaihoz kapcsolódóan is – az oktávon belüli 

tiszta, kis és nagy hangközöket,  

– ismerje fel ezeket kottaképről és hallás után. 

Ismerje a bővített szekund, bővített kvart, szűkített és bővített kvint hangközöket; tudja 

ezeket kottaképről azonosítani. 

Ismerje a négyféle alaphelyzetű hármashangzat, a dúr és moll fordítások elvét, valamint a 

dominánsszeptim–hangzat felépítését.  

Legyen képes ezeket hallás után felismerni, és kottaképről azonosítani. 

Ismerje a funkciós főhangokat 3#, 3b előjegyzésig. 

Ismerje a funkciós vonzást. 

Ismerje a hangnemi kitérés és moduláció fogalmát.  

Tudjon lejegyezni: 

– rövid szótagszámú, tempo giusto magyar népdalt szöveggel, 

– két szólamú, igen könnyű műzenei periódust, illetve szólamait hallás után kiegészíteni.. 

Legyen képes a fentieknek megfelelő nehézségi fokú dallamot lapról olvasni. 

Ismerje és tudja kottaképről is azonosítani (hangszeres tanulmányaiban is alkalmazni): 

– a magyar népzene stílusjegyeit, 

– a periódus fogalmát, 

– a kis formákat, 

– a triós formát, 

– a klasszikus szonátaformát, 

– a rondót. 

Rendelkezzék a tanulmányai során érintett zenetörténeti korok, kiemelkedő zeneszerzők, 

műfajok ismeretével (elsősorban a bécsi klasszikus zenében). 

Ismerje a leggyakrabban előforduló zenei kifejezéseket. 

 

 

A művészeti alapvizsga követelményei  

 

A vizsga részei  

Írásbeli vagy szóbeli vizsga 

A vizsga feladatait az iskola választja ki az A) és B) feladatsor közül vagy a helyi 

pedagógiai programja alapján hasonló követelményszintű feladatsort állít össze. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Szolfézs  

Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 

 

 

Az alapvizsga tartalma  

 

Írásbeli vizsga  

A) Feladatsor 

1. Feladatok a hangköz–, hangzat–ismeretek köréből – hallás után, kottakép és szerkesztés 

alapján. 

– 5 hangköz, 5 hármashangzat lejegyzése hallás után (jelölés betűvel és számmal) 

– 5 hangköz, 5 hármashangzat építése megadott hangokra, 
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– 5 hangköz, 5 hármashangzat felismerése kottaképről.  

A tanulók számára adottak azon hangok kottaképe, melyekre a hangközöket, 

hármashangzatokat építenie kell. 

 

2.  Könnyű kétszólamú klasszikus periódus felső szólamának lejegyzése 

A zenei részlet 2/4, 3/4 vagy 4/4–es lüktetésű, lehetőleg A–Av felépítésű, modulációt, 

alterációt, nehezebb hangközlépéseket nem tartalmazó legyen. A tanulók számára a táblán 

adott a kulcs, az előjegyzés, a metrum és a kezdőhang értékkel. 

A részlet zongorán két szólamban tizenkétszer hangozhat el. 

 

3. Megadott klasszikus kis forma elemzése hallás és kottakép alapján. 

Az elemzés szempontjai: hangnem, az előforduló zenei elemek megjelölése 

(hármashangzat–felbontás, szekvencia, késleltetés stb.), formai felépítés, funkciók. 

 

B) Feladatsor 

1. Feladatok a hangköz–, hangzat– ismeretek köréből – hallás után, kottakép és szerkesztés 

alapján  

– 5 hangköz, 5 hármashangzat lejegyzése hallás után (jelölés betűvel és számmal) 

– 5 hangköz, 5 hármashangzat építése megadott hangokra, 

– 5 hangköz, 5 hármashangzat felismerése kottaképről.  

A tanulók számára adottak azon hangok kottaképe, melyekre a hangközöket, 

hármashangzatokat építenie kell. 

 

2. Egy magyar népdal lejegyzése 

A népdal: új stílusú, négysoros, 8–10–es szótagszámú, tempo giusto, izometrikus, 

szinkópát, nyújtott és éles ritmust tartalmazhat. A tanulók számára adott a kulcs, az 

előjegyzés, a metrum és a kezdőhang értékkel. 

A népdal nyolcszor hangozhat el a megadott abszolút magasságban, énekes előadásban. 

 

3. Megadott klasszikus kis forma elemzése hallás és kottakép alapján. 

Az elemzés szempontjai: hangnem, az előforduló zenei elemek megjelölése 

(hármashangzat–felbontás, szekvencia, késleltetés stb.), formai felépítés, funkciók. 

 

Az írásbeli vizsgához ajánlott feladatlap készítése. 

 

Szóbeli vizsga  

1. Memoriter anyag: 

A vizsgázó  

– tudjon 5 népdalt előadni,  

– ismerje azok legfontosabb jellemzőit; 

– tudjon 5 műzenei szemelvényt szóló énekléssel vagy hangszerkísérettel (saját kíséret 

nem kötelező) megszólaltatni, 

– ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit. 

 

2. A vizsgán a tanuló elemezzen egy választott hangszeres darabot, amellyel kapcsolatban 

a vizsgabizottság kérdéseket tehet fel a negyedik évfolyam elvégzése utáni követelmények 

alapján. 

 Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 
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A vizsga értékelése   

Az írásbeli vizsga értékelése  

1. feladat – teszt:  A feladat helyes megoldása, a válaszok pontos, világos jelölése  

2. feladat– dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 

3. feladat: – elemzés: Az elemzési szempontokra adott válaszok teljessége, helytállósága, a 

jelölések pontossága.  

 

A szóbeli vizsga értékelése 

– a választott zenei anyag élményszerű megszólaltatása 

– általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei 

szakkifejezések ismerete) 

– zenetörténeti tájékozottság 

– stílusismeret 

– formai ismeretek 

– tájékozódás a zenei műfajok között 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök: 

Jó minőségű és felhangolt zongora vagy pianínó. Hangjegytábla, szemléltető anyagok, 

ritmushangszerek 

Megfelelő minőségű audio–vizuális berendezés (magnetofon, DVD, CD–lejátszó) 

A stíluskorszakokat megfelelően bemutató, kellő számú és minőségű hangfelvétel, zenei 

szakkönyv.  

 

 

 

SZOLFÉZS KÖTELEZŐ 

 

A szolfézsnak, mint kötelező tantárgynak két előképző és négy alapfokú évfolyama van, 

követelményei megegyeznek a szolfézs tantárgy azonos évfolyamainak követelményeivel. 

Az előképző évfolyamok elvégzése nem kötelező. A 4. évfolyam végén alapvizsga tehető. 

 

A szolfézstanítás – a hangszertanítással szerves egységben – a zene megszerettetését, 

megértését, valamint a későbbi öntevékeny muzsikálás és zenehallgatás iránti igény 

kialakulását kívánja megalapozni.  

A zeneművek élményt nyújtó megismerésén és megértésén túl a tantárgy sajátosságából 

adódóan a hangsúly a tanítás folyamatában a zenei ismeretek elsajátíttatására, a képesség– 

és készségfejlesztésre, a kreativitás és a tudás alkalmazásának kimunkálására kerül.  

A végső cél a globális zenei látásmód és gondolkozás alapjainak kialakítása, elindítása az 

alapfokú szolfézstanításban is: „A tanuló, hallja, amit lát és lássa, amit hall!” (Kodály 

Zoltán) 

A tantervi program e cél elérését kívánja segíteni azzal, hogy az általános zenei képességek 

fejlesztését és a zenei alapismeretek elsajátítását pedagógiai folyamattá szervezi. 

Külön figyelmet fordít arra, hogy e tevékenység gazdagítsa a tanulót a zene 

megszólaltatásának és befogadásának örömével. 

 

A szolfézstanítás célja, feladata:  

A tanulók zenei készségeinek kiművelése, képességeik fejlesztése és ismereteik bővítése 

az alábbi területeken: 

– belső hallás  
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– ritmus–metrum, 

– tiszta intonáció, 

– tájékozódás a magassági viszonyokban (relációk, hangközök), 

– dallamhallás, 

– többszólamúság  

– harmóniaazonosítás 

– zenei olvasás – írás, 

– zenei szerkezet (forma), 

– zenei memória, 

– zenehallgatás ( zeneértés) 

– a kreativitás fejlesztése, – rögtönzés, 

– a megszerzett tudás alkalmazása,  

– a hangszertanulás segítése, 

– a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseinek megismertetése, 

– a zenei műveltség igényének kialakítása,  

– a társművészetek iránti nyitottság megalapozása 

– a zenei pályára készülő tanulók felkészítése a továbbtanulásra 

– a tanulók személyiségének erkölcsi és szellemi formálása; nemzeti identitástudatuk 

megerősítése, érzelemviláguk kibontakoztatása 

 

Rendelkezzék a tanuló 

– olyan késztetéssel, mely a választott – eddig tanult – muzsikálási formát élete szerves 

részévé teszi, 

– a tanulmányai során elsajátított készség–, jártasság–, ismeret–repertoárral, melyek 

eszközt biztosítanak a zene belső elképzeléséhez, értelmezéséhez, stílusos 

megszólaltatásához, 

– olyan zenei áttekintőképességgel, melynek birtokában önállóan meg tudja oldani a 

képesség–készség szintjének megfelelő zenei feladatokat, 

– biztos zenei ízléssel és ítélő képességgel és  

– a zene iránti elkötelezettséggel. 

 

 

Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Zenei élményanyag gyűjtése énekléssel és játékkal. 

– A zene megszerettetése, örömteli művelése. 

– A figyelmes zenehallgatás kezdeti lépéseinek kimunkálása. 

 

Az éneklési készség fejlesztése 

– Helyes testtartás, levegővétel. 

– Kezdőhang átvétele. 

– Megfelelő tempóválasztás és tempótartás. 

– Éneklés játékkal. 

– Éneklés szöveggel emlékezetből. 

– Ismert dallami fordulatok éneklése kézjelekkel. 

– Önálló dalkezdés. 
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Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Egyenletes járással ritmusmotívumok megszólaltatása. 

– A ritmusértékek neveinek, jeleinek és gyakorlóneveinek elsajátítása: negyed, nyolcad és 

negyed szünet értékekkel. 

– 2/4–es ütem. 

– Ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel. 

– A „belső mérés” kialakítása. 

– Ritmusmotívumok hangoztatása, visszatapsolása, olvasása, ütemekbe helyezése. 

– Dalfelismerés ritmusról, ritmusfelismerés dallamról. 

– A különböző tempók közötti különbségek érzékelése. 

 

Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– Daltanulás játékkal együtt. 

– A belső hallás kialakításának kezdeti lépései. 

– Hangmagasság–megfigyelés, magas és mély képzet kialakítása. 

– A relatív szolmizáció bevezetése (pentaton, pentachord hangkészletben). 

– A dallami jelrendszerek: kéz–, betűjel, hangjegy. 

– Hanglépcső, vonalrendszer. 

– Az elsajátított hangkészleteken belüli rövid dallamfordulatok kiemelése, gyakorlása. 

– Dalfelismerés, dallambújtatás. 

 

A kétszólamúság előkészítése 

– Felelgetős játékok, dal és mérő (ritmusosztinátók, ritmuskíséretek, egyszerű 

dallamosztinátók). 

 

Rögtönzés 

– Ritmussorok kiegészítése. 

– Kérdés, felelet. 

– Mondókák, versek, ritmusok megszólaltatása énekléssel. 

– Mozgás és játék rögtönzése. 

 

Zenehallgatás 

– A zeneértő és –érző képesség fejlesztése. 

– Aktív (előkészített) zenehallgatás. 

– Alapvető tempó különbségek megfigyelése (gyors–lassú). 

– Zajok– zörejek, zenei hang. 

– Hangszínek (hangerő) megfigyelése és megkülönböztetése, hangszerek hangjainak 

felismerése. 

– Zenei hangulatok – karakterek hallás utáni megfigyelése. 

– A többször hallgatott zeneművek felismerése. 

 

Ajánlott tananyag 

Magyar népi mondókák, gyermekversek, gyermekjátékok, gyermekdalok 

Zeneszerzők kicsinyeknek írt dalai 

Rokon népek dalai 

Horváth Istvánné – Smid Anna: Csicsergő 1.(tankönyv, munkafüzet és útmutató)  

Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába (könyv és munkafüzet, tanmenet) 

József Andrásné – Szmrecsányi Magda: Zenei előképző (tankönyv és munkafüzet, 

Útmutató) 

P. Vesztróczy Judit: Zenei előképző (Ifjúsági Lapkiadó: Muzsikáljunk együtt I.) 
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P. Vesztróczy Judit: Zenei ABC kicsinyeknek 

Kodály Zoltán: Kis emberek dalai 

Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat 

Forrai Katalin: Ének az óvodában 

Forrai Katalin: Jár a baba 

Forrai Katalin: Európai gyermekdalok 

Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában 

Rimóczy Gáborné: Fecske mese (Debrecen, Művelődési Központ kiadványa) 

Dobszay László: A magyar dal könyve  

Weöres Sándor: Magyar etűdök 

Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne 

Cini–cini muzsika (Óvodások verseskönyve) 

Szabó Helga – Réber László: Te is tudsz énekelni 

Szabó Helga: Irány a zene birodalma (MR kiadványa) 

Lajtha László: Játékország (a Lajtha László Zeneiskola reprint kiadványa)  

Borsai I. – Haider E.: Magyar népi gyermekjátékok  

Kiss Áron: Gyermekjáték gyűjtemény 

Dimény Judit: Hang–játék 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag:  

Magyar gyermekdalok és népdalok, népdalfeldolgozások, más népek gyermekdalai szóló–, 

kíséretes– vagy kórusfeldolgozásban. 

Hangszeres szemelvények (karakter–, mesedarabok) lehetőleg élő előadásban. 

 

Követelmények 

A „belső” lüktetés fejlesztése. 

Az egyenletes lüktetés és a dalritmus különbségeinek megéreztetése. 

A negyed, páros nyolcad és a negyed szünet ritmusjeleinek folyamatos olvasása 

gyakorlónevekkel. 

A törzshangok szolmizációs nevének, kézjeleinek ismerete.  

A zenére figyelés valamint együttműködési képesség a játékban, éneklésben. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek 

elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni munkával.  

 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Zenei élményanyag gyűjtése énekléssel, játékkal. 

– A magyar gyermekjátékok, dalok és népdalok – mint zenei anyanyelvünk és 

néphagyományunk – megismerése. 

– A zenei készségek megalapozása a 7–9 éves korú gyermekek hangszertanulásához. 

– Felkészítés a hangszerválasztásra, a zenére figyelés, a zenehallgatási élmény 

megteremtése. 

 

Az éneklési készség fejlesztése  

– A tiszta intonáció, a helyes zenei hangsúlyok kialakítása. 

– A kifejező éneklés igényének felkeltése. 
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Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Az egyenletes lüktetés és az ütempárok megéreztetése mozgással (ütemezéssel). 

– A negyed, nyolcad, fél, egész, pontozott negyed és fél és egész értékek, szünetjeleik, a 

szinkópa, éles és nyújtott ritmus elsajátítása gyakorló és zenei nevekkel, jelekkel. 

– 2/4–es ütem. 

– a 3/4–es lüktetés megéreztetése. 

– Szövegek ritmusának megfejtése. 

– Ritmusmotívumok olvasása, felismerése. 

– Az ütemhangsúlyok érzékeltetése. 

– Metrum és ritmus egyidejű megfigyelése. 

– Osztinátó, majd ritmuskíséret ismert dalokhoz. 

– Ritmusgyakorlatok. 

 

Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– Daltanulás játékkal együtt, illetve hallás után. 

– A magas és mély képzet kialakítása. 

– A szolmizációs relációk elsajátítása (hétfokúság). 

– A dallami jelrendszerek ismerete. 

– A szolmizációs hangok kézjele, betűjele és helye a vonalrendszeren. 

– Dallamfordulatok gyakorlása a pentaton és hétfokú hangkészletekben. 

– Éneklés kézjel után, olvasás betűkottáról és ötvonalas rendszerben kulcs nélkül. 

– Dallamfordulatok visszaéneklése. 

– Memorizálás hallás után. 

– A belső hallás fejlesztése. 

 

A kétszólamúság előkészítése 

– Dal és mérő. 

– Felelgetős játékok. 

– Ritmusosztinátók, ritmuskíséretek. 

– Egyszerű dallamosztinátók (dudakíséret). 

– Kétszólamú (igen könnyű) gyakorlatok kézjelekről. 

– Igen könnyű kánonok – a csoport képességei szerint. 

– Kétszólamú ritmusok, ének–kopogós „játékok”. 

– Ének, járás, taps, ütőhangszerek kíséretével, változatos csoportosításban. 

 

Zenei ismeretek: 

– Hangközök fogalmának bevezetése, kis– és nagy szekund, tiszta oktáv, tiszta kvint. 

 

Formai ismeretek:  

– Motívum 

– Azonosság, hasonlóság, különbözőség. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Az íráskészség kialakítása (írástechnika, zenei helyesírás). 

– Rövid ritmusmotívumok, könnyű dalok ritmusának lejegyzése ritmusjelekkel (2–4–8 

ütem). 

– A dó helyének változtatása. 

– Tájékozódás a vonalrendszeren. 

– Kulcsok, ábécés nevek bevezetése. 
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– Dallamok, olvasógyakorlatok éneklése szolmizálva, alkalmi hangzókkal betűkottáról és 

hangjegyekről. 

– Memorizálás. 

– Könnyű dalok, dalrészletek, dallamok lejegyzése hangonkénti folyóírással vagy 

emlékezetből, betűkottával, majd hangjegyekkel (2–4–8 ütem). 

 

Rögtönzés 

– Zárások megkeresése ritmusokban, dallamokban. 

– Hiányos dallamok kiegészítése egy–két hanggal. 

– Ritmusfelelgetős, dallamfelelgetős. 

– Ütempárhoz ütempár rögtönzése. 

– Mondókák, versek megszólaltatása énekléssel. 

– Mozgás és játék rögtönzése. 

 

Zenehallgatás  

– Hangszínek megfigyelése, megkülönböztetése. 

– Emberi hangfajták (gyermek–, női–, férfi). 

– Zenei együttesek: énekkar, zenekar. 

– Dinamika, előadási módok. 

– Különböző karakterek megfigyelése. 

– Hangszerek hangja: zongora, hegedű, cselló, furulya (réz– és fafúvósok). 

– A dallami azonosság, különbözőség felismerése a zenehallgatási anyagban is. 

 

Zenei kifejezések: 

– Ritmus, dallam. 

– Ütem, ütemmutató, ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel. 

– A megismert ritmusértékek nevei. 

– Tempó, mérőütés. 

– Osztinátó. 

– Hangmagasság, hangköz, hangkészlet, hangsor. 

– Pentaton, pentachord. 

– A G–kulcs, F–kulcs. 

– A törzshangsor. 

– A megismert hangközök nevei, jelentésük. 

– Motívum, dallamsor. 

– Kánon. 

– Piano–forte. 

 

Ajánlott tananyag 

Magyar népi mondókák, gyermekjátékok, népszokások 

Magyar gyermekdalok, népdalok 

Gyermekversek. 

Rokon népek dalai 

Magyar zeneszerzők gyermekeknek komponált dalai 

Más népek dallamai 

Horváth Istvánné Smid Anna: Csicsergő 2.(tankönyv és munkafüzet, Útmutató)  

Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába (könyv és munkafüzet, Útmutató) 

József Andrásné – Szmrecsányi Magda: Zenei előképző (tankönyv és munkafüzet, 

Útmutató) 

P. Vesztróczy Judit: Zenei előképző (Ifjúsági Lapkiadó: Muzsikáljunk együtt I.) 
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P. Vesztróczy Judit: Zenei ABC kicsinyeknek 

Kodály Zoltán: Kis emberek dalai 

Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat 

Forrai Katalin: Ének az óvodában 

Forrai Katalin: Európai gyermekdalok 

Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában 

J. Irsai Vera: Szolfézs példatár, Alsófok I. kötet 

Rimóczy Gáborné: Fecske mese (Debrecen, Művelődési Központ kiadványa) 

Dobszay László: A magyar dal könyve  

Bárdos Lajos: 70 kánon 

Weöres Sándor: Magyar etűdök 

Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne  

Cini–cini muzsika (Óvodások verseskönyve) 

Szabó Helga – Réber László: Te is tudsz énekelni 

Szabó Helga: Irány a zene birodalma (MR kiadványa) 

Lajtha László: Játékország (a Lajtha László Zeneiskola reprint kiadványa)  

Borsai Ilona – Haider Edit: Magyar népi gyermekjátékok  

Kiss Áron: Gyermekjáték gyűjtemény 

Dimény Judit: Hang–játék 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Válogatás a néphagyomány zenei anyagából. Gyermekdal feldolgozások.  

A hangszeres műzene karakterdarabjai. Mesedarabok. 

Rövid darabok a hangszeres iskolákból (különböző hangszereken). 

 

 

Követelmények az előképző évfolyamok elvégzése után 

 

Rendelkezzék a tanuló a zenetanuláshoz szükséges alapvető magatartásformákkal: tudjon 

zenére figyelni, tudjon együttműködni társaival, tanárával a csoportos éneklésben, 

játékban. 

Tudjon az egyenletes lüktetéshez járni, énekelni. Tudjon önállóan dalt kezdeni.  

Ismerje fel kottáról a negyed, nyolcad, fél, egész, pontozott negyed értékű hangokat, a 

megfelelő szüneteket, valamint a szinkópa, éles és nyújtott ritmust. 

Legyen képes 4–8 ütemes ritmust folyamatosan olvasni és hangoztatni. 

Tudja alkalmazni a ritmuselemeket 2/4–es ütemekben. 

Tudjon lejegyezni rövid ritmusmotívumokat. 

Ismerje a szolmizációs neveket, kézjeleket és a hangok viszonyított helyét a 

vonalrendszeren. 

Tudja a dalokat szöveggel és szolmizálva – a zenei tartalomnak megfelelő tempóban, 

pontos ritmusban, helyes frazeálással – emlékezetből énekelni.  

Tudjon rövid zenei egységet (a tanult dallami fordulatok köréből) visszaénekelni. 

Ismerje a G–kulcs hangjait, legyen tájékozott a vonalrendszeren. 

Ismerje a kis és nagy szekund, tiszta kvint, tiszta oktáv hangközöket. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek 

elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni munkával. 
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Alapfokú évfolyamok  

 

Az első évfolyam tanítási anyagának összeállítása az előképző évfolyamok 

követelményeinek ismeretét feltételezi. 

 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei élményanyag bővítése. 

– A magyar népzene régi stílusú dallamainak megismerése. 

– Betekintés a műzene kis formáiba.  A zenei értelmezés kezdeti lépéseinek kimunkálása. 

– Az előképzőben tanult zenei ismeretanyag ismétlése. 

– A készségek megalapozása, fejlesztése a tananyaghoz kapcsolódóan. 

– Az abszolút rendszer további gyakorlása. 

– A szolfézs és a hangszerjáték kapcsolatának kialakítása. 

– A zenehallgatási élmény elmélyítése. 

 

Az éneklési készség fejlesztése 

– Helyes testtartás, levegővétel, tiszta intonáció, tempótartás. 

– Artikuláció, szövegmondás. 

– A tanulók hangterjedelmének fokozatos bővítése. 

– Az igényes, szép éneklés kialakítása. 

 

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Az előképzőben tanult ritmikai elemek alapos ismétlése. 

– A korona, az átkötés, az értéknyújtó pont ismerete. 

– A legegyszerűbb ütemek: 2/4, 4/4, ¾. 

– Ütemsúlyok. (ütemezés). 

– A szinkópa, az éles és a nyújtott ritmus ismétlése, elmélyítése. 

– A tizenhatodok páros formációi. 

 

Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– Daltanulás hallás után, kézjelről, betűkottáról. 

– Az új szolmizációs hangok (relációk) elsajátítása. 

– A régi stílusú magyar népdalok jellemzői. 

– A tonalitásérzék fejlesztése. a dallamzáró alaphang: lá, és dó. 

– A hétfokúság dallamfordulatainak gyakorlása. 

– Periodizáló műzenei szemelvények éneklése, memorizálása. 

– A belső hallás további kimunkálása: memorizálás belső hallás alapján kézjelről, 

kottaképről. 

 

A kétszólamúság előkészítő gyakorlatai 

– Dallamhoz ritmusosztinátó vagy önálló ritmusszólam megszólaltatása. 

– Könnyű kétszólamú művek éneklése (a csoport képességeinek megfelelően válogatott 

könnyű kánonok, biciniumok). 
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Hangközök: 

– Tiszta prím, kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint, tiszta oktáv. 

– Éneklés szolmizálva, építés megadott hangokra. 

– Felismerés kottakép és hallás után (hallás után: szekundok, tercek, kvint, oktáv). 

 

Hangzatok:  

– Az alaphelyzetű dúr és moll hármashangzatok szerkezete. 

– Éneklés szolmizálva mindkét irányban. 

– Felismerés hallás után együtthangzásban vagy felbontásban. 

– Építés megadott ábécés hangokra a tanult hangnemek alapján. 

 

Hangkészlet, hangsorok, hangnemek 

– Alaphang fogalma. 

– Tiszta– és pien hangos pentatónia. 

– Pienhangok (fá, ti, fi), díszítőhangok. 

– Módosító jelek, előjegyzések. 

– A módosított hangok nevei 

– A tanult hangnemek előjegyzéseinek sorrendje írásban is. 

– Hétfokúság: dúrok és mollok (eol) 2#, 1b előjegyzésig. 

– A párhuzamos hangsorok fogalma. 

– A zeneművek hangnemének megállapítása kottakép alapján az eddigi ismeretek 

felhasználásával. 

 

A formaérzék fejlesztése:  

– Részletek, egységek megfigyeltetése: hasonlóság, azonosság, különbözőség, variáns, 

sorszerkezet. 

– A kvintváltás megfigyeltetése. 

– A5A5vAAv, illetve A5B5A B sorszerkezetek. 

– A helyes frazeálás. 

 

Zenei olvasás – írás 

– A helyes kottaírás. 

– Ritmusgyakorlatok olvasása. 

– Ritmusfordulatok lejegyzése hallás és memorizálás alapján. 

– Éneklés betűkottáról, majd ötvonalas rendszerben hangjegyekről, G–kulcsban, abszolút 

magasságban ábécés nevekkel 2#, 1b előjegyzéssel. 

– Dallamok átírása betűkottáról hangjegyekre, illetve G–kulcsból F–kulcsba (és fordítva). 

– Igen könnyű diktálási feladatok. 

– Könnyű dalok, dallamok lejegyzése hangonkénti folyóírással, betűkottával G– és F–

kulcsban (2–4–8 ütem). 

– Transzponálás írásban. 

 

Rögtönzés 

– Ritmussorok rögtönzése. 

– Megadott ritmikai, dallami fordulatok variálása (szaporítás – ritkítás stb.). 

– Megadott több ritmussorból, dallamsorból teljes zenei forma kialakítása. 

– Ritmus kiegészítések megadott ütemmutatók alapján. 

– Párbeszéd, kérdés–felelet. 

– Adott dallamhoz ritmuskíséret. 

– Hiányos dallam kiegészítése. 
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Zenehallgatás 

– Különféle kórushangzások. 

– Dallam és kíséret, szólamok megfigyelése. 

– A hangszerek hangszínének felismerése. 

– Dinamikai különbségek megismerése. 

– A népzene és műzene. 

– A különféle hangulatok, előadásmódok (pl. parlando) megfigyelése. 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– A szolfézs előképzőben tanultakhoz. 

– Ütemmutató, ütemsúly, ütempár. 

– Alkalmazkodó ritmus. 

– Kulcsok. előjegyzések, módosító jelek. 

– Pentatónia. díszítőhang, vendéghang (pienhang). 

– Hangkészlet, hangsor, hangnem. 

– Pentachord, Dur és moll (eol). 

– A párhuzamos hangsor fogalma. 

– Dallamsorok, alaphang, kvintváltás, szolmizációváltás. 

– Ereszkedő dallamvonal. 

– Azonosság, variáns, sorszerkezet. 

– Szekvencia. 

– Periódus. 

– Transzponálás. 

– Prima volta, seconda volta. 

– Solo, tutti. 

– Parlando, rubato, tempo giusto. 

– Staccato, legato. 

 

Ajánlott tananyag 

Régi stílusú magyar népdalok, énekelhető műzenei szemelvények a hangszeres iskolák 

anyagából is (könnyű barokk és klasszikus táncok). 

Könnyű kánonok, biciniumok. 

Horváth Istvánné – Smid Anna: Csicsergő II  (tankönyv, munkafüzet és Útmutató) 

Dobszay László: A hangok világa I. és Útmutató 

Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába I.II. (könyv és munkafüzet, tanmenet) 

J. Irsai Vera: Szolfézs példatár, Alsófok I. 

Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat 

Kodály Zoltán: Válogatott biciniumok 

Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán 

Bárdos Lajos: Kicsinyek kórusa I. 

Bárdos Lajos: 70 kánon 

Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok 

Forrai Katalin: Európai gyermekdalok 

Péter József: 165 kánon 

Kocsárné Herboly Ildikó: Többszólamúság, harmónia és forma tanítása az általános 

iskolában 

Szabó Helga: Énekes improvizáció az iskolában 

Brukner Adrienn: Énekelni jó! 

Laczó Zoltán: Zenehallgatás az általános iskola alsó tagozatában  
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Balázs Oszkár – Zempléni László: Ritmusgyakorlatok kezdőknek 

Lázárné Nagy Andrea: Margaréta (Gyakorló feladatok) 

Dalkíséretek I. Szőlő érik (Tankönyvkiadó 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag: 

Eredeti népzenei felvételek gyermekdalok, népdalok. 

Gyermekeknek komponált művek Bartók Béla, Kodály Zoltán Bárdos Lajos 

kórusműveiből. 

 

 

 

Szemelvények a tanulók hangszeres anyagából: barokk, klasszikus táncok (különböző 

hangszereken). 

Mese– és karakterdarabok.  

 

Követelmény 

Tudja a tanuló a dalokat zeneileg igényesen énekelni. 

Legyen tájékozott a vonalrendszeren, tudjon G– és F–kulcsban ábécés névvel olvasni. 

Ismerje a módosítójeleket, az előjegyzések sorrendjét írásban is mindkét kulcsban 2#, 1b 

előjegyzésig. 

Ismerje a dúr és moll hangsorokat 2#, 1b előjegyzésig. 

Ismerje fel és tudja ritmusolvasásban folyamatosan hangoztatni a szinkópát, az éles és 

nyújtott ritmust, valamint a tizenhatodok páros formációit. 

Legyen képes egyszerű, rövid (a tanult zenei anyagnál könnyebb) dallamfordulatokat 

hallás után szolmizálva visszaénekelni, memorizálni, lejegyezni.  

Ismerje a tiszta prím, kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint és 

tiszta oktáv hangközök fogalmát, tudja ezeket kottakép alapján azonosítani. 

Ismerje fel hallás után a kis és nagy szekund, a kis és nagy terc, a tiszta kvint és tiszta 

oktáv hangközöket tonális keretben. 

Ismerje az alaphelyzetű dúr és moll hármashangzatok felépítését. 

Ismerje a régi stílusú népdalok jellemző vonásait. 

 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek 

elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni munkával.  

 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei ismeret– és  élményanyag bővítése. 

– A zenei képességek, készségek fejlesztése a szolfézs illetve hangszeres anyaghoz 

kapcsolódóan. 

– Az új stílusú magyar népdalok jellemzőinek elsajátítása. 

– A műzene kis formáinak megismerése: elsősorban barokk tánctételek megszólaltatásával. 

– Tájékozódás és gyakorlás az abszolút rendszerben. 

– Az aktív, a figyelmes zenehallgatás további kimunkálása, fejlesztése. 

– A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása. 
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Az éneklési és intonációs készség fejlesztése 

– A népdalok kifejező megszólaltatása. 

– A tanulók hangterjedelmének fokozatos bővítése. 

– A kétszólamú éneklés kimunkálása. 

– Intonációs gyakorlatok. 

 

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Az előző évfolyamokban elsajátított ritmusok ismétlése, további gyakorlása, 

alkalmazása. 

– A „kis nyújtott” és „kis éles” ritmus, a negyed értékű triola. 

– Negyed felütés. 

– 3/8–os ütem. 

– Váltakozó ütem. 

– A 4/4 – 2/4 és a 3/4 – 2/4 váltás megéreztetése. 

– Alla breve. 

– Az új stílusú magyar népdalok néhány ritmikai jellegzetessége: alkalmazkodó ritmus, 

erős és gyenge zárás. 

 

Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– Daltanulás hallás után, valamint kottaképről. 

– A fi, szi  és ta hang, valamint dallamfordulataik. 

– A népdalanyagon belül: dó, lá, ré (mi) és szó alaphangú dalok éneklése. 

– A tanult zenei anyag jellegzetes dallamfordulatainak gyakorlása, olvasása és hallás utáni 

felismerése. 

– Az alap és kvint szerepe, kvintváltás felfelé. 

– Régi és új stílusú népdalok stílusjegyeinek rendszerezése, összefoglalása az eddigi 

ismeretek alapján. 

– A dúr és moll tonalitás megfigyelése műzenei anyagon. 

– A műzene dallamfordulatainak megfigyelése, éneklése, gyakorlása (hármashangzat 

felbontások, skálamenetek, terclépések, szekvenciák). 

 

A többszólamúság fejlesztése  

– Hangközök megszólaltatása két szólamban. 

– Intonációs gyakorlatok. 

– Kánonok, biciniumok éneklése. 

– A többszólamú művek szólammozgásainak énekes megszólaltatása (párhuzamos 

mozgás, ellenmozgás). 

 

Hangközök: 

– Az előző években tanult hangközök további gyakorlása. 

– Éneklés szolmizálva, ábécés–s nevekkel mindkét irányban. 

– Felismerés hallás után és kottaképről. 

– A szext hangköz és a szűkített – bővített kvint elsajátítása. 

– A bővített szekund megfigyelése. 

– Hangközláncok építése, éneklése. 

 

Hangzatok: 

– Az előző évben tanult hármashangzatok további gyakorlása, elsősorban hallási 

elmélyítése. 

– A tanult hangnemek alap–hármashangzatai. 
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Hangsorok: 

– A háromféle moll hangsor elsajátítása, a vezetőhang. 

– Dúrok és mollok 3#, 3b előjegyzésig. 

 

A formaérzék fejlesztése 

– AA5A5vA, AA5BA, ABBvA, AABA formaszerkezetek. 

– A periódus felépítése (előtag, utótag, nyitás, zárás). 

– Formai elemzések az elsajátított ismeretek alapján. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Ritmusgyakorlatok olvasása. 

– Ritmusírás énekelt népdalok alapján. 

– Hangszeren megszólaltatott egyszerű ritmusú barokk tánctételek ritmusának lejegyzése. 

– Könnyű dallamok olvasása (mérővel), memorizálás, lejegyzés. 

– Egyszerű periodizáló dallamok memorizálása, lejegyzése. 

– Hangközök, hangközláncok lejegyzése betűvel és számmal. 

– Hármashangzatok lejegyzése együtthangzás vagy felbontás alapján. 

– Új stílusú népdalok lapról éneklése szolmizálva, szöveggel. 

– Műzenei szemelvények éneklése szolmizálva és ábécés nevekkel, alkalmi hangzókkal, 

szöveggel 

 

Rögtönzés 

– Megadott ritmikai, dallami fordulatok variálása. 

– Hiányos dallam kiegészítése. 

– Megadott dallamsorokból a tanult népdalformák kialakítása. 

– Adott dallamhoz ritmuskíséret. 

– A tanult népdalokhoz hasonló dallamok rögtönzése. 

– AA5A5vA, A5BA, ABBvA formákban, megadott egy vagy több sor alapján. 

– Rögtönzés szövegre is. 

– Megadott periodizáló dallamrészletek kiegészítése. 

– Előtagra utótag rögtönzése (a–av). 

 

Zenehallgatás  

– A tanult népdalok felismerése népdalfeldolgozásokban. 

– Mozgás, gesztus a zenében. 

– Népdalok, népi táncdallamok feldolgozásai, régi magyar táncok. 

– Műzenei táncok (elsősorban menüett) megismerése. 

– A barokk tánctételek jellemzőinek megfigyelése hallás alapján is. 

– A zenekari hangzás megfigyelése, hangszerek hangszínének felismerése. 

– A többszólamú művek szólammozgásainak követése: párhuzamos mozgás, ellenmozgás, 

„pont”, „vonal” stb. 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Triola. „kis” nyújtott, „kis” éles ritmus. 

– Felütés. 

– Váltakozó ütem. 

– Eol, összhangzatos, dallamos moll, vezetőhang fogalma. 

– Az eddigi hangközökön kívül a kis és nagy szext, bővített szekund. 

– Parlando, rubato, tempo giusto. 
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– A régi és új stílusú népdalok. 

– Motívum, periódus, szekvencia. 

– Kvintoszlop. 

– Párhuzamos és ellenmozgás. 

– A metronómjelzés. 

– A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések valamint a megismert 

zeneszerzők nevének helyes kiejtése, leírása. 

 

Ajánlott tananyag 

A magyar népdalok újabb rétege: pentaton, dúr, háromféle moll, valamint dór (fríg) és 

mixolid hangkészletű dallamok. 

Néhány tánctétel a barokk korból – elsősorban a tanulók hangszeres anyagából (menüett, 

bourrée, sarabande, rigaudon, gavotte).  

Válogatás Bartók Béla Mikrokozmosz c. művéből énekes megszólaltatáshoz (a 

népdalanyagban megismert zenei jelenségek valamint a többszólamú komponálási 

technikák megfigyelésére).  

Könnyű kétszólamúság: kánonok, biciniumok. 

Dobszay László: A hangok világa II. és III. kötet és Útmutatók 

Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába I.II. (könyv és munkafüzet, tanmenet) 

Lázárné Nagy Andrea: Margaréta 

J. Irsai Vera: Szolfézs példatár, Alsófok II. 

Kodály Zoltán: Ötfokú zene I–II. 

Kodály Zoltán: Válogatott biciniumok 

Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán 

Bárdos Lajos: Kicsinyek kórusa I–II. 

Bárdos Lajos: 70 kánon 

Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok 

Szőnyi Erzsébet: Biciniumok 

Péter József: 165 kánon 

Sulyok Gizella: Pilletánc I. és II. kötet. 

Kocsárné Herboly Ildikó: Többszólamúság, harmónia és forma tanítása az általános 

iskolában 

Szabó Helga: Énekes improvizáció az iskolában 

Brukner Adrienn: Énekelni jó! 

Kezdők zongoramuzsikája sorozat (Purcell, J. S. Bach, Händel stb.) 

Kezdők hangszeres kottagyűjteményei, előadási darabjai 

Komjáthyné: Zongoraiskola II. 

Fantóné – Komjáthyné – Hernádiné: Régi táncok gyermekeknek 

Balázs Oszkár – Zempléni László: Ritmusgyakorlatok kezdőknek 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Népdalfeldolgozások (elsősorban a tanult dalokhoz kapcsolódóan).  

Szemelvények Bartók Béla Gyermekeknek és Mikrokozmosz című műveiből. 

Válogatás Bartók Béla és Kodály Zoltán kórusműveiből. 

Barokk táncok. (hangszeres táncok, zenekari tételek). 

Mesealakok a zenében. 

 

Követelmény 

Tudja a tanuló a dalokat – ezen belül műzenei szemelvényeket – szöveggel, zeneileg 

igényesen előadni. 
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Legyen tájékozott a vonalrendszeren, tudjon G– és F– kulcsban folyamatosan ábécés 

névvel olvasni. 

Ismerje fel kottaképről a tanult ritmusképleteket, tudja folyamatosan olvasni, hangoztatni 

mérőütéssel vagy belső méréssel. 

Legyen képes a tanult anyagnál könnyebb, rövid dallamokat szolmizálva visszaénekelni, 

hallás után lejegyezni, memorizálni. 

Ismerje fel a népdalok jellegzetességeit,  stílusát (sorszerkezet, hangnem).  

Ismerje a dúr és moll hangsorokat 3#, 3b előjegyzésig, tudja a hangnemeket kottakép 

alapján megállapítani.  

Ismerje az eddig tanult hangközöket, tudja ezeket felépíteni, illetve kottaképről 

azonosítani. 

Ismerje fel hallás után a kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint és 

tiszta oktáv hangközöket tonális keretben. 

Ismerje a dúr, moll alaphelyzetű hármashangzatok felépítését. Ismerje fel hallás után a dúr 

és moll hármashangzatokat felbontásban vagy együtthangzásban. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag, a ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának 

bemutatása csoportos és egyéni munkával.  

 

 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei élményanyag bővítése. 

– Bevezetés a bécsi klasszikus zene forma– és harmóniavilágába európai többszólamú 

népdalok és műzenei szemelvények alapján. 

– Tájékozódás és gyakorlás az abszolút rendszerben – elsősorban a dúr és moll tonalitáson 

belül. 

– A többszólamúság, társas zenélés készségének fejlesztése funkciós művek alapján. 

–  A magyar népdalok élményszerű előadása. 

– A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása. 

– Tudatos zenehallgatásra nevelés. 

 

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Kis éles, kis nyújtott ritmusok, a nyolcad triola további gyakorlása, alkalmazása. 

– A nyújtott és szinkópa ritmusok variánsai. 

– Nyolcad és páros tizenhatod felütés. 

– 3/8, 6/8. Pontozás, átkötés 6/8–ban. 

– A siciliano és a mazurka ritmus jellegzetessége. 

– Ritmusgyakorlatok egy és két szólamban. 

 

Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– Daltanulás elsősorban kottaképről. 

– Módosított hangok: fi, szi, di, ri és ta gyakorlása népzenei és műzenei olvasási anyagon 

(szolmizálva és ábécés névvel). 

 

A többszólamú éneklés készségfejlesztése 

– Más népek zenéjének többszólamú megszólaltatása. 

– Hangszerkíséretes dalok. 
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– Kánonok. 

– Kürtmenetek, hangközmenetek, kétszólamú funkciós részletek megszólaltatása 

énekléssel és egyéni hangszerjátékkal is. 

– T–D–T kapcsolatok megfigyelése. 

– Funkciós főhangok éneklése a dallamhoz szolmizálva és ábécés nevekkel. 

– A belső hallás és memória fejlesztése. 

 

Hangközök: 

– Az előző évben tanult hangközök gyakorlása: felismerés hallás után és kottaképről. 

– A szűkített, bővített kvint (oldással) ismertetése. 

– Új hangközök: a kis és nagy szeptim, (oldással). 

 

Hangzatok: 

– Az alaphelyzetű hármashangzatok felismerése hallás után felbontásban vagy 

együtthangzásban, építésük, felismerésük kottaképről. 

– A hármashangzatok megfordításainak elve. 

– Hallásgyakorlatok felbontásban, együtthangzásban. 

 

Hangsorok:  

– Dúrok és mollok 4#, 4b előjegyzésig. 

– Azonos alapú dúr és moll. 

– A hangnemi kitérés és moduláció megfigyeltetése. 

 

A formaérzék fejlesztése 

– A periódus felépítése. Nyitás –zárás. 

– Kis kéttagú–, háromtagú forma. Rondo forma. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Olvasógyakorlatok szolmizálva, alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel. 

– Igen könnyű magyar népdalok lejegyzése. 

– Hangközök, hármashangzatok felismerése, lejegyzése együtthangzásban vagy 

felbontásban. 

– Hangközmenetek éneklése felbontással is, lejegyzése memorizálás, hallás után. 

– Könnyű periódusok olvasása, memorizálása kottaképről. 

– Lejegyzés memorizálás vagy hallás után egy szólamban. 

– Igen könnyű funkciós kísérőszólamok megfigyelése, éneklése, lejegyzése betűkottával a 

dallamhangok alá. 

 

Rögtönzés 

– Adott dallamhoz tercmenet, kürtmenet szerkesztése. 

– Periódusok kiegészítése: adott előtaghoz utótag (A–Av). 

– Periodizáló dallamokhoz egy–egy kísérőhang éneklése. 

 

Zenehallgatás  

– Magyar és más népek táncai a műzenében. 

– Barokk, klasszikus táncok – elsősorban a tanulók hangszeres darabjaiból. 

– A hangszerelés, a dinamika – mint a zenei kifejezés eszközei. 

– Dinamika a barokk korban. 

– A barokk és bécsi klasszikus zenekar hangszerei. 

– A tanult formák, dallami elemek megfigyelése hallás után. 
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Zenei szakkifejezések ismerete 

– Siciliano és mazurka ritmus. 

– Azonos alapú dúr és moll hangsor. 

– Kvintoszlop. 

– Kürtmenet. 

– Funkciók. 

– Hangnemi kitérés, moduláció. 

– Periódus. 

– Kéttagú–, háromtagú forma. Triós forma. Da Capo forma. 

– Duett, duó, tercett, trió. 

– Partitúra. 

– A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések. 

 

Ajánlott tananyag 

Más népek funkciós népzenéje: egyszerű tercelő, kürtmenetes dalok kísérőszólammal vagy 

hangszerkísérettel (lengyel, francia, német, olasz népdalok). 

Könnyű szemelvények a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből, darabok a tanulók 

hangszeres anyagából is. 

Két–három–négyszólamú könnyű kánonok. 

Dobszay László: A hangok világa III. és IV. kötet, Útmutatók 

Szigetiné Horváth Zsuzsa – Simonné Sármási Ágnes: Készségfejlesztő gyakorlatok 

J. Irsai Vera: Szolfézs példatár II. 

Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok 

Forrai Katalin: Európai gyermekdalok 

Kodály Zoltán: Válogatott biciniumok 

Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán 

Szőnyi Erzsébet: Biciniumok 

Péter József: 165 kánon 

Bárdos Lajos: 70 kánon 

Bárdos Lajos: Európa peremén 

Bárdos Lajos: Írások népzenénkről 

Kerényi M. György: Százszínű csokor 

Sulyok Gizella: Pilletánc II.–III. 

Laczó Zoltán: Zenehallgatás az általános iskola alsó tagozatában 

Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I. (Aelia 

Sabina Alapítvány, Budapest) 

Győrffi István: Dallamírási feladatok 

Kezdők zongoramuzsikája (J. S. Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Weber) 

Szemelvények a tanulók hangszeres darabjaiból 

Dalkíséretek II. Érik a szőlő (Tankönyvkiadó) 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag: 

Magyar és más népek táncai a műzenében (pl. bécsi klasszikus táncok, valamint  

F. Chopin, A. Dvořák, B. Smetana, P. I. Csajkovszkij, J. Brahms, M. Ravel művei). 

Balett részletek (nemzeti karakter–táncok: mazurka, csárdás stb.). 

Szemelvények a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből: dalok, opera– és szimfónia 

részletek.  
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Követelmény 

Tudja a tanuló a dalokat,  illetve a bécsi klasszikus korból a műveket, részleteket stílusosan 

előadni. 

Tudjon folyamatosan 6/8–os ütemben ritmust olvasni. 

Egyszerű 4–8 ütemnyi dallamot lejegyezni, memorizálni.  

A tanult anyagnál könnyebb dallamfordulatokat kottából szolmizálva, alkalmi hangzókkal, 

szöveggel megszólaltatni. 

Tudja a dúr és moll hangsorokat, vezetőhangokat 4#, 4b előjegyzésig. 

Tudja a hangnemeket kottakép alapján megállapítani. 

Ismerje az eddig tanult hangközöket, tudja kottaképről azonosítani és felépíteni. 

Ismerje fel hallás után a kis és nagy szext hangközt. 

Ismerje fel hallás után az alaphelyzetű dúr, moll, szűkített és bővített hármashangzatokat. 

Tudja kottaképről azonosítani és adott hangra szerkeszteni (a tanult hangnemek körében). 

Ismerje a dúr és moll hármashangzatok fordításainak nevét, felépítésé, a funkciókat. 

Ismerje a periódus és a kisformák felépítését. 

Ismerje az alapvető tempo és előadási jeleket. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag, a ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának 

bemutatása csoportos és egyéni munkával.  

 

 

4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Zenei élményanyag gyűjtése a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből. 

– A periodizáló és funkciós zenei ismeretek elmélyítése. 

– Betekintés a romantika és a XX. század zenéjébe. 

– A tanult magyar népzenei anyag bővítése aszimmetrikus dalokkal. 

– Az eddig tanultak rendszerező ismétlése. 

– A zenei elemzési képesség fejlesztése. 

 

Hallásfejlesztés és zenei ismeretek 

– Átkötés, pontozás gyakorlása. 

– Harminckettedek. 

– Alla breve további gyakorlása. 

– A népzenei anyagban arányok, szimmetriák, aszimmetriák megfigyelése. 

– 5/8, 8/8 (3+3+2) gyakorlása ritmusfeladatokkal. 

– A módosított szolmizációs hangok további gyakorlása. 

–  A bővített kvart oldással. 

– Alterált hangok, mint a díszítés, és mint a hangnemváltás eszközei. 

– A kromatika megfigyelése, kromatikus fordulatok éneklése. 

– Késleltetés. 

– A hangközök rendszerezése. 

– A hangközfordítás elve. 

– A tiszta, kis– és nagy hangközök éneklése, felismerése és megnevezése ábécés nevekkel 

is. 

– Hangközmenetek éneklése, szolmizálva, ábécés nevekkel; a hangközök megnevezésével, 

zenei szerepük megfigyelésével. 

– A dúr és moll hármashangzatok fordításai illetve az alaphelyzetű szűkített, bővített 
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hármashangzat gyakorlása oldással. 

– Felismerésük hallás és kottakép alapján, építés. 

– A dominánsszeptim dúrban és mollban. 

– Éneklése oldással szolmizálva. 

– A nyolcütemes bécsi klasszikus periódusforma ritmus– és dallamfordulatainak 

megfigyelése, kiemelése, gyakorlása. 

– Dallami variánsok, figuráció. 

– A bécsi klasszikus zene funkciós rendjének gyakorlása. 

– T–D–T; T–S–D–T kapcsolatok, funkciós jelző basszus hangok. 

– Funkciós kísérőszólam éneklése a dallamhoz szolmizálva és ábécés nevekkel. 

– Műdalok olvasása zongorakísérettel (tanár, esetleg tanuló közreműködésével). 

– Kétszólamú vagy hangszerkíséretes klasszikus művek éneklése a tanult zenei ismeretek 

megfigyeltetésével. 

– Két– és többszólamú vokális művek megszólaltatása különféle hangszeres együttesek 

előadásában. 

– Kánonok éneklése. 

– Hangsorok 6#,  6b előjegyzésig, vezetőhanggal. 

 

A formaérzék fejlesztése 

– Zárlatok: fél– és egész–zárlat, álzárlat. 

– A klasszikus (és romantikus) dal. 

– Két– és háromtagú kisformák, visszatéréses típusok megfigyelése. 

– Egy rondó, egy variáció és egy szonátaforma formai megismerése. 

 

Zenei olvasás, írás  

– Könnyű periódusok lapról éneklése. 

– Periódus terjedelmű bécsi klasszikus anyag lejegyzése a tanult hangnemekben. 

– Könnyű hangközmenetek éneklése, írása. 

– A kétszólamú írás bevezetése: a kísérő szólamban funkciós főhangok. 

– Könnyű népdalok lejegyzése (szöveggel is). 

 

Zenehallgatás  

– A zenei kifejezés eszközei a bécsi klasszikus korban (stílusjegyek összegyűjtése). 

– Hangszín – hangszerelés. 

– A ritmikai, dallami és harmóniai elemek szerepének hallás utáni megfigyelése: (alteráció, 

kromatika, késleltetés, hangzatfelbontások, funkciók, zárlatok, feszültség – oldás, 

hangnemi kitérés, moduláció). 

– Két– és háromtagú kisformák, visszatéréses típusok, egy rondó, egy variáció és egy 

szonátaforma megismerése zenehallgatás alapján is. 

– A bécsi klasszikus zene stílusjegyeinek, jellegzetes műfajainak, előadói apparátusainak 

megfigyelése a meghallgatott művekben. 

– A romantika kifejezési eszközeinek és a XX. század új hangzásvilágának megfigyelése. 

– A homofon és polifon szerkesztési mód felismerése hallás után is. 

 

Rögtönzés 

– Ritmuskíséretek rögtönzése aszimmetrikus népdalokhoz. Osztinátók. 

– Periódus kiegészítése: megadott előtaghoz utótag rögtönzése. 

– Periódusok zenei anyagának variálása a megismert ritmikai és dallami elemekkel 

(hangzatfelbontás, kromatika, késleltetés stb.). 

– Funkciójelző basszus szólam  rögtönzése ismert periódushoz dúrban, mollban. 
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Zenei elemzési képesség 

– A tanult ismeretek alkalmazása a zeneművek feldolgozása során. 

– A stílusjegyek és az alapvető zenei összefüggések megfigyeltetése (ritmika, dallam, 

funkció, harmónia, forma). 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Bécsi klasszikusok, Köchel–jegyzék, opusz. 

– Kvintkör. 

– Hangnemi rokonságok, maggiore–minore, a hangnemi kitérés, moduláció. 

– A hangközfordítás elve. 

– Tritonusz. 

– Alteráció, kromatika. 

– Funkciók, funkciós vonzás. 

– Késleltetés. 

– Kadencia, álzárlat, fél– és egész–zárlat. 

– Előjáték, utójáték, visszatérés, Coda. 

– Imitáció. 

– Orgonapont. 

– Hangszeres és vokális zene. 

– Dal, ária, opera. 

– Szimfónia. 

– Kamarazene, duó, duett, trió, tercett, kvartett, kvintett. 

– Kisformák. 

– Triós forma, szonátaforma, rondóforma, variáció. 

– A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések. 

– Az eddig megismert zenei korok rövid áttekintő ismétlése, kronológiai rendezése, a 

legfontosabb stílusjegyek kiemelése. 

 

 

Ajánlott tananyag 

Elsősorban bécsi klasszikus (romantikus) hangszerkíséretes dalok, duettek 

Szimfónia tételek, hangszeres szonáta, variáció, rondó 

Néhány könnyű XX. századi dal, kórusmű vagy énekelhető hangszeres darab 

Dobszay László: A hangok világa IV. és V. kötet, Útmutatók 

Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok 

Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatás a kötetekből) 

Kodály Zoltán: Biciniumok 

Szőnyi Erzsébet: Biciniumok 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei 

Legányné Hegyi Erzsébet: Énektanár képzés Kodály Zoltán pedagógiai művei alapján 

Virágos sorozat népdalfüzetei 

Péter József: 165 kánon 

W. A. Mozart: 30 kánon 

Bárdos Lajos: 70 kánon 

Molnár Antal: Klasszikus kánonok 

Frank Oszkár: Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében 

Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I. 

Győrffy István: Dallamírási feladatok 
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Ajánlott zenehallgatási anyag:  

Szemelvények a bécsi klasszikusok műveiből a szonátaforma, a szimfónia (Menüett tétel), 

az opera megismeréséhez.  

Romantikus dalok, karakterdarabok. 

A XX. század zenéjéből néhány vokális és hangszeres mű. 

Néhány darab Bartók Béla Mikrokozmosz sorozatából (aszimmetria). 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló emlékezetből bécsi klasszikus, romantikus műveket, szemelvényeket (dal, 

kánon, műrészlet) zeneileg igényesen előadni. 

Tudjon leolvasni, lejegyezni egyszerű, könnyű klasszikus periódust. 

Ismerje a dúr és moll hangsorokat 6#, 6b előjegyzésig. 

Ismerje az oktávon belüli hangközöket. 

Ismerje a négy alaphelyzetű hármashangzatot, a dúr és moll hangzatok fordításait, valamint 

a dominánsszeptim akkordot.  

Tudja ezeket szolmizálva énekelni, felismerni hallás után, ábécés hangokkal megnevezni a 

könnyebb hangnemekben (3#, 3b.). 

Ismerje a funkciós főhangokat dúrban és mollban.  

Ismerje a klasszikus zene alapvető stílusjegyeit, a tanult formáit és műfajait. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással, 

– A műzenei szemelvények, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos és 

egyéni munkával, 

– Klasszikus kisforma elemzése (csoportos és egyéni munkával, tanári irányítással). 

 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok (4. évfolyam) elvégzése után 

 

Ismerje a tanuló a ritmuselemeket a harminckettedektől az egész értékű kottáig. 

Ismerje fel hallás után és kottaképről a szinkópa–, éles– és nyújtott ritmust, valamint az 

egyszerűbb ritmikai átkötéseket. 

Legyen áttekintőképessége a 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 2/2 –es ütemekben. 

Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben (könnyebb alterációkban is) 

4#, 4b előjegyzésig. 

Ismerje a  

– pentaton hangsorokat. 

– tudja a dúr és moll hangsorokat 6#, 6b előjegyzésig, 

– ismerje a háromféle moll hangsort. 

Ismerje fel a művek hangnemeit – hangszeres darabjaiban is. 

Legyen tájékozott a hangmagassági viszonyokban: 

– tudja azonosítani – hangszeres tanulmányaihoz kapcsolódóan is – az oktávon belüli 

tiszta, kis és nagy hangközöket,  

– ismerje fel ezeket kottaképről és hallás után. 

Ismerje a bővített szekund, bővített kvart, szűkített és bővített kvint hangközöket; tudja 

ezeket kottaképről azonosítani. 

Ismerje a négyféle alaphelyzetű hármashangzat, a dúr és moll fordítások elvét, valamint a 

dominánsszeptim–hangzat felépítését.  

Legyen képes ezeket hallás után felismerni, és kottaképről azonosítani. 

Ismerje a funkciós főhangokat 3#, 3b előjegyzésig. 
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Ismerje a funkciós vonzást. 

Ismerje a hangnemi kitérés és moduláció fogalmát.  

Tudjon lejegyezni: 

– rövid szótagszámú, tempo giusto magyar népdalt szöveggel, 

– két szólamú, igen könnyű műzenei periódust, illetve szólamait hallás után kiegészíteni.. 

Legyen képes a fentieknek megfelelő nehézségi fokú dallamot lapról olvasni. 

Ismerje és tudja kottaképről is azonosítani (hangszeres tanulmányaiban is alkalmazni): 

– a magyar népzene stílusjegyeit, 

– a periódus fogalmát, 

– a kis formákat, 

– a triós formát, 

– a klasszikus szonátaformát, 

– a rondót. 

Rendelkezzék a tanulmányai során érintett zenetörténeti korok, kiemelkedő zeneszerzők, 

műfajok ismeretével (elsősorban a bécsi klasszikus zenében). 

Ismerje a leggyakrabban előforduló zenei kifejezéseket. 

 

 

A művészeti alapvizsga követelményei  

 

A vizsga részei  

Írásbeli vagy szóbeli vizsga 

A vizsga feladatait az iskola választja ki az A) és B) feladatsor közül vagy a helyi 

pedagógiai programja alapján hasonló követelményszintű feladatsort állít össze. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Szolfézs  

Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 

 

 

Az alapvizsga tartalma  

 

Írásbeli vizsga  

A) Feladatsor 

1. Feladatok a hangköz–, hangzat–ismeretek köréből – hallás után, kottakép és szerkesztés 

alapján. 

– 5 hangköz, 5 hármashangzat lejegyzése hallás után (jelölés betűvel és számmal) 

– 5 hangköz, 5 hármashangzat építése megadott hangokra, 

– 5 hangköz, 5 hármashangzat felismerése kottaképről.  

A tanulók számára adottak azon hangok kottaképe, melyekre a hangközöket, 

hármashangzatokat építenie kell. 

 

2.  Könnyű kétszólamú klasszikus periódus felső szólamának lejegyzése 

A zenei részlet 2/4, 3/4 vagy 4/4–es lüktetésű, lehetőleg A–Av felépítésű, modulációt, 

alterációt, nehezebb hangközlépéseket nem tartalmazó legyen. A tanulók számára a táblán 

adott a kulcs, az előjegyzés, a metrum és a kezdőhang értékkel. 

A részlet zon 

gorán két szólamban tizenkétszer hangozhat el. 
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3. Megadott klasszikus kis forma elemzése hallás és kottakép alapján. 

Az elemzés szempontjai: hangnem, az előforduló zenei elemek megjelölése 

(hármashangzat–felbontás, szekvencia, késleltetés stb.), formai felépítés, funkciók. 

 

B) Feladatsor 

1. Feladatok a hangköz–, hangzat– ismeretek köréből – hallás után, kottakép és szerkesztés 

alapján  

– 5 hangköz, 5 hármashangzat lejegyzése hallás után (jelölés betűvel és számmal) 

– 5 hangköz, 5 hármashangzat építése megadott hangokra, 

– 5 hangköz, 5 hármashangzat felismerése kottaképről.  

A tanulók számára adottak azon hangok kottaképe, melyekre a hangközöket, 

hármashangzatokat építenie kell. 

 

2. Egy magyar népdal lejegyzése 

A népdal: új stílusú, négysoros, 8–10–es szótagszámú, tempo giusto, izometrikus, 

szinkópát, nyújtott és éles ritmust tartalmazhat. A tanulók számára adott a kulcs, az 

előjegyzés, a metrum és a kezdőhang értékkel. 

A népdal nyolcszor hangozhat el a megadott abszolút magasságban, énekes előadásban. 

 

3. Megadott klasszikus kis forma elemzése hallás és kottakép alapján. 

Az elemzés szempontjai: hangnem, az előforduló zenei elemek megjelölése 

(hármashangzat–felbontás, szekvencia, késleltetés stb.), formai felépítés, funkciók. 

 

Az írásbeli vizsgához ajánlott feladatlap készítése. 

 

Szóbeli vizsga  

1. Memoriter anyag: 

A vizsgázó  

– tudjon 5 népdalt előadni,  

– ismerje azok legfontosabb jellemzőit; 

– tudjon 5 műzenei szemelvényt szóló énekléssel vagy hangszerkísérettel (saját kíséret 

nem kötelező) megszólaltatni, 

– ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit. 

 

2. A vizsgán a tanuló elemezzen egy választott hangszeres darabot, amellyel kapcsolatban 

a vizsgabizottság kérdéseket tehet fel a negyedik évfolyam elvégzése utáni követelmények 

alapján. 

 Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

 

A vizsga értékelése   

Az írásbeli vizsga értékelése  

1. feladat – teszt:  A feladat helyes megoldása, a válaszok pontos, világos jelölése  

2. feladat– dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 

3. feladat: – elemzés: Az elemzési szempontokra adott válaszok teljessége, helytállósága, a 

jelölések pontossága.  

 

A szóbeli vizsga értékelése. 

– a választott zenei anyag élményszerű megszólaltatása 

– általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei 
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szakkifejezések ismerete) 

– zenetörténeti tájékozottság 

– stílusismeret 

– formai ismeretek 

– tájékozódás a zenei műfajok között 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök: 

Jó minőségű és felhangolt zongora vagy pianínó. Hangjegytábla, szemléltető anyagok, 

ritmushangszerek 

Megfelelő minőségű audio–vizuális berendezés (magnetofon, DVD, CD–lejátszó) 

A stíluskorszakokat megfelelően bemutató, kellő számú és minőségű hangfelvétel, zenei 

szakkönyv.  

 

 

 

SZOLFÉZS 

  

A szolfézstanítás – a hangszertanítással szerves egységben – a zene megszerettetését, 

megértését, valamint a későbbi öntevékeny muzsikálás és zenehallgatás iránti igény 

kialakulását kívánja megalapozni.  

A zeneművek élményt nyújtó megismerésén és megértésén túl a tantárgy sajátosságából 

adódóan a hangsúly a tanítás folyamatában a zenei ismeretek elsajátíttatására, a képesség– 

és készségfejlesztésre, a kreativitás és a tudás alkalmazásának kimunkálására kerül.  

A végső cél a globális zenei látásmód és gondolkozás alapjainak kialakítása, elindítása az 

alapfokú szolfézstanításban is: „A tanuló, hallja, amit lát és lássa, amit hall!”  

A tantervi program e cél elérését kívánja segíteni azzal, hogy az általános zenei képességek 

fejlesztését és a zenei alapismeretek elsajátítását pedagógiai folyamattá szervezi. 

Külön figyelmet fordít arra, hogy e tevékenység gazdagítsa a tanulót a zene 

megszólaltatásának és befogadásának örömével. 

 

A szolfézstanítás célja, feladata:  

A tanulók zenei készségeinek kiművelése, képességeik fejlesztése és ismereteik bővítése 

az alábbi területeken: 

– belső hallás  

– ritmus–metrum 

– tiszta intonáció 

– tájékozódás a magassági viszonyokban (relációk, hangközök) 

– dallamhallás 

– többszólamúság 

– harmónia azonosítás 

– zenei olvasás – írás 

– zenei szerkezet (forma) 

– zenei memória 

– zenehallgatás ( zeneértés) 

– a kreativitás fejlesztése, – rögtönzés 

– a megszerzett tudás alkalmazása 

– a hangszertanulás segítése 

– a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseinek megismertetése 

– a zenei műveltség igényének kialakítása 
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– a társművészetek iránti nyitottság megalapozása. 

– A zenei pályára készülő tanulók felkészítése a továbbtanulásra. 

– A tanulók személyiségének erkölcsi és szellemi formálása; nemzeti identitástudatuk 

megerősítése, érzelemviláguk kibontakoztatása.  

 

Rendelkezzék a tanuló 

– olyan késztetéssel, mely a választott – eddig tanult – muzsikálási formát élete szerves 

részévé teszi, 

– a tanulmányai során elsajátított készség–, jártasság–, ismeret–repertoárral, melyek 

eszközt biztosítanak a zene belső elképzeléséhez, értelmezéséhez, stílusos 

megszólaltatásához, 

– olyan zenei áttekintőképességgel, melynek birtokában önállóan meg tudja oldani a 

képesség–készség szintjének megfelelő zenei feladatokat, 

– biztos zenei ízléssel és ítélő képességgel 

– a zene iránti elkötelezettséggel. 

 

 

Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Zenei élményanyag gyűjtése énekléssel és játékkal. 

– A zene megszerettetése, örömteli művelése. 

– A figyelmes zenehallgatás kezdeti lépéseinek kimunkálása. 

 

Az éneklési készség fejlesztése 

– Helyes testtartás, levegővétel. 

– Kezdőhang átvétele. 

– Megfelelő tempóválasztás és tempótartás. 

– Éneklés játékkal. 

– Éneklés szöveggel emlékezetből. 

– Ismert dallami fordulatok éneklése kézjelekkel. 

– Önálló dalkezdés. 

 

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Egyenletes járással ritmusmotívumok megszólaltatása. 

– A ritmusértékek neveinek, jeleinek és gyakorlóneveinek elsajátítása: negyed, nyolcad és 

negyed szünet értékekkel. 

– 2/4–es ütem. 

– Ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel. 

– A „belső mérés” kialakítása. 

– Ritmusmotívumok hangoztatása, visszatapsolása, olvasása, ütemekbe helyezése. 

– Dalfelismerés ritmusról, ritmusfelismerés dallamról. 

– A különböző tempók közötti különbségek érzékelése. 

 

Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– Daltanulás játékkal együtt. 

– A belső hallás kialakításának kezdeti lépései. 

– Hangmagasság–megfigyelés, magas és mély képzet kialakítása. 
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– A relatív szolmizáció bevezetése (pentaton, pentachord hangkészletben). 

– A dallami jelrendszerek: kéz–, betűjel, hangjegy. 

– Hanglépcső, vonalrendszer. 

– Az elsajátított hangkészleteken belüli rövid dallamfordulatok kiemelése, gyakorlása. 

– Dalfelismerés, dallambújtatás. 

 

A kétszólamúság előkészítése 

– Felelgetős játékok, dal és mérő (ritmusosztinátók, ritmuskíséretek, egyszerű 

dallamosztinátók). 

 

Rögtönzés 

– Ritmussorok kiegészítése. 

– Kérdés, felelet. 

– Mondókák, versek, ritmusok megszólaltatása énekléssel. 

– Mozgás és játék rögtönzése. 

 

Zenehallgatás 

– A zeneértő és –érző képesség fejlesztése. 

– Aktív (előkészített) zenehallgatás. 

– Alapvető tempó különbségek megfigyelése (gyors–lassú). 

– Zajok– zörejek, zenei hang. 

– Hangszínek (hangerő) megfigyelése és megkülönböztetése, hangszerek hangjainak 

felismerése. 

– Zenei hangulatok – karakterek hallás utáni megfigyelése. 

– A többször hallgatott zeneművek felismerése. 

 

Ajánlott tananyag 

Magyar népi mondókák, gyermekversek, gyermekjátékok, gyermekdalok 

Zeneszerzők kicsinyeknek írt dalai 

Rokon népek dalai 

Horváth Istvánné – Smid Anna: Csicsergő 1.(tankönyv, munkafüzet és útmutató)  

Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába (könyv és munkafüzet, tanmenet) 

József Andrásné – Szmrecsányi Magda: Zenei előképző (tankönyv és munkafüzet, 

Útmutató) 

P. Vesztróczy Judit: Zenei előképző (Ifjúsági Lapkiadó: Muzsikáljunk együtt I.) 

P. Vesztróczy Judit: Zenei ABC kicsinyeknek 

Kodály Zoltán: Kis emberek dalai 

Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat 

Forrai Katalin: Ének az óvodában 

Forrai Katalin: Jár a baba 

Forrai Katalin: Európai gyermekdalok 

Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában 

Rimóczy Gáborné: Fecske mese (Debrecen, Művelődési Központ kiadványa) 

Dobszay László: A magyar dal könyve  

Weöres Sándor: Magyar etűdök 

Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne 

Cini–cini muzsika (Óvodások verseskönyve) 

Szabó Helga – Réber László: Te is tudsz énekelni 

Szabó Helga: Irány a zene birodalma (MR kiadványa) 

Lajtha László: Játékország (a Lajtha László Zeneiskola reprint kiadványa)  
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Borsai I. – Haider E.: Magyar népi gyermekjátékok  

Kiss Áron: Gyermekjáték gyűjtemény 

Dimény Judit: Hang–játék 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag:  

Magyar gyermekdalok és népdalok, népdalfeldolgozások, más népek gyermekdalai szóló–, 

kíséretes– vagy kórusfeldolgozásban. 

Hangszeres szemelvények (karakter–, mesedarabok) lehetőleg élő előadásban. 

 

Követelmények 

A „belső” lüktetés fejlesztése. 

Az egyenletes lüktetés és a dalritmus különbségeinek megéreztetése. 

A negyed, páros nyolcad és a negyed szünet ritmusjeleinek folyamatos olvasása 

gyakorlónevekkel. 

A törzshangok szolmizációs nevének, kézjeleinek ismerete.  

A zenére figyelés valamint együttműködési képesség a játékban, éneklésben. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek 

elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni munkával.  

 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Zenei élményanyag gyűjtése énekléssel, játékkal. 

– A magyar gyermekjátékok, dalok és népdalok – mint zenei anyanyelvünk és 

néphagyományunk – megismerése. 

– A zenei készségek megalapozása a 7–9 éves korú gyermekek hangszertanulásához. 

– Felkészítés a hangszerválasztásra, a zenére figyelés, a zenehallgatási élmény 

megteremtése. 

 

Az éneklési készség fejlesztése  

– A tiszta intonáció, a helyes zenei hangsúlyok kialakítása. 

– A kifejező éneklés igényének felkeltése. 

  

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Az egyenletes lüktetés és az ütempárok megéreztetése mozgással (ütemezéssel). 

– A negyed, nyolcad, fél, egész, pontozott negyed és fél és egész értékek, szünetjeleik, a 

szinkópa, éles és nyújtott ritmus elsajátítása gyakorló és zenei nevekkel, jelekkel. 

– 2/4–es ütem. 

– a 3/4–es lüktetés megéreztetése. 

– Szövegek ritmusának megfejtése. 

– Ritmusmotívumok olvasása, felismerése. 

– Az ütemhangsúlyok érzékeltetése. 

– Metrum és ritmus egyidejű megfigyelése. 

– Osztinátó, majd ritmuskíséret ismert dalokhoz. 

– Ritmusgyakorlatok. 
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Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– Daltanulás játékkal együtt, illetve hallás után. 

– A magas és mély képzet kialakítása. 

– A szolmizációs relációk elsajátítása (hétfokúság). 

– A dallami jelrendszerek ismerete. 

– A szolmizációs hangok kézjele, betűjele és helye a vonalrendszeren. 

– Dallamfordulatok gyakorlása a pentaton és hétfokú hangkészletekben. 

– Éneklés kézjel után, olvasás betűkottáról és ötvonalas rendszerben kulcs nélkül. 

– Dallamfordulatok visszaéneklése. 

– Memorizálás hallás után. 

– A belső hallás fejlesztése. 

 

A kétszólamúság előkészítése 

– Dal és mérő. 

– Felelgetős játékok. 

– Ritmusosztinátók, ritmuskíséretek. 

– Egyszerű dallamosztinátók (dudakíséret). 

– Kétszólamú (igen könnyű) gyakorlatok kézjelekről. 

– Igen könnyű kánonok – a csoport képességei szerint. 

– Kétszólamú ritmusok, ének–kopogós „játékok”. 

– Ének, járás, taps, ütőhangszerek kíséretével, változatos csoportosításban. 

 

Zenei ismeretek 

– Hangközök fogalmának bevezetése, kis– és nagy szekund, tiszta oktáv, tiszta kvint. 

 

Formai ismeretek 

– Motívum 

– Azonosság, hasonlóság, különbözőség. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Az íráskészség kialakítása (írástechnika, zenei helyesírás). 

– Rövid ritmusmotívumok, könnyű dalok ritmusának lejegyzése ritmusjelekkel (2–4–8 

ütem). 

– A dó helyének változtatása. 

– Tájékozódás a vonalrendszeren. 

– Kulcsok, ábécés nevek bevezetése. 

– Dallamok, olvasógyakorlatok éneklése szolmizálva, alkalmi hangzókkal betűkottáról és 

hangjegyekről. 

– Memorizálás. 

– Könnyű dalok, dalrészletek, dallamok lejegyzése hangonkénti folyóírással vagy 

emlékezetből, betűkottával, majd hangjegyekkel (2–4–8 ütem). 

 

Rögtönzés 

– Zárások megkeresése ritmusokban, dallamokban. 

– Hiányos dallamok kiegészítése egy–két hanggal. 

– Ritmusfelelgetős, dallamfelelgetős. 

– Ütempárhoz ütempár rögtönzése. 

– Mondókák, versek megszólaltatása énekléssel. 

– Mozgás és játék rögtönzése. 
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Zenehallgatás  

– Hangszínek megfigyelése, megkülönböztetése. 

– Emberi hangfajták (gyermek–, női–, férfi). 

– Zenei együttesek: énekkar, zenekar. 

– Dinamika, előadási módok. 

– Különböző karakterek megfigyelése. 

– Hangszerek hangja: zongora, hegedű, cselló, furulya (réz– és fafúvósok). 

– A dallami azonosság, különbözőség felismerése a zenehallgatási anyagban is. 

 

Zenei kifejezések 

– Ritmus, dallam. 

– Ütem, ütemmutató, ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel. 

– A megismert ritmusértékek nevei. 

– Tempó, mérőütés. 

– Osztinátó. 

– Hangmagasság, hangköz, hangkészlet, hangsor. 

– Pentaton, pentachord. 

– A G–kulcs, F–kulcs. 

– A törzshangsor. 

– A megismert hangközök nevei, jelentésük. 

– Motívum, dallamsor. 

– Kánon. 

– Piano–forte. 

 

Ajánlott tananyag 

Magyar népi mondókák, gyermekjátékok, népszokások 

Magyar gyermekdalok, népdalok 

Gyermekversek. 

Rokon népek dalai 

Magyar zeneszerzők gyermekeknek komponált dalai 

Más népek dallamai 

Horváth Istvánné Smid Anna: Csicsergő 2.(tankönyv és munkafüzet, Útmutató)  

Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába (könyv és munkafüzet, Útmutató) 

József Andrásné – Szmrecsányi Magda: Zenei előképző (tankönyv és munkafüzet, 

Útmutató) 

P. Vesztróczy Judit: Zenei előképző (Ifjúsági Lapkiadó: Muzsikáljunk együtt I.) 

P. Vesztróczy Judit: Zenei ABC kicsinyeknek 

Kodály Zoltán: Kis emberek dalai 

Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat 

Forrai Katalin: Ének az óvodában 

Forrai Katalin: Európai gyermekdalok 

Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában 

J. Irsai Vera: Szolfézs példatár, Alsófok I. kötet 

Rimóczy Gáborné: Fecske mese (Debrecen, Művelődési Központ kiadványa) 

Dobszay László: A magyar dal könyve  

Bárdos Lajos: 70 kánon 

Weöres Sándor: Magyar etűdök 

Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne  

Cini–cini muzsika (Óvodások verseskönyve) 

Szabó Helga – Réber László: Te is tudsz énekelni 
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Szabó Helga: Irány a zene birodalma (MR kiadványa) 

Lajtha László: Játékország (a Lajtha László Zeneiskola reprint kiadványa)  

Borsai Ilona – Haider Edit: Magyar népi gyermekjátékok  

Kiss Áron: Gyermekjáték gyűjtemény 

Dimény Judit: Hang–játék 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Válogatás a néphagyomány zenei anyagából. Gyermekdal feldolgozások.  

A hangszeres műzene karakterdarabjai. Mesedarabok. 

Rövid darabok a hangszeres iskolákból (különböző hangszereken). 

 

 

Követelmények az előképző évfolyamok elvégzése után 

 

Rendelkezzék a tanuló a zenetanuláshoz szükséges alapvető magatartásformákkal: tudjon 

zenére figyelni, tudjon együttműködni társaival, tanárával a csoportos éneklésben, 

játékban. 

Tudjon az egyenletes lüktetéshez járni, énekelni. Tudjon önállóan dalt kezdeni.  

Ismerje fel kottáról a negyed, nyolcad, fél, egész, pontozott negyed értékű hangokat, a 

megfelelő szüneteket, valamint a szinkópa, éles és nyújtott ritmust. 

Legyen képes 4–8 ütemes ritmust folyamatosan olvasni és hangoztatni. 

Tudja alkalmazni a ritmuselemeket 2/4–es ütemekben. 

Tudjon lejegyezni rövid ritmusmotívumokat. 

Ismerje a szolmizációs neveket, kézjeleket és a hangok viszonyított helyét a 

vonalrendszeren. 

Tudja a dalokat szöveggel és szolmizálva – a zenei tartalomnak megfelelő tempóban, 

pontos ritmusban, helyes frazeálással – emlékezetből énekelni.  

Tudjon rövid zenei egységet (a tanult dallami fordulatok köréből) visszaénekelni. 

Ismerje a G–kulcs hangjait, legyen tájékozott a vonalrendszeren. 

Ismerje a kis és nagy szekund, tiszta kvint, tiszta oktáv hangközöket. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek 

elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni munkával. 

 

 

 

Alapfokú évfolyamok  

 

Az első évfolyam tanítási anyagának összeállítása az előképző évfolyamok 

követelményeinek ismeretét feltételezi. 

 

 

1. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei élményanyag bővítése. 

– A magyar népzene régi stílusú dallamainak megismerése. 

– Betekintés a műzene kis formáiba.  A zenei értelmezés kezdeti lépéseinek kimunkálása. 

– Az előképzőben tanult zenei ismeretanyag ismétlése. 
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– A készségek megalapozása, fejlesztése a tananyaghoz kapcsolódóan. 

– Az abszolút rendszer további gyakorlása. 

– A szolfézs és a hangszerjáték kapcsolatának kialakítása. 

– A zenehallgatási élmény elmélyítése. 

 

Az éneklési készség fejlesztése 

– Helyes testtartás, levegővétel, tiszta intonáció, tempótartás. 

– Artikuláció, szövegmondás. 

– A tanulók hangterjedelmének fokozatos bővítése. 

– Az igényes, szép éneklés kialakítása. 

 

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Az előképzőben tanult ritmikai elemek alapos ismétlése. 

– A korona, az átkötés, az értéknyújtó pont ismerete. 

– A legegyszerűbb ütemek: 2/4, 4/4, ¾. 

– Ütemsúlyok. (ütemezés). 

– A szinkópa, az éles és a nyújtott ritmus ismétlése, elmélyítése. 

– A tizenhatodok páros formációi. 

 

Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– Daltanulás hallás után, kézjelről, betűkottáról. 

– Az új szolmizációs hangok (relációk) elsajátítása. 

– A régi stílusú magyar népdalok jellemzői. 

– A tonalitásérzék fejlesztése. a dallamzáró alaphang: lá, és dó. 

– A hétfokúság dallamfordulatainak gyakorlása. 

– Periodizáló műzenei szemelvények éneklése, memorizálása. 

– A belső hallás további kimunkálása: memorizálás belső hallás alapján kézjelről, 

kottaképről. 

 

A kétszólamúság előkészítő gyakorlatai 

– Dallamhoz ritmusosztinátó vagy önálló ritmusszólam megszólaltatása. 

– Könnyű kétszólamú művek éneklése (a csoport képességeinek megfelelően válogatott 

könnyű kánonok, biciniumok). 

 

Hangközök: 

– Tszta prím, kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint, tiszta oktáv. 

– Éneklés szolmizálva, építés megadott hangokra. 

– Felismerés kottakép és hallás után (hallás után: szekundok, tercek, kvint, oktáv). 

 

Hangzatok:  

– Az alaphelyzetű dúr és moll hármashangzatok szerkezete. 

– Éneklés szolmizálva mindkét irányban. 

– Felismerés hallás után együtthangzásban vagy felbontásban. 

– Építés megadott ábécés hangokra a tanult hangnemek alapján. 

 

Hangkészlet, hangsorok, hangnemek 

– Alaphang fogalma. 

– Tiszta– és pien hangos pentatónia. 

– Pienhangok (fá, ti, fi), díszítőhangok. 

– Módosító jelek, előjegyzések. 
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– A módosított hangok nevei 

– A tanult hangnemek előjegyzéseinek sorrendje írásban is. 

– Hétfokúság: dúrok és mollok (eol) 2#, 1b előjegyzésig. 

– A párhuzamos hangsorok fogalma. 

– A zeneművek hangnemének megállapítása kottakép alapján az eddigi ismeretek 

felhasználásával. 

 

A formaérzék fejlesztése:  

– Részletek, egységek megfigyeltetése: hasonlóság, azonosság, különbözőség, variáns, 

sorszerkezet. 

– A kvintváltás megfigyeltetése. 

– A5A5vAAv, illetve A5B5A B sorszerkezetek. 

– A helyes frazeálás. 

 

Zenei olvasás – írás 

– A helyes kottaírás. 

– Ritmusgyakorlatok olvasása. 

– Ritmusfordulatok lejegyzése hallás és memorizálás alapján. 

– Éneklés betűkottáról, majd ötvonalas rendszerben hangjegyekről, G–kulcsban, abszolút 

magasságban ábécés nevekkel 2#, 1b előjegyzéssel. 

– Dallamok átírása betűkottáról hangjegyekre, illetve G–kulcsból F–kulcsba (és fordítva). 

– Igen könnyű diktálási feladatok. 

– Könnyű dalok, dallamok lejegyzése hangonkénti folyóírással, betűkottával G– és F–

kulcsban (2–4–8 ütem). 

– Transzponálás írásban. 

 

Rögtönzés 

– Ritmussorok rögtönzése. 

– Megadott ritmikai, dallami fordulatok variálása (szaporítás – ritkítás stb.). 

– Megadott több ritmussorból, dallamsorból teljes zenei forma kialakítása. 

– Ritmus kiegészítések megadott ütemmutatók alapján. 

– Párbeszéd, kérdés–felelet. 

– Adott dallamhoz ritmuskíséret. 

– Hiányos dallam kiegészítése. 

 

Zenehallgatás 

– Különféle kórushangzások. 

– Dallam és kíséret, szólamok megfigyelése. 

– A hangszerek hangszínének felismerése. 

– Dinamikai különbségek megismerése. 

– A népzene és műzene. 

– A különféle hangulatok, előadásmódok (pl. parlando) megfigyelése. 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– A szolfézs előképzőben tanultakhoz. 

– Ütemmutató, ütemsúly, ütempár. 

– Alkalmazkodó ritmus. 

– Kulcsok. előjegyzések, módosító jelek. 

– Pentatónia. díszítőhang, vendéghang (pienhang). 

– Hangkészlet, hangsor, hangnem. 



 

 

625 

– Pentachord, Dur és moll (eol). 

– A párhuzamos hangsor fogalma. 

– Dallamsorok, alaphang, kvintváltás, szolmizációváltás. 

– Ereszkedő dallamvonal. 

– Azonosság, variáns, sorszerkezet. 

– Szekvencia. 

– Periódus. 

– Transzponálás. 

– Prima volta, seconda volta. 

– Solo, tutti. 

– Parlando, rubato, tempo giusto. 

– Staccato, legato. 

 

Ajánlott tananyag 

Régi stílusú magyar népdalok, énekelhető műzenei szemelvények a hangszeres iskolák 

anyagából is (könnyű barokk és klasszikus táncok). 

Könnyű kánonok, biciniumok. 

Horváth Istvánné – Smid Anna: Csicsergő II  (tankönyv, munkafüzet és Útmutató) 

Dobszay László: A hangok világa I. és Útmutató 

Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába I.II. (könyv és munkafüzet, tanmenet) 

J. Irsai Vera: Szolfézs példatár, Alsófok I. 

Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat 

Kodály Zoltán: Válogatott biciniumok 

Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán 

Bárdos Lajos: Kicsinyek kórusa I. 

Bárdos Lajos: 70 kánon 

Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok 

Forrai Katalin: Európai gyermekdalok 

Péter József: 165 kánon 

Kocsárné Herboly Ildikó: Többszólamúság, harmónia és forma tanítása az általános 

iskolában 

Szabó Helga: Énekes improvizáció az iskolában 

Brukner Adrienn: Énekelni jó! 

Laczó Zoltán: Zenehallgatás az általános iskola alsó tagozatában  

Balázs Oszkár – Zempléni László: Ritmusgyakorlatok kezdőknek 

Lázárné Nagy Andrea: Margaréta (Gyakorló feladatok) 

Dalkíséretek I. Szőlő érik (Tankönyvkiadó 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag: 

Eredeti népzenei felvételek gyermekdalok, népdalok. 

Gyermekeknek komponált művek Bartók Béla, Kodály Zoltán Bárdos Lajos 

kórusműveiből. 

Szemelvények a tanulók hangszeres anyagából: barokk, klasszikus táncok (különböző 

hangszereken). 

Mese– és karakterdarabok.  

 

Követelmény 

Tudja a tanuló a dalokat zeneileg igényesen énekelni. 

Legyen tájékozott a vonalrendszeren, tudjon G– és F–kulcsban ábécés névvel olvasni. 
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Ismerje a módosítójeleket, az előjegyzések sorrendjét írásban is mindkét kulcsban 2#, 1b 

előjegyzésig. 

Ismerje a dúr és moll hangsorokat 2#, 1b előjegyzésig. 

Ismerje fel és tudja ritmusolvasásban folyamatosan hangoztatni a szinkópát, az éles és 

nyújtott ritmust, valamint a tizenhatodok páros formációit. 

Legyen képes egyszerű, rövid (a tanult zenei anyagnál könnyebb) dallamfordulatokat 

hallás után szolmizálva visszaénekelni, memorizálni, lejegyezni.  

Ismerje a tiszta prím, kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint és 

tiszta oktáv hangközök fogalmát, tudja ezeket kottakép alapján azonosítani. 

Ismerje fel hallás után a kis és nagy szekund, a kis és nagy terc, a tiszta kvint és tiszta 

oktáv hangközöket tonális keretben. 

Ismerje az alaphelyzetű dúr és moll hármashangzatok felépítését. 

Ismerje a régi stílusú népdalok jellemző vonásait. 

 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek 

elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni munkával.  

 

 

2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei ismeret– és  élményanyag bővítése. 

– A zenei képességek, készségek fejlesztése a szolfézs illetve hangszeres anyaghoz 

kapcsolódóan. 

– Az új stílusú magyar népdalok jellemzőinek elsajátítása. 

– A műzene kis formáinak megismerése: elsősorban barokk tánctételek megszólaltatásával. 

– Tájékozódás és gyakorlás az abszolút rendszerben. 

– Az aktív, a figyelmes zenehallgatás további kimunkálása, fejlesztése. 

– A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása. 

 

Az éneklési és intonációs készség fejlesztése 

– A népdalok kifejező megszólaltatása. 

– A tanulók hangterjedelmének fokozatos bővítése. 

– A kétszólamú éneklés kimunkálása. 

– Intonációs gyakorlatok. 

 

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Az előző évfolyamokban elsajátított ritmusok ismétlése, további gyakorlása, 

alkalmazása. 

– A „kis nyújtott” és „kis éles” ritmus, a negyed értékű triola. 

– Negyed felütés. 

– 3/8–os ütem. 

– Váltakozó ütem. 

– A 4/4 – 2/4 és a 3/4 – 2/4 váltás megéreztetése. 

– Alla breve. 

– Az új stílusú magyar népdalok néhány ritmikai jellegzetessége: alkalmazkodó ritmus,  

erős és gyenge zárás. 
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Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– Daltanulás hallás után, valamint kottaképről. 

– A fi, szi  és ta hang, valamint dallamfordulataik. 

– A népdalanyagon belül: dó, lá, ré (mi) és szó alaphangú dalok éneklése. 

– A tanult zenei anyag jellegzetes dallamfordulatainak gyakorlása, olvasása és hallás utáni 

felismerése. 

– Az alap és kvint szerepe, kvintváltás felfelé. 

– Régi és új stílusú népdalok stílusjegyeinek rendszerezése, összefoglalása az eddigi 

ismeretek alapján. 

– A dúr és moll tonalitás megfigyelése műzenei anyagon. 

– A műzene dallamfordulatainak megfigyelése, éneklése, gyakorlása (hármashangzat 

felbontások, skálamenetek, terclépések, szekvenciák). 

 

A többszólamúság fejlesztése  

– Hangközök megszólaltatása két szólamban. 

– Intonációs gyakorlatok. 

– Kánonok, biciniumok éneklése. 

– A többszólamú művek szólammozgásainak énekes megszólaltatása (párhuzamos 

mozgás, ellenmozgás). 

 

Hangközök: 

– Az előző években tanult hangközök további gyakorlása. 

– Éneklés szolmizálva, ábécés–s nevekkel mindkét irányban. 

– Felismerés hallás után és kottaképről. 

– A szext hangköz és a szűkített – bővített kvint elsajátítása. 

– A bővített szekund megfigyelése. 

– Hangközláncok építése, éneklése. 

 

Hangzatok: 

– Az előző évben tanult hármashangzatok további gyakorlása, elsősorban hallási 

elmélyítése. 

– A tanult hangnemek alap–hármashangzatai. 

 

Hangsorok: 

– A háromféle moll hangsor elsajátítása, a vezetőhang. 

– Dúrok és mollok 3#, 3b előjegyzésig. 

 

A formaérzék fejlesztése 

– AA5A5vA, AA5BA, ABBvA, AABA formaszerkezetek. 

– A periódus felépítése (előtag, utótag, nyitás, zárás). 

– Formai elemzések az elsajátított ismeretek alapján. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Ritmusgyakorlatok olvasása. 

– Ritmusírás énekelt népdalok alapján. 

– Hangszeren megszólaltatott egyszerű ritmusú barokk tánctételek ritmusának lejegyzése. 

– Könnyű dallamok olvasása (mérővel), memorizálás, lejegyzés. 

– Egyszerű periodizáló dallamok memorizálása, lejegyzése. 

– Hangközök, hangközláncok lejegyzése betűvel és számmal. 

– Hármashangzatok lejegyzése együtthangzás vagy felbontás alapján. 
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– Új stílusú népdalok lapról éneklése szolmizálva, szöveggel. 

– Műzenei szemelvények éneklése szolmizálva és ábécés nevekkel, alkalmi hangzókkal, 

szöveggel 

 

Rögtönzés 

– Megadott ritmikai, dallami fordulatok variálása. 

– Hiányos dallam kiegészítése. 

– Megadott dallamsorokból a tanult népdalformák kialakítása. 

– Adott dallamhoz ritmuskíséret. 

– A tanult népdalokhoz hasonló dallamok rögtönzése. 

– AA5A5vA, A5BA, ABBvA formákban, megadott egy vagy több sor alapján. 

– Rögtönzés szövegre is. 

– Megadott periodizáló dallamrészletek kiegészítése. 

– Előtagra utótag rögtönzése (a–av). 

 

Zenehallgatás  

– A tanult népdalok felismerése népdalfeldolgozásokban. 

– Mozgás, gesztus a zenében. 

– Népdalok, népi táncdallamok feldolgozásai, régi magyar táncok. 

– Műzenei táncok (elsősorban menüett) megismerése. 

– A barokk tánctételek jellemzőinek megfigyelése hallás alapján is. 

– A zenekari hangzás megfigyelése, hangszerek hangszínének felismerése. 

– A többszólamú művek szólammozgásainak követése: párhuzamos mozgás, ellenmozgás, 

„pont”, „vonal” stb. 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Triola. „kis” nyújtott, „kis” éles ritmus. 

– Felütés. 

– Váltakozó ütem. 

– Eol, összhangzatos, dallamos moll, vezetőhang fogalma. 

– Az eddigi hangközökön kívül a kis és nagy szext, bővített szekund. 

– Parlando, rubato, tempo giusto. 

– A régi és új stílusú népdalok. 

– Motívum, periódus, szekvencia. 

– Kvintoszlop. 

– Párhuzamos és ellenmozgás. 

– A metronómjelzés. 

– A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések valamint a megismert 

zeneszerzők nevének helyes kiejtése, leírása. 

 

Ajánlott tananyag 

A magyar népdalok újabb rétege: pentaton, dúr, háromféle moll, valamint dór (fríg) és 

mixolid hangkészletű dallamok. 

Néhány tánctétel a barokk korból – elsősorban a tanulók hangszeres anyagából (menüett, 

bourrée, sarabande, rigaudon, gavotte).  

Válogatás Bartók Béla Mikrokozmosz c. művéből énekes megszólaltatáshoz (a 

népdalanyagban megismert zenei jelenségek valamint a többszólamú komponálási 

technikák megfigyelésére).  

Könnyű kétszólamúság: kánonok, biciniumok. 

Dobszay László: A hangok világa II. és III. kötet és Útmutatók 
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Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába I.II. (könyv és munkafüzet, tanmenet) 

Lázárné Nagy Andrea:. Margaréta 

J. Irsai Vera: Szolfézs példatár, Alsófok II. 

Kodály Zoltán: Ötfokú zene I–II. 

Kodály Zoltán: Válogatott biciniumok 

Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán 

Bárdos Lajos: Kicsinyek kórusa I–II. 

Bárdos Lajos: 70 kánon 

Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok 

Szőnyi Erzsébet: Biciniumok 

Péter József: 165 kánon 

Sulyok Gizella: Pilletánc I. és II. kötet. 

Kocsárné Herboly Ildikó: Többszólamúság, harmónia és forma tanítása az általános 

iskolában 

Szabó Helga: Énekes improvizáció az iskolában 

Brukner Adrienn: Énekelni jó! 

Kezdők zongoramuzsikája sorozat (Purcell, J. S. Bach, Händel stb.) 

Kezdők hangszeres kottagyűjteményei, előadási darabjai 

Komjáthyné: Zongoraiskola II. 

Fantóné – Komjáthyné – Hernádiné: Régi táncok gyermekeknek 

Balázs Oszkár – Zempléni László: Ritmusgyakorlatok kezdőknek 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Népdalfeldolgozások (elsősorban a tanult dalokhoz kapcsolódóan).  

Szemelvények Bartók Béla Gyermekeknek és Mikrokozmosz című műveiből. 

Válogatás Bartók Béla és Kodály Zoltán kórusműveiből. 

Barokk táncok. (hangszeres táncok, zenekari tételek). 

Mesealakok a zenében. 

 

 

Követelmény 

Tudja a tanuló a dalokat – ezen belül műzenei szemelvényeket – szöveggel, zeneileg 

igényesen előadni. 

Legyen tájékozott a vonalrendszeren, tudjon G– és F– kulcsban folyamatosan ábécés 

névvel olvasni. 

Ismerje fel kottaképről a tanult ritmusképleteket, tudja folyamatosan olvasni, hangoztatni 

mérőütéssel vagy belső méréssel. 

Legyen képes a tanult anyagnál könnyebb, rövid dallamokat szolmizálva visszaénekelni, 

hallás után lejegyezni, memorizálni. 

Ismerje fel a népdalok jellegzetességeit,  stílusát (sorszerkezet, hangnem).  

Ismerje a dúr és moll hangsorokat 3#, 3b előjegyzésig, tudja a hangnemeket kottakép 

alapján megállapítani.  

Ismerje az eddig tanult hangközöket, tudja ezeket felépíteni, illetve kottaképről 

azonosítani. 

Ismerje fel hallás után a kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint és 

tiszta oktáv hangközöket tonális keretben. 

Ismerje a dúr, moll alaphelyzetű hármashangzatok felépítését. Ismerje fel hallás után a dúr 

és moll hármashangzatokat felbontásban vagy együtthangzásban. 
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag, a ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának 

bemutatása csoportos és egyéni munkával.  

 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei élményanyag bővítése. 

– Bevezetés a bécsi klasszikus zene forma– és harmóniavilágába európai többszólamú 

népdalok és műzenei szemelvények alapján. 

– Tájékozódás és gyakorlás az abszolút rendszerben – elsősorban a dúr és moll tonalitáson 

belül. 

– A többszólamúság, társas zenélés készségének fejlesztése funkciós művek alapján. 

–  A magyar népdalok élményszerű előadása. 

– A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása. 

– Tudatos zenehallgatásra nevelés. 

 

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Kis éles, kis nyújtott ritmusok, a nyolcad triola további gyakorlása, alkalmazása. 

– A nyújtott és szinkópa ritmusok variánsai. 

– Nyolcad és páros tizenhatod felütés. 

– 3/8, 6/8. Pontozás, átkötés 6/8–ban. 

– A siciliano és a mazurka ritmus jellegzetessége. 

– Ritmusgyakorlatok egy és két szólamban. 

 

Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– Daltanulás elsősorban kottaképről. 

– Módosított hangok: fi, szi, di, ri és ta gyakorlása népzenei és műzenei olvasási anyagon 

(szolmizálva és ábécés névvel). 

 

A többszólamú éneklés készségfejlesztése 

– Más népek zenéjének többszólamú megszólaltatása. 

– Hangszerkíséretes dalok. 

– Kánonok. 

– Kürtmenetek, hangközmenetek, kétszólamú funkciós részletek megszólaltatása 

énekléssel és egyéni hangszerjátékkal is. 

– T–D–T kapcsolatok megfigyelése. 

– Funkciós főhangok éneklése a dallamhoz szolmizálva és ábécés nevekkel. 

– A belső hallás és memória fejlesztése. 

 

Hangközök: 

– Az előző évben tanult hangközök gyakorlása: felismerés hallás után és kottaképről. 

– A szűkített, bővített kvint (oldással) ismertetése. 

– Új hangközök: a kis és nagy szeptim, (oldással). 

 

Hangzatok: 

– Az alaphelyzetű hármashangzatok felismerése hallás után felbontásban vagy 

együtthangzásban, építésük, felismerésük kottaképről. 
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– A hármashangzatok megfordításainak elve. 

– Hallásgyakorlatok felbontásban, együtthangzásban. 

 

Hangsorok:  

– Dúrok és mollok 4#, 4b előjegyzésig. 

– Azonos alapú dúr és moll. 

– A hangnemi kitérés és moduláció megfigyeltetése. 

 

A formaérzék fejlesztése 

– A periódus felépítése. Nyitás –zárás. 

– Kis kéttagú–, háromtagú forma. Rondo forma. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Olvasógyakorlatok szolmizálva, alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel. 

– Igen könnyű magyar népdalok lejegyzése. 

– Hangközök, hármashangzatok felismerése, lejegyzése együtthangzásban vagy 

felbontásban. 

– Hangközmenetek éneklése felbontással is, lejegyzése memorizálás, hallás után. 

– Könnyű periódusok olvasása, memorizálása kottaképről. 

– Lejegyzés memorizálás vagy hallás után egy szólamban. 

– Igen könnyű funkciós kísérőszólamok megfigyelése, éneklése, lejegyzése betűkottával a 

dallamhangok alá. 

 

Rögtönzés 

– Adott dallamhoz tercmenet, kürtmenet szerkesztése. 

– Periódusok kiegészítése: adott előtaghoz utótag (A–Av). 

– Periodizáló dallamokhoz egy–egy kísérőhang éneklése. 

 

Zenehallgatás  

– Magyar és más népek táncai a műzenében. 

– Barokk, klasszikus táncok – elsősorban a tanulók hangszeres darabjaiból. 

– A hangszerelés, a dinamika – mint a zenei kifejezés eszközei. 

– Dinamika a barokk korban. 

– A barokk és bécsi klasszikus zenekar hangszerei. 

– A tanult formák, dallami elemek megfigyelése hallás után. 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Siciliano és mazurka ritmus. 

– Azonos alapú dúr és moll hangsor. 

– Kvintoszlop. 

– Kürtmenet. 

– Funkciók. 

– Hangnemi kitérés, moduláció. 

– Periódus. 

– Kéttagú–, háromtagú forma. Triós forma. Da Capo forma. 

– Duett, duó, tercett, trió. 

– Partitúra. 

– A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések. 
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Ajánlott tananyag 

Más népek funkciós népzenéje: egyszerű tercelő, kürtmenetes dalok kísérőszólammal vagy 

hangszerkísérettel (lengyel, francia, német, olasz népdalok). 

Könnyű szemelvények a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből, darabok a tanulók 

hangszeres anyagából is. 

Két–három–négyszólamú könnyű kánonok. 

Dobszay László: A hangok világa III. és IV. kötet, Útmutatók 

Szigetiné Horváth Zsuzsa – Simonné Sármási Ágnes: Készségfejlesztő gyakorlatok 

J. Irsai Vera: Szolfézs példatár II. 

Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok 

Forrai Katalin: Európai gyermekdalok 

Kodály Zoltán: Válogatott biciniumok 

Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán 

Szőnyi Erzsébet: Biciniumok 

Péter József: 165 kánon 

Bárdos Lajos: 70 kánon 

Bárdos Lajos: Európa peremén 

Bárdos Lajos: Írások népzenénkről 

Kerényi M. György: Százszínű csokor 

Sulyok Gizella: Pilletánc II.–III. 

Laczó Zoltán: Zenehallgatás az általános iskola alsó tagozatában 

Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I. (Aelia 

Sabina Alapítvány, Budapest) 

Győrffi István: Dallamírási feladatok 

Kezdők zongoramuzsikája (J. S. Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Weber) 

Szemelvények a tanulók hangszeres darabjaiból 

Dalkíséretek II. Érik a szőlő (Tankönyvkiadó) 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag: 

Magyar és más népek táncai a műzenében (pl. bécsi klasszikus táncok, valamint  

F. Chopin, A. Dvořák, B. Smetana, P. I. Csajkovszkij, J. Brahms, M. Ravel művei). 

Balett részletek (nemzeti karakter–táncok: mazurka, csárdás stb.). 

Szemelvények a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből: dalok, opera– és szimfónia 

részletek.  

 

 

Követelmény 

Tudja a tanuló a dalokat,  illetve a bécsi klasszikus korból a műveket, részleteket stílusosan 

előadni. 

Tudjon folyamatosan 6/8–os ütemben ritmust olvasni. 

Egyszerű 4–8 ütemnyi dallamot lejegyezni, memorizálni.  

A tanult anyagnál könnyebb dallamfordulatokat kottából szolmizálva, alkalmi hangzókkal, 

szöveggel megszólaltatni. 

Tudja a dúr és moll hangsorokat, vezetőhangokat 4#, 4b előjegyzésig. 

Tudja a hangnemeket kottakép alapján megállapítani. 

Ismerje az eddig tanult hangközöket, tudja kottaképről azonosítani és felépíteni. 

Ismerje fel hallás után a kis és nagy szext hangközt. 

Ismerje fel hallás után az alaphelyzetű dúr, moll, szűkített és bővített hármashangzatokat. 

Tudja kottaképről azonosítani és adott hangra szerkeszteni (a tanult hangnemek körében). 
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Ismerje a dúr és moll hármashangzatok fordításainak nevét, felépítésé, a funkciókat. 

Ismerje a periódus és a kisformák felépítését. 

Ismerje az alapvető tempo és előadási jeleket. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

A tanult zenei anyag, a ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának 

bemutatása csoportos és egyéni munkával.  

 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– Zenei élményanyag gyűjtése a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből. 

– A periodizáló és funkciós zenei ismeretek elmélyítése. 

– Betekintés a romantika és a XX. század zenéjébe. 

– A tanult magyar népzenei anyag bővítése aszimmetrikus dalokkal. 

– Az eddig tanultak rendszerező ismétlése. 

– A zenei elemzési képesség fejlesztése. 

 

Hallásfejlesztés és zenei ismeretek 

– Átkötés, pontozás gyakorlása. 

– Harminckettedek. 

– Alla breve további gyakorlása. 

– A népzenei anyagban arányok, szimmetriák, aszimmetriák megfigyelése. 

– 5/8, 8/8 (3+3+2) gyakorlása ritmusfeladatokkal. 

– A módosított szolmizációs hangok további gyakorlása. 

–  A bővített kvart oldással. 

– Alterált hangok, mint a díszítés, és mint a hangnemváltás eszközei. 

– A kromatika megfigyelése, kromatikus fordulatok éneklése. 

– Késleltetés. 

– A hangközök rendszerezése. 

– A hangközfordítás elve. 

– A tiszta, kis– és nagy hangközök éneklése, felismerése és megnevezése ábécés nevekkel 

is. 

– Hangközmenetek éneklése, szolmizálva, ábécés nevekkel; a hangközök megnevezésével, 

zenei szerepük megfigyelésével. 

– A dúr és moll hármashangzatok fordításai illetve az alaphelyzetű szűkített, bővített 

hármashangzat gyakorlása oldással. 

– Felismerésük hallás és kottakép alapján, építés. 

– A dominánsszeptim dúrban és mollban. 

– Éneklése oldással szolmizálva. 

– A nyolcütemes bécsi klasszikus periódusforma ritmus– és dallamfordulatainak 

megfigyelése, kiemelése, gyakorlása. 

– Dallami variánsok, figuráció. 

– A bécsi klasszikus zene funkciós rendjének gyakorlása. 

– T–D–T; T–S–D–T kapcsolatok, funkciós jelző basszus hangok. 

– Funkciós kísérőszólam éneklése a dallamhoz szolmizálva és ábécés nevekkel. 

– Műdalok olvasása zongorakísérettel (tanár, esetleg tanuló közreműködésével). 

– Kétszólamú vagy hangszerkíséretes klasszikus művek éneklése a tanult zenei ismeretek 

megfigyeltetésével. 
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– Két– és többszólamú vokális művek megszólaltatása különféle hangszeres együttesek 

előadásában. 

– Kánonok éneklése. 

– Hangsorok 6#,  6b előjegyzésig, vezetőhanggal. 

 

A formaérzék fejlesztése 

– Zárlatok: fél– és egész–zárlat, álzárlat. 

– A klasszikus (és romantikus) dal. 

– Két– és háromtagú kisformák, visszatéréses típusok megfigyelése. 

– Egy rondó, egy variáció és egy szonátaforma formai megismerése. 

 

Zenei olvasás, írás  

– Könnyű periódusok lapról éneklése. 

– Periódus terjedelmű bécsi klasszikus anyag lejegyzése a tanult hangnemekben. 

– Könnyű hangközmenetek éneklése, írása. 

– A kétszólamú írás bevezetése: a kísérő szólamban funkciós főhangok. 

– Könnyű népdalok lejegyzése (szöveggel is). 

 

Zenehallgatás  

– A zenei kifejezés eszközei a bécsi klasszikus korban (stílusjegyek összegyűjtése). 

– Hangszín – hangszerelés. 

– A ritmikai, dallami és harmóniai elemek szerepének hallás utáni megfigyelése: (alteráció, 

kromatika, késleltetés, hangzatfelbontások, funkciók, zárlatok, feszültség – oldás, 

hangnemi kitérés, moduláció). 

– Két– és háromtagú kisformák, visszatéréses típusok, egy rondó, egy variáció és egy 

szonátaforma megismerése zenehallgatás alapján is. 

– A bécsi klasszikus zene stílusjegyeinek, jellegzetes műfajainak, előadói apparátusainak 

megfigyelése a meghallgatott művekben. 

– A romantika kifejezési eszközeinek és a XX. század új hangzásvilágának megfigyelése. 

– A homofon és polifon szerkesztési mód felismerése hallás után is. 

 

Rögtönzés 

– Ritmuskíséretek rögtönzése aszimmetrikus népdalokhoz. Osztinátók. 

– Periódus kiegészítése: megadott előtaghoz utótag rögtönzése. 

– Periódusok zenei anyagának variálása a megismert ritmikai és dallami elemekkel 

(hangzatfelbontás, kromatika, késleltetés stb.). 

– Funkciójelző basszus szólam  rögtönzése ismert periódushoz dúrban, mollban. 

 

Zenei elemzési képesség 

– A tanult ismeretek alkalmazása a zeneművek feldolgozása során. 

– A stílusjegyek és az alapvető zenei összefüggések megfigyeltetése (ritmika, dallam, 

funkció, harmónia, forma). 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Bécsi klasszikusok, Köchel–jegyzék, opusz. 

– Kvintkör. 

– Hangnemi rokonságok, maggiore–minore, a hangnemi kitérés, moduláció. 

– A hangközfordítás elve. 

– Tritonusz. 

– Alteráció, kromatika. 
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– Funkciók, funkciós vonzás. 

– Késleltetés. 

– Kadencia, álzárlat, fél– és egész–zárlat. 

– Előjáték, utójáték, visszatérés, Coda. 

– Imitáció. 

– Orgonapont. 

– Hangszeres és vokális zene. 

– Dal, ária, opera. 

– Szimfónia. 

– Kamarazene, duó, duett, trió, tercett, kvartett, kvintett. 

– Kisformák. 

– Triós forma, szonátaforma, rondóforma, variáció. 

– A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések. 

– Az eddig megismert zenei korok rövid áttekintő ismétlése, kronológiai rendezése, a 

legfontosabb stílusjegyek kiemelése. 

 

Ajánlott tananyag 

Elsősorban bécsi klasszikus (romantikus) hangszerkíséretes dalok, duettek 

Szimfónia tételek, hangszeres szonáta, variáció, rondó 

Néhány könnyű XX. századi dal, kórusmű vagy énekelhető hangszeres darab 

Dobszay László: A hangok világa IV. és V. kötet, Útmutatók 

Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok 

Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatás a kötetekből) 

Kodály Zoltán: Biciniumok 

Szőnyi Erzsébet: Biciniumok 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei 

Legányné Hegyi Erzsébet: Énektanár képzés Kodály Zoltán pedagógiai művei alapján 

Virágos sorozat népdalfüzetei 

Péter József: 165 kánon 

W. A. Mozart: 30 kánon 

Bárdos Lajos: 70 kánon 

Molnár Antal: Klasszikus kánonok 

Frank Oszkár: Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében 

Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I. 

Győrffy István: Dallamírási feladatok 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag:  

Szemelvények a bécsi klasszikusok műveiből a szonátaforma, a szimfónia (Menüett tétel), 

az opera megismeréséhez.  

Romantikus dalok, karakterdarabok. 

A XX. század zenéjéből néhány vokális és hangszeres mű. 

Néhány darab Bartók Béla Mikrokozmosz sorozatából (aszimmetria). 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló emlékezetből  bécsi klasszikus, romantikus műveket, szemelvényeket (dal, 

kánon, műrészlet) zeneileg igényesen előadni. 

Tudjon leolvasni, lejegyezni egyszerű, könnyű klasszikus periódust. 

Ismerje a dúr és moll hangsorokat 6#, 6b előjegyzésig. 

Ismerje az oktávon belüli hangközöket. 
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Ismerje a négy alaphelyzetű hármashangzatot, a dúr és moll hangzatok fordításait, valamint 

a dominánsszeptim akkordot.  

Tudja ezeket szolmizálva énekelni, felismerni hallás után, ábécés hangokkal megnevezni a 

könnyebb hangnemekben (3#, 3b.). 

Ismerje a funkciós főhangokat dúrban és mollban.  

Ismerje a klasszikus zene alapvető stílusjegyeit, a tanult formáit és műfajait. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással, 

– A műzenei szemelvények, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos és 

egyéni munkával, 

– Klasszikus kisforma elemzése (csoportos és egyéni munkával, tanári irányítással). 

 

Követelmény 

Tudja a tanuló emlékezetből a bécsi klasszikus, romantikus műveket, szemelvényeket (dal, 

kánon, műrészlet) zeneileg igényesen előadni. 

Tudjon leolvasni, lejegyezni egyszerű, könnyű klasszikus periódust. 

Ismerje a dúr és moll hangsorokat 6#, 6b előjegyzésig. 

Ismerje az oktávon belüli hangközöket. 

Ismerje a négy alaphelyzetű hármashangzatot, a dúr és moll hangzatok fordításait, valamint 

a dominánsszeptim akkordot.  

Tudja ezeket szolmizálva énekelni, felismerni hallás után, ábécés hangokkal megnevezni a 

könnyebb hangnemekben (3#, 3b.). 

Ismerje a funkciós főhangokat dúrban és mollban.  

Ismerje a klasszikus zene alapvető stílusjegyeit, a tanult formáit és műfajait. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással, 

– A műzenei szemelvények, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos és 

egyéni munkával, 

– Klasszikus kisforma elemzése (csoportos és egyéni munkával, tanári irányítással). 

 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A bécsi klasszikus zene periodizáló és funkciós gondolkodásának elmélyítése nagyobb 

lélegzetű zenei formákban. 

– A romantikus zeneirodalom alaposabb megismerése. 

– Ismerkedés a XX. századi zene néhány alkotásával. 

– A tanult magyar népdalkincs bővítése. 

– A többszólamú éneklés hangsúlyosabb megjelenése. 

 

Ismeretanyag és hallásfejlesztés 

– Az előző évfolyamban tanult ritmusok további gyakorlása, alkalmazása. 

– Nyolcad szinkópa és tizenhatod triola és változataik. 

– Augmentálás– diminuálás. 

– Klasszikus és romantikus dalok, duettek megszólaltatása kottakép alapján. 

– Az alterált fordulatok megfigyelése. 

– Az alterációk díszítő vagy hangnemi szerepe. 



 

 

637 

– Könnyű klasszikus, romantikus és XX. századi dalok, énekelhető szemelvények, 

kórusművek megszólaltatása. 

– A dó váltás alkalmazásának elmélyítése. 

– A tonalitás felbomlásának megfigyelése. 

 

Hangközök 

– Az előző évfolyamokban tanult hangközök ismétlése, gyakorlása, hallási elmélyítése. 

– A belső hangközhallás intenzív fejlesztése, törekvés a szolmizáció lassú, fokozatos 

elhagyására. 

– A szűkített szeptim hangköz, a nóna és decima hangköz fogalma. 

– Hangközmenetek éneklése, szolmizálva, ábécés névvel. 

– A hangközök zenei szerepének megfigyelése (alterációk és funkciók). 

 

Hangzatok 

– Az alaphelyzetű hármashangzatok, a dúr és moll fordítások valamint az alaphelyzetű 

dominánsszeptim hangzat (oldással dúrban, mollban) további gyakorlása, hallási 

elmélyítése. 

– A szűkített hármashangzat megfordításainak felépítése, éneklése oldással dúrban. 

– A szűkített szeptimhangzat felépítése, éneklése oldással. 

– A dúr és moll hangsor fokaira épített hármashangzatok. 

– A funkciós alaphangokra építhető hármashangzatok. 

 

Hangsorok 

– Dúrok, mollok, vezetőhangok 6#, 6b előjegyzésig. 

– A modális hangsorok elnevezésének, alaphangjainak ismerete. 

 

A formaérzék fejlesztése 

– Rendhagyó periódusok. 

– Álzárlat. 

– Egyszerű, két– és háromtagú klasszikus formák éneklése, elemzése. 

– A hangnemi kitérés és moduláció megfigyelése (domináns vagy párhuzamos 

hangnemek). 

– A szonáta–, a variációs és a rondóforma ismétlése, további megfigyelése nagyobb 

lélegzetű zeneművek tételeként. 

– A formai ismeretek mélyítése. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Klasszikus periódusok, egyszerű modulációs zenei részletek éneklése szolmizálva, dó 

váltással, alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel. 

– Alterált fordulatok gyakorlása: lapról olvasással, lejegyzéssel. 

– Könnyű romantikus és XX. századi dallamok éneklése, memorizálása, (pl. témák a 

zenehallgatással feldolgozott művekből). 

– Műdalok olvasása hangszerkísérettel (tanár, esetleg tanuló közreműködésével). 

– Két– vagy többszólamú vokális művek különféle hangszeres együttesekkel is. 

– Könnyű periódusok lejegyzése funkciós alsó szólammal, a felső szólamban egy–egy 

alterált hanggal. 

– Egyszerű, rövid XX. századi tonális dallamok, dallamrészletek írása emlékezetből. 

– Hangzatok lejegyzése hallás után, felépítés, felismerés kottaképről. 

– Kánonok éneklése a klasszikus és romantikus korból. 
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Rögtönzés 

– Dallamokhoz funkciójelző alsó szólam éneklése. 

– Egyszerű periódusok zenei anyagának variálása a klasszikus művekben előforduló zenei 

elemekkel (késleltetés, figuráció, kromatika stb.). 

– Periódusok rögtönzése megadott támpontok alapján. 

 

Zenehallgatás 

– A zenei kifejezőeszközök megfigyelése a romantikus zenében. 

– Új hangnemi rokonságok, harmóniakapcsolatok, formai bővítések. 

– A programzene eszközeinek felismerése: a hangulati elemek előtérbe kerülése, a zenekari 

hangzás bővülése. 

– Új hangszerek, hangszínek megjelenése. 

– A programzene és a társművészetek kapcsolata. 

– A tonalitás felbomlása. 

– A XX. századi zene hangzásvilágának megfigyelése (pl. impresszionizmus). 

– A zenei formák változásainak megfigyelése. 

– Stílusfelismerések zenehallgatás alapján. 

 

A zenei elemzési képesség fejlesztése 

– A hangközök, hangzatok funkciós jelentősége, zenei értelmezése a bécsi klasszikus 

zenében. 

– Az alapvető zenei összefüggések felismertetése (ritmika, dallam, harmónia, funkció, 

forma). 

– A kisformák és a triós forma önálló elemzése kottakép (és hallás) alapján. 

– Bartók Béla Mikrokozmosz sorozatából megismert fordulatok megfigyelése (pl. 

növekedés, fogyás, pont, vonal, moll és dúr bitonalitása stb.). 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Komplementer, osztinátó ritmus. 

– Modális hangsorok. 

– A hangnemek rokonsága, tercrokonság, enharmónia. 

– Tonalitás, atonalitás, bitonalitás. 

– Főhang, váltóhang, átmenőhang, figuráció, körülírás, késleltetés, előlegezés. 

– A bővült periódusok: külső és belső bővülés. 

– Zárlatok (gyenge, erős, stb), álzárlat. 

– A szonáta– és a variációs forma. 

– A klasszikus szimfónia tételrendje. 

– Az opera dramaturgiai felépítése, zenei részei. 

– A szimfonikus költemény. 

– Tempó– és előadási jelzések: az elsajátított zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

 

Ajánlott tananyag 

Dobszay László: A hangok világa V. kötet és Útmutató 

Agócsy László: Zenei olvasókönyv 

Molnár Antal: Klasszikus kánonok 

Agócsy László: Énekeljünk, muzsikáljunk! 

Péter József: 165 kánon 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei 

Németh Rudolf – Nógrádi László – Puster János: Szolfézs antológia 

Forrai Miklós: Duettek I–II. 
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Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatva a kötetekből) 

Szabolcsi Bence: Zenetörténet 

L. Bernstein: Hangverseny fiataloknak 

A. Schönberg: A zeneszerzés alapjai 

Frank Oszkár: Alapfokú zeneelmélet 

Frank Oszkár: Hangzó zeneelmélet 

Frank Oszkár: Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében 

Frank Oszkár: A klasszikus moduláció 

Frank Oszkár: Schubert dalok 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag: 

Klasszikus szonáták, szimfóniák, versenyművek tételeinek elemző feldolgozása 

zenehallgatással.  

A zenei kifejező eszközök megfigyelése a programzene alkotásaiban: válogatás a 

romantikus dalokból, kis formákból (F. Schubert: dalok, táncok, Moments musicaux 

darabjai, részletek R. Schumann: Jugendalbum című művéből) 

Egy dalciklus (pl. Schubert: Die schöne Müllerin) vagy egy szimfonikus költemény 

meghallgatása, feldolgozása (pl. Muszorgszkij: Egy kiállítás képei) 

Romantikus opera részletek. 

A XX. századi művek hangzásvilágának bemutatása (pl. Bartók Béla kórusművei, 

válogatott szemelvények a Mikrokozmosz–ból, Kodály Zoltán: Epigrammák c. művéből, 

B. Britten népdalfeldolgozásai) alapján. 

 

Követelmény 

Tudja a tanuló a bécsi klasszikus és romantikus dallamokat kotta nélkül stílusosan 

énekelni, szöveggel előadni (a tanár, a csoporttárs vagy saját zongorakíséretével). 

Tudja a hangnemeket 6#, 6b előjegyzésig. 

Ismerje az oktávon belüli hangközöket. 

Tudja a hármashangzatokat és fordításaikat (a bővített hármashangzatot alaphelyzetben), 

valamint a dominánsszeptim– akkordokat 3#, 3b hangnemekben elhelyezni. 

Ismerje fel hallás után a dúr és moll hármashangzatok megfordításait, valamint a 

dominánsszeptim–akkordot. 

Ismerje a szűkített szeptim– hangzat felépítését. 

Tudjon – a tanultaknál jóval könnyebb dallamot – lapról olvasni. 

Legyen képes a tanult anyagnál könnyebb periódus terjedelmű dallamot szólam 

kiegészítésekkel lejegyezni funkciót jelző basszussal együtt. 

Tudjon megadott könnyű, periódusterjedelmű dallamot befejezni. 

Ismerje a klasszikus, romantikus kor fontosabb zenei stílusjegyeit.  

Tudjon felsorolni a megismert zenei korokból zeneszerzőket, műveket. 

Ismerje a megtanult zenei formák jellemzőit.  

Tudja ismereteit a hangszeres repertoárja elemzésére is alkalmazni. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  

– A műzenei szemelvények, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos és 

egyéni munkával.  

– Egy klasszikus kisforma elemzése (csoportos és egyéni munkával, tanári irányítással). 

– Stílusfelismerés hangzó anyag alapján. 
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6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei élményanyag bővítése. 

– Betekintés a reneszánsz zene művészetébe. 

– A barokk zene stílusjegyeinek, főbb műfajainak, zeneszerzőinek alaposabb megismerése. 

– További ismerkedés a XX. századi zene hangzás– és formavilágával, elsősorban a 

folklórizmus és a neoklasszicizmus törekvéseivel (valamint a dodekafónia és más 

irányzatokkal a csoport képességeitől függően). 

– A hat évfolyam műzenei és népzenei ismeretanyagának ismétlése, rendszerezése. 

– Az önálló elemzői munka készségének fejlesztése. 

 

Ismeretanyag és hallásfejlesztés 

– Reneszánsz vokális és hangszeres művek, barokk áriák, táncformák, színpadi betétdalok, 

vokális és énekelhető hangszeres művek, szemelvények, énekes megszólaltatása kottakép 

alapján. 

– A jellegzetes barokk fordulatok (komplementer ritmika, hemiola – imitáció, szekvencia, 

ellenmozgás) megfigyeltetése, felismerése. 

– A művek harmóniai vázának megszólaltatása hangközmenetek, hangzatmenetek 

éneklésével. 

– Homofon és könnyű polifon többszólamúság éneklése és kamarazene–szerű 

megszólaltatása (a tanulók hangszeres előadásában). 

– Kánonok éneklése, megszólaltatása hangszerekkel is. 

– A XX. századi művek éneklése, hangszeres megszólaltatása, feldolgozása során a 

pentatónia, a modális hangsorok, egészhangú skála, akusztikus skála, kvartépítkezés, 

bitonalitás, tizenkétfokúság, cluster megfigyelése, felfedezése. 

 

Hangközök: 

– A hangközök további gyakorlása, hallási elmélyítése. a hangközök rendszerezése. 

– A szűkített kvart fogalma. 

– Az enharmónia. 

 

Hangzatok: 

– Az eddigiek gyakorlása, elsősorban hallási elmélyítése. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Reneszánsz zenei szemelvények, moduláló barokk és bécsi klasszikus dallamok olvasása. 

– Könnyű XX. századi szemelvények éneklése. 

– A zenei íráskészség segítése hallás utáni elemzésekkel. 

– Könnyű barokk és klasszikus kétszólamúság lejegyzése hallás után. 

– Memorizálás kottakép valamint hallás után. 

 

Rögtönzés 

– Dallam– és ritmus kiegészítés. 

– Adott dallamhoz funkciós basszus éneklése. 

– Dodekafon dallamok szerkesztése, komponálása hangszeren. 

– XX. századi effektusok kipróbálása hangszeren. 
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Zenehallgatás  

– A reneszánsz zene harmóniáinak, szerkesztésmódjának megfigyelése, hangszereinek 

bemutatása, felismerése a hallgatott művekben. 

– A régi barokk hangszerek jellegzetes hangzásának megismerése. 

– A barokk zenekar hangszerei. Continuo. 

– A zenekar concertáló szólamcsoportjainak megfigyelése hallás után. 

– A zenei dramaturgia az oratórikus művekben. 

– A barokk táncok a szvitekben. 

– A barokk variáció megfigyelése zenehallgatással. 

– A XX. század néhány kiemelkedő magyar alkotásának elemző megismerése, a magyar 

népzenei elemek megfigyelése e művekben. 

– A zeneművészet korszakainak összefoglaló rendszerezése. 

– Stílusfelismerések zenehallgatás alapján. 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Hemiola, komplementer ritmus. 

– Számozott basszus, continuo. 

– Imitáció, tonális és reális válasz. Fuga. 

– Motetta, madrigál, mise. 

– Tonalitás, bitonalitás, politonalitás. 

– Akusztikus skála, egészhangú skála, tizenkétfokúság, cluster. 

– Szvit, opera, kantáta, oratórium, korál, recitativo, ária. 

– A barokk versenymű. concerto grosso, concertálás. 

– A szvit és a barokk táncok (allemande, courante, sarabande, gigue, menüett, gavotte). 

– Barokk variáció (passacaglia, chaconne, folia). 

– Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

 

Zenei elemzési képesség 

– Az alapvető zenei összefüggések felismerése, (ritmika, dallam, funkció, harmónia, 

forma), a zenei gondolkodás és elemzési képesség alakítása hallás és kottaképi 

megfigyelés alapján. 

– Önálló elemzés (pl. klasszikus kis formák elemzése lehetőleg hallás után, nagyobb 

lélegzetű formák elemzése kottakép alapján, tanári irányítással). 

 

 

Ajánlott tananyag 

Magyar népdalok.  

Reneszánsz kórusművek, hangszeres táncok énekelhető szemelvényei. 

Dobszay László: A hangok világa VI. kötet és Útmutató 

Agócsy László: Énekeljünk, muzsikáljunk! 

Németh Rudolf – Nógrádi László – Puster János: Szolfézs antológia 

Kodály Zoltán: 15 kétszólamú énekgyakorlat 

Kodály Zoltán: 66 kétszólamú énekgyakorlat 

Kodály Zoltán – Vargyas Lajos: Magyar népzene 

Dobszay László: A magyar dal könyve 

Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I–II. 

Forrai Miklós: Duettek I–II. 

Bartók Béla: Mikrokozmosz 

Bartók Béla: Gyermekeknek 

Bartók Béla: 27 egyneműkar 
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Kodály Zoltán: Gyermek– és nőikarok 

Máriássi István: Bevezetés a barokk zene világába 

Agócsy László: Bach olvasókönyv 

Frank Oszkár: Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében 

Frank Oszkár: A funkciós zene harmónia– és formavilága 

Frank Oszkár: A klasszikus moduláció 

Frank Oszkár: Bevezetés a Mikrokozmosz világába 

Kortárs zeneszerzők hangszeres darabjai a tanulók repertoárjából 

Párkai István: Modern kórusetűdök (Népművelési Intézet) 

Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I–II. 

Nógrádi László – P. Vesztróczi Judit – Szatmári Judit: Muzsikáljunk együtt, Szolfézs 8 

(kazetta és munkafüzet) 

Győrffy István: Dallamírási feladatok 

Barokk hangszeres és oratórikus művek, áriák, színpadi betétdalok, opera részletek. 

(Válogatva J. S. Bach, H. Purcell, G. F. Händel, A. Vivaldi műveiből) 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag:  

Barokk zene régi hangszereken.  

XX. századi nagyobb lélegzetű mű illetve műrészlet feldolgozása.  

(pl. C. Debussy: A tenger, Bartók Béla: Concerto, Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus, I. 

Sztravinszkij: Petruska). 

 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló kotta nélkül öt magyar népdalt, öt reneszánsz, barokk vagy klasszikus 

dallamot és egy művet a XX. század könnyen énekelhető szemelvényeiből, a megismert 

művek témáiból (elsősorban Bartók Béla és Kodály Zoltán műveiből).  

A megszólaltatás legyen zeneileg pontos, stílusos, muzikális. 

Ismerje a kvintkört, tudja a hangsorokat 7#, 7b előjegyzésig. 

Tudjon olvasni, írni, tájékozódni 5#, 5b előjegyzésig. 

Tudjon egyszerű barokk vagy klasszikus periódust lapról énekelni, kottakép, vagy hallás 

után memorizálni és lejegyezni. 

Ismerje a hangközöket, hármashangzatokat és fordításaikat. 

Legyen alapvető stílusismerete a zenetörténeti korokról. 

Legyen képes önállóan gyakorolni és tanulni. 

Megszerzett tudását tudja alkalmazni a hangszertanulásban. 

 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  

– A műzenei szemelvények, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos és 

egyéni munkával.  

– Klasszikus kisforma elemzése (csoportos és egyéni munkával, tanári irányítással). 

– Stílusfelismerés hangzó anyag alapján. 
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Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei élményanyag bővítése. 

– Bevezetés a klasszikus zene forma– és harmóniavilágába európai többszólamú népdalok, 

majd műzenei szemelvények megismerése. 

– Tájékozódás és gyakorlás az abszolút rendszerben – főképpen a dúr és moll tonalitáson 

belül. 

– A többszólamúság, társas zenélés készségének fejlesztése funkciós művek alapján. 

– A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása. 

– A zenei pályára készülő tanulók intenzív felkészítése. 

 

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Kis éles, kis nyújtott ritmusok és a nyolcad triola további gyakorlása. 

– Nyolcad és tizenhatod felütés. 

– 3/8, 6/8. Pontozás, átkötés 6/8–ban is. 

– Ritmusmotívumok írása emlékezetből, hallás után 6/8–ban is. 

– A mazurka és siciliano ritmus jellemzőinek megfigyelése. 

– Ritmusgyakorlatok egy és két szólamban. 

 

Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– A módosított hangok: fi, szi, di, ri és ta gyakorlása népzenei és műzenei olvasási (vagy 

memoriter) anyagon. 

– Az alterált hangokkal dallamfordulatok visszaéneklése hallás után. 

– Más népek népzenéjének többszólamú megszólaltatása. 

– Hangszerkíséretes dalok (tanári kísérettel). 

– Kánonok éneklése. 

– Kürtmenetek, hangközmenetek, kétszólamú funkciós részletek megszólaltatása 

énekléssel és egyéni hangszerjátékkal is. 

– T–D–T, T–S–D–T kapcsolatok. 

– Funkciós főhangok éneklése a dallamhoz szolmizálva és ábécés nevekkel. 

 

Hangközök: 

– Az előző évben tanult hangközök gyakorlása, felismerés hallás után és kottaképről. 

Építés. 

– Új ismeretek: a kis és nagy szeptim, oldással. 

– Bővített kvart, szűkített, bővített kvint, oldással. 

– A hangközök megfordításai. 

– Könnyű hangközmenetek feldolgozása énekléssel. 

 

Hangzatok: 

– Az alaphelyzetű hármashangzatok felismerése hallás után felbontásban vagy 

együtthangzásban. 

– Építésük, felismerésük kottaképről. 

– A hármashangzatok megfordításának elve, a dúr és moll hangzat fordításai. 

– Hallásgyakorlatok felbontásban, együtthangzásban. 

– A dominánsszeptim hangzat megfigyelése . 
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Hangsorok: 

– Dúrok, mollok, vezetőhangok 4#, 4b előjegyzésig. 

– Azonos alapú dúr és moll. 

– A hangnemi kitérés és moduláció megfigyeltetése. 

 

A formaérzék fejlesztése: 

– A periódus részeinek, zenei anyagának értelmezése, nyitás – zárás. 

– Kis kéttagú–, háromtagú forma, triós forma. 

– A kisformák hallás utáni felismerése. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Olvasógyakorlatok szolmizálva, alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel. 

– Könnyű régi stílusú és új stílusú magyar népdalok lejegyzése. 

– Hangközök, hármashangzatok felismerése, lejegyzése együtthangzásban vagy 

felbontásban. 

– Hangközmenetek éneklése felbontással is, lejegyzése hallás után. 

– Könnyű periódusok olvasása, memorizálása kottaképről, – írás emlékezetből vagy hallás 

után. 

– A helyes kétszólamú kottaírás. 

 

Rögtönzés 

– Adott dallamhoz tercmenet, kürtmenet szerkesztése. 

– Periódusok kiegészítése: zárások, adott előtaghoz utótag (A–Av, A–B). 

– Periodizáló dallamokhoz egy–egy kísérőhang éneklése. 

 

Zenehallgatás  

– Magyar és más népek táncai a műzenében. 

– Barokk, klasszikus táncok – elsősorban a tanulók hangszeres darabjaiból. 

– A hangszerelés, a dinamika – mint a zenei kifejezés eszközei. 

– A kamarazenekar, a szimfonikus zenekar a bécsi klasszikus korban. 

 

Zenei szakkifejezések 

– Augmentálás, diminuálás. 

– Mazurka és siciliano ritmus. 

– Azonos alapú dúr és moll hangsor. 

– Kvintoszlop. 

– Kürtmenet. 

– Funkciók. 

– Hangnemi kitérés, moduláció, orgonapont. 

– Periódus, kéttagú–, háromtagú forma, triós forma, Da Capo. 

– Duett, duó, tercett, trió. 

– Partitúra. 

– A régi stílusú és új stílusú népdalok. 

– A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések. 

  

Ajánlott tananyag 

Más népek funkciós népzenéje: egyszerű tercelő, kürtmenetes stb. kísérőszólammal vagy 

hangszerkísérettel. 

Könnyű szemelvények a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből, darabok a tanulók 

hangszeres anyagából is. 
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Két–három–négyszólamú könnyű kánonok. 

Dobszay László: A hangok világa III. és IV. kötet, ÚtmutatóK 

Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I. II. 

Bárdos Lajos: Írások népzenénkről 

J. Irsai Vera: Szolfézs példatár II. 

Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok 

Forrai Katalin: Európai gyermekdalok 

Kodály Zoltán: Válogatott biciniumok 

Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán 

Szőnyi Erzsébet: Biciniumok 

Szőnyi Erzsébet: A zenei– olvasás írás gyakorlófüzetei 

Péter József: 165 kánon 

Bárdos Lajos: 70 kánon 

Bárdos Lajos: Európa peremén 

Németh– Nógrádi– Puster: Szolfézs antológia 

Kerényi M. György: Százszínű csokor 

Sulyok Gizella: Pilletánc II.–III. 

Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I. (Aelia 

Sabina Alapítvány, Budapest) 

Györffy István: Dallamdiktálás 

Kezdők zongoramuzsikája (J. S. Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Weber) 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag:  

Magyar és más népek táncai a műzenében (elsősorban a bécsi klasszikusok hangszeres 

táncai, valamint F. Chopin, A. Dvořák, B. Smetana, P. I. Csajkovszkij, J. Brahms, M. 

Ravel művei). 

Szemelvények a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből: dalok, opera és szimfónia 

részletek.  

 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló tíz dallamot, kánont, dalokat más népek zenéjéből, illetve a bécsi 

klasszikus korból előadni. A megszólaltatás legyen stílusos és muzikális.  

Tudjon folyamatosan 6/8–os ütemben ritmust olvasni, egyszerű 4–8 ütem terjedelmű 

dallamot lejegyezni, könnyű 4–8 ütem terjedelmű dallamot memorizálni. 

Dalokat, dallamfordulatokat kottából énekelni szolmizálva, alkalmi hangzókkal, ábécés 

nevekkel a tanult hangnemekben. 

Tudjon magyar népdalokat szöveggel lejegyezni. 

Tudja a dúr, moll hangsorokat (vezetőhangokat) 4#, 4b előjegyzésig, tudja a hangnemeket 

kottakép alapján megállapítani. 

Ismerje fel hallás után a kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint, kis 

és nagy szext, kis és nagy szeptim és tiszta oktáv hangközöket. 

Tudja kottaképről azonosítani és felépíteni a kis és nagy szeptim, a bővített kvart, a 

szűkített és bővített kvint hangközöket. 

Ismerje fel hallás után az alaphelyzetű dúr, moll, szűkített és bővített hármashangzatokat; 

tudja kottaképről azonosítani és adott hangra szerkeszteni. 

Ismerje a funkciókat, a periódus és a kisformák felépítését.  

Ismerje a bécsi klasszikus zeneszerzőket.  

Tudja ismereteit alkalmazni hangszertanulása során is. 
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  

– A tanult zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni munkával  

 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– Zenei élményanyag bővítése. 

– A periodizáló és funkciós zenei gondolkodás megismertetése a bécsi klasszikusok művei 

alapján. 

– A többszólamú éneklési készség fejlesztése. 

– A tanult magyar népzenei anyag bővítése modális és a dunántúli pentaton hangkészletű 

dalokkal. 

– A zenei elemző képesség fejlesztése. 

– A zenei pályára készülők emeltszintű felkészítése. 

 

Zenei ismeretek és hallásfejlesztés  

– Az előző évek készségfejlesztési eredményeinek átfogó (globális) alkalmazása. 

– A belső hallás és a zenei memória további intenzív fejlesztése. 

– Átkötés, pontozás, harminckettedek elsajátítása, gyakorlása. 

– Az alla breve további gyakorlása. 

– A népzenei anyagban arányok, szimmetriák, aszimmetriák megfigyelése. 

– 5/8, 8/8 (3+3+2) gyakorlása ritmusfeladatokkal. 

– Műdalok éneklése zongorakísérettel (tanár, esetleg tanuló közreműködésével). 

– Kétszólamú vagy hangszerkíséretes klasszikus művek éneklése, megfigyeltetése, 

elemzése. 

– A módosított szolmizációs hangok gyakorlása (di, ri, fi, szi, ta, ma) hangok énekléssel, 

különböző fordulatokban. 

– Alterált hangok, mint a díszítés, és mint a hangnemváltás eszközei. 

– A kromatika megfigyelése. 

– Kromatikus fordulatok gyakorlása énekléssel: lapról olvasási anyagban és hallás után. 

– A késleltetés megismertetése. 

– A nyolcütemes klasszikus periódusforma dallam– és ritmusfordulatai. 

– Dallami variánsok, figuráció. 

– Könnyű hangközmenetek éneklése szolmizálva és ábécés névvel. 

– Hangközmenetek megszólaltatása egyéni éneklés és zongora együtthangzásával is. 

–Transzponálás a tanult hangnemekbe. 

– A klasszikus dúr és moll zene funkciós rendjének gyakorlása. 

– T–D–T; T–S–D–T kapcsolatok. 

– T–D funkcióváltás felismerése hallás után. 

– Funkciós kisérőszólam éneklése a dallamhoz, szolmizálva és ábécés nevekkel. 

– A funkciójelző basszus árnyaltabb használata. 

– Maggiore– minore kapcsolatok, dallamok transzformálása. 

– Kitérés, moduláció a domináns hangnembe. 

– Két– és többszólamú vokális művek megszólaltatása különféle hangszeres együttesekkel 

is. 

– A hangközök rendszerezése. 

– A tiszta, kis és nagy hangközök éneklése, felismerése és megnevezése ábécés nevekkel 

az eddigi hangnemekben. 
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– A bővített kvart és szűkített kvint éneklése oldással a tanult hangnemekben. 

– Könnyű hangközmenetek éneklése szolmizálva, megnevezése ábécés nevekkel, lapról 

olvasása, írása hallás után. 

– A dúr és moll hármashangzatok alaphelyzetben és fordításokban. 

– A szűkített és bővített hármashangzatok alaphelyzetben, oldással. 

– A dominánsszeptim oldással dúrban és mollban; éneklés szolmizálva és ábécés nevekkel, 

felismerés felbontásban vagy együtthangzásban, felismerés kottakép alapján is, építés. 

– A hangközök, hangzatok funkciós jelentősége, zenei értelmezése. 

– Dúr és moll hangsorok 5#, 5b előjegyzésig. 

– Modális hangsorok elsajátítása, felismerése kottakép alapján. 

 

A formaérzék fejlesztése 

– Zárlatok: fél– és egész–zárlat. álzárlat. 

– A klasszikus (és romantikus) dal, a két– és háromtagú kis formák, visszatéréses típusok 

megfigyelése. 

– Triós forma, rondó–, szonátaforma megismerése (könnyű szonatinákon keresztül). 

 

Zenei olvasás, írás 

– Könnyű periódusok lapról éneklése. 

– Könnyű hangközmenetek lejegyzése hallás után. 

– A kétszólamú írás bevezetése (a kísérő szólamban funkciós főhangokkal). 

– Könnyű periódusok lejegyzése (funkciót jelző basszussal). 

– Népdalok lejegyzése szöveggel, énekes diktálás után. 

– A kétszólamú művek megszólaltatása ének–hangszer előadásban is. 

 

Zenehallgatás 

– A ritmikai, dallami és harmóniai elemek szerepe a zenei kifejezésben (alteráció, 

késleltetés, hangzatfelbontások, kromatika, funkciók, zárlatok: feszültség – oldás, 

hangnemi kitérés, moduláció). 

– A bécsi klasszikus zene előadói gyakorlatának megfigyelése. 

– A szonátaforma megismerése, elemzése zenehallgatással is. 

– A kis formák felismerése hallás után. 

 

Rögtönzés 

– Ritmuskíséret rögtönzése aszimmetrikus népdalokhoz. 

– Osztinátók. 

– Periódus kiegészítése: megadott előtaghoz utótag rögtönzése (A–Av, A–B). 

– Periódusok zenei anyagának variálása a megismert ritmikai és dallami elemekkel 

(hangzatfelbontás, kromatika, késleltetés stb.). 

– Funkciójelző basszus szólam rögtönzése ismert periódushoz dúrban, mollban. 

 

A zenei elemző képesség fejlesztése: 

– A tanult ismeretek alkalmazása a zeneművek feldolgozása során. 

– A hangközök, hangzatok funkciós jelentősége, zenei értelmezése. 

– A stílusjegyek és az alapvető zenei összefüggések megfigyeltetése (ritmika, dallam, 

funkció, harmónia, forma). 

 

Zenei szakkifejezések ismerete  

– Hangnemi rokonságok, maggiore– minore, a hangnemi kitérés, moduláció. 

– Hangközfordítások, hangzatfordítások. 
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– Tritonusz. 

– Figuráció. 

– Alteráció, kromatika. 

– Funkciók, funkciós vonzás, funkciós főhangok. 

– Késleltetés. 

– Kadencia, fél– és egész–zárlat, álzárlat. 

– Előjáték, utójáték, visszatérés, coda. 

– Homofon, polifon szerkesztési mód. 

– Imitáció. 

– Orgonapont. 

– Hangszeres és vokális zene. 

– Dal, opera, ária, szimfónia. 

– Kamarazene, duó, duett, trió, tercett, kvartett, kvintett. 

– Kisformák. 

– Triós forma, szonátaforma, rondóforma, variáció. 

– Bécsi klasszikusok, Köchel–jegyzék, opus. 

– A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések. 

 

Ajánlott tananyag  

Bécsi klasszikus hangszerkíséretes dalok, duettek. 

Jól énekelhető szemelvények (témák) a szonátaforma, a szimfónia menüett tételének (triós 

forma) és az opera és a kamarazene megismeréséhez.  

Könnyű XX. századi dal, kórusmű vagy éneklésre alkalmas hangszeres darab.  

Kodály Zoltán: Biciniumok  

Darabok Bartók Béla Mikrokozmosz sorozatából. 

Dobszay László: A hangok világa IV. és V. kötet, Útmutatók 

J. Irsai Vera: Énekeljünk, muzsikáljunk 

Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő 

feladatgyűjtemény 

Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok 

Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatva a kötetekből) 

Kodály Zoltán: Biciniumok 

Szőnyi Erzsébet: Biciniumok 

Szőnyi Erzsébet: A zenei olvasás írás gyakorlófüzetei 

Német–Nógrádi–Puster: Szolfézs antológia 

Legányné Hegyi Erzsébet: Énektanár képzés Kodály Zoltán pedagógiai művei alapján 

Molnár Antal: Klasszikus kánonok 

Péter József: 165 kánon 

W. A. Mozart: 30 kánon 

Bárdos Lajos: 70 kánon 

Molnár Antal: Klasszikus kánonok 

Frank Oszkár: Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében 

Győrffy István: Dallamírási feladatok 

Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I. 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag: 

J. Haydn, W. A. Mozart, L. Beethoven dalok, hangszeres táncok. Kamaraművek. Opera 

részletek.  

Hangszeres szonáta és rondó megfigyelése hallás után is. 
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Követelmény 

Tudjon a tanuló tíz bécsi klasszikus dallamot, öt magyar népdalt és két Kodály biciniumot 

énekelni.  

A megszólaltatás legyen stílusos és muzikális. 

Ismerje a kvintoszlopot 5#, 5b előjegyzésig.  

Ismerje fel hallás után a tanult hangközöket, tudja azokat felépíteni a tanult hangnemekben. 

Tudjon lejegyezni egyszerű hangközmenetet.  

Ismerje fel hallás után a négyféle hármashangzatot, a dúr és moll hármashangzatok 

fordításait valamint a dominánsszeptim hangzatot.  

Tudja megadott hangnemben énekelni ábécés nevekkel és felismerni kottaképről is. 

Ismerje a funkciós főhangokat dúrban és mollban.  

Tudja az ezekre építhető hármashangzatokat. 

Ismerje fel a T–D funkcióváltozást hallás után. 

Tudjon könnyű, funkciós főhangokkal kísért kétszólamú dallamot lejegyezni, 

Tudjon könnyű dallamot lapról olvasni szolmizálva és ábécés nevekkel, 

Tudjon könnyű periódusnyi dallamot memorizálni kottakép vagy hallás alapján. 

Tudja használni a zenei szakkifejezéseket. 

Ismereteit tudja alkalmazni hangszeres tanulmányai során is.  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  

– A memoriter anyag egyéni bemutatással. 

– A műzenei szemelvények, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának 

bemutatása csoportos és egyéni munkával  

 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A bécsi klasszikus zene periodizáló és funkciós gondolkodásának elmélyítése nagyobb 

lélegzetű formákkal. 

– Betekintés a romantikus zeneirodalomba. 

– Ismerkedés a XX. századi zene hangzásvilágával. 

– Az eddig elsajátított magyar népdalkincs bővítése. 

– Tudatos zenehallgatásra nevelés. 

 

Ismeretanyag, hallásfejlesztés 

– Az előző évfolyamban tanult ritmusok további gyakorlása, alkalmazása. 

– Nyolcad szinkópa, tizenhatod triola és változataik, szinkópaláncok, ritmusgyakorlatok. 

– Augmentálás, diminuálás. 

– Aszimmetrikus ritmusok megfigyelése, gyakorlása, elsajátítása. 

– Klasszikus és romantikus dalok, duettek, megszólaltatása. 

– Klasszikus kánonok éneklése. 

– Alterált fordulatok gyakorlása lapról olvasással, memorizálással. 

– Az alterációk szerepének megfigyelése, enharmónia. 

– Könnyű klasszikus, romantikus és XX. századi dalok, énekelhető szemelvények, 

kórusművek elsajátítása olvasással, énekléssel, memorizálással. 

– Két– vagy többszólamú vokális művek megszólaltatása különféle hangszeres 

együttesekkel is. 
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Hangközök: 

– A szűkített szeptim, a nóna és decima hangköz fogalma, gyakorlása. 

– A belső hangközhallás intenzív fejlesztése, törekvés a szolmizáció, fokozatos 

elhagyására. 

– Hangközmenetek (hangnemi kitéréses is) éneklése, szolmizálva, ábécés névvel. 

– A hangközök zenei szerepének megfigyelése (alterációk és funkciók). 

– A dallam és funkciós kíséret megfigyeltetése, éneklése. 

 

Hangzatok: 

– Az eddig tanultak hallási elmélyítése. 

– A szűkített hármashangzat megfordításai. Oldás dúrban és mollban. 

– A szűkített szeptimhangzat felépítése, oldása. 

– A dúr és moll hangsor minden fokára (kiemelten a funkciós főhangokra épített 

hármashangzatok). 

– A fá mint domináns basszushang (az V2 – I6 kapcsolat megfigyeltetése a fokszám 

tudatosítása nélkül). 

– Egyszerű hangzatmenetek éneklése, lejegyzése. 

– A hangközök és hangzatok funkciós jelentőségének megfigyelése. 

 

Hangsorok: 

– Dúrok, mollok, vezetőhangok 7#, 7b előjegyzésig, a kvintkör. 

– A modális hangsorok jellemzőinek elsajátítása, éneklés, felismerés, gyakorlása 5#, 5b 

előjegyzésig. 

– Hangnemi rokonságok. 

  

A formaérzék fejlesztése 

– Rendhagyó periódusok egyszerű két– és háromtagú klasszikus formák éneklése, 

elemzése. 

– Az álzárlat, mint a bővítés eszköze. 

– A szonátaforma alaposabb ismerete. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Könnyű, klasszikus, alterációs fordulatokat tartalmazó, moduláló periódusok lapról 

éneklése szolmizálva, alkalmi hangzóval (szöveggel) és ábécés névvel. 

– Hangköz–, hangzatmenetek éneklése, lejegyzése. 

– Műdalok olvasása hangszerkísérettel (tanár, esetleg tanuló közreműködésével). 

– Részletek éneklése, elemzése Bartók Béla Mikrokozmosz c. művéből. 

– Könnyű alterációs fordulatokat tartalmazó nyolcütemes klasszikus periódusok lejegyzése 

(funkciós basszussal). 

– Memorizálás kottakép, valamint hallás után. 

– Hangközmenetek, hangzatmenetek, könnyű kétszólamú szemelvények ének–zongorás 

megszólaltatása egyénileg is. 

– Könnyű XX. századi kórusművek, énekelhető szemelvények megszólaltatása. 

 

Rögtönzés 

– Teljes periódusok rögtönzése megadott támpontok alapján. 

– Változatosabb funkciójelző basszus–szólam éneklése dallamhoz. 

– Egyszerű, megadott periódusok zenei anyagának variálása a megismert klasszikus zenei 

elemekkel. 
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A zenei elemző képesség fejlesztése 

– Hangnemi kitérés és moduláció megfigyelése a domináns és párhuzamos hangnembe. 

– A tanult ismeretek alkalmazása a zeneművek feldolgozása során. 

– A hangközök, hangzatok funkciós jelentősége, zenei értelmezése. 

– A stílusjegyek felismerése és az alapvető zenei összefüggések megfigyeltetése (ritmika, 

dallam, funkció, harmónia, forma). 

– Bartók Béla Mikrokozmosz sorozatból megismert fordulatok megfigyelése (pl. 

növekedés, fogyás, pont, vonal, dúr, moll bitonalitása). 

 

Zenehallgatás 

– A klasszikus szonáták, szimfóniák versenyművek tételeinek formai megfigyelése hallás 

után is. 

– Variációk, variációs tételek – későbbi korokból is. 

– Kamarazenei együttesek megismerése: duó, trió, kvartett, kvintett. 

– Romantikus dalok és kis formák zenei (hangszeres karakterdarabok) kifejezőeszközeinek 

megfigyelése. 

– Válogatás XX. századi művekből (pl. Bartók Béla: Concerto). 

– Stílusfelismerések zenehallgatás alapján. 

 

Zenei szakkifejezések 

– A hangnemi rokonság. 

– Főhang, váltóhang, átmenőhang, figuráció, körülírás, késleltetés, előlegezés. 

– Bővült periódusok, külső és belső bővülés, nagy– és kisütemes írásmód. 

– Zárlatok (gyenge, erős, stb. álzárlat). 

– Klasszikus táncok. 

– A szonáta– és a variációs forma. 

– A klasszikus szimfónia, versenymű. 

– Az opera, nyitány, ária, recitativo. 

– Prozódia. 

– Tempó– és előadási jelzések: az elsajátított zenei anyag szerint. 

 

Ajánlott tananyag 

Klasszikus dalok, duettek, tercettek, kórusrészletek válogatása énekes megszólaltatáshoz. 

A klasszikus stílushoz közelálló romantikus műdalok és szemelvények. 

Könnyű, első sorban vokális XX. századi művek. 

Aszimmetrikus metrumú magyar népdalok. 

Dobszay László: A hangok világa V. kötet és Útmutató 

Agócsy László: Zenei olvasókönyv 

J. Irsai Vera: Énekeljünk, muzsikáljunk 

Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő 

feladatgyűjtemény 

Kodály Zoltán: 66 kétszólamú énekgyakorlat 

Kodály Zoltán: 77 kétszólamú énekgyakorlat 

Molnár Antal: Klasszikus kánonok 

Agócsy László: Énekeljünk, muzsikáljunk! 

Péter József: 165 kánon 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei 

Legányné Hegyi Erzsébet: Énektanár–képzés Kodály Zoltán pedagógiai művei alapján 

Németh Rudolf – Nógrádi László – Puster János: Szolfézs antológia 

Forrai Miklós: Duettek I–II. 
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Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatva a kötetekből) 

A. Schönberg: A zeneszerzés alapjai 

Frank Oszkár: Alapfokú zeneelmélet 

Frank Oszkár: Hangzó zeneelmélet 

Frank Oszkár: Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében. 

Frank Oszkár: A klasszikus moduláció 

Frank Oszkár: Schubert dalok 

Győrffy István: Dallamírási feladatok 

Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I. II. kötet. 

 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló tíz bécsi klasszikus és romantikus dallamot énekelni és szöveggel előadni, 

a megszólaltatás legyen stílusos és muzikális. 

Ismerje a kvintkört.  

Ismerje fel a hangközöket a tiszta prímtől a nagy decimáig, hallás után, együtthangzásban 

és kottaképről. 

Tudja a hármashangzatokat, fordításaikat és a tanult négyeshangzatokat  5#, 5b 

előjegyzésig a dúr és moll hangsorokban. 

Ismerje fel hallás után a dúr, moll és szűkített hármashangzatokat és megfordításaikat; az 

alaphelyzetű bővített hármashangzatot, valamint a dominánsszeptim– és a szűkített 

szeptimhangzatot együtthangzásban vagy felbontásban. 

Tudjon hallás után lejegyezni:  

– alterációt tartalmazó hangközmenetet, 

– egyszerű hangzatmenetet,  

– bécsi klasszikus periódus funkciót jelző, változatos alsó szólammal.  

Tudjon  

– lapról énekelni (stílusosan, muzikálisan) a tanult anyagnál könnyebb dallamot (4#, 4b 

előjegyzésig) szolmizálva, vagy alkalmi hangzókkal és ábécés nevekkel 

– a tanult anyagnál könnyebb periódusnyi dallamot kottaképről vagy hallás után 

memorizálni, 

– adott periódus előtagjához utótagot rögtönözni, 

– ismerje fel hallás után a funkcióváltozásokat, 

– ismerjen fel hallás után egyszerű műzenei formákat (kis két– és háromtagúság, da capo 

stb.), 

– legyen képes önálló elemzésre hallás után a tanult formákban. 

 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással, 

– A memoriter anyagból egyéni bemutatás, 

– A műzenei szemelvények, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának 

bemutatása csoportos és egyéni munkával. 

 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei élményanyag bővítése. 

– A barokk zene alapvető stílusjegyeinek megismerése. 
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– A zenei pályára készülő tanulók zenei készségeinek fejlesztése. 

– A továbbtanuláshoz szükséges ismeretek rendszerezése. 

– Az önálló gyakorlás – tanulás, elemzés képességének kialakítása. 

 

Ismeretanyag, készségfejlesztés 

– A hallás utáni megfigyelőképesség fejlesztése. 

– Klasszikus és barokk áriák, színpadi betétdalok, vokális és énekelhető hangszeres művek, 

szemelvények megszólaltatása kottakép alapján. 

– A hangnemi kitérés és moduláció megfigyelése. 

– A klasszikus zárlatok megfigyelése, éneklése. 

– Rendhagyó klasszikus periódusok elemzése. 

– Kisütemes és nagyütemes periódusok, „fordított” periódusok. 

– Imitáció, tonális és reális válasz. 

– Jellegzetes barokk fordulatok (szekvencia, ellenmozgás, komplementer ritmus) 

megfigyelése, hangoztatása, éneklése. 

– Betekintés a XX. századi zene formavilágába: dalok, művek témáinak, memorizálása. 

– A XX. századi művek feldolgozása: egészhangú skála, akusztikus skála, kvartépítkezés, 

tizenkétfokúság, cluster fogalmainak megismerése. 

– Az eddig tanult hangközök rendszerezése, gyakorlása. 

– Hangköz– és hangzatmenetek további gyakorlása. 

– Könnyű Reihe megszólaltatása hangszeren. 

– Intenzív hangközhallás fejlesztés a szolmizáció fokozatos elhagyása érdekében. 

– A hármashangzatok és fordításaik gyakorlása, abszolút rendszerbe helyezése. 

– A bővített hármashangzat fordításai (oldással). 

– A dominánsszeptim– és szűkített szeptimhangzat gyakorlása oldással. 

– A fentiek éneklése szolmizálva, ábécés nevekkel tonalitásban, tonalitáson kívül, azonos 

alsó hangokra is. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Alterációt, hangnemi kitérést, modulációt tartalmazó klasszikus periódusok, barokk 

dallamok lapról olvasása, éneklése szolmizálva, alkalmi hangzókkal (szöveggel) és 

ábécés nevekkel. 

– Könnyű XX. századi szemelvények éneklése, lehetőleg ábécés nevekkel. 

– Hangköz– és hangzatmenetek éneklése szolmizálva, ábécés nevekkel, lejegyzése hallás 

után. 

– Kétszólamú, bővülést, hangnemi kitérést, esetleg modulációt tartalmazó klasszikus 

periódusok lejegyzése. 

– Népdalok lejegyzése énekes diktálás után szöveggel. 

– Memorizálási feladatok kottakép, valamint hallás után. 

– Funkciójelzéses dallamok, egyenletes ritmusú – hangnemi kitérést tartalmazó – 

kétszólamú menetek ének–zongorás megszólaltatása egyénileg is. 

– Homofon és könnyű polifon többszólamúság énekelve és hangszereken előadva is. 

– Hangszerkíséretes műdalok, áriák két– vagy többszólamú vokális művek megszólaltatása 

különféle hangszeres együttesekkel is. 

– Könnyű XX. századi kórusművek, énekelhető szemelvények megszólaltatása, 

memorizálása. 

 

Rögtönzés 

– Periódus előtagjához moduláló utótag rögtönzése. 

– Dallamhoz basszus rögtönzés. 
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– Egyszerű, megadott periódusok zenei anyagának variálása a megfigyelt, elsajátított 

klasszikus fordulatokkal. 

– Improvizáció Bartók Béla Mikrokozmosz sorozatból megismert zenei elemekkel. 

 

A zenei elemző képesség fejlesztése 

– A tanult ismeretek alkalmazása a zeneművek feldolgozása során. 

– A hangközök, hangzatok funkciós jelentősége, zenei értelmezése. 

– A stílusjegyek felismerése és az alapvető zenei összefüggések megfigyeltetése (ritmika, 

dallam, funkció, harmónia, forma). 

– Bartók Béla Mikrokozmosz sorozatból megismert fordulatok megfigyelése ( 

pl.növekedés, fogyás, pont, vonal, dúr, moll bitonalitása). 

 

Zenei szakkifejezések 

– Aautentikus, összetett zárlat. 

– Poliritmika, hemiola. 

– Számozott basszus. 

– Tonalitás, bitonalitás, politonalitás. 

– Akusztikus skála, egészhangú skála, tizenkétfokúság. 

– Cluster. 

– Szvit, opera, kantáta, oratórium, korál, recitativo, ária. 

– A szvit jellegzetes tánctételei. 

– A barokk versenymű, concertálás. 

– Fuga, reális és tonális válasz. 

– Opera, recitativo, ária, betétdal. 

– Szonátaforma, rondóforma, variációs forma. 

– A klasszikus versenymű, kadencia. 

– Tempó– és előadási jelek a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

 

Ajánlott tananyag 

Klasszikus zenei szemelvények. Dalok, áriák, duettek, kánonok. 

Barokk dalok, könnyű áriák, két– és háromszólamú vokális művek. 

Reneszánsz kórusművek, táncok. Kodály Zoltán könnyebb kórusművei. 

Néhány XX. századi énekes és hangszeres mű. 

Magyar népdalok. 

Dobszay László: A hangok világa VI. kötet és Útmutató 

Agócsy László: Énekeljünk, muzsikáljunk! 

Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő 

feladatgyűjtemény 

Németh Rudolf – Nógrádi László – Puster János: Szolfézs antológia 

Kodály Zoltán: 15 kétszólamú énekgyakorlat 

Kodály Zoltán: 66 kétszólamú énekgyakorlat 

Kodály Zoltán: 77 kétszólamú énekgyakorlat 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei 

Legányné Hegyi Erzsébet: Bach példatár I. 

Legányné Hegyi Erzsébet: Stílusismeret II. 

Kodály Zoltán – Vargyas Lajos: Magyar népzene 

Dobszay László: A magyar dal könyve 

Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I–II. 

Forrai Miklós: Duettek I–II. 

Bartók Béla: Mikrokozmosz 
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Bartók Béla: Gyermekeknek 

Bartók Béla: 27 egyneműkar 

Kodály Zoltán: Gyermek– és nőikarok 

Máriássi István: Bevezetés a barokk zene világába 

Agócsy László: Bach olvasókönyv 

Frank Oszkár: Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében 

Frank Oszkár: A funkciós zene harmónia– és formavilága 

Frank Oszkár: A klasszikus moduláció 

Frank Oszkár: Bevezetés a Mikrokozmosz világába 

Kortárs zeneszerzők hangszeres darabjai a tanulók repertoárjából 

Párkai István: Modern kórusetűdök (Népművelési Intézet) 

Győrffy István: Dallamírási feladatok  

Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok II– III. kötet. 

Nógrádi László – P. Vesztróczi Judit – Szatmári Judit: Muzsikáljunk együtt, Szolfézs 8 

(kazetta és munkafüzet) 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

– Reneszánsz kórusművek 

– Szvit, korál, kantáta–, passió–, oratórium–, versenymű–, operarészletek, hangszeres 

darabok (H. Purcell, G. F. Händel és J. S. Bach művei) 

– Válogatás Bartók Béla, Kodály Zoltán kórusműveiből, hangszeres darabjaiból, I. 

Sztravinszkij, C. Orff műveiből, valamint magyar kortárs zeneszerzők (pl. Kurtág 

György) darabjaiból. 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló tíz periódus terjedelmű barokk és klasszikus dallamot, tíz népdalt 

szöveggel emlékezetből, öt művet a XX. századi könnyen énekelhető szemelvényekből 

(elsősorban Bartók Béla és Kodály Zoltán műveiből).  

A megszólaltatás legyen stílusos és muzikális. 

Ismerje 

– a kvintkört, tudja a hangsorokat 7#, 7b előjegyzésig, 

– a modális hangsorokat, tudja énekelni azokat ábécés nevekkel 4#, 4b előjegyzésig. 

Tudja énekelni ábécés nevekkel a hangközöket, hármashangzatokat és fordításaikat, 

valamint a tanult négyeshangzatokat dúr és moll hangsorokban. Ismerje fel 

együtthangzásban hallás után. 

Tudjon lejegyezni  

– alterációt, hangnemi kitérést tartalmazó hangközmenetet, 

– kétszólamú klasszikus vagy barokk dallamot  

Tudjon lapról énekelni hasonló nehézségi fokú dallamot szolmizálva, alkalmi hangzókkal 

és ábécés nevekkel. 

Tudjon memorizálni a tanult anyagnál könnyebb, periódusnyi dallamot kottaképről vagy 

hallás után. 

Tudjon rögtönözni 

– periódus előtaghoz utótagot, 

– funkciós dallamhoz funkciójelző második szólamot. 

Ismerje fel hallás után az egyszerű műzenei formákat. 

Ismerje a magyar népdalok stílusköreit és stílusjegyeit. 

Ismerje a szonáta–, rondó– és variációs formák felépítését. 

Legyen képes az alapvető zenei összefüggések felismerésére (ritmika, dallam, funkció, 

harmónia, forma), önálló elemzésre  
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  

– A memoriter anyagból egyéni bemutatás. 

– A műzenei szemelvények, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának 

bemutatása csoportos és egyéni munkával  

 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

„A” tagozat 

Ismerje fel hallás után is kottaképről a tanult ritmusképleteket, metrumokat. 

Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben (könnyebb alterációkban is) 

4#, 4b előjegyzésig. 

Ismerje a  

– pentaton hangsorokat. 

– a dúr és moll hangsorokat 5#, 5b előjegyzésig, 

– a háromféle moll hangsort, 

– a kvintkört. 

Ismerje fel a művek hangnemeit hangszeres anyagához kapcsolódóan is. 

Legyen tájékozott a hangmagassági viszonyokban: 

Tudja azonosítani a hangszeres tanulmányaihoz kapcsolódóan a tanult hangközöket, 

hármashangzatokat és a domináns szeptim hangzatot, ismerje fel ezeket kottakép és hallás 

alapján. 

Ismerje a funkciós főakkordokat 4#, 4b előjegyzésig.  

Tudja ezeket kottaképről azonosítani hangszeres anyagához kapcsolódóan is. 

Ismerje a funkciós vonzást, a hangnemi kitérés és moduláció fogalmát.  

Tudjon lejegyezni: 

– rövid szótagszámú, tempo giusto magyar népdalt szöveggel, 

– igen könnyű műzenei periódust funkciót jelző basszussal. 

Legyen képes a fentieknek megfelelő nehézségi fokú dallamot lapról olvasni. 

Ismerje és tudja kottaképről is azonosítani (hangszeres tanulmányaiban is alkalmazni): 

– a magyar népzene stílusjegyeit, 

– a periódus fogalmát, 

– a kis formákat, 

– a triós formát, 

– a klasszikus szonátaformát, 

– a rondót. 

Rendelkezzék alapvető zenetörténeti tájékozottsággal: a tanulmányai során érintett 

zenetörténeti korok, kiemelkedő zeneszerzők, műfajok ismeretével (elsősorban a barokk és 

a bécsi klasszikus zenében). 

Ismerje a leggyakrabban előforduló zenei kifejezéseket. 

 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló ismerje 

– a kvintkört, tudja a hangsorokat 7#, 7b előjegyzésig;  

– a modális hangsorokat, tudja énekelni azokat ábécés nevekkel 4#, 4b előjegyzésig. 

 

 



 

 

657 

Tudja énekelni  

– ábécés nevekkel a hangközöket, hármashangzatokat és fordításaikat, valamint a tanult 

négyeshangzatokat dúr és moll hangsorokban. 

Ismerje fel a fentieket együtthangzásban hallás után. 

Tudjon lejegyezni  

– hangközmenetet, kétszólamú klasszikus vagy barokk dallamot  

Tudjon lapról énekelni könnyebb dallamot 

Tudjon memorizálni a tanult anyagnál könnyebb, periódusnyi dallamot kottaképről vagy 

hallás után. 

Ismerje fel hallás után az egyszerű műzenei formákat. 

Ismerje a magyar népdalok stílusköreit és stílusjegyeit. 

Ismerje a szonáta–, rondó– és variációs formák felépítését. 

Legyen képes az alapvető zenei összefüggések felismerésére (ritmika, dallam, funkció, 

harmónia, forma), önálló elemzésre  

 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

Írásbeli, és/vagy szóbeli vizsga 

A vizsga feladatait az iskola választja ki az A) és B) feladatsor közül vagy a helyi 

pedagógiai programja alapján hasonló követelményszintű feladatsort állít össze. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Szolfézs  

Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 

 

A vizsga tartalma 

„A" tagozat 

 

Írásbeli vizsga 

A/ Feladatsor 

1. Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből; 4–5 kérdés a megismert, hangsorokra, 

hangközökre, hangzatokra, formai ismeretekre, stílusokra vonatkozóan  

 

2. Könnyű klasszikus periódus mindkét szólamának lejegyzése „keretes” diktálás alapján. 

Az idézet 3/4 vagy 4/4–es lüktetésű, nem moduláló, nehezebb hangközlépéseket nem 

tartalmaz, a felső szólamban könnyebb alteráció előfordulhat. 

A tanulók számára adott: a kulcsok, az előjegyzés, a metrum, a kezdőhangok értékkel és 

néhány „támpont”–hang.   

Az idézet zongorán tizszer hangozhat el. 

 

3. Klasszikus zenei szemelvény elemzése hallás– és kottakép alapján. A tanuló számára 

adott a mű kottaképe. A szemelvény (vagy mű) kis kéttagú, vagy háromtagú forma legyen. 

Az elemzés szempontjai: hangnem, forma megállapítása, dallami, ritmikai, funkciós zenei 

történések jelölése illetve felsorolása. A művet a tanár zongorán bemutathatja. 
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B) feladatsor 

1. Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből; 4–5 kérdés a megismert, hangsorokra, 

hangközökre, hangzatokra, formai ismeretekre, stílusokra vonatkozóan  

 

2. Egy magyar népdal dallamának lejegyzése. A népdal új stílusú, négysoros, legfeljebb 8–

10–es szótagszámú, tempo giusto, izometrikus.  

A tanulók számára adott a violinkulcs, az előjegyzés, a metrum és a kezdőhang értékkel.  

A népdal tízszer hangozhat el a megadott abszolút magasságban, énekes előadásban. 

 

3. Könnyű klasszikus zenei szemelvény elemzése hallás– és kottakép alapján. A tanuló 

számára adott a mű kottaképe. A szemelvény vagy teljes mű: kis kéttagú, vagy háromtagú 

forma. Az elemzés szempontjai: hangnem, forma megállapítása, dallami, ritmikai, funkciós 

zenei történések jelölése illetve felsorolása. A művet a tanár zongorán bemutathatja. 

Mindkét feladatsorhoz ajánlott feladatlap készítése. 

 

Szóbeli vizsga 

1. Memoriter anyag:  

A vizsgázó  

– tudjon előadni öt népdalt,  

– ismerje a dalok legfontosabb stílusjegyeit; 

– tudjon megszólaltatni öt műzenei szemelvényt szóló énekléssel vagy hangszerkísérettel 

(saját kíséret nem kötelező), 

– ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit. 

 

2. A vizsgán a tanuló elemezzen egy választott hangszeres darabot, amellyel kapcsolatban 

a vizsgabizottság kérdéseket tehet fel a hatodik évfolyam követelményei alapján. Kottáról 

a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

 

A vizsga tartalma  

„B"– tagozat  ( „B”–tagozaton  a vizsga mindkét része kötelező.) 

 

Írásbeli vizsga  

1. Hangközmenet: 11 hangközből álló tonális hangközmenet lejegyzése, a hangközök 

megnevezésével. A tanuló számára adott a violinkulcs, előjegyzés és a kezdő hangköz, 

elnevezéssel együtt. A hangközmenet zongorán hatszor hangozhat el. 

 

2. Hangzatlejegyzés 

10 akkord felismerése és lejegyzése adott hang(ok)ra, oldással együtt  

A tanuló számára adott a violinkulcs és a hangzatok alsó hangja. A feladat zongorán 

hatszor hangozhat el. 

 

3. Kétszólamú klasszikus periódus lejegyzése funkciós basszussal 

Az idézet metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 6/8 – változatos ritmikai, dallami fordulatokat 

tartalmazhat. 

A tanuló számára adott: a kulcsok, az előjegyzés, a metrum és a kezdőhang értékkel.  

Az idézet zongorán tízszer hangozhat el. 

A feladatsorhoz ajánlott feladatlapot készíteni. 
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Szóbeli vizsga 

1. Egyszólamú klasszikus dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva és 

hangnévvel.  

Az idézet metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 6/8 – változatos ritmikai, dallami fordulatokat 

tartalmazhat. 

 

2. Memoriter anyag: 

A vizsgázó  

– tudjon élményszerűen előadni tíz népdalt, 

– ismerje azok legfontosabb jellemzőit;  

– tudjon megszólaltatni öt műzenei szemelvényt szóló énekléssel vagy éneklőtársakkal, ill. 

hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező),  

– ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit. 

 

3. A tanuló elemezzen egy választott hangszeres darabot, amellyel kapcsolatban a 

vizsgabizottság kérdéseket tehet fel a hatodik évfolyam elvégzése utáni követelmények 

alapján. Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

 

A vizsga értékelése  

 

Az írásbeli vizsga értékelése  

– A feladat helyes megoldása, a válaszok pontos, világos jelölése  

– dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 

– Az elemzési szempontokra adott válaszok teljessége, helytállósága, a jelölések 

pontossága. 

 

A szóbeli vizsga értékelése  

– a választott zenei anyag élményszerű megszólaltatása 

– általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei 

szakkifejezések ismerete), 

– zenetörténeti tájékozottság, 

– stílusismeret, 

– formai ismeretek, 

– tájékozódás a zenei műfajok között. 

 

 

Továbbképző évfolyamok „A”– tagozat 

 

7. évfolyam „A”– tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei élményanyag bővítése, a zenei készségek további fejlesztése. 

– A régi európai műzene megismerése a gregoriántól a XVI. század vokális művészetén 

keresztül a kora barokkig. 

– A középkor világi zenéje. 

– A reneszánsz zene fénykora. 

– Az opera keletkezése. 

– A két – (és több) szólamú éneklés zenei élményének megteremtése. 

– Nevelés az értékes zene szeretetére, tudatos zenehallgatásra. 
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Ismeretanyag, hallásfejlesztés.  

– A gregorián és reneszánsz kottakép (kulcsok, ütemjelzők). 

– Gregorián dallamok éneklése szolmizálás nélkül, hangzókkal. 

– Trubadur, Minnesänger dalok, chansonok. 

– Könnyű két– és háromszólamú reneszánsz kórusművek éneklése, szólamainak 

memorizálása. 

– A homofon és polifon szerkesztésmód megfigyelése. 

– Az imitáció, a reális és tonális válasz. 

– Kodály Zoltán reneszánsz stílusban komponált pedagógiai műveinek megszólaltatása. 

– A reneszánsz stílusjegyek megfigyelése. 

– Kvintpárhuzamok, alaphármashangzat sorozatok éneklése. 

– Modális dallamok transzformálása. 

– A hangközök ismétlése, hallási elmélyítése. 

– Új hangközök elsajátítása: duo– és tredecima. 

– A modális hangsorok megismerése, a jellegzetes hangközök kiemelése. 

– Modális fordulatok megfigyelése, éneklése. 

– Plagális zárlatok megszólaltatása. 

– Memóriafejlesztés: témák, rövidebb zenei egységek éneklése, memorizálása, írása 

emlékezetből. 

– Jellemző hangzások, szólammozgások követése hallás után is. 

– Reneszánsz kórusművek szerkesztésmódjának megfigyelése. 

– Stílusjegyek összegyűjtése. 

 

Zenei szakkifejezések 

– Melizma. 

– Motetta, mise, carol, anthem. 

– Madrigál, korál, zsoltár. 

– A gregorián mise állandó részei. 

– Recitatívó, ária, continuo. 

– Plagális zárlat. 

– Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

 

Ajánlott tananyag 

Zenei szemelvények énekléshez a középkor egyszólamú egyházi és világi zeneműveiből. 

Gregorián ének, trubadúr dallam, valamint régi modális zenei szemelvények. 

Válogatás az európai többszólamúság XV–XVI. századi műveiből.  

Reneszánsz kórusművek, hangszeres művek.  

( Clemens non Papa, Josquin des Prés, A. Willaert, O. Lassus, G. P.Palestrina, G. Gastoldi, 

L. Marenzio és más szerzők művei). 

Néhány mű Kodály Zoltán reneszánsz kétszólamú énekgyakorlataiból. 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei 

Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához 

Dobszay László: A gregorián ének kézikönyve 

Szendrey Janka – Dobszay László – Rajeczky Benjamin: Magyar gregoriánum 

Lassus: 24 kétszólamú motetta 

Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő 

feladatgyűjtemény 

Legányné Hegyi Erzsébet: Stílusismeret 

Orfeusz Hangzó zenetörténet– sorozat 
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Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa 

Forrai Miklós: Ezer év kórusa 

Fodor Ákos: Schola cantorum I–XIII. 

Rajeczky Benjamin: Mi a gregorián? 

Rajeczky Benjamin: Magyarország zenetörténete 

Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk 

Szabolcsi Bence: Zenetörténet  

Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 

Várnai Péter: Oratóriumok könyve 

A hét zeneműve sorozat (Szerkesztő: Kroó György) 

A zenehallgatási anyag partitúrái. 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

A gregorián és reneszánsz műfajok megismerése zenehallgatással. 

A középkor világi zenéje. 

A mise állandó részeinek megfigyelése.  

A korabarokk opera, C. Monteverdi (pl. operarészlet), H. Schütz (motetta), H. Purcell, és 

más szerzők művei. 

Reneszánsz hangszerek hangzásának megismerése. 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló három gregorián dallamot önállóan, két reneszánsz kórusművet és két 

művet Kodály Zoltán pedagógiai műveiből éneklőtársakkal zeneileg igényesen előadni. 

Ismerje a kvintkört. 

Tudjon könnyű egy– vagy kétszólamú modális részletet hallás után leírni. 

Tudjon harmóniai fordulatokat elemezni. 

Ismerje a feldolgozott zenei korszak legfontosabb stílusjegyeit, műfajait és zeneszerzőit. 

 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított 

stílusjegyek alapján. 

 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– Zenei élményanyaggyűjtés a barokk kor zenéjéből. 

– A stílus alapos megismerése, elsősorban J. S. Bach és G. F. Händel alkotásai alapján. 

– A zenei készségek elmélyítése. 

– A zenei áttekintési képesség fejlesztése. 

– Nevelés az értékes zene szeretetére. 

 

Ismeretanyag, hallásfejlesztés 

– A barokk hangszeres műfajok áttekintése. 

– A barokk variáció (folia, chaconne, passacaglia). 

– Az oratórium. 

– Barokk áriák, dalok hangszerkísérettel, duettek, kórusrészletek, korálok megszólaltatása 

énekléssel, memorizálással. 
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– A barokk harmóniafordulatok ismerete, elemzése, felismerése kottáról. 

– A barokk műfajok jellegzetes stílusjegyeinek megismerése, kiemelése, megszólaltatása 

(komplementer ritmika és dallam; szekvencia, motorizmus, dinamika stb.). 

– Az invenció és a fúga felépítésének megfigyelése, elemzése. 

– Téma, szólambelépések, ellentéma. Hangnemváltások. 

– Imitáció, reális, tonális válasz. 

– Zenei részletek éneklése, memorizálása, megszólaltatása hangszerekkel is. 

– Kánonok. 

– Többszólamú énekgyakorlatok. 

– Könnyű barokk dallamok lapról olvasása alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel. 

– Zenei írás (hallás vagy kottakép memorizálása alapján) igen könnyű kétszólamú barokk 

homofon és polifon műrészletek lejegyzése. 

 

Rögtönzés 

– Imitáció, reális, tonális válasz szerkesztése, rögtönzése. 

 

Zenehallgatás 

– Válogatás az ajánlott zenehallgatási anyagból a jellegzetes ritmikai, dallami, harmóniai 

fordulatok– műfajok, stílusjegyek hallási megfigyeléséhez. 

– A barokk billentyűs hangszerek hangszínének megismerése. 

– Barokk zene meghallgatása eredeti hangszerek megszólaltatásával is. 

– A fúga témák belépésének megfigyelése. 

– Oratórikus művekben a szereplők dramaturgiai megfigyelése. 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Barokk táncok, a szvit tételei. 

– Variációk: chaconne, folia, passacaglia. 

– Concertálás, concerto grosso, continuo. 

– Korál. 

– Mise, oratórium, kantáta, opera. 

– Fúga. 

– Ellentéma. 

– Dux, comes. 

– Modulációs irányok. 

– Rokon hangnemek. 

– Számozott basszus. 

– Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

 

 

Ajánlott tananyag  

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei 

Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő 

feladatgyűjtemény 

Orfeusz Hangzó zenetörténet– sorozat 

Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához 

Máriássi István: Bevezetés a barokk zene világába 

Rajeczky Benjamin: Magyarország zenetörténete 

Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk 

Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 

Várnai Péter: Oratóriumok könyve 
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C. V. Palisca: Barokk zene.  

A hét zeneműve sorozat (Szerkesztő: Kroó György) 

Szabolcsi Bence: Zenetörténet 

Forrai Miklós: Ezer év kórusa 

Bartha Dénes: A zenetörténet antológiája 

Nagy Olivér: Partitúraolvasás 

Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatva a kötetekből) 

Bertalotti: 56 solfeggio 

Legányné Hegyi Erzsébet: Bach példatár II. 

J. S. Bach: Négyszólamú korálfeldolgozások 

Dobszay László: A hangok világa VI. kötet és Útmutató 

Legányné Hegyi Erzsébet: Stílusismeret I–II. 

Legányné Hegyi Erzsébet: Énektanítás Kodály Zoltán művei alapján 

Győrffy István: Korál elemzések 

Nógrádi László– Papp Károlyné– Spiegel Marianna: Dallamírás III. kötet 

A zenehallgatási anyag partitúrái 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Válogatás C. Monteverdi (pl. operarészlet), H. Schütz (motetta), H. Purcell, F. Couperin, J. 

Ph. Rameau (hangszeres művek), A. Corelli (pl. La folia), A. Vivaldi (Négy évszak), A. 

Scarlatti, (dalok), D. Scarlatti (hangszeres) műveiből énekes megszólaltatáshoz. 

G. F. Händel: áriák, recitativók, duettek, kórusrészletek vallásos és történelmi 

oratóriumokból (pl. Júdás Makkabeus, Messiás), zenekari művek témái : Vízizene) 

J. S. Bach: motetta–, kantáta részletek, énekelhető hangszeres művek szemelvényei, 

versenyművek invenciók, fúga, szvittételek témái. (Jesu meine Freude, Parasztkantáta, 

Brandenburgi versenyek, d–moll zongoraverseny, a–moll hegedűverseny, egy kétszólamú 

invenció, Preludium és fuga a Wohltemperiertes Klavier sorozatból, d–moll preludium és 

fúga, h–moll szvit).  

Néhány mű Kodály Zoltán barokk kétszólamú énekgyakorlataiból. 

 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló öt barokk dallamot (témát) énekelni zeneileg igényes megszólaltatással. 

Tudjon két kétszólamú barokk művet, vagy barokk jellegű énekgyakorlatot éneklőtársakkal 

előadni (pl. Kodály: 15 kétszólamú énekgyakorlataiból). 

Tudja a barokk concertálás, imitáció, fúga, tonális és reális válasz fogalmát. 

Tudjon egyszerű barokk dallamot lapról énekelni, memorizálni. 

Tudjon egyszerű harmóniamenetet kottaképről elemezni. 

Tudja helyesen írni és kiejteni a zeneszerzők nevét, műveik címét. 

Legyen képes elmélyíteni, alkalmazni új ismereteit a zenei összefüggések, formák, 

stílusjegyek felismeréséhez.  

Legyen képes ismereteit hangszeres tanulmányaiban is alkalmazni. 

 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással. 

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított 

stílusjegyek alapján. 
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9. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A bécsi klasszikus zene ismereteinek áttekintő ismétlése, elmélyítése. 

– Élményanyaggyűjtés a romantikus zene alkotásaiból a jellegzetes stílusjegyek és 

műfajok, kiemelkedő zeneszerzők munkásságának megismerésével. 

– A zenei készségek elmélyítése. 

– A zenei áttekintési képesség fejlesztése. 

– Nevelés az értékes zene szeretetére, tudatos zenehallgatásra. 

 

Ismeretanyag és készségfejlesztés 

– A klasszikus zene stílusjegyeiről, műfajairól, a zeneszerzők munkásságáról tanultak 

összefoglaló ismétlése. 

– Klasszikus dalok, operarészletek, romantikus dalok, duettek, hangszeres darabok 

részleteinek éneklése kottaképről. 

– A hangnemi kitérés, moduláció hallási elmélyítése: éneklése, gyakorlása szolmizálva dó–

váltással.  

– A hármashangzatok és a dominánsszeptim fordításainak éneklése és a hallás utáni 

felismerés gyakorlása. 

– A szeptimhangzatok éneklése ábécés nevekkel, hangnemekben. 

– A zárlattípusok éneklése felbontva memorizálása, hallás utáni felismerése. 

– Az összetett autentikus zárlat megfigyelése. 

– A váltóhangok, kromatika. Késleltetés, előlegezés. 

– Jellegzetes alterált akkordok hangzási megfigyelése (a csoport képességei szerint). 

– Jellegzetes hangközök a harmóniákban (pl. bővített szext). 

– A dallam és harmónia szerves összefüggéseinek megfigyeltetése. 

– Klasszikus (főként moduláló) periódusok lapról olvasása, ábécés nevekkel is.  

– Könnyű hangközmenetek, hangzatmenetek éneklése, lejegyzése.  

– Romantikus fordulatok, oldások hangközmenet–, illetve hangzatmenetszerű 

megszólaltatása – énekléssel, elsősorban ábécés nevekkel, alkalmi hangzókkal és 

lehetőség szerint zongorával is. 

– Romantikus műdalok, duettek, tercettek, könnyű kórusművek szimfóniarészletek 

megszólaltatása hangszeres és énekes előadásban.(tanári közreműködéssel). 

– A tercrokon fordulatok, az enharmonikus moduláció, a lebegő tonalitás hallási és 

kottaképi megfigyelése, éneklése, megszólaltatása kottakép alapján (hangszeren is).  

– A belső hallás fejlesztése, törekvés a szolmizáció fokozatos elhagyására.  

– Könnyű egy– és kétszólamú dallamok lejegyzése – mindkét stílusból – a dallamírás 

különböző lehetőségeivel (pl. keretes írás).  

– Periódus (bővült, esetleg moduláló) lejegyzése könnyű funkciójelző basszussal (a csoport 

képességétől függően). 

– A romantikus műfajok jellemzői. 

– Zenei formák ismerete: a kiválasztott, hallgatott, feldolgozott zeneművek alapján 

(szimfonikus költemény, rapszódia, versenymű, nyitány, karakterdarabok 

jellegzetességei) 

 

Rögtönzés 

– Periódus–előtagra utótag, esetleg moduláló utótag rögtönzése. 

– Moduláló periódusok alsószólamának szerkesztése, rögtönzése. 

– Hiányos dallamok kiegészítése. 

– Dallamhoz kíséret szerkesztése. 
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Zenehallgatás  

– Egy bécsi klasszikus szimfónia és egy opera (vagy oratórikus mű) feldolgozása. 

– A funkciós forma– és harmóniavilág fokozatos fellazulásának megfigyelése hallás után 

is.  

– A nemzeti romantikus zene sajátos zenei kifejezőeszközeinek megfigyelése hallás után.  

– Hangszerelés, új hangszerek. A romantikus zenekar. 

– Hangulatok, érzelmek kifejezése a hangszeres művekben 

– Az új zenei formák megfigyelése hallás után. 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Zárlattípusok. 

– Előlegezés, késleltetés.  

– Álzárlatok. 

– Lebegő tonalitás. 

– Dalciklus. 

– Szimfonikus költemény.  

– Rapszódia. 

– Programzene. 

– Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

 

Ajánlott tananyag: 

Bécsi klasszikus vokális, hangszeres, szimfonikus művek, drámai műfajok, dalok, 

változatos feldolgozása.   

Válogatás romantikus vokális, hangszeres és szimfonikus művekből (dalok, duettek, 

hangszerszólók, kamaraművek, versenyművek, szimfónia, szimfonikus költemény, opera 

és oratorikus művek).  

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei 

Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő 

feladatgyűjtemény 

Orfeusz Hangzó zenetörténet– sorozat 

Legányné Hegyi Erzsébet: Stílusismeret III. 

Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához 

Forrai Miklós: Duettek I–II. 

Forrai Miklós: Ezer év kórusa  

Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa 

Frank Oszkár: Schubert–dalok elemzése 

Frank Oszkár: Chopin  

Frank Oszkár: Liszt 

Agócsy László: Énekeljünk, muzsikáljunk! 

Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatva a kötetekből) 

Nógrádi László – Németh Rudolf – Puster János: Szolfézs antológia 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei 

Nógrádi László– Papp Károlyné– Spiegel Marianna: Dallamírás III. kötet 

Agócsy László: Szállj szép énekszó – 16 egyneműkar 

Póczonyi Mária: Romantikus harmóniák 

Győrffy István: Dallamírási feladatok 

Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 

A hét zeneműve sorozat (Szerkesztő: Kroó György) 

A zenehallgatási anyag partitúrái. 
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Ajánlott zenehallgatási anyag 

L. Beethoven (zongoraszonáták, versenyművek), 

F. Schubert (dalok, szimfóniák),   

F. Mendelssohn (dalok, duettek, Lieder ohne Worte), R. Schumann (dalok, duettek, 

zongoraverseny), 

J. Brahms (dalok, versenyművek),  

F. Chopin (zongoraművek), H. Berlioz (Fantasztikus szimfónia), Liszt Ferenc 

(zongoraversenyek, rapszódiák, szimfonikus költemények),  

R. Wagner, G. Verdi, Erkel Ferenc (operarészletek),  

M. Muszorgszkij (Egy kiállítás képei), P. I. Csajkovszkij (1812 nyitány), B. Smetana 

(Moldva),  

A. Dvořák (Új világ szimfónia), G. Mahler (egy szimfónia tétel), R. Strauss (Till 

Eulenspiegel). 

 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló öt bécsi klasszikus és romantikus dallamot stílusosan, zeneileg igényesen 

előadni. 

Tudjon két romantikus duettet vagy kórusrészletet éneklőtársakkal megszólaltatni. 

Ismerje a romantikus stílus főbb műfajait és azok jellemzőit 

Ismerje fel kottakép alapján a modulációs irányokat. 

Ismerje a szeptimakkordokat alaphelyzetben, valamint a dominánsszeptim fordításait. 

Tudjon igen könnyű romantikus dallamot lapról olvasni, memorizálni és lejegyezni. 

Ismerje és tudja helyesen írni és kiejteni a romantikus zeneszerzők nevét és főbb műveik 

címét. 

Legyen képes elmélyíteni, alkalmazni új ismereteit a zenei összefüggések, formák, 

stílusjegyek felismeréséhez. 

  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított 

stílusjegyek alapján.  

 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– Élményanyaggyűjtés a XX. század zenéjéből. 

– Ismerkedés a XX. század zenéjének főbb irányzataival, stílusjegyeivel, néhány 

kiemelkedő zeneszerző alkotásával.  

– A zenei áttekintési képesség fejlesztése. 

– Az „értő” zenehallgatás kialakítása. 

 

Ismeretanyag és készségfejlesztés 

– Énekelhető egy és többszólamú szemelvények feldolgozása kottakép alapján énekléssel, 

alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel (különös figyelemmel Kodály Zoltán többszólamú 

énekgyakorlataira és Bartók Béla Mikrokozmosz füzeteiből néhány darab (részlet) 

megszólaltatására). 
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– Dallamvariánsok, dallamfordítások megfigyelése, éneklése. 

– A tonalitás fogalmának változásai. 

– A kitüntetett szerepű funkciók elhalványulása és megszűnése.  

– Bitonalitás, politonalitás. 

– Néhány XX. századi skála és akkordformáció megfigyelése, éneklése, ismerete a csoport 

képességei szerint) 

– Az egészhangúság, az akusztikus skála, a dodekafónia, a skálamodellek fogalmának 

elsajátítása. 

– Az aleatória, a hangfürt (cluster) fogalma. 

– Clusterek megszólaltatása énekléssel, hangszerekkel. 

– Az aranymetszés megfigyelése. 

– Könnyű Bartók– és Kodály–dallamok lejegyzése keretes vagy folyóírással (vagy 

memorizálás alapján). 

– A belső hallás folyamatos továbbfejlesztése: a hangköz és hangzathallás erősítése a XX. 

századi művek megszólaltatásához. 

 

Rögtönzés 

– A XX. századi komponálási technikák kipróbálása énekléssel és hangszerek bevonásával. 

– Reihe, hangfürtök komponálása. 

– Skála modellek szerkesztése. 

 

Zenehallgatás 

– A különböző irányzatok főbb zenei jegyeinek megfigyelése. 

– A XX. századi zene partitúráinak megismerése. 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Tonalitás, atonalitás, bitonalitás, politonalitás, 

– Akusztikus és egészhangú skála. Dodekafónia. Reihe. 

– Skálamodellek.  

– Téma. Fordítások: tükör, rák, ráktükör.  

– Tengely, polaritás, értelmezés a kvintkörön. 

– Aranymetszés. 

– Komplementer technika. 

– Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

 

 

Ajánlott tananyag  

Énekes megszólaltatásra, elemzésre alkalmas szemelvények válogatása a XX. század 

különféle irányzatainak zenéjéből; 

az impresszionizmus : C. Debussy, M. Ravel, O. Respighi, 

a folkloristák: Bartók Béla, Kodály Zoltán, M. de Falla, I. Sztravinszkij, 

az expresszionizmus és a dodekafónia: A. Schönberg és iskolája, I. Sztravinszkij, 

a neoklasszicizmus: A. Honegger, P. Hindemith,  Sz. Prokofjev, I. Sztravinszkij, B. 

Britten, 

valamint más irányzatok (C. Orff, D. Sosztakovics stb.) képviselőinek műveiből. 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei 

Bartók Béla: Mikrokozmosz I–VI. 

Bartók Béla: Kórusművek 

Kodály Zoltán: 66 kétszólamú énekgyakorlat 

Kodály Zoltán: 77 kétszólamú énekgyakorlat 
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Kodály Zoltán: Kórusművek 

Frank Oszkár: Mikrokozmosz elemzések 

Párkai István: Modern kórusetűdök 

Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő 

feladatgyűjtemény 

Nógrádi László– Papp Károlyné– Spiegel Marianna: Dallamírás III. kötet 

Orfeusz Hangzó zenetörténet– sorozat 

Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához 

Frank Oszkár: Debussy harmóniák 

Lendvai Ernő: Szimmetria a zenében 

Lendvai Ernő: Bartók stílusa 

Kroó György: Miért szép századunk zenéje? 

Kroó György: Miért szép századunk operája? 

Kókai Rezső – Fábián Imre: Századunk zenéje 

A. Schönberg: A zeneszerzés alapjai 

Szabó Csaba: Hogyan tanítsuk századunk zenéjét 

Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk 

Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 

Várnai Péter: Oratóriumok könyve 

A hét zeneműve sorozat (Szerkesztő: Kroó György) 

Szabolcsi Bence: Magyar zenetörténet 

A zenehallgatási anyag partitúrái. 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Debussy: Gyermekkuckó, Noktürnök, 

M. de Falla: Háromszögletű kalap, 

Kodály Zoltán: Galántai táncok, Páva variációk, 

Bartók Béla: Cantata profana, Zene húros–, ütős hangszerekre és cselesztára 

Kórusművek (pl. Tavasz), Mikrokozmosz, 

A. Honegger: Pacific 236, vagy Johanna a máglyán, 

C. Orff: Carmina Burana, 

Sz. Prokofjev: Klasszikus szimfónia, 

I. Sztravinszkij: Le Sacre du Printemps, A tűzmadár, A katona története 

B. Britten: Ceremony of Carols, Népdalfeldolgozások, 

A. Schönberg: Egy varsói menekült. 

Gershwin, Bernstein, Kurtág, Ligeti stb. művei. 

 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló tíz művet Bartók Béla és Kodály Zoltán műveiből (önálló énekléssel), 

kórusműveiből, énekgyakorlatiból (éneklő társsal, társakkal) zeneileg igényesen előadni.  

Tudjon három zenei részletet más XX. századi vagy kortárs zeneszerzők műveiből. 

Ismerje az impresszionizmus, a folklorizmus, a dodekafónia és a neoklasszicizmus 

irányzatát, képviselőit és jelentősebb alkotásaikat. 

Tudjon könnyű XX. századi dallamot lejegyezni. 

Zenei ismereteit tudja alkalmazni zenehallgatáshoz, hangszeres darabjainak 

megfogalmazásához. 

Ismerje a legfontosabb tempó és előadási jeleket.  
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított 

ismeretek, stílusjegyek alapján.  

 

 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

 

7. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei élményanyag bővítése. 

– A régi európai műzene megismerése a gregoriántól a XVI. század vokális művészetéig. 

– A reneszánsz zene fénykora.  

– A zenei készségek további fejlesztése, automatizálása. 

– A két – (és több) szólamú éneklés zenei élményének megteremtése. 

– Nevelés az értékes zene szeretetére, tudatos zenehallgatásra. 

– Felkészítés zenei pályára. 

 

Ismeretanyag, készségfejlesztés 

– Gregorián dallamok éneklése szolmizálás nélkül, hangzókkal (zsoltárok, himnuszok, 

alleluja–dallamok). 

– A gregorián mise állandó részeinek megismerése. 

– Könnyű két– és háromszólamú reneszánsz kórusművek éneklése, szólamainak 

memorizálása belső hallás alapján. 

– A modális hangsorok fogalmának, jellemzőinek ismétlése. Gyakorlás: énekléssel, hallás 

utáni megfigyeléssel, felismeréssel. Felépítés 4#, 4b előjegyzésig. 

– A gregorián és reneszánsz kottakép (kulcsok, ütemjelzők, brevis) 

– A szopránkulcs bevezetése. 

– Modális többszólamúság. Kvintpárhuzam. Alaphármas párhuzamok éneklése. 

– A homofon és polifon szerkesztésmód megfigyelése.  

– Az imitáció, a reális és tonális válasz fogalmainak elsajátítása. 

– Kodály Zoltán reneszánsz stílusban komponált pedagógiai műveinek megszólaltatása, 

elsajátítása.  

– A reneszánsz (modális) stílusjegyek megfigyelése Kodály műveiben is: modális 

hangsorok alkalmazása, harmóniai jellegzetességek, formaépítkezés, a reneszánsz és a 

népzenei elemek összekapcsolása. 

– Dallamok transzformálása különböző móduszokba. 

– A hangközök hallási elmélyítése. A belső hallás további fejlesztése.  

– A hangközök ismeretének bővítése az oktávon túli hangközökkel.  

– Építés megadott hangokra. 

– Új hangzatok: a szeptimhangzatok elsajátítása. Gyakorlása: éneklés különféle 

hangnemekben ábécés nevekkel, építés, felismerése kottakép alapján 

– Plagális zárlatok megfigyelése, éneklése, megszólaltatása több hangnemben. 

 

Zenei olvasás, írás  

– Modális dallamok lapról olvasása, memorizálása. 

– Olvasás szoprán kulcsban. Egyszerű dallamok átírása szoprán kulcsba. 

– Kvintpárhuzamok, alaphármashangzat sorozatok éneklése (lejegyzése hallás után). 

– Barokk idézetek lejegyzése egy– és két szólamban. 
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– Két– és háromszólamú reneszánsz műrészletek leírása.  

– Intenzív memóriafejlesztés: témák, rövidebb zenei egységek éneklése emlékezetből. 

– Jellemző hangközmenetek (oktávon túli hangközökkel is) és harmóniasorok éneklése 

ábécével, lejegyzés és transzponálás. 

– Szeptimhangzatok és fordításaik éneklése és lejegyzése az alsó hang vagy az alaphang 

megadásával.  

 

Zenehallgatás 

– A gregorián és reneszánsz műfajok megismerése zenehallgatással. 

– Partitúra használata. 

– Gregorián mise meghallgatása, a mise állandó részeinek megfigyelése. 

– Jellemző hangzások, szólammozgások követése hallás után is. 

– Reneszánsz kórusművek szerkesztésmódjának megfigyelése.  

– Stílusjegyek összegyűjtése. 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– C– kulcsok. 

– Módusz. Modális hangsorok.  

– Modális harmóniai fordulatok.  

– Melizma. 

– Motetta, mise, carol, anthem. 

– Madrigál. Korál. Zsoltár.  

– A gregorián mise állandó részei: Kyrie eleison, Gloria, Credo, Sanctus és Agnus Dei. 

– Plagális zárlat. 

– Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

 

Ajánlott tananyag 

Zenei szemelvények válogatása énekléshez a középkor egyszólamú egyházi és világi 

zeneműveiből. 

Gregorián ének és trubadúr dallam, valamint régi modális zenei szemelvények. 

Válogatás az európai többszólamúság XV–XVI. századi műveiből.  

Reneszánsz kórusművek, hangszeres művek.  

(Válogatás Clemens non Papa, Josquin des Prés, A. Willaert, O. Lassus, G. P.Palestrina, G. 

Gastoldi, L. Marenzio és más szerzők műveiből). 

Néhány mű Kodály Zoltán reneszánsz kétszólamú énekgyakorlataiból. 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei Orfeusz Hangzó zenetörténet– 

sorozat 

Legányné Hegyi Erzsébet: Stílusismeret 

Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő 

feladatgyűjtemény 

Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa 

Forrai Miklós: Ezer év kórusa 

Fodor Ákos: Schola cantorum I–XIII. 

Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához 

Dobszay László: A gregorián ének kézikönyve 

Rajeczky Benjamin: Mi a gregorián? 

Rajeczky Benjamin: Magyarország zenetörténete 

Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk 

Szendrey Janka – Dobszay László – Rajeczky Benjamin: Magyar gregoriánum  

Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 
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Várnai Péter: Oratóriumok könyve 

A hét zeneműve sorozat (Szerkesztő: Kroó György) 

A zenehallgatási anyag partitúrái. 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló két gregorián dallamot, öt művet a XIV – XVI. századi vokális polifónia 

különböző műfajaiból, egy Bertalotti solfeggiot ének – zongora előadással, valamint két 

művet Kodály Zoltán zenepedagógiai műveiből előadni. Az előadás legyen stílusos, 

muzikális, zeneileg pontos. 

Ismerje a kvintkört. Ismerje a modális hangsorokat (éneklés, felépítés, hallás utáni 

felismerés).  

Ismerje a szeptimhangzatok felépítését, tudja ábécés névvel énekelni azokat 

hangnemekben. 

Tudjon könnyű egyszólamú modális dallamot, hangköz–, könnyű harmóniamenetet 

lejegyezni.  

Tudjon szopránkulcsban olvasni. 

Ismerje a feldolgozott zenei korszakok legfontosabb stílusjegyeit és műfajait. 

Tudjon önállóan (kevés tanári irányítással) elemezni az eddig elsajátított zenei formákban. 

Alkalmazza tudását hangszeres tanulmányaiban is. 

 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással egyénileg és 

csoportosan.  

– A memoriter anyagból egyéni bemutatások. 

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított 

ismeretek, stílusjegyek alapján.  

 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A barokk zene mélyebb megismerése. A korszak legfontosabb stílusjegyei, műfajai a 

korszak kiemelkedő zeneszerzőinek alkotásaiban. 

– A zenei áttekintőképesség fejlesztése. A készségek automatizálása. 

– Felkészítés zenei pályára. 

 

Ismeretanyag, hallásfejlesztés 

– Barokk vokális és hangszeres szemelvények éneklése szolmizálva, ábécés névvel, 

chiavetta használatával. Mezzo– és tenorkulcs bevezetése, elsajátítása.  

– Barokk dalok, áriák, megszólaltatása hangszerkísérettel is. 

– A jellegzetes barokk ritmusok kiemelése, hangoztatása, feldolgozása. 

– Dominánsszeptim–fordítások, szeptimhangzatok megfordításinak elsajátítása. 

– Nápolyi szext, mollból kölcsönzött akkordok megfigyelése, éneklése. 

– A barokk harmóniafordulatok ismerete, elemzése, felismerése kottáról és hallás után. 

– Egyszerűbb Bach–korálok harmóniai elemzése, megszólaltatása énekléssel és 

zongorával.  

– Számozott basszus.  

– A barokk műfajok jellegzetes stílusjegyeinek megismerése, kiemelése, megszólaltatása 

(komplementer ritmika és dallam; szekvencia, motorizmus, dinamika stb.).  
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– Duettek, kórusok, kánonok éneklése, memorizálása. Kétszólamú énekgyakorlatok. 

– Jellegzetes barokk ritmikai és dallami fordulatok, harmóniák, formák felismerése hallás 

és kottakép alapján. 

– A barokk szvit–tételek: allemande, courante, sarabande, gigue, menüett, polonaise, 

gavotte, bourrée jellegzetességei. 

– Barokk variációs formák: chaconne, passacaglia, folia elemzése, témák éneklése. 

– Az invenció és a fúga felépítésének megfigyelése, megismerése (elemzése).  

– Téma, szólambelépések, ellentéma. Hangnemváltások. 

– Imitáció, reális, tonális válasz, dux, comes fogalmai, felismerés kottaképről. 

– Barokk díszítés. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Barokk dallamok lapról olvasása alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel is. 

– Zenei írás hallás után vagy memorizálás alapján: könnyű kétszólamú barokk homofon és 

polifon műrészletek lejegyzése. 

– Barokk hangköz– és harmóniasor éneklése, írása, transzponálása. 

 

Zenehallgatás  

– Válogatás az ajánlott zenehallgatási anyagból a jellegzetes ritmikai, dallami, harmóniai 

fordulatok– műfajok, stílusjegyek hallási megfigyeléséhez.   

– A barokk billentyűs hangszerek hangszínének megismerése. 

– Barokk zene meghallgatása eredeti hangszerek megszólaltatásával is. 

– A fúga témák belépésének megfigyelése zenehallgatással is. 

– Oratorikus művekben a szereplők, a dramaturgia megfigyelése.  

– Egy Bach–szvit feldolgozása 

– Invenció elemzése hallás után. 

– Prelúdium és fúga a Wohltemperiertes Klavier sorozatból. 

– A barokk concertáló stílus megismerése (válogatás G. F. Händel vagy A. Corelli 

concerto grosso sorozataiból). 

– Egy barokk versenymű (J. S. Bach: a–moll hegedűverseny) feldolgozása. 

 

Zenei szakkifejezések 

– Barokk variációk: Chaconne, Folia, Passacaglia. 

– Concertálás. Concerto grosso. Continuo. 

– Korál. 

– Mise. Oratórium. Kantáta. Opera. 

– Fúga. 

– Ellentéma. 

– Dux, comes. 

– Modulációs irányok. 

– Rokon hangnemek. 

– Számozott basszus. 

– Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

 

Ajánlott tananyag 

Válogatás J. S. Bach, G. F. Händel és más barokk szerzők vokális és hangszeres műveiből 

énekes megszólaltatáshoz és zenehallgatáshoz. 

G. F. Händel: áriák, recitativók, duettek, kórusrészletek vallásos és történelmi 

oratóriumokból (pl. Júdás Makkabeus, Messiás), zenekari művek témái (Vízizene). 
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J. S. Bach: motetta–, kantáta részletek, énekelhető hangszeres művek szemelvényei, 

versenyművek invenciók, fúgák, szvittételek témái. 

(Jesu meine Freude, Parasztkantáta, Brandenburgi versenyek, d–moll zongoraverseny, a–

moll hegedűverseny, egy kétszólamú invenció, Preludium és fuga a Wohltemperiertes 

Klavier sorozatból, d–moll preludium és fúga, h–moll szvit).  

Néhány mű Kodály Zoltán barokk kétszólamú énekgyakorlataiból. 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei 

Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő 

feladatgyűjtemény 

Orfeusz Hangzó zenetörténet– sorozat 

Győrffy István: Korál elemzések 

Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához 

Máriássi István: Bevezetés a barokk zene világába 

Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 

Várnai Péter: Oratóriumok könyve 

A hét zeneműve sorozat (Szerkesztő: Kroó György) 

C. V. Palisca: Barokk zene.  

Szabolcsi Bence: Zenetörténet 

Forrai Miklós: Ezer év kórusa 

Bartha Dénes: A zenetörténet antológiája 

Nagy Olivér: Partitúraolvasás 

Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatva a kötetekből) 

Bertalotti: 56 solfeggio 

Legányné Hegyi Erzsébet: Bach példatár I–II. 

J. S Bach: Négyszólamú korálfeldolgozások 

Dobszay László: A hangok világa VI. kötet és Útmutató 

Legányné Hegyi Erzsébet: Stílusismeret I–II. 

Legányné Hegyi Erzsébet: Énektanítás Kodály Zoltán művei alapján 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei 

A zenehallgatási anyag partitúrái. 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Prelúdium és fúga a Wohltemperiertes Klavier sorozatból. 

A barokk concertáló stílus megismerése (válogatás G. F. Händel vagy A. Corelli concerto 

grosso sorozataiból). 

Egy barokk versenymű (J. S. Bach: a–moll hegedűverseny) feldolgozása. 

 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló tíz barokk dallamot, két művet Kodály Zoltán pedagógiai műveiből – 

zeneileg stílusosan, pontosan, muzikálisan megszólaltatni. 

Tudjon egy Bach–korált zongorázni, elemezni. 

Ismerje fel a legfontosabb barokk műfajokat hallás és kottakép alapján is. 

Tudjon lejegyezni barokk dallamot funkciós basszussal, illetve imitációs kétszólamú 

barokk idézetet. 

Tudjon egyszerű harmóniamenetet lejegyezni, memorizálni, transzponálni, elemezni. 

Legyen gyakorlata a szopránkulcs olvasásában. 

Legyen képes ismereteit, készségeit alkalmazni zenei olvasásban, írásban, elemzésben. 
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással egyénileg és 

csoportosan.  

– A memoriter anyagból egyéni bemutatások. 

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított 

ismeretek, stílusjegyek alapján.  

 

 

9. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A bécsi klasszikus zene ismereteinek áttekintő ismétlése, elmélyítése.  

– Élményanyaggyűjtés a romantikus zene alkotásaiból a jellegzetes stílusjegyek és 

műfajok, kiemelkedő zeneszerzők munkásságának megismerésével.  

– A zenei készségek elmélyítése, automatizmusa. 

– A zenei áttekintési képesség fejlesztése. 

– Nevelés az értékes zene szeretetére, tudatos zenehallgatásra. 

 

Ismeretanyag, készségfejlesztés 

– A klasszicizmus legfontosabb ritmikai, dallami, harmóniai és formai sajátosságai. 

– Klasszikus dalok, operarészletek, romantikus dalok, duettek, hangszeres darabok 

részleteinek éneklése kottaképről. 

– A hangnemi kitérés, moduláció hallási elmélyítése: éneklése, gyakorlása szolmizálva dó–

váltással, majd ábécés nevekkel. 

– A hármashangzatok és a dominánsszeptim fordításainak éneklése (hangnemekbe 

helyezve) és a hallás utáni felismerés gyakorlása. 

– A szeptimhangzatok éneklése ábécés nevekkel, hangnemekben. 

– A szabályoktól eltérő felépítésű periódusok elemzése.  

– A klasszikus zenére jellemző hangköz–, hangzatmenetek éneklése és lejegyzése. 

– Két– és háromtagúság, da capo forma, rondóforma, variációs forma, szonátaforma 

ismétlése, az ismeretek elmélyítése. 

– Könnyebb Bartók– és Sztravinszkij–dallamok és egyéb XX. századi műrészletek 

éneklése, írása. 

– Tájékozódás 7#, 7b előjegyzésig, hangnemek, hangnemi rokonságok. 

– Moduláció a domináns, szubdomináns és párhuzamos hangnembe, éneklése megfelelő 

dó–váltással és ábécés névvel. 

– Az összetett autentikus zárlat megfigyelése. 

– Kadenciák éneklése ábécés névvel, zongorázása, transzponálása.  

– Funkciós kísérőszólam improvizálása. 

– Hármashangzatok, szeptimhangzatok, dominánsszeptim, szűkített szeptim – ezek 

fordításai, éneklése, hangnembe helyezése. 

– Fentiek megfigyelése, használata a funkciós akkordok, harmóniai menetek árnyaltabbá 

tételében. 

– A klasszikus zene funkciós rendje. 

– Klasszikus periódusok (a szabályostól eltérő felépítésű, moduláló) éneklése, lejegyzése 

funkciós basszussal. 

– A klasszikus zene harmónia–, funkció– és formarendjének fellazulása.  

– Az alteráció, kromatika, enharmónia, távolabbi modulációk megfigyelése éneklése, 

értelmezése. 

– Lebegő tonalitás, atonalitás. 
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– Tercrokon hangnemek. 

– Mellékdominánsok, nónakkordok. 

– Az alt és baritonkulcs bevezetése. 

– Az új, jellegzetes romantikus dallami, harmóniai fordulatok megfigyelése, éneklése, 

felismerése.  

– Szemelvények a romantikus zeneszerzők vokális és hangszeres darabjaiból, éneklés 

szolmizálva, ábécével, alkalmi hangzóval, megszólaltatás zongorán is. 

– Dalok éneklése saját zongorakísérettel. 

– Duettek, kórusművek. 

– Romantikus dallamok lejegyzése. 

– A romantikus zene műfajainak megismerése (szimfonikus költemény, ballada, fantázia, 

impromtu, scherzo, capriccio, romantikus szonáta, versenymű, dalciklus). 

 

Zenei szakkifejezések 

Zárlattípusok. 

Mellékdomináns. Nónakkord. 

Előlegezés, késleltetés.  

Álzárlatok. 

Lebegő tonalitás. 

Dalciklus. 

Szimfonikus költemény.  

Ballada, fantázia, impromtu,  

scherzo, capriccio, rapszódia. 

Programzene. 

Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

 

 

Ajánlott tananyag 

Válogatás a romantika mestereinek vokális, hangszeres és szimfonikus műveiből.  

Válogatás Schubert dalaiból, kamaraműveiből.  

A nemzeti romantika képviselőinek zenéje, műfajainak gazdag változatossága (Liszt 

Ferenc, G. Verdi, R. Wagner, J. Brahms, R. Schumann, 

 F. Chopin, A. Dvořák, M. Muszorgszkij és mások). 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei 

Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő 

feladatgyűjtemény 

Orfeusz Hangzó zenetörténet– sorozat 

Forrai Miklós: Duettek II. 

Forrai Miklós: Ezer év kórusa  

Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa 

Agócsy László: Énekeljünk, muzsikáljunk! 

Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatva a kötetekből) 

Nógrádi László – Németh Rudolf – Puster János: Szolfézs antológia 

Agócsy László: Szállj szép énekszó – 16 egyneműkar 

Legányné Hegyi Erzsébet: Stílusismeret III. 

Frank Oszkár: Schubert–dalok elemzése  

Frank Oszkár: Chopin  

Frank Oszkár: Liszt 

Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához 

Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 
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Várnai Péter: Oratóriumok könyve 

A hét zeneműve sorozat (Szerkesztő: Kroó György) 

Szabolcsi Bence: Zenetörténet 

Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő 

feladatgyűjtemény 

Orfeusz Hangzó zenetörténet– sorozat 

Legányné Hegyi Erzsébet: Stílusismeret III. 

Forrai Miklós: Duettek I–II. 

Forrai Miklós: Ezer év kórusa  

Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa 

Agócsy László: Énekeljünk, muzsikáljunk! 

Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatva a kötetekből) 

Nógrádi László – Németh Rudolf – Puster János: Szolfézs antológia 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei 

Agócsy László: Szállj szép énekszó – 16 egyneműkar 

Póczonyi Mária: Romantikus harmóniák 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

L. Beethoven (zongoraszonáták, versenyművek), 

F. Schubert (dalok, szimfóniák),   

F. Mendelssohn (dalok, duettek, Lieder ohne Worte), R. Schumann (dalok, duettek, 

zongoraverseny), 

J. Brahms (dalok, versenyművek),  

F. Chopin (zongoraművek), H. Berlioz (Fantasztikus szimfónia), Liszt Ferenc 

(zongoraversenyek, rapszódiák, szimfonikus költemények),  

R. Wagner, G. Verdi, Erkel Ferenc (operarészletek),  

M. Muszorgszkij (Egy kiállítás képei), P. I. Csajkovszkij (1812 nyitány),  

B. Smetana (Moldva), A. Dvořák (Új világ szimfónia), G. Mahler (egy szimfónia tétel), R. 

Strauss (Till Eulenspiegel). 

 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló öt romantikus és XX. századi dallamot (téma, idézet), két–két romantikus 

és XX. századi többszólamú művet stílusosan, muzikálisan megszólaltatni. 

Tudjon két–három Bertalotti solfeggiot ének–zongorás előadással megszólaltatni. 

Két–három Bach–korált zongorázni, elemezni. 

Ismerje a romantikus zene legfontosabb stílusjegyeit, műfajait, irányzatait. 

Legyen képes ismereteit, készségeit alkalmazni zenei olvasásban, írásban, elemzésben. 

 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással egyénileg és 

csoportosan.  

– A memoriter anyagból egyéni bemutatások. 

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított 

ismeretek, stílusjegyek alapján.  
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10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– Élményanyaggyűjtés a XX. Század zenéjéből. 

– Ismerkedés a XX. Század zenéjének főbb irányzataival (impresszionizmus, 

expresszionizmus, – folklorizmus, neoklasszicizmus), stílusjegyeivel, néhány 

kiemelkedő zeneszerző alkotásaival. 

– A zenei áttekintési képesség fejlesztése 

– Emeltszintű felkészítés zenei pályára. 

 

Ismeretanyag, készségfejlesztés 

– Énekelhető egy– és többszólamú szemelvények feldolgozása kottakép alapján énekléssel, 

alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel (különös figyelemmel Kodály Zoltán többszólamú 

énekgyakorlataira és Bartók Béla Mikrokozmosz füzeteiből néhány darab (részlet) 

megszólaltatására). 

– Dallamvariánsok, dallamfordítások megfigyelése, éneklése. Tükör, rák és ráktükör 

fordítások. 

– Énekelhető szemelvények a XX. Század többszólamú műveiből. (A könnyebb művek 

éneklése alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel.) 

– Dalok éneklése saját zongorakísérettel. 

– Könnyű kórusművek megszólaltatása. 

– XX. Századi művekből ritmusok megszólaltatása memorizálása, leírása 

– A tenorkulcs bevezetése. 

– Alteráció, kromatika, enharmónia megfigyelése a művekben. 

– Moduláció távolabbi hangnemekbe. 

– Lebegő tonalitás, atonalitás. 

– Egészhangú skála. Akusztikus hangsor. 

– Modellskálák és egyéb skálaformációk.  

– Modális sorok, pentaton és egészhangú hangsorok, akusztikus skála,  

– 1:2, 1:3, 1:5 modellskála éneklése. 

– Polimodális alterációk. 

– Dodekafónia. 

– Szeptimakkordok fordításai, alterált akkordok: mellékdominánsok, szűkített szeptim– és 

bővített szextes akkordok, nónakkordok megfigyelése kottakép alapján művekben, 

hangzatfűzésekben. Gyakorlása különböző hangnemekben.  

– Alfa–akkordok. 

– Tengelyrendszer, polaritás, aranymetszés megfigyelése, fogalmai. 

– Jellegzetes dallami, harmóniai fordulatok felismerése a XIX. és a XX. századi 

zeneszerzők alkotásaiban. 

– Romantikus, valamint XX. századi dallamrészletek olvasása, memorizálása. 

– Reihe sorok megszólaltatása. Lejegyzése hallás után. 

– Romantikus és XX. századi dallamok lejegyzése. 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Tonalitás, atonalitás, bitonalitás, politonalitás. 

– Akusztikus hangsor, egészhangú skála. Dodekafónia. Reihe. 

– Skálamodellek.  

– Témafordítások: tükör, rák, ráktükör.  

– Tengely, polaritás. 

– Aranymetszés. 
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– Komplementer technika. 

– Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

 

 

Ajánlott tananyag 

Énekes megszólaltatásra, elemzésre alkalmas szemelvények válogatása a XX. század 

különféle irányzatainak zenéjéből 

az impresszionizmus : C. Debussy, M. Ravel, O. Respighi, 

a folkloristák: Bartók Béla, Kodály Zoltán, M. de Falla, I. Sztravinszkij, 

az expresszionizmus és a dodekafónia: A. Schönberg és iskolája, I. Sztravinszkij, 

a neoklasszicizmus: A. Honegger, P. Hindemith,  Sz. Prokofjev, I. Sztravinszkij, B. Britten 

valamint más irányzatok (C. Orff, D. Sosztakovics stb.) képviselőinek műveiből. 

Kiegészítőanyag: J.S.Bach korálok, Bertalotti solfeggiok, Kodály Zoltán pedagógiai 

művei. 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei 

Bartók Béla: Mikrokozmosz I–VI. 

Bartók Béla: Kórusművek 

Kodály Zoltán: 66 kétszólamú énekgyakorlat 

Kodály Zoltán: 77 kétszólamú énekgyakorlat 

Kodály Zoltán: Kórusművek 

Párkai István: Modern kórusetűdök 

Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő 

feladatgyűjtemény 

Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához 

Orfeusz Hangzó zenetörténet– sorozat 

Kroó György: Miért szép századunk zenéje? 

Kroó György: Miért szép századunk operája? 

Kókai Rezső – Fábián Imre: Századunk zenéje 

Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 

Várnai Péter: Oratóriumok könyve 

A hét zeneműve sorozat (Szerkesztő: Kroó György) 

Lendvai Ernő: Szimmetria a zenében 

Lendvai Ernő: Bartók stílusa 

Orfeusz Hangzó zenetörténet– sorozat 

Frank Oszkár: Debussy harmóniák 

Frank Oszkár: Mikrokozmosz elemzések 

A. Schönberg: A zeneszerzés alapjai 

Szabó Csaba: Hogyan tanítsuk századunk zenéjét 

Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk 

Szabolcsi Bence: Magyar zenetörténet 

A zenehallgatási anyag partitúrái. 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

C. Debussy: Gyermekkuckó, Noktürnök, 

Kodály Zoltán: Galántai táncok, 

Bartók Béla: Cantata profana, Zene húros–, ütős hangszerekre és cselesztára, Kórusművek, 

Mikrokozmosz, 

A. Honegger: Pacific 236, Johanna a máglyán, 

C. Orff: Carmina Burana, 

Sz. Prokofjev: Klasszikus szimfónia,  
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I. Sztravinszkij: Le Sacre du Printemps,  

B. Britten: Ceremony of Carols, Népdalfeldolgozások. 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló öt művet Bartók Béla és Kodály Zoltán műveiből önállóan – 

kórusműveiből, énekgyakorlataiból éneklőtársakkal zeneileg igényesen előadni.  

Tudjon két zenei részletet a XX. század vagy kortárs zeneszerzők műveiből. 

Ismerje az impresszionizmus, a folklorizmus, a dodekafónia és a neoklasszicizmus 

irányzatát, képviselőit és jelentősebb alkotásaikat. 

Tudjon könnyű XX. századi dallamot lejegyezni. 

Legyen gyakorlata a C–kulcsok olvasásában. 

Ismerje a könnyebb XX. századi skála– és akkordformációkat. 

Ismerje a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseit. 

Legyen igényes, nyitott az értékes zene befogadására. 

Legyen képes ismereteit, készségeit alkalmazni zenei olvasásban, írásban, elemzésben. 

Zenei ismereteit tudja alkalmazni zenehallgatáshoz, hangszeres darabjainak 

megfogalmazásához is. 

 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással egyénileg és 

csoportosan.  

– A memoriter anyagból egyéni bemutatások. 

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított 

ismeretek, stílusjegyek alapján.  

 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

„A” tagozat 

Ismerje és tudja alkalmazni – az alapfokon tanultakon túl – a zenehallgatási anyagban, 

hangszeres darabjaiban és a tanult készségfejlesztési anyagban előforduló ritmuselemeket 

és –képleteket. 

Ismerje a dallamhangok szerepét, tudja ezeket zeneileg értelmezni (melizma, főhang, 

váltóhang, átmenőhang– késleltetés stb.) 

Rendelkezzék biztos tájékozódó képességgel a relatív és abszolút rendszerben 7#, 7b– 

előjegyzésig. 

Tudja a művek hangnemét megállapítani. 

Ismerje 

– a kvintkört, 

– a hétfokú hangsorokat. 

Ismerje 

– az egészhangú skálát, 

– az akusztikus hangsort, 

– a modellskálákat. 

– a hármashangzatok és fordításaik valamint a négyeshangzatok felépítését 

– a dominánsszeptim hangzat fordításait (oldásokkal). 

Ismerje fel a funkciókat hallás után, 

– a hangnemi kitérést és modulációt – kottakép alapján. 

– a romantika hangzásvilágának jellegzetességeit: alterációk, tercrokonság. 
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Ismerje 

– a tonalitás felbomlásának elvét, 

– a bi– és a politonalitást, 

– a Reihe–t. 

Tudja 

– a dodekafónia,  

– az aranymetszés, 

– a cluster fogalmát.  

Legyen ismerete a legfontosabb zenei szerkesztésmódokról. 

Rendelkezzék zenetörténeti áttekintő képességgel. 

Ismerje a zenei korokhoz kapcsolódó legfontosabb zenei formákat és műfajokat. 

Ismerje fel a főbb zenetörténeti korok stílusjegyeit, jellemző műfajait, formáit. 

Tudja ezeket néhány társművészeti alkotással összekapcsolni. 

Tudjon hallás után lejegyezni 

– könnyű klasszikus periódust, funkciót jelző basszussal, 

– könnyű romantikus dallamot, vagy szemelvényt. 

– lapról olvasni a fentiek nehézségi fokának megfelelő dallamot. 

Ismerje a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseit.  

Az általános követelményeken túl 

Rendelkezzék a tanuló  

– olyan zenei áttekintőképességgel, melynek birtokában önállóan meg tudja oldani a 

képesség–készség szintjének megfelelő zenei feladatokat, 

– kialakult zenei ízléssel és ítélő képességgel. 

Tudja a tanuló a megszerzett tudását mind a zeneművek elemzésében, mind hangszeres 

előadásában önállóan, tudatosan alkalmazni. 

 

„B” – tagozat  

Rendelkezzék a tanuló az általános követelményeken túl:  

– a zenei tanulmányok folytatásához szükséges kiművelt hallással, zenei ismeretekkel és 

biztos zenei memóriával, 

– olyan szintű tudással, mely zenei képességeivel együtt alkalmassá teszi szakirányú 

továbbtanulásra, 

– a zenei tanulmányok folytatásához zenei elkötelezettséggel, megfelelő igényes, 

elmélyült, aktív tanulási, gyakorlási képességgel.  

Legyen képes a tanuló 

– a tanult különböző stílusok ritmikai, dallami, harmóniai és formai jelenségeiben 

tájékozódni, 

– a megszerzett tudását mind a zeneművek elemzésében, mind hangszeres előadásában 

önállóan, tudatosan alkalmazni.  

 

Zenei anyag: 

Tudjon a tanuló harminc népdalt stílusosan énekelni és elemezni, öt műdalt – különböző 

zenetörténeti stíluskorszakokból – saját zongorakíséretével előadni. A zenei anyag 

megszólaltatása, előadása legyen muzikális, igényes és stílusos. 

Ismerjen minden zenetörténeti korszakból két–két jelentős művet, tudja azokat formailag 

és harmóniailag elemezni; tudjon ezekből zenei idézetet előadni. 

Tudjon éneklőtársakkal többszólamú énekgyakorlatokat, műveket előadni. 

Tudjon zongora–ének előadásban C–kulcsos műveket megszólaltatni. 

Tudjon biztosan tájékozódni az alap– és középfokon megismert ütemfajtákban. 

Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben. 
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Ismerje az ötfokú, a hétfokú hangsorokat, tudja ezeket az abszolút rendszerben elhelyezni 

és énekelni. 

Tudja a hármas– és négyeshangzatokat felépíteni és adott hangnemekben elhelyezni. 

Ismerje fel ezek fordításait, tudja megnevezni ábécés nevekkel. 

Tudjon lejegyezni 

– barokk kétszólamú idézetet, 

– bécsi klasszikus zenei szemelvényt, 

– könnyű XX. századi dallamot. 

Rendelkezzék zenetörténeti áttekintőképességgel. 

Tudja a zenetörténeti, a történelmi korokat időben összekapcsolni, és társművészeti 

alkotásokhoz kötni. 

Ismerje a zenei szaknyelv legfontosabb zenei kifejezéseit.  

 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

Írásbeli, és/vagy szóbeli vizsga 

A vizsgán az iskola az alábbi feladatsort használja, vagy helyi pedagógiai programja 

alapján hasonló követelményszintű feladatsort állít össze. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Szolfézs  

Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 

 

A vizsga tartalma  

 

Írásbeli vizsga  

„A” tagozat 

1. Egyszólamú barokk vagy romantikus dallam lejegyzése. Az idézet átlagos zenei 

mondat/periódus hosszúságú, egyszerűbb hangnemi kitérést tartalmazhat. A tanuló 

számára adott a kulcs, az előjegyzés, a metrum és a kezdőhang. Az idézet nyolcszor 

hangozhat el. 

 

 2. Egy rövid terjedelmű barokk vagy romantikus mű elemzése. 

A tanuló számára adott a mű kottaképe. Az elemzés szempontjai: a formai felépítés és a 

stílusra jellemző jegyek ismertetése. 

 

„B” tagozat 

1. Imitációs szerkesztésű kétszólamú barokk vagy egyszólamú romantikus dallam 

lejegyzése.  

A tanuló számára adott a kulcs, az előjegyzés, a metrum, és a kezdőhang értékkel. Az 

idézet nyolcszor hangozhat el. 

 

2.  Egy rövid terjedelmű barokk vagy romantikus mű elemzése. 

A tanuló számára adott a mű kottaképe. Az elemzés szempontjai: a formai felépítés és a 

stílusra jellemző jegyek ismertetése. 
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Szóbeli vizsga  

„A” tagozat 

1. Periódus terjedelmű dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy 

hangnévvel; az idézet tartalmazzon változatos ritmikai és dallami fordulatokat, hangnemi 

kitérést, esetleg modulációt. 

 

2.  A vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül tizenöt népdalt, és ismerje azok legfontosabb 

jellemzőit; tudjon énekelni öt műzenei szemelvényt (társasének, hangszerkíséretes darabok 

a reneszánsztól a XX. századig) éneklőtársakkal, ill. hangszerkísérettel (saját kíséret nem 

kötelező), ebből hármat kotta nélkül, és ismerje az énekelt darabok legfontosabb 

jellemzőit. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

„B” tagozat 

1. Periódusnyi dallam lapról éneklése – rövid átnézés után – szolmizálva vagy hangnévvel; 

a dallamban legyenek változatos dallami és ritmikai fordulatok, hangnemi kitérés vagy 

moduláció előfordulhat benne. 

 

2. A vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül tizenöt népdalt, és ismerje azok legfontosabb 

jellemzőit; tudjon énekelni hat műzenei szemelvényt (társasének, hangszerkíséretes 

darabok a reneszánsztól a XX. századig) éneklőtársakkal, ill. hangszerkísérettel (saját 

kíséret nem kötelező), ebből hármat kotta nélkül, és ismerje az énekelt darabok 

legfontosabb jellemzőit. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

A vizsga értékelése  

 

Az írásbeli vizsga értékelése  

– A feladat helyes megoldása, a válaszok pontos, világos jelölése  

– dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 

– Az elemzési szempontokra adott válaszok teljessége, helytállósága, a jelölések 

pontossága. 

 

A szóbeli vizsga értékelése  

– a választott zenei anyag élményszerű megszólaltatása 

– általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei 

szakkifejezések ismerete), 

– zenetörténeti tájékozottság, 

– stílusismeret, 

– formai ismeretek, 

– tájékozódás a zenei műfajok között. 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök: 

Jó minőségű és felhangolt zongora vagy pianínó. Hangjegytábla, szemléltető anyagok, 

ritmushangszerek. 

Megfelelő minőségű audio–vizuális berendezés (magnetofon, DVD, CD–lejátszó). 

A stíluskorszakokat megfelelően bemutató, kellő számú és minőségű hangfelvétel, kotta, 

zenei szakkönyv.  
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1.13.3. KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK 

 

NÉPZENEI ISMERETEK 

Ld: a Kötelező tantárgyaknál 

 

 

SZOLFÉZS  5. évfolyamtól 
Ld: a Kötelező tantárgyaknál 

 

 

NÉPRAJZ  5. évfolyamtól 

 

A néprajz tanítás célja, hogy összefüggéseiben ismertesse meg a tanulókat a hagyományos 

paraszti életmóddal, annak változó kulturális jelenségeivel és belső törvényeivel. 

 

A néprajztanítás feladatai 

Tárja fel a tanulók előtt a magyar népi kultúra 

– kialakulásának folyamatát, történeti fejlődését, 

– a kultúra más területeivel való kapcsolatát, 

– helyét Eurázsia kultúrájában, 

– táji–történeti tagolódását, 

– tantárgyi, szellemi és társadalmi emlékeit, tényeit és összefüggéseit, 

– a rokon népek és a Kárpát–medence népeinek az együttélés során létrejött kulturális 

kölcsönhatását, kapcsolatát. 

 

Kiemelten foglalkozzon a családi, helyi és regionális hagyományok meg– és 

felismerésével, erősítve ezzel a szülőföldhöz kötődésen keresztül a nemzeti és kulturális 

identitást. 

Mutassa be a magyar néprajztudomány szakágazatait, társtudományait, intézményeit, főbb 

kézikönyveit. 

Ösztönözze a tanulót a néprajzi gyűjtés lehetőségeinek megismertetésével az önálló 

gyűjtő– és feldolgozó munkára. 

Alakítsa ki az önálló tájékozódás, problémamegoldás, véleményalkotás igényét és 

képességét. 

Szoktassa a tanulókat a rendszeres ön– és továbbképzésre (múzeumlátogatás, a 

szakirodalom figyelemmel kísérése stb.). 

Segítse elő más népek kulturális értékeinek megértését és befogadását. 

Alapvető követelmény, hogy a népi kultúra fent leírt tényeit és összefüggéseit a tanított 

korosztálynak megfelelő, élményszerű és gyakorlatban átélhető formában közvetítse. 

Néprajz főtárgynál a tananyagot szélesebb szakirodalom bevonásával, önálló gyűjtő 

munkával, minél több forrás elemző bevonásával, mélyebben, részletesebben kell 

megismertetni úgy, hogy a hangsúly a források ismeretén alapuló, tárgyi tudásra épülő 

gondolkodásmódon: az összefüggések felismerésén, értelmezésén legyen. 
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Alapfokú évfolyamok  

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Elméleti ismeretek 

– A kultúra fogalma és tagozódása 

– A magyar népi kultúra történeti gyökerei és fejlődése 

– A hagyományos paraszti életmód és változásai 

– Népek – nemzetek – nemzetiségek 

– A magyar nép táji, történeti tagolódása  

– Dunántúl (általános néprajzi jellemzők) 

– Felföld (általános néprajzi jellemzők) 

– Alföld (általános néprajzi jellemzők)  

– Erdély (általános néprajzi jellemzők) 

– Moldva (általános néprajzi jellemzők) 

– A helyi néprajzi sajátosságok 

– A magyar népszokások rendszere. Népi kalendárium. Őszi népszokások 

– Látogatás a helyi múzeumban 

 

Követelmény 

Vázlatosan ismerje 

– a kultúra, benne a népi kultúra fogalmát és tagozódását. 

– a hagyományos paraszti életmód elemeit. 

– a magyar nép táji, történeti tagolódását. 

– a helyi néprajzi sajátosságokat. 

– a magyar népszokások rendszerét, az őszi népszokásokat. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 

 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Elméleti ismeretek 

– A néprajzi gyűjtőmunka formái, a gyűjtések feldolgozása, felhasználási lehetőségei. 

– Néprajzi forráselemzés 

– Településrendszer, építkezés, lakberendezés 

– A paraszti gazdálkodás rendszere 

– A magyar kézművesség története. A népi kismesterségek 

– A népművészet fogalma, korszakai, területei 

– A textil (szövés, hímzés, lakástextilek, öltözködés) 

– A magyar népviseletek 

– Látogatás a Néprajzi Múzeumban 

– Tavaszi és nyári népszokások 

– A Dunántúl legjelentősebb kistájai és népcsoportjai: Kisalföld, Bakony vidéke, 

Mezőföld, Sárköz, Somogy, Őrség, Göcsej, Hetés, Zala, Ormánság, az Ausztriában, 

Szlovéniában és Horvátországban élő magyar népcsoportok.  

– A magyarországi németek népi kultúrája 
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Követelmény 

Vázlatosan ismerje 

– a néprajzi gyűjtőmunka lehetőségeit. 

– a magyar népi településrendszer, építkezés, lakberendezés jellemzőit. 

– a paraszti gazdálkodás rendszerét. 

– a népi kismesterségeket. 

– a népművészet fogalmát, korszakait, területeit. 

– a népi textilművességet és a magyar népviseleteket. 

– a tavaszi és nyári népszokásokat. 

– a Dunántúl népi kultúráját, beleértve a szlavóniai magyarokat. 

– a magyarországi németek népi kultúráját. 

 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 

 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
 

A tanuló ismerje 

– a magyar népi kultúra nagytájait és népcsoportjait, 

– a folklór, a népművészet fogalmát, részterületeit,  

– a hagyományos paraszti életmód gazdasági, társadalmi tényezőit, változásának 

törvényszerűségeit, 

– a magyar népi településrendszer, építkezés, lakberendezés jellemzőit, 

– a népi kismesterségeket, 

– a magyar népviseletek általános vonásait, a Dunántúl jellemző kistájainak népviseletét, 

– a tavaszi, nyári és őszi népszokásokat, 

– a néprajzi, ezen belül a népzenei gyűjtőmunka lehetőségeit, a gyűjtések feldolgozásának, 

felhasználásának módjait és lehetőségeit. 

 

 

A művészeti alapvizsga követelménye 

 

A vizsga részei 

Gyakorlati vizsga: írásbeli, vagy szóbeli vizsga 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Néprajz 

Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 

 

A vizsga tartalma  

Az írásbeli vizsga 

– A tanult témakörökből összeállított 10 kérdésből álló feladatsor megoldása. 

– Három kijelölt témából szabadon választott kérdés kifejtése. 
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A szóbeli vizsga 

A tanult témakörökből összeállított 2x10 kérdésből álló tételsorból húzott 2 kérdés 

kifejtése.  

– egy a folklór témaköréből, 

– egy a tárgyi vagy társadalmi néprajz témaköréből származzon. 

 

Az írásbeli vizsga értékelése 

– feladatsor: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; 

fogalmazásmód, helyesírás; 

– fogalmazás: információtartalom; felépítés; helyesírás. 

 

A szóbeli vizsga értékelése  

– logikus felépítés, szerkesztettség, tartalmi helyesség, pontosság; 

– általános néprajzi tájékozottság, a szakkifejezések ismerete; 

– önálló, folyamatos előadás. 

 

 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Elméleti ismeretek 

– A magyar nép fejlődéstörténete; helye Eurázsiában, beilleszkedése a közép–kelet–

európai régióba, együttélése a szomszédos népekkel 

– A magyar parasztság kialakulása és sorsa a XX. századig 

– A paraszti társadalom szerkezete és tagozódása (család, rokonság, nemek és 

korcsoportok) 

– A társadalomba való beilleszkedés családi és intézményes formái  

– Társas munkák és összejövetelek 

– Népszokások: téli népszokások 

– Látogatás a helyi múzeumban 

– A népi táplálkozás: nyersanyagok és feldolgozásuk, eszközök, étkek, italok, étkezési 

alkalmak és szokások 

– A Felföld legjelentősebb kistájai és népcsoportjai: Csallóköz, Mátyusföld, Zoborvidék, 

palócok a határon innen és túl 

– A magyarországi szlovákok népi kultúrája 

– Forráselemzés 

 

Követelmény 

Vázlatosan ismerje 

– a paraszti társadalom szerkezetét és tagozódását. 

– társas munkák és összejövetelek alkalmait. 

– az őszi és téli népszokásokat. 

– a népi táplálkozás jellemzőit. 

– a Felföld népi kultúráját. 

– a magyarországi szlovákok népi kultúráját. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 
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4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Elméleti ismeretek 

– Tájak, stílusok szerepe a népművészetben 

– A magyar fazekasság: technológiák, formavilág, táji tagolódás, használat, terjesztés  

– A paraszti kereskedelem színterei, a vásárok. 

– Látogatás a helyi múzeumban 

– A folklór: fogalma, kutatástörténete, részterületei 

– Népköltészeti műfajok a magyar néphagyományban 

– Népköltészet és műköltészet kapcsolata, kölcsönhatása 

– A magyarországi délszláv népek népi kultúrája 

– Az Alföld legjelentősebb tájai és népcsoportjai: Kiskunság, Nagykunság, Jászság, 

Szatmár, Nyírség, Hajdúság, Körösök vidéke, Dél–Alföld, valamint az Ukrajnában, 

Romániában és Szerbiában élő magyar népcsoportok 

– Néprajzi forráselemzés 

 

Követelmény 

Vázlatosan ismerje 

– a tájak, stílusok szerepét a népművészetben. 

– a magyar fazekasságot. 

– a folklór fogalmát, kutatástörténetét, részterületeit. 

– a népköltészeti műfajokat a magyar néphagyományban. 

– a népköltészet és műköltészet kapcsolatát. 

– az Alföld tájegységeinek népi kultúráját. 

– a magyarországi délszlávok népi kultúráját 

Hasznosítsa ismereteit saját népzenei munkájában. 

 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 

 

 

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Elméleti ismeretek 

– Az emberi élet szakaszaihoz és fordulóihoz kötődő szokások (keresztelő, lakodalom, 

temetés) 

– Szimbólumok a népművészetben  

– Faművesség 

– A magyar népi hiedelemvilág és vallásosság 

– A magyar nép táncélete 

– Erdély legfontosabb kistájai és népcsoportjai: Szilágyság, Kalotaszeg, Mezőség, 

Küküllő– vidék, Székelyföld, a gyimesi csángók, a bukovinai székelyek. 

– A magyarországi románok népi kultúrája 

– Néprajzi forráselemzés 
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Követelmény 

Vázlatosan ismerje 

– az emberi élet szakaszaihoz és fordulóihoz kötődő szokásokat (pl. keresztelő, lakodalom, 

temetés). 

– a magyar népi hiedelemvilág és vallásosság jellemzőit. 

– a magyar nép táncéletet. 

– Erdély tájegységeinek népi kultúráját. 

– a magyarországi románok népi kultúráját. 

Hasznosítsa ismereteit saját népzenei munkájában. 

 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 

 

 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Elméleti ismeretek 

– Egyén és közösség szerepe a népi kultúrában, a népművészetben 

– A magyar néprajz tárgyköre, kutatási ágazatai, társtudományai, összefüggéseik.  

– A néprajzi gyűjtések rögzítésének, archiválásának, rendszerezésének lehetőségeit. 

– A magyar néprajztudomány intézményei, folyóiratai, főbb kézikönyvei.  

– Látogatás a Magyar Néprajzi Múzeumban.  

– A magyar néprajzi kutatás forrásai.  

– A népi természetszemlélet 

– Népi gyógyászat 

– Moldva és a szórványok  

– A magyarországi cigányok népi kultúrája 

– Néprajzi forráselemzés 

 

Követelmény 

Vázlatosan ismerje 

– a magyar néprajz kutatási ágazatait.  

– a magyar néprajztudomány intézményeit, folyóiratait, főbb kézikönyveit.  

– a magyar néprajzi kutatás forrásait.  

– a népi természetszemlélet és népi gyógyászat jellemzőit. 

– a moldvai magyarok népi kultúráját. 

– a magyarországi cigányok népi kultúráját. 

– a néprajzi gyűjtések formáit; a gyűjtések rögzítésének, archiválásának, rendszerezésének, 

feldolgozásának, felhasználási lehetőségeit. 

Hasznosítsa ismereteit saját népzenei munkájában. 

 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 
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Követelmények az továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
 

A tanuló áttekintően ismerje 

– a magyar nép fejlődéstörténetét, helyét Eurázsia, ezen belül a Kárpát–medence népeinek 

körében, 

– a magyar parasztság kialakulását és történetét napjainkig, 

– a hagyományos paraszti életmód gazdasági, társadalmi tényezőit, változásának 

törvényszerűségeit, 

– a magyar népi kultúra dialektusait, kistájait és népcsoportjait, 

– a folklór fogalmát, részterületeit, 

– a népművészet fogalmát, részterületeit, 

– a népzenének a népi kultúrában elfoglalt helyét és szerepét, 

– a néprajztudomány történetét, önállósult szakágazatait, intézményeit, 

– a néprajzi gyűjtés és kutatás nagy egyéniségeinek munkásságát, 

– a folklorizmus és folklorizáció jelenségét 

Legyen képes 

– önállóan tájékozódni az érintett témakörök néprajzi szakirodalmában. 

Ismerje 

– a néprajzi, ezen belül a népzenei gyűjtőmunka formáit, a gyűjtések rögzítésének, 

rendszerezésének, feldolgozásának, felhasználásának módjait és lehetőségeit. 

 

 

A művészeti záróvizsga követelménye 

 

A vizsga részei 

Gyakorlati vizsga: írásbeli, vagy szóbeli vizsga 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Néprajz 

Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 

 

A vizsga tartalma  

Az írásbeli vizsga 

– A tanult témakörökből összeállított 20 kérdésből álló feladatsor megoldása. 

– Három kijelölt témából szabadon választott kérdés kifejtése. 

 

A szóbeli vizsga 

A tanult témakörökből összeállított 2x20 kérdésből álló tételsorból húzott 2 kérdés 

kifejtése, melyek közül 

– egy a folklór témaköréből, 

– egy a tárgyi vagy társadalmi néprajz témaköréből származzon. 

 

Az írásbeli vizsga értékelése 

– feladatsor: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; 

fogalmazásmód, helyesírás; 

– fogalmazás: információtartalom, objektív és szubjektív tartalom megfelelő aránya; 

felépítés; helyesírás. 
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A szóbeli vizsga értékelése  

– a vizsga követelményeinek való megfelelés 

– logikus felépítés, szerkesztettség, tartalmi helyesség, pontosság 

– általános néprajzi tájékozottság, a szakkifejezések ismerete 

– önálló, folyamatos előadás 

 

Ajánlott tananyag évfolyambontás nélkül 

Magyar Néprajzi Lexikon: www.mek.oszk.hu/02100/02115/html 

Magyar Néprajz kötetei: www.mek.oszk.hu/02100/02152/html 

A magyar folklór (Szerk.: Voigt Vilmos). Budapest, 1998. 

Balassa Iván – Ortutay Gyula: Magyar Néprajz. Budapest. 1979. 

Bihari Anna – Pócs Éva: Képes magyar néprajz. Budapest, 1985. 

Fél Edit – Hofer Tamás – K.Csilléry Klára: A magyar népművészet. Budapest, 1969. 

Kis magyar néprajz a Rádióban. (Szerk.: Jávor Kata, Küllős Imola, Tátrai Zsuzsanna), 

Budapest, 1978. 

Kósa László: Néphagyományunk évszázadai. Budapest, 1976. 

Kósa László: A magyar néprajz tudománytörténete. Budapest, 1989. 

Kósa László – Filep Antal: A magyar nép táji–történeti tagolódása. Budapest, 1978. 

Kósa László – Szemerkényi Ágnes: Apáról fiúra Budapest, 1973. 

A felsorolt szakirodalom további ajánlásokat tartalmaz az egyes témák részletes 

tanulmányozásához. 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök: 

Megfelelő minőségű audio – vizuális berendezés (DVD, CD, video – lejátszó, televízió, 

vagy számítógép és projektor). 

A tananyagban szereplő néprajzi témaköröket sokoldalúan bemutató néprajzi 

szakirodalom, beleértve a kép –és hangfelvételeket is, valamint földrajzi, történelmi és 

néprajzi térképek. 

 

 

 

NÉPI KAMARAZENE  5. évfolyamtól  

 

A népzene tanításában a kamarazenének kiemelt jelentősége van, hiszen a népzene 

alapvetően közösségi műfaj. A hagyományos népzenei gyakorlatban fontos szerepe van két 

vagy több hangszer együttes játékának, a hangszeres – énekes együttmuzsikálásnak, 

melyhez gyakran társul a néptánc is. A társas zenélés segíti a tanulókat megszerzett egyéni 

tudásuk gyarapítására, alkalmazására. Közösségformáló jellege elősegíti az együttműködés 

képességének (közös munka, alkalmazkodás, felelősségvállalás, irányítókészség, 

irányíthatóság, tolerancia, kommunikációs készség) megerősödését, azon viselkedési 

formák tanulását, amelyek alapján a tanuló konstruktívan be tud illeszkedni és aktívan 

részt tud venni a társas zenélés különböző formáiban (szólistaszerep, kísérőfunkció, ének–, 

tánckíséret, táncház). 

A kamarazene hat az emberi kapcsolatok fejlődésére, hozzájárulva ezzel a harmonikusabb 

személyiség kialakulásához. Elmélyíti a kapcsolatot a hagyomány és ennek a mindennapi 

életben való alkalmazása között, ösztönzi a tanulókat a közös éneklésre, akár saját 

örömükre, akár koncerteken, táncházakban, ünnepeken való közreműködés formájában. 

A kamarazene tantárgy alá tartozik a 2–8 fő közötti, tetszőleges összeállítású hangszeres 

és/vagy vokális tanulókból álló együttes. 
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A népi kamarazene tanítás feladatai 

Ismertesse meg a tanulókat 

– a hangszeres és énekes népzene világával, gyakoroltassa a hangzó anyagok, kották 

egyéni és közös feldolgozását, ezek szabad alkalmazását, a zenei anyag folyamatos, 

dallam–, ritmus– és stílushű megszólaltatását, fejlesztve az igényességet a jó hangzásra, 

lendületes megszólalásra. 

– az egymással társítható népi hangszerek sajátosságaival. 

– a népi variációs, rögtönzésszerű hangszeres dallamvezetés alapvető szabályaival. 

– a zene logikájával, különös tekintettel a népzene sajátos gondolkodásmódjának, a 

dallam– és harmóniavilág és a formai szerkezet összefüggéseinek, a ritmus és intonáció 

hajlékonyabb értelmezésének, a nyelv sajátságaival is összefüggő hangsúlyviszonyainak 

jellemzőire. 

 

Tegye lehetővé 

– a hangszeresek és énekesek számára, hogy megismerjék az énekes dallamok hangszeres 

változatait, a hangszeren játszott dallamok szövegeit. 

– hogy a tanuló a saját hangszerén kívül, más népi hangszereket is megismerhessen. 

– hogy a tanuló gazdagítsa zenei műveltségét a szomszéd– és rokonnépek népzenéjének 

befogadásával, megtanulásával. 

 

Ösztönözze a tanulókat 

– népzenei műveltségük elmélyítésére, eredeti hangfelvételek, kottakiadványok és az 

elméleti szakirodalom önálló tanulmányozására. 

– a népzenei hagyomány elemző megismerésére. 

– a hagyományőrzéshez való kapcsolódás tudatos kapcsolódására. 

– a táncházakban való aktív muzsikálásra, mely élményszerűen ötvözi a hagyományos népi 

kultúra egységét: zene, ének, tánc. 

 

Készítse fel a tanulókat 

– a hagyományos népzenei kamarazenélés önálló művelésére, 

– a szólamok önálló, technikailag magas szintű, stílushű elsajátítására és megszólaltatására. 

 

Fordítson figyelmet 

– az egymás játékához, valamint az énekesekhez vagy táncosokhoz való alkalmazkodásra.  

 

Járuljon hozzá  

– a kamarazenéléshez nélkülözhetetlen figyelemmegosztó és alkalmazkodóképesség fej-

lesztésével a tanuló személyiségének, egyéniségének formálásához. 

 

Fejlesztési feladatok 

A kamarazene oktatásban az évfolyamok fejlesztési követelményei függenek a résztvevők 

egyéni tudásszintjétől, a hangszeres és/vagy énekes tanulók adott tanévre vonatkozó 

létszámától, arányától, az együttmuzsikáló hangszerek összeállításától. Ezért minden 

kamaracsoportra érvényes, éves szintekre lebontott fejlesztési követelményeket nem lehet 

megadni.  

A népzene sajátossága, hogy az állandó zenei formációk mellett alkalmi 

együttmuzsikálásban is társulhatnak a rendelkezésre álló hangszerek. Helyezzük előtérbe 

azonban a népi kamarazenélés hagyományos formáinak, alkalmainak, funkcióinak 

megismertetését. 
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Az alábbiakban a fejlesztési feladatokat a kamarazenélésre jellemző ismeretek és 

készségek szerint csoportosítva soroljuk fel, avval, hogy a képzés során ezek kialakítása és 

szintjének fejlesztése a képzés célja. 

 

A társas muzsikálás gyakorlati ismeretei 

– Beintés–leintés. 

– Közös levegővétel és intés. 

– Lassítás, gyorsítás jelzése. 

– A kamaraegyüttes elhelyezkedésének szempontjai. 

– Igénykeltés a pontos tagolás, a tiszta szólamvezetés, a világos megformálás, a 

differenciált dinamika, a fejlett hangszínkultúra iránt. 

 

A hangolással, intonációval összefüggő ismeretek 

– A hangolás módja az adott hangszer sajátosságaiból kiindulva. 

– A saját hangszer és a kamarapartnerek hangszerének hangolása. 

– Transzponálás, a transzpozíció fogalma. 

– A saját hangszer és a kamarapartnerek hangszerének intonációs és egyéb jellemzői. 

– A saját hangszer intonációs hibáinak javítási lehetőségei (levegőmennyiség, szájtartás, 

kéztartás, vonótartás–módosítás,). 

– A vokális intonációban a temperált hangszerekhez való alkalmazkodás elsajátítása. 

– A vokális intonáció és az adott előadóterem akusztikai kapcsolata. 

– Az akusztikus intonáció alapvető tudnivalói. 

 

A zenei stílusokra, műfajokra vonatkozó ismeretek 

– A játszott művek formája, harmóniai világa 

– A játszott művek elhelyezése a zenetörténetben. 

– A disszonancia–konszonancia fogalma, felismerése, megvalósítása. 

 

A kamarazenei játékkal összefüggő képességek, készségek fejlesztése 

– Lapról olvasás. 

– Memorizálás képessége. 

– A belső hallás fejlesztése. 

– Intonációs készség. 

– Az improvizációs készség fejlesztése. 

– A figyelem megosztása a saját és a többi szólam, illetve az összhangzás közt. 

– Alkalmazkodás a hangképzés, dinamika, karakter, stílus stb. terén. 

– Színgazdag játék valamennyi dinamikai tartományban, tiszta intonációval. 

– Az önállóság megszerzése a zenei elemzés, értelmezés, a variációképzés területén is.  

– A jó megfigyelőkészség, memória, a gyors hallás utáni tanulás, a biztos kottaolvasási 

készség fejlesztése.  

– Meggyőző zenei–, előadói élményt keltő hangszerjáték biztos tempótartással szóló és 

kísérő szerepkörben, változatos kamarazenei összeállításokban. 

 

1. évfolyam 

 

Ajánlott tananyag 

Az öt népzenei dialektus (Dunántúl, Észak, Alföld, Erdély, Moldva) kistájaiból a 

kamaracsoport korosztályától, hangszerösszetételétől, létszámától függően választott 

népzenei anyag, mely tartalmazzon parlando rubato előadásmódú népdalokat és különböző 

karakterű, lüktetésű, ritmikájú, tempójú táncdallamokat. 
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Követelmények 

A tanuló legyen képes 

– megadott hangra önállóan hangolni, 

– hangolni, intonálni a hangológép jelzéseinek megfelelően, 

– be– illetve leintésre játékát pontosan megkezdeni és befejezni, 

– be– és leinteni, 

– a beintés alapján a helyes tempót azonnal felvenni, 

– biztosan tempót tartani, 

– intonációs hibáit javítani a tanár jelzései alapján, 

– a tanár jelzései alapján hangerőben alkalmazkodni, 

– stílusosan játszani a tanult népzenei dialektus dallamait. 

 

A tanuló legyen tisztában 

– saját hangszere intonációs jellemzőivel, 

– a különböző ütemfajták ütemsúlyaival, 

– a népzenei dialektusok hangszeres és énekes zenéjének sajátos stílusával, műfajaival, 

jellemzőivel. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Két különböző karakterű és tempójú népdalokat tartalmazó összeállítás a tanév közben 

megismert népzenei tájak anyagából. 

– A tanév közben megismert népzenei tájak anyagából egy táncfüzér, táncrend előadása 

koncerten, táncházban. 

 

 

2. évfolyam 

 

Ajánlott tananyag 

Az öt népzenei dialektus (Dunántúl, Észak, Alföld, Erdély, Moldva) kistájaiból a 

kamaracsoport korosztályától, hangszerösszetételétől, létszámától függően választott 

népzenei anyag, mely tartalmazzon parlando rubato előadásmódú népdalokat és különböző 

karakterű, lüktetésű, ritmikájú, tempójú táncdallamokat. 

 

Követelmények 

A tanuló legyen képes 

– játék közben új tempót felvenni a partner jelzése alapján, 

– lassítani–gyorsítani a partner jelzése alapján, 

– tempóváltozásokat ő maga is jelezni. 

– stílusosan játszani a tanult népzenei dialektus dallamait. 

 

A tanuló legyen tisztában 

– az együttesben szereplő hangszerek hangolásával (C–hangolású vagy transzponáló 

jellegével), 

– a saját hangszerére jellemző intonációs hibák javítási lehetőségeivel, 

– a játszott népzenei dialektus hangszeres, énekes népzenei anyagának jellegzetességeivel. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Két különböző karakterű és tempójú népdalokat tartalmazó összeállítás és egy táncfüzér, 

táncrend előadása a tanév közben megismert népzenei tájak anyagából. 
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Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

 A tanuló legyen képes  

– szükség esetén önállóan hangolni, 

– önállóan, tisztán intonálni, 

– pontos ritmusban, biztos tempótartással játszani, 

– új tempót felvenni, tempót változtatni a kamarapartner jelzései alapján, 

– saját maga is jelezni a tempóváltozásokat, 

– hiba esetén az összjáték komolyabb mérvű megzavarása nélkül tévedését kiigazítani, 

szólamába újból bekapcsolódni, 

– szólamát magas szintű hangszertudással, stílusérzékkel megszólaltatni, 

– figyelmét megosztani a saját és a többiek szólama között, 

– állandóan figyelemmel kísérni az együttes összjátékát, 

– saját szólamát önállóan megtanulni és kigyakorolni akár kotta, akár hangzóanyag 

alapján, 

– zeneiskolai tanulmányai befejezését követően a kamarazene önálló művelésére. 

 

Rendelkezzék 

– a társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, alkalmazkodóképességgel, 

– a játszott népzenei anyagra vonatkozó sokrétű ismerettel, 

– kottaolvasási, illetve hangzóanyag feldolgozási készséggel. 

 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Kamarazene főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

Két különböző karakterű és tempójú népdalokat tartalmazó összeállítás és egy táncfüzér, 

táncrend előadása a tanév közben megismert népzenei tájak anyagából. 

 

A vizsga értékelése  

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangszerkezelés, 

– technikai felkészültség, 

– állóképesség.  

– hangképzés, 

– intonáció, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– változó tempók önállóan és együttesben, 
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– előadásmód, 

– alkalmazkodóképesség, 

– szép, érthető szövegmondás (vokális kamarazene). 

 

 

Továbbképző évfolyamok 

 

3. évfolyam 

 

Ajánlott tananyag 

Az öt népzenei dialektus (Dunántúl, Észak, Alföld, Erdély, Moldva) kistájaiból a 

kamaracsoport korosztályától, hangszerösszetételétől, létszámától függően választott 

népzenei anyag, mely tartalmazzon parlando rubato előadásmódú népdalokat és különböző 

karakterű, lüktetésű, ritmikájú, tempójú táncdallamokat.  

 

Követelmények 

A tanuló legyen képes 

– figyelmét megosztani a saját és a többiek szólama közt, 

– saját szólamának szerepét önállóan felismerni, annak megfelelően szólamát kiemelni 

vagy háttérbe helyezni, 

– figyelemmel kísérni az összhangzást is, 

– a tanár útmutatásainak megfelelően hangképzésben, dinamikában, artikulációban stb. 

alkalmazkodni. 

– stílusosan játszani a tanult népzenei dialektus dallamait. 

 

A tanuló legyen tisztában 

– a játszott népzenei dialektus hangszeres, énekes népzenei anyagának jellegzetességeivel, 

– az együttjátszó hangszerek intonációs és egyéb jellemzőivel, 

– az akusztikus intonáció alapvető tudnivalóival. 

 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Két különböző karakterű és tempójú népdalokat tartalmazó összeállítás és egy táncfüzér, 

táncrend előadása a tanév közben megismert népzenei tájak anyagából. 

 

 

4. évfolyam 

 

Ajánlott tananyag 

Az öt népzenei dialektus (Dunántúl, Észak, Alföld, Erdély, Moldva) kistájaiból a 

kamaracsoport korosztályától, hangszerösszetételétől, létszámától függően választott 

népzenei anyag, mely tartalmazzon parlando rubato előadásmódú népdalokat és különböző 

karakterű, lüktetésű, ritmikájú, tempójú táncdallamokat. 

 

Követelmények 

A tanuló legyen képes 

– együttesével önállóan elhelyezkedni a próba illetve a koncert színhelyén, az akusztikai és 

egyéb körülményeket is szem előtt tartva,  

– saját szólamán belül és a partnerekhez is önállóan intonálni, 

– önállóan alkalmazkodni a hangképzés, dinamika, stílus, artikuláció stb. terén, 
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– stílusosan játszani a tanult népzenei dialektus dallamait. 

– kb. félórányi műsort koncentráltan, koncertszerűen végigjátszani. 

 

A tanuló legyen tisztában a játszott népzenei dialektus hangszeres, énekes népzenei 

anyagának jellegzetességeivel. 

 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Két különböző karakterű és tempójú népdalokat tartalmazó összeállítás és egy táncfüzér, 

táncrend előadása a tanév közben megismert népzenei tájak anyagából. 

 

 

5. évfolyam 

 

Ajánlott tananyag 

Az öt népzenei dialektus (Dunántúl, Észak, Alföld, Erdély, Moldva) kistájaiból a 

kamaracsoport korosztályától, hangszerösszetételétől, létszámától függően választott 

népzenei anyag, mely tartalmazzon parlando rubato előadásmódú népdalokat és különböző 

karakterű, lüktetésű, ritmikájú, tempójú táncdallamokat. 

 

Követelmények 

A tanuló legyen képes 

– készségszinten használni az elmúlt négy évben tanult ismereteket. 

– irányítani a kamaracsoport játékát, ill. alkalmazkodni az irányításhoz 

– önállóan kijavítani, ill. kijavíttatni a felmerülő intonációs problémákat 

– meghallani, felismerni a tempóvétel következtében kialakuló pozitív és negatív zenei 

folyamatokat. 

– stílusosan játszani a tanult népzenei dialektus dallamait. 

 

A tanuló legyen tisztában a játszott népzenei dialektus hangszeres, énekes népzenei 

anyagának jellegzetességeivel. 

 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Két különböző karakterű és tempójú népdalokat tartalmazó összeállítás és egy táncfüzér, 

táncrend előadása a tanév közben megismert népzenei tájak anyagából. 

 

 

6. évfolyam 

 

Ajánlott tananyag 

Az öt népzenei dialektus (Dunántúl, Észak, Alföld, Erdély, Moldva) kistájaiból a 

kamaracsoport korosztályától, hangszerösszetételétől, létszámától függően választott 

népzenei anyag, mely tartalmazzon parlando rubato előadásmódú népdalokat és különböző 

karakterű, lüktetésű, ritmikájú, tempójú táncdallamokat. 

 

Követelmények 

A tanuló legyen képes 

– teljesen önállóan alkalmazkodni a hangképzés, dinamika, stílus, artikuláció stb. terén, 

– az előző évek ismeretanyagának teljesen önálló alkalmazására 
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– stílusosan játszani a tanult népzenei dialektus dallamait. 

– kb. félórányi műsort koncentráltan, koncertszerűen végigjátszani 

 

A tanuló legyen tisztában a játszott népzenei dialektus hangszeres, énekes népzenei 

anyagának jellegzetességeivel. 

 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Két különböző karakterű és tempójú népdalokat tartalmazó összeállítás és egy táncfüzér, 

táncrend előadása a tanév közben megismert népzenei tájak anyagából. 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

A tanuló legyen képes 

– figyelmét megosztani a saját és a többiek szólama közt, 

– saját szólamának szerepét önállóan felismerni, annak megfelelően szólamát kiemelni 

vagy háttérbe helyezni, 

– figyelemmel kísérni az összhangzást is, 

– saját szólamán belül és a partnerekhez is önállóan intonálni, 

– önállóan kialakítani az adott népzenei dialektus előadásához illő hangképzést, dinamikát, 

artikulációt stb.  

 

A tanuló legyen tisztában 

– a játszott népzenei dialektus hangszeres, énekes népzenei anyagának jellegzetességeivel. 

– az együttjátszó hangszerek intonációs és egyéb jellemzőivel, 

– az akusztikus intonáció alapvető tudnivalóival. 

 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Kamarazene főtárgy  

„A” tagozat: minimum 20 perc 

 

A vizsga tartalma 

Koncertszerű 30 perces előadás. Anyagát az öt népzenei dialektus (Dunántúl, Észak, 

Alföld, Erdély, Moldva) kistájainak népzenei anyagából, a kamaracsoport korosztályától, 

hangszerösszetételétől, létszámától függően kell kiválasztani. Tartalmazzon parlando 

rubato előadásmódú népdalokat és különböző karakterű, lüktetésű, ritmikájú, tempójú 

táncdallamokat, táncfüzéreket, táncrendet. 

 

A vizsga értékelése  

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangszerkezelés, 

– technikai felkészültség, 
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– állóképesség,  

– hangképzés, 

– intonáció, 

– díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– speciális technikai elemek alkalmazása 

– előadásmód, 

– alkalmazkodóképesség, 

– szép, érthető szövegmondás (vokális kamarazene) 

– népzenei stílushűség. 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök: 

A létszámhoz igazodva: kottapultok, karfa nélküli székek. 

Felvételek készítésére és visszahallgatására alkalmas audio– és video felvevő és lejátszó 

berendezések. 

 

 

 

NÉPI ZENEKAR  5. évfolyamtól 

 

A népzene alapvetően közösségi műfaj. A hagyományos népzenei gyakorlatban fontos 

szerepe van több hangszer együttes játékának, a hangszeres – énekes együttmuzsikálásnak, 

melyhez gyakran társul a néptánc is. A társas zenélés segíti a tanulókat megszerzett egyéni 

tudásuk gyarapítására, alkalmazására. Közösségformáló jellege elősegíti az együttműködés 

képességének (közös munka, alkalmazkodás, felelősségvállalás, irányítókészség, 

irányíthatóság, tolerancia, kommunikációs készség) megerősödését, azon viselkedési 

formák tanulását, amelyek alapján a tanuló konstruktívan be tud illeszkedni és aktívan 

részt tud venni a társas zenélés különböző formáiban (szólistaszerep, kísérőfunkció, ének–, 

tánckíséret, táncház). 

Az együttmuzsikálás hat az emberi kapcsolatok fejlődésére, hozzájárulva ezzel a 

harmonikusabb személyiség kialakulásához. Elmélyíti a kapcsolatot a hagyomány és ennek 

a mindennapi életben való alkalmazása között, ösztönzi a tanulókat a közös éneklésre, akár 

saját örömükre, akár koncerteken, táncházakban, ünnepeken való közreműködés 

formájában. 

A zenekar tantárgy alá tartozik a 8 fő fölötti, tetszőleges összeállítású hangszeres és/vagy 

vokális tanulókból álló együttes. 

A néphagyományban, a hagyományos összetételű zenekari formációknál ilyen létszámú 

együttmuzsikálás csak alkalomszerűen szólal meg. Az együtténeklésben azonban ez 

tekinthető a legáltalánosabb formának: a gyermekjátékok, karikázók, a jeles napokhoz 

kapcsolódó szokásdalok, a mulatságok, lakodalmak, a vallásgyakorlás alkalmain, a 

temetés, virrasztás, a katonaság, a közös munkák és a spontán összeverődések (pl. 

pinceszer) alkalmával a kötetlen, szabad kezdeményezésen alapuló éneklés a természetes. 

A folklórmozgalmakban számos új jelenség, forma segíti a népzene nagyobb létszámú 

használatát. A kialakuló énekegyüttesek, népdalkörök, citerazenekarok előadásában népdal 

összeállításokat hallhatunk. Rendkívül fontos azonban a népzenei rögtönzés és variálás 

készségeinek kialakítása és gyakorlása, melyhez lehetőséget teremt a zenekari forma is. 
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A népi zenekar tanításának feladatai 

Ismertesse meg a tanulókat 

– a hangszeres és énekes népzene közösségi formáival, gyakoroltassa a hangzó anyagok, 

kották egyéni és közös feldolgozását, ezek szabad alkalmazását, a zenei anyag 

folyamatos, dallam–, ritmus– és stílushű megszólaltatását, fejlesztve az igényességet a jó 

hangzásra, lendületes megszólalásra. 

– az egymással társítható népi hangszerek sajátosságaival. 

– a népi variációs, rögtönzésszerű hangszeres dallamvezetés alapvető szabályaival. 

– a zene logikájával, különös tekintettel a népzene sajátos gondolkodásmódjának, a 

dallam– és harmóniavilág és a formai szerkezet összefüggéseinek, a ritmus és intonáció 

hajlékonyabb értelmezésének, a nyelv sajátságaival is összefüggő hangsúlyviszonyainak 

jellemzőire. 

 

Tegye lehetővé 

– a hangszeresek és énekesek számára, hogy megismerjék az énekes dallamok hangszeres 

változatait, a hangszeren játszott dallamok szövegeit. 

– hogy a tanuló a saját hangszerén kívül, más népi hangszereket is megismerhessen. 

– hogy a tanuló gazdagítsa zenei műveltségét a szomszéd– és rokonnépek népzenéjének 

befogadásával, megtanulásával. 

 

Ösztönözze a tanulókat 

– népzenei műveltségük elmélyítésére, eredeti hangfelvételek, kottakiadványok és az 

elméleti szakirodalom önálló tanulmányozására. 

– a népzenei hagyomány elemző megismerésére. 

– a hagyományőrzéshez való kapcsolódás tudatos kapcsolódására. 

– a táncházakban való aktív muzsikálásra, mely élményszerűen ötvözi a hagyományos népi 

kultúra egységét: zene, ének, tánc. 

 

Készítse fel a tanulókat 

– a hagyományos népzenei kamarazenélés önálló művelésére, 

– a szólamok önálló, technikailag magas szintű, stílushű elsajátítására és megszólaltatására. 

 

Fordítson figyelmet 

– az egymás játékához, valamint az énekesekhez vagy táncosokhoz való alkalmazkodásra.  

 

Járuljon hozzá  

– a kamarazenéléshez nélkülözhetetlen figyelemmegosztó és alkalmazkodóképesség fej-

lesztésével a tanuló személyiségének, egyéniségének formálásához. 

 

Fejlesztési feladatok 

A népi zenekar oktatásában az évfolyamok fejlesztési követelményei függenek a 

résztvevők egyéni tudásszintjétől, a hangszeres és/vagy énekes tanulók adott tanévre 

vonatkozó létszámától, arányától, az együttmuzsikáló hangszerek összeállításától. Ezért 

minden zenekarra érvényes, éves szintekre lebontott fejlesztési követelményeket nem lehet 

megadni.  

A népzene sajátossága, hogy az állandó zenei formációk mellett alkalmi 

együttmuzsikálásban is társulhatnak a rendelkezésre álló hangszerek. Helyezzük előtérbe 

azonban a népzene hagyományos formáinak, alkalmainak, funkcióinak megismertetését. 

A népzenében a kamarazenének és a nagyobb létszámú zenekaroknak nincs eltérő, 

különálló repertoárja. A létszám nem a zenei anyag kiválasztásában, hanem az 
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előadásmódban játszik elsősorban szerepet. 

Az alábbiakban a fejlesztési feladatokat ismeretekek és készségek szerint csoportosítva 

soroljuk fel. A képzés során ezek kialakítása és szintjének fejlesztése a képzés célja. 

 

A társas muzsikálás gyakorlati ismeretei 

– Beintés–leintés. 

– Közös levegővétel és intés. 

– Lassítás, gyorsítás jelzése. 

– A zenekar elhelyezkedésének szempontjai. 

– Igénykeltés a pontos tagolás, a tiszta szólamvezetés, a világos megformálás, a 

differenciált dinamika, a fejlett hangszínkultúra iránt. 

 

A hangolással, intonációval összefüggő ismeretek 

– A hangolás módja az adott hangszer sajátosságaiból kiindulva. 

– A saját hangszer és a kamarapartnerek hangszerének hangolása. 

– Transzponálás, a transzpozíció fogalma. 

– A saját és a zenekari tagok hangszerének intonációs és egyéb jellemzői. 

– A saját hangszer intonációs hibáinak javítási lehetőségei (levegőmennyiség, szájtartás, 

kéztartás, vonótartás–módosítás,). 

– A vokális intonációban a temperált hangszerekhez való alkalmazkodás elsajátítása. 

– A vokális intonáció és az adott előadóterem akusztikai kapcsolata. 

– Az akusztikus intonáció alapvető tudnivalói. 

 

A zenei stílusokra, műfajokra vonatkozó ismeretek 

– A játszott művek formája, harmóniai világa 

– A játszott művek elhelyezése a zenetörténetben. 

– A disszonancia–konszonancia fogalma, felismerése, megvalósítása. 

 

A kamarazenei játékkal összefüggő képességek, készségek fejlesztése 

– Lapról olvasás. 

– Memorizálás képessége. 

– A belső hallás fejlesztése. 

– Intonációs készség. 

– Az improvizációs készség fejlesztése. 

– A figyelem megosztása a saját és a többi szólam, illetve az összhangzás közt. 

– Alkalmazkodás a hangképzés, dinamika, karakter, stílus stb. terén. 

– Színgazdag játék valamennyi dinamikai tartományban, tiszta intonációval. 

– Az önállóság megszerzése a zenei elemzés, értelmezés, a variációképzés területén is.  

– A jó megfigyelőkészség, memória, a gyors hallás utáni tanulás, a biztos kottaolvasási 

készség fejlesztése.  

– Meggyőző zenei–, előadói élményt keltő hangszerjáték biztos tempótartással szóló és 

kísérő szerepkörben, változatos zenekari összeállításokban. 

 

1. évfolyam 

 

Ajánlott tananyag 

Az öt népzenei dialektus (Dunántúl, Észak, Alföld, Erdély, Moldva) kistájaiból a zenekar 

korosztályától, hangszerösszetételétől, létszámától függően választott népzenei anyag, 

mely tartalmazzon parlando rubato előadásmódú népdalokat és különböző karakterű, 

lüktetésű, ritmikájú, tempójú táncdallamokat. 
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Követelmények 

A tanuló legyen képes 

– megadott hangra önállóan hangolni, 

– hangolni, intonálni a hangológép jelzéseinek megfelelően, 

– be– illetve leintésre játékát pontosan megkezdeni és befejezni, 

– be– és leinteni, 

– a beintés alapján a helyes tempót azonnal felvenni, 

– biztosan tempót tartani, 

– intonációs hibáit javítani a tanár jelzései alapján, 

– a tanár jelzései alapján hangerőben alkalmazkodni, 

– stílusosan játszani a tanult népzenei dialektus dallamait. 

 

A tanuló legyen tisztában 

– saját hangszere intonációs jellemzőivel, 

– a különböző ütemfajták ütemsúlyaival, 

– a népzenei dialektusok hangszeres és énekes zenéjének sajátos stílusával, műfajaival, 

jellemzőivel. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Két különböző karakterű és tempójú népdalokat tartalmazó összeállítás a tanév közben 

megismert népzenei tájak anyagából. 

– A tanév közben megismert népzenei tájak anyagából egy táncfüzér, táncrend előadása. 

 

 

2. évfolyam 

 

Ajánlott tananyag 

Az öt népzenei dialektus (Dunántúl, Észak, Alföld, Erdély, Moldva) kistájaiból a zenekar 

korosztályától, hangszerösszetételétől, létszámától függően választott népzenei anyag, 

mely tartalmazzon parlando rubato előadásmódú népdalokat és különböző karakterű, 

lüktetésű, ritmikájú, tempójú táncdallamokat. 

 

Követelmények 

A tanuló legyen képes 

– játék közben új tempót felvenni a zenekar vezetőjének jelzése alapján, 

– tempóváltozásokat ő maga is jelezni. 

– stílusosan játszani a tanult népzenei dialektus dallamait. 

 

A tanuló legyen tisztában 

– a zenekarban szereplő hangszerek hangolásával (C–hangolású vagy transzponáló 

jellegével), 

– a saját hangszerére jellemző intonációs hibák javítási lehetőségeivel, 

– a játszott népzenei dialektus hangszeres, énekes népzenei anyagának jellegzetességeivel. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Két különböző karakterű és tempójú népdalokat tartalmazó összeállítás és egy táncfüzér, 

táncrend előadása a tanév közben megismert népzenei tájak anyagából. 
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3. évfolyam 

 

Ajánlott tananyag 

Az öt népzenei dialektus (Dunántúl, Észak, Alföld, Erdély, Moldva) kistájaiból a zenekar 

korosztályától, hangszerösszetételétől, létszámától függően választott népzenei anyag, 

mely tartalmazzon parlando rubato előadásmódú népdalokat és különböző karakterű, 

lüktetésű, ritmikájú, tempójú táncdallamokat. 

 

Követelmények 
A tanuló legyen képes 

– figyelmét megosztani a saját és a többiek szólama közt, 

– saját szólamának szerepét önállóan felismerni, annak megfelelően szólamát kiemelni 

vagy háttérbe helyezni, 

– figyelemmel kísérni az összhangzást is, 

– a tanár útmutatásainak megfelelően hangképzésben, dinamikában, artikulációban stb. 

alkalmazkodni. 

– stílusosan játszani a tanult népzenei dialektus dallamait. 

 

A tanuló legyen tisztában 

– a játszott népzenei dialektus hangszeres, énekes népzenei anyagának jellegzetességeivel, 

– az együttjátszó hangszerek intonációs és egyéb jellemzőivel, 

– az akusztikus intonáció alapvető tudnivalóival. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Két különböző karakterű és tempójú népdalokat tartalmazó összeállítás és egy táncfüzér, 

táncrend előadása a tanév közben megismert népzenei tájak anyagából. 

 

 

4. évfolyam 

 

Ajánlott tananyag 

Az öt népzenei dialektus (Dunántúl, Észak, Alföld, Erdély, Moldva) kistájaiból a zenekar 

korosztályától, hangszerösszetételétől, létszámától függően választott népzenei anyag, 

mely tartalmazzon parlando rubato előadásmódú népdalokat és különböző karakterű, 

lüktetésű, ritmikájú, tempójú táncdallamokat. 

 

Követelmények 

A tanuló legyen képes 

– együttesével önállóan elhelyezkedni a próba illetve a koncert színhelyén, az akusztikai és 

egyéb körülményeket is szem előtt tartva,  

– saját szólamán belül önállóan intonálni, 

– önállóan alkalmazkodni a hangképzés, dinamika, stílus, artikuláció stb. terén, 

– stílusosan játszani a tanult népzenei dialektus dallamait. 

– kb. félórányi műsort koncentráltan, koncertszerűen végigjátszani. 

A tanuló legyen tisztában a játszott népzenei dialektus hangszeres, énekes népzenei 

anyagának jellegzetességeivel. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Két különböző karakterű és tempójú népdalokat tartalmazó összeállítás és egy táncfüzér, 

táncrend előadása a tanév közben megismert népzenei tájak anyagából. 
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5. évfolyam 

 

Ajánlott tananyag 

Az öt népzenei dialektus (Dunántúl, Észak, Alföld, Erdély, Moldva) kistájaiból a zenekar 

korosztályától, hangszerösszetételétől, létszámától függően választott népzenei anyag, 

mely tartalmazzon parlando rubato előadásmódú népdalokat és különböző karakterű, 

lüktetésű, ritmikájú, tempójú táncdallamokat. 

 

Követelmények 

A tanuló legyen képes 

– készségszinten használni az elmúlt négy évben tanult ismereteket. 

– irányítani a zenekar játékát, ill. alkalmazkodni az irányításhoz 

– önállóan kijavítani, ill. kijavíttatni a felmerülő intonációs problémákat 

– meghallani, felismerni a tempóvétel következtében kialakuló pozitív és negatív zenei 

folyamatokat. 

– stílusosan játszani a tanult népzenei dialektus dallamait. 

A tanuló legyen tisztában a játszott népzenei dialektus hangszeres, énekes népzenei 

anyagának jellegzetességeivel. 

 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Két különböző karakterű és tempójú népdalokat tartalmazó összeállítás és egy táncfüzér, 

táncrend előadása a tanév közben megismert népzenei tájak anyagából. 

 

 

6. évfolyam 

 

Ajánlott tananyag 

Az öt népzenei dialektus (Dunántúl, Észak, Alföld, Erdély, Moldva) kistájaiból a zenekar 

korosztályától, hangszerösszetételétől, létszámától függően választott népzenei anyag, 

mely tartalmazzon parlando rubato előadásmódú népdalokat és különböző karakterű, 

lüktetésű, ritmikájú, tempójú táncdallamokat. 

 

Követelmények 

A tanuló legyen képes 

– teljesen önállóan alkalmazkodni a hangképzés, dinamika, stílus, artikuláció stb. terén, 

– az előző évek ismeretanyagának teljesen önálló alkalmazására 

– stílusosan játszani a tanult népzenei dialektus dallamait. 

– kb. félórányi műsort koncentráltan, koncertszerűen végigjátszani 

A tanuló legyen tisztában a játszott népzenei dialektus hangszeres, énekes népzenei 

anyagának jellegzetességeivel. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Két különböző karakterű és tempójú népdalokat tartalmazó összeállítás és egy táncfüzér, 

táncrend előadása a tanév közben megismert népzenei tájak anyagából. 
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Követelmények a program elvégzése után 

 

A tanuló legyen képes 

– figyelmét megosztani a saját és a többiek szólama közt, 

– saját szólamának szerepét önállóan felismerni, annak megfelelően szólamát kiemelni 

vagy háttérbe helyezni, 

– figyelemmel kísérni az összhangzást is, 

– saját szólamán belül és a partnerekhez is önállóan intonálni, 

– önállóan kialakítani az adott népzenei dialektus előadásához illő hangképzést, dinamikát, 

artikulációt stb.  

 

A tanuló legyen tisztában 

– a játszott népzenei dialektus hangszeres, énekes népzenei anyagának jellegzetességeivel. 

– az együttjátszó hangszerek intonációs és egyéb jellemzőivel, 

– az akusztikus intonáció alapvető tudnivalóival. 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök: 

A létszámhoz igazodva: kottapultok, karfa nélküli székek. 

Felvételek készítésére és visszahallgatására alkalmas audiovizuális felvevő és lejátszó 

berendezések. 
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1.14. A SZÍN- ÉS BÁBMŰVÉSZETI ÁG SPECIÁLIS SZABÁLYOZÁSA 
 

1.14.1 AZ ALAPFOKÚ SZÍNMŰVÉSZETI-BÁBMŰVÉSZETI KÉPZÉS 

CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 

 

1. Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó színházi-bábszínházi nevelés – figyelembe 

véve a tanulók érdeklődését, életkori sajátosságait, előzetes színházi-dramatikus 

tapasztalatait – lehetőséget biztosít a színművészet-bábművészet iránt vonzódó tanulók 

képességeinek fejlesztésére, ismereteik gyarapítására, művészeti kifejező készségeik 

kialakítására, a művészeti szakterületen való jártasság megszerzésére és gyakorlására. 

 

2. A képzés lehetővé teszi a színművészet területén 

- minél változatosabb dramatikus tevékenységformákban való részvételt; 

- a színpadi megjelenítés törvényszerűségeinek megismerését; 

- differenciált feladatokon keresztül a dramatikus technikák és a színházi konvenciók 

megismerését, azok széles körű alkalmazását; 

- az alapvető színpadtechnikai eljárások megismerését; 

- a színjáték kulturális tradícióinak megismerését; 

- a tanulók drámával és színházzal kapcsolatos fogalmi készletének, aktív szókincsének 

bővítését; 

- azt, hogy a tanulók az élet más területein elsajátított ismereteiket, készségeiket a 

színjátékban is alkalmazni tudják; 

- minél több élő és felvett színházi előadás, köztük társaik által készített produkciók 

megtekintését; 

- a színházi-drámai formával való kísérletezést, továbbá a színjátéknak mint művészi 

kommunikációs formának megtapasztalását; 

- azt, hogy a tanulók egyénileg és csoportosan előadást tervezhessenek, létrehozhassanak, 

illetve a létrejött előadást bemutathassák; a közös alkotómunka örömteli együttlétét; 

- az önkifejezést; 

- az önértékelést annak érdekében, hogy a tanulók képessé váljanak saját eredményeik 

felismerésére, és azokat a színházi tanulmányaik során hasznosítani is tudják. 

 

3. A képzés lehetővé teszi a bábművészet területén 

- minél változatosabb bábos tevékenységformákban való részvételt; 

- a bábos és maszkos játékok kulturális tradícióinak megismerését; 

- a bábszínpadi megjelenítés törvényszerűségeinek megismerését (tér, idő, kép, ritmus, 

tempó stb.); 

- az alapvető bábszínpadi technikák megismerését; 

- a bábjátékos technikákkal való kísérletezést, továbbá a bábjáték mint művészi 

kommunikációs forma megtapasztalását; 

- a tanulók bábjátékkal kapcsolatos fogalmi készletének, aktív szókincsének bővítését; 

- a tanulók képesség és adottság szerinti differenciált foglalkoztatását; 

- az önkifejezést; 

- az önértékelést annak érdekében, hogy a tanulók képessé váljanak saját eredményeik 

felismerésére, és azokat bábos tanulmányaik során hasznosítani is tudják; 

- a tanulók másutt szerzett ismereteinek (tánc- és mozgásművészet, dráma, történelem, 

irodalom, vizuális kultúra stb.) alkalmazását, esetenként integrálását; 
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- azt, hogy a tanulók egyénileg és csoportosan előadást tervezhessenek, létrehozhassanak, 

illetve a létrejött előadást bemutathassák; 

- minél több élő és felvett bábelőadás, köztük társaik által készített produkciók 

megtekintését. 

 

 

 

1.14.2 A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEI 

 

1. A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 

intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 

intézmény utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

 

2. A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának 

módja 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi 

vizsgatantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 

programja figyelembevételével kell meghatározni. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát 

szervező intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a 

tanuló felkészültsége és tudása. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, 

amennyiben az nem felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja. 

Azoknál a vizsgatantárgyaknál, amelyeknél a vizsga tartalmában csoportos gyakorlatsor 

szerepel, ott a szaktanár a megadott gyakorlatok köréből kiválasztott három különböző 

gyakorlatsort állít össze, amelyből a vizsgán a vizsgabizottság által kijelölt egy 

gyakorlatsort kell elvégezniük a tanulóknak csoportos formában, a szaktanár irányításával. 

 

 

Vizsgatantárgyak a színjáték tanszakon 

 

A művészeti alapvizsga tantárgyai: 

- drámajáték, 

- beszédgyakorlatok vagy mozgásgyakorlatok. 

 

A művészeti záróvizsga tantárgyai: 

- színjáték, 

- egy választott tantárgy az alábbiak közül 

= beszédgyakorlatok, 

= mozgásgyakorlatok, 

= vers- és prózamondás, 

= tánc- és mozgásszínházi tréning, 

= kreatív zenei gyakorlat, 

= színházismeret, 

= beszédtechnika. 
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Színjáték tanszakon a fent megjelölt választható tantárgyak közül vizsgatantárgynak csak 

az a tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagógiai programja szerint biztosít, 

valamint amely esetében a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az előírt 

tantárgyi követelményeknek eleget tett. 

 

3. A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 
Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti 

alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti 

tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként – a versenyfelhívásban meghatározott 

helyezést, teljesítményt, szintet eléri. 

Ha a tanuló már rendelkezik a színművészeti és bábművészeti ág valamelyik tanszakán 

vers- és prózamondás, kreatív zenei gyakorlat vagy beszédtechnika tantárgyakból 

megszerzett művészeti záróvizsga-bizonyítvánnyal, akkor az adott tantárgyakból a vizsga 

alól felmentés adható. 

 

4. Előrehozott vizsga 

Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is 

szervezhető. 

Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai 

tanulmányi követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az iskolai 

tanulmányok teljes befejezése előtt, egyes vizsgatárgyból első alkalommal tett művészeti 

alapvizsga, illetve záróvizsga. 

Színjáték tanszakon beszédgyakorlatok, valamint mozgásgyakorlatok tantárgyból 

előrehozott záróvizsga szervezhető. 

 

5. A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsgatantárgyanként 

külön-külön osztályzattal kell minősíteni. 

A színházismeret vizsgatantárgy osztályzatát az előzetesen elkészített írásbeli feladat és a 

szóbeli vizsgarész osztályzatának számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt 

tizedre végződik, a vizsgatantárgy végső osztályzatának meghatározásában a szóbeli 

vizsgarész osztályzata a döntő. 

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, 

úgy annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán 

figyelembe kell venni. 

A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból kapott 

osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a 

végső eredmény meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a döntő. 

Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi 

előírt vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, 

illetve vizsgatantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a 

tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból kell javítóvizsgát tennie, 

amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 
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1.14.3. A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 

 

Tanszakok és tantárgyak 

 

Színjáték tanszak 

Főtárgy: dráma és színjáték 

 

Kötelezően választható tantárgyak:  

beszéd és vers (1. alapfokú évfolyamtól) 

mozgás és tánc (1. alapfokú évfolyamtól) 

zene és ének (1. alapfokú évfolyamtól) 

színházismeret (3. alapfokú évfolyamtól) 

 

Választható tantárgyak: a színjáték és bábjáték tanszak bármelyik tantárgya 

 

 

Óraterv 

 

Színjáték tanszak 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Kötelezően 

választható 

tantárgyak 

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Választható 

tantárgyak 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Összes óra 2–4 
2–

4 

4–

6 

4–

6 

4–

6 
4–6 4–6 

4–

6 

4–

6 

4–

6 

4–

6 

4–

6 

 

 

A fenti táblázat Összes óra rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, 

míg a második helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez 

szükséges időre utalnak. 

A tanszak kötelezően előírt tantárgyainak és azok óraszámainak a figyelembevétele mellett 

a tanuló más tanszak, valamint más művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok 

tanítási óráin részt vehet. 

Ha az intézmény az ajánlott minimális heti összóraszámot biztosítja, akkor az ezen felül 

tanított választható tantárgyakat heti 0,5 órában is oktathatja. 

A dráma és színjáték tantárgy heti óraszáma a helyi tantervekben heti 2 óra is lehet, ha a 

beszéd és vers, valamint a mozgás és tánc tantárgyakat minimálisan heti 1–1 órában önálló 

tantárgyként oktatja az iskola. 

 

A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) 

Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a 

továbbképző évfolyamainak számát jelentik.  

 

A tanítási órák időtartama: 45 perc 
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1.14.4. A SZÍN– ÉS BÁBMŰVÉSZETI OKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI 

KÖVETELMÉNYEI 

 

Kiemelt kompetenciák a színművészet területén 

Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség nem szükséges 

 

Szakmai kompetenciák 

Színházi alapfogalmak/szakkifejezések alkalmazása 

Drámai/színházi konvenciók alkalmazása 

Meghatározó történeti és kortárs színházi stílusok felismerése 

A színházi műfajok felismerése 

A szöveg– és előadáselemzés meghatározó szempontjainak, a színészi alkotómunka 

fázisainak, főbb összetevőinak megismerése, alkalmazása 

Drámai szövegek értő – színészi szempontokat figyelembe vevő – olvasása 

Különböző színészi technikák megismerése és alkalmazása 

Színházi improvizáció 

Karakterábrázolás nyelvi, beszédtechnikai, illetve mozgásos eszközökkel 

Előadásban (játékban) szerepek megformálása 

A rendezői instrukciók mentén végzett munka 

Más művészeti ágak területéről származó ismereteinek alkalmazása a szerepalkotás során 

Színházi előadások elemzése, értékelése 

 

Személyes kompetenciák 

Önállóság 

Döntésképesség 

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 

Mozgáskoordináció 

Fejlődőképesség, önfejlesztés 

 

Társas kompetenciák 

Kapcsolatteremtő készség 

Kezdeményezőkészség 

Empatikus készség 

Tolerancia 

Kommunikációs rugalmasság 

Adekvát metakommunikáció 

Konfliktusmegoldó készség 

 

Módszerkompetenciák 

Kreativitás, ötletgazdagság 

Problémamegoldás 

Figyelem összpontosítás 

Helyzetfelismerés 

Kritikus gondolkodás 
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1.14.5. A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEI 

 

A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 

intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett.  

Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 

intézmény utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

 

 A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi 

vizsga tantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 

programja figyelembevételével kell meghatározni. A művészeti alapvizsga és záróvizsga 

feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény állítja össze oly módon, 

hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása. A művészeti 

alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, amennyiben az 

nem felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja. 

 

Vizsga tantárgyak  

Színjáték tanszak 

A művészeti alapvizsga tantárgyai:  

dráma és színjáték, valamint  

egy választott tantárgy az alábbiak közül 

beszéd és vers 

mozgás és tánc 

zene és ének 

színházismeret 

 

A művészeti záróvizsga tantárgyai: 

dráma és színjáték, valamint  

egy választott tantárgy az alábbiak közül 

beszéd és vers 

mozgás és tánc 

zene és ének 

színházismeret 

 

Színjáték tanszakon a fent megjelölt választható tantárgyak közül vizsga tantárgynak csak 

az a tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagógiai programja szerint biztosít, 

valamint amely esetében a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az előírt 

tantárgyi követelményeknek eleget tett. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti 

alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti 

tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként – a versenyfelhívásban meghatározott 

helyezést, teljesítményt, szintet eléri. 

Ha a tanuló már rendelkezik a színművészeti és bábművészeti ág valamelyik tanszakán 

beszéd és vers, mozgás és tánc, zene és ének, színházismeret tantárgyakból megszerzett 

művészeti alapvizsga vagy záróvizsga–bizonyítvánnyal, akkor az adott tantárgyakból a 

vizsga alól felmentés adható. 
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A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsga tantárgyanként 

külön–külön osztályzattal kell minősíteni. 

Azokban a tantárgyakban, ahol a tantárgy vizsgája több vizsgarészből áll, ott a tantárgy 

osztályzatát a vizsgarészek osztályzatának számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás 

eredménye öt tizedre végződik, a vizsga tantárgy végső osztályzatának meghatározásában 

a szóbeli vizsgarész osztályzata a döntő. 

A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott 

osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a 

végső eredmény meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a döntő. 

Eredményes művészeti, alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi 

előírt vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, 

illetve vizsga tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a 

tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból kell javítóvizsgát tennie, 

amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 

 

 

1.14.6. SZÍNJÁTÉK TANSZAK -  FŐTÁRGY 

 

DRÁMA ÉS SZÍNJÁTÉK 

 

A dráma és színjáték főtárgy elsődleges célja, hogy a színházművészet – ezen belül is 

elsősorban a színjáték – iránt érdeklődő tanulók számára lehetőséget biztosítson a drámán 

és színjátékon keresztül történő önkifejezésre, közösségi alkotásra, a kommunikációs és 

előadói képességeik fejlődésére, a színházi alkotófolyamaton keresztül a színpadi munka 

alapjainak elsajátítására, a színházon keresztül önmagukra és a világra vonatkozó kérdések 

megfogalmazására és a válaszok keresésére.  

A tantárgy oktatása során a célokat a közösségben végzett dramatikus tevékenység 

élményén, a játék örömén keresztül érjük el. 

A tantárgy feladata, hogy a folyamatos fejlesztés eredményeképpen a tanuló váljon képessé 

a dráma és a színház értő befogadására, értelmezésére, illetve művészi együttműködésen 

keresztül, tanulótársaival együtt, drámai és színházi produktumok létrehozatalára. 

 

 

Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a csoportos játék örömét 

– a csoportos játék szabályait 

– az érzékszervek működésének jelentőségét 

– az alapvető emberi, állati mozgássémákat 

– a jelenet kezdetének és befejezésének fontosságát 

– a szerepjátékokban való részvétel élményét 

– a dramatikus munkához szükséges népi gyermekjátékokat, kiszámolókat, mondókákat, 

gyerekdalokat, énekes–táncos játékokat, gyerekverseket, népmeséket 
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Fejlessze a tanulók 

– érzékszerveinek működését, érzékelését 

– ritmusérzékét 

– megfigyelő– és utánzóképességét 

– mozgásos ügyességét, koordinációját 

– együttműködési képességét 

– hallási figyelmét 

– figyelemösszpontosító (koncentráló) képességét 

– szabálytudatát 

– közösségtudatát 

 

Ösztönözze a tanulókat 

– környezetük megfigyelésére, megismerésére, az arról való véleményalkotásra 

– társaikkal való nyugodt kapcsolat kialakítására, egymás elfogadására 

– versek, mesék meghallgatására, értelmezésére 

– a hétköznapi szabályok és a csoportos játék szabályainak betartására és betartatására 

– a nemkívánatos (pl. agresszív) viselkedésformák visszaszorítására 

– a játék örömének másokkal való megosztására 

 

 

Tananyag 

Bemelegítő mozgásos játékok 

– Versenyjátékok, nagymozgásos játékok 

– Népi kiszámoló– és fogócskajátékok 

– Egyszerű mozgáselemeket is tartalmazó körjátékok, népi játékok 

– Egyszerű mímes játékok tanári narrációra 

– Rövidebb versek, mesék kísérése mozgással 

 

Érzékelő játékok 

– Színek, formák, illatok, ízek felismerése, csoportosítása, megkülönböztetése 

– Az érzékszervek által keltett érzetek megfogalmazása 

– Az idő észlelésének fejlesztése 

 

Ritmusgyakorlatok 

– Egyenletes lüktetés érzékeltetése mondókázással 

– Szöveges és mozgásos ritmusjátékok 

– Tempótartás (gyors és lassú) különböző térformákban 

– Természetes ritmusok felfedezése és mozgásos lekövetése 

 

Beszédgyakorlatok 

– Hangok utánzása 

– Beszédszervek ügyesítése játékos formában (ajak–, nyelvgyakorlatok) 

– Beszédre késztető játékok 

 

Utánzó játékok 

– Testtartás és mozgás utánzása 

– Hétköznapi tevékenységek utánzása 

– Állatok mozgásának utánzása 
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Memória– és koncentrációfejlesztő játékok 

– Mondókák, kiszámolók, találós kérdések 

– Mozgásos és szöveges figyelemfejlesztő játékok 

 

Szerepjátékok, szabályjátékok 

– Népi gyermekjátékok 

– Énekes–táncos játékok 

– Mozgásos (testnevelési) játékok 

– Egyszerű szerkezetű drámajátékok 

 

Csoportos improvizációs játékok 

– Mondókák, gyerekdalok feldolgozása 

– Gyerekversek feldolgozása 

 

Komplex drámafoglalkozások 

– Mesei motívum vagy meserészlet vagy rövidebb mese feldolgozása tanári 

közreműködéssel (térmeghatározás, szimuláció, a teljes csoportot megmozgató szerepjáték, 

a tanár szerepben, szertartás, állókép, némajáték) 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– az érzékszervek működésének funkcióját, jelentőségét 

– a jelenet kezdetének és befejezésének fontosságát 

– a dramatikus munkához szükséges népi gyermekjátékokat, kiszámolókat, mondókákat, 

gyerekdalokat, énekes–táncos játékokat, gyerekverseket, népmeséket (mindegyikből 

legalább egyet) 

 

Legyenek képesek 

– adottságaiknak megfelelően a látáshoz és halláshoz kapcsolódó differenciált és pontos 

érzékelésre 

– a csoportos ritmusjátékokban való aktív részvételre 

– alapvető emberi, állati mozgássémák utánzására, a csoportos utánzó játékokban való 

aktív részvételre 

– legalább egy vers vagy rövid meserészlet önálló elmondására 

– a beszéd és a mozgás összekapcsolására csoportos játék során 

– a szerepjátékokban, csoportos improvizációkban való részvételre 

– társaikkal való együttműködésre 

 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a csoportos improvizációs játék örömét 

– a csoportos játék szabályait 

– az alapvető emberi, állati mozgássémákat 

– a bemelegítéshez használható mozgásos (testnevelési) játékokat 

– az alapvető ritmushangszerek használatát 
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– a dramatikus munkához szükséges újabb népi gyermekjátékokat, mondókákat, gyerek-

dalokat, gyerekverseket, népmeséket 

– egyes drámajátékok szabályait 

 

Fejlessze a tanulók 

– érzékszerveinek működését, érzékelését 

– ritmusérzékét 

– megfigyelő– és utánzóképességét 

– mozgásos ügyességét, koordinációját 

– együttműködési képességét 

– hallási figyelmét 

– figyelemösszpontosító (koncentráló) képességét 

– kifejezőkészségét 

– helyzetfelismerési képességét 

– szabálytudatát 

– közösségtudatát 

 

Ösztönözze a tanulókat 

– környezetük megfigyelésére, megismerésére, az arról való véleményalkotásra 

– társaikkal való nyugodt kapcsolat kialakítására, egymás elfogadására 

– versek, mesék meghallgatására, értelmezésére 

– az önállóan olvasott versek, mesék élményének megosztására 

– a hétköznapi szabályok és a csoportos játék szabályainak betartására és betartatására 

– a nemkívánatos (pl. agresszív) viselkedésformák visszaszorítására 

– a játék örömének másokkal való megosztására 

 

Tananyag 

Mozgásgyakorlatok 

– Fogójátékok 

– Versenyjátékok, nagymozgásos játékok 

– Mozgáselemeket tartalmazó körjátékok, népi játékok 

– Mímes játékok tanári narrációra 

 

Érzékelő játékok 

– Az érzékszervek által keltett érzetek megfogalmazása 

– Színkompozíciók összehasonlítása 

– Tájékozódás hangok segítségével, tapintással, szaglással 

– Az idő észlelésének fejlesztése 

 

Ritmusgyakorlatok 

– Szöveges és mozgásos ritmusjátékok 

– Tempótartás különböző térformákban 

– Futások irányváltoztatással 

– Ritmushangszerek és mozgás 

 

Beszédgyakorlatok 

– Beszédre késztető játékok 

– Beszédgimnasztikai gyakorlatok 

– Beszédszervek ügyesítése játékos formában 
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Utánzó játékok 

– Egyszerű mozgástükrözések 

– Hétköznapi tevékenységek és mesterségek jellemző gesztusainak utánzása 

– Állatmozgások, természeti jelenségekhez kapcsolódó mozgások utánzása 

 

Memória– és koncentrációfejlesztő játékok 

– Versek, mondókák szöveg nélkül, csak mozgással 

– Összetettebb mozgásos és szöveges figyelemfejlesztő játékok 

 

Szerepjátékok, szabályjátékok  

– Népi gyermekjátékok 

– Mozgásos (testnevelési) játékok 

– Egész csoportos és páros munkára épülő drámajátékok 

– Vetélkedőjátékok 

 

Komplex drámafoglalkozások 

– Mesei motívum vagy meserészlet, vagy rövidebb mese feldolgozása tanári 

közreműködéssel (térmeghatározás, közös rajzolás, üzenetek, szimuláció, a teljes 

csoportot megmozgató szerepjáték, a tanár szerepben, szertartás, állókép, némajáték) 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a csoportos játék szabályait 

– az alapvető emberi, állati mozgássémákat 

– a bemelegítéshez során használt mozgásos (testnevelési) játékokat 

– a megismert ritmushangszerek használatát 

– a dramatikus munkához szükséges népi gyermekjátékokat, mondókákat, gyerekdalokat, 

gyerekverseket, népmeséket (az újonnan – tanultak közül mindegyikből legalább egyet) 

– egyes drámajátékok szabályait 

 

Legyenek képesek 

– adottságaiknak megfelelően differenciált és pontos érzékelésre 

– a csoportos ritmusjátékokban való aktív részvételre 

– alapvető emberi, állati mozgássémák utánzására, a csoportos utánzó játékokban való 

aktív részvételre 

– legalább egy újonnan tanult vers és rövid meserészlet önálló elmondására 

– a beszéd és a mozgás összekapcsolására a játékok során 

– a szerepjátékokban, csoportos improvizációkban való részvételre 

– társaikkal való együttműködésre 

 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a képzelet és az emlékezet szerepét, fontosságát  

– az egyszerű mozgáselemek összekapcsolását 

– a tér használatát és az abban való tájékozódást 
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– a helyszín fogalmát, jelentőségét 

– a figyelemösszpontosítás fontosságát, alapvető technikáit 

– a beszédtevékenység részeit (légzés, hangadás, kiejtés) 

– rövidebb prózai mesék dramatikus feldolgozásának folyamatát 

– a hang tulajdonságait (pl. mélység, magasság) 

– a legfontosabb légző– és hangképző gyakorlatokat 

– a ritmikus mozgással kombinált koncentrációs gyakorlatokat 

 

Fejlessze a tanulók 

– együttműködő képességét 

– képzelőerejét 

– mozgásos improvizációs képességét 

– térbeli tájékozódását 

– figyelem–összpontosító képességét 

– megfigyelő képességét 

– problémamegoldó képességét 

– ritmusérzékét 

– légzőkapacitását 

– hangképzését 

– artikulációs képességét 

 

Ösztönözze a tanulókat 

– maguk és környezetük egyre tudatosabb megfigyelésére 

– a közlésformák egyre differenciáltabb alkalmazására 

– társaikkal való együttműködésre 

– gondolataik és érzelmeik pontos kifejezésére 

– a csoporton belüli aktív és kezdeményező munkára 

– kiscsoportokban önállóan végzett tevékenységre 

 

Tananyag 

Mozgásgyakorlatok 

– Összekapaszkodó, érintésére törekvő, érintés elől elhúzódó, a gimnasztika gyakorlatait 

játékos szituációba tevő gyakorlatok (pl.: váll–, térdérintős játékok, nehezített speciális 

helyzetű fogók) 

– Lazító és feszítő gyakorlatok 

– Térformáló, térérzékelő játékok: játékos formában különböző térformák felvétele, 

formálása, kikerüléses gyakorlatokban térérzék–fejlesztés körjátékok, lánc–típusú népi 

játékok 

– Szabad mozgás zenére önállóan és a társakkal együttműködve 

 

Beszédgyakorlatok 

– Légzőgyakorlatok 

– A saját és a társak légzésének megfigyelése nyugalmi állapotban, tevékenység során (pl. 

tűzfújás), beszéd közben; a tapasztalatok megfogalmazása 

– Fúvójátékok (pl. lyukas kulcs, síp, szájharmonika fúvása) a kilégzés erejének és 

hosszának tanulmányozására; folyamatos és szaggatott fúvások 

– Indirekt légzőgyakorlatok (pl. „gumibaba” felfújása, leeresztése) 

– Hanggyakorlatok 

– A hangadás megfigyelése (ásítás, nevetés, lelkiállapotok, hangulatok tükröződése a 

hangban) 
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– A hang tulajdonságairól szerzett tapasztalatok megfogalmazása (magas–mély, halk 

hangos) 

– Egymás hangjának felismerése, utánzása 

– Hangkitalálás (a saját hangtól eltérő hangzások játékos próbálgatása)  

– Szavak, rövid mondatpárok játékos variálása 

– Játékos hangerő–gyakorlatok 

– Artikulációs gyakorlatok 

– A kiejtés, az artikulációs mozgások megfigyelése 

– A beszédszervek mozgásának „ügyesítése” szavak, szólamok ismételgető ejtésével 

– Szájról olvasás – kezdetben hangok, majd szavak 

– Szóláncok pontos hangzó– és szóvégejtéssel  

– Hangsúlygyakorlatok  

– A szóhangsúly gyakorlása (az első szótag nyomatékos ejtésének gyakorlása egyre 

hosszabb szavakban) 

– Az összetett szavak előtagjának és a teljes személynév első tagjának hangsúlya 

 

Fantáziajátékok 

– Elképzelt tárgyak, helyszínek, figurák részletes kigondolása csoportban 

– A közösen kitalált figurák, helyszínek, tárgyak köré szervezett játék 

 

Ritmikus mozgással kombinált koncentrációs gyakorlatok 

– Játékos, mozgással és szöveggel összekapcsolt ritmikus koordinációs gyakorlatok (pl.: 

versek, mondókák ütemezése tapssal, járással, mozgással különböző tempóban) 

– Térkitöltő gyakorlatok 

– Ritmikus, mozgással és szöveggel összekapcsolt számolós gyakorlatok 

– Gyermekversek, mondókák ritmus– és mozgásváltással 

 

Dramatikus játékok 

– Mimetikus (egyéni és csoportos) improvizációk zenére 

– Szituációs játékok pl. szó, mondat, helyszín megadásával 

 

Komplex drámafoglalkozások 

– Központi figura köré épülő dráma (hangaláfestés, szerep a falon, térképek és ábrák 

készítése, állókép, gyűlés, véletlenül meghallott beszélgetés, képaláírás, maszkok, 

beépített szereplő, gondolatkövetés konvenciók felhasználásával) 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a tér használatát és az abban való tájékozódást 

– a helyszín fogalmát, jelentőségét 

– a figyelemösszpontosítás fontosságát, alapvető technikáit 

– a beszédtevékenység részeit (légzés, hangadás, kiejtés) 

– a hang tulajdonságait (pl. mélység, magasság) 

– a legfontosabb légző– és hangképző gyakorlatokat 

– a ritmikus mozgással kombinált koncentrációs gyakorlatokat 

 

Legyenek képesek 

– egyszerű képzettársításra, annak játékbeli alkalmazására 

– egyes érzelmi állapotok verbális és mozgásos kifejezésére 

– a tanult mozgáselemek összekapcsolására 
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– az adott tér használatára és az abban való tájékozódásra 

– a helyszín fogalmának alkalmazására, jelentőségének felismerésére 

– a tanult beszédgyakorlatok tudatos alkalmazására 

– tanári irányítás mellett zajló komplex dramatikus tevékenységben való részvételre 

 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a figyelem–összpontosítás tudatos alkalmazását 

– a megfigyelés és önmegfigyelés fontosságát 

– a bizalomra épülő kapcsolatteremtés és kapcsolattartás szabályait 

– a tiszta, érthető beszéd alapjait 

– a történet, a jelenet, jelenet kezdete és vége, a főhős, a szereplők fogalmát 

– a szereplők ábrázolását segítő egyes technikákat (pl. beszédstílus, testtartás) 

– a beszédtevékenység részeinek egymásrautaltságát 

– a feszítés–lazítás alapgyakorlatait 

– a mimikai bemelegítés gyakorlatait 

 

Fejlessze a tanulók 

– figyelem–összpontosító képességét  

– megfigyelő képességét 

– együttműködő képességét 

– verbális megnyilvánulásainak tisztaságát 

– fogalmazási és kifejező képességét 

– dramatizáló képességét 

– rögtönzési képességét 

– elméleti drámaelméleti tudását 

 

Ösztönözze a tanulókat 

– figyelmük tudatos összpontosítására 

– a külvilág és önmaguk érzékeny megfigyelésére 

– önálló és tudatos kapcsolatteremtésre 

– a nemkívánatos viselkedésformák konstruktív visszajelzésére, megváltoztatására 

– önálló verbális megnyilvánulásra 

– pontos és kifejező szerepjátékra 

– önálló dramatizálásra 

 

Tananyag 

Mozgásgyakorlatok 

– Gimnasztikus gyakorlatok játékos helyzetekben, nehezített járásmóddal, fordított 

testhelyzetben 

– Indítás és megállás különböző tempóban, helyzetben, magasságban történő gyakorlása 

versenyjátékok segítségével (pl. tapsos fogó, csendkirály – típusú játékok) 

 

Lazító gyakorlatok 

– Feszítés–lazítás fekve, állva, ülve 

– Az arc ellazítása, „kirázása” kilégzés közben 
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Beszédgyakorlatok 

– Légzőgyakorlatok 

– A különböző légzéstípusok megfigyelése (váll, mellkas, rekesz) 

– A célszerű beszédlégzés folyamatának ismertetése 

– Saját légzés megfigyelése nyugalmi állapotban és beszéd közben  

– Zörej nélküli belégzést követő kilégzés a laza testtónus megőrzése mellett 

– Kapacitásnövelő gyakorlatok versekkel, mondókákkal a laza testtónus megtartása mellett 

(legfeljebb 40–50 szótag) 

– Hanggyakorlatok 

– Játékos hangerőpróbálgatás 

– Hangok próbálgatása az erős érzelmi–indulati állapotok kifejezésére 

– Artikulációs gyakorlatok 

– Az áll nyitó mozdulatát megerősítő gyakorlatok 

– Nyelvmozgást ügyesítő gyakorlatok 

– Ritmus és tempógyakorlat 

– Versek ütemezése kötött mozgással 

– Hangsúly– és hanglejtésgyakorlatok 

– Számnevek, évszámok hangsúlya 

– A kijelentés hanglejtése 

 

Koncentrációs gyakorlatok 

– Játékok számokkal 

– Kérdés–felelet típusú játékok 

– Mozgáskoncentrációs játékok 

 

Kapcsolatteremtő és bizalomgyakorlatok 

– Kapcsolatteremtés szemkontaktussal, érintéssel, kézfogással, hanggal 

– Vakvezető játékok alapváltozatai 

 

Improvizációs játékok 

– Mimetikus improvizációk (mozdulatra, hangeffektusokra, tárgyakkal) 

– Hétköznapi élethelyzetek felidézése mozgással és beszéddel 

– Szituációs játékok (pl.: befejezetlen történetre, képzőművészeti alkotások reprodukciói-

val, a szereplők jellegzetes vonásainak megadásával) 

– Rövid történetek (ismert mesék) elmesélése zenére, kisebb csoportokban előkészített 

improvizációkkal 

 

Komplex drámafoglalkozások 

– Reális (de eltávolított) szituációk kibontása drámán keresztül 

– Csoportról szóló drámaóra (a jelmezöltés, befejezetlen anyagok, interjú, forró szék, 

szerepcsere, kiscsoportos improvizáció, mímes játék, az igazság pillanata, belső hangok, 

szertartás, vita konvenciók felhasználásával) 

 

Drámaelméleti alapok 

– Verses mesék, mesék, elbeszélések szerkezetének érzékeltetése (történet, jelenet, jelenet 

kezdete és vége, főhős, szereplők, helyszín) 
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Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a figyelem–összpontosítás tudatos alkalmazását 

– a megfigyelés és önmegfigyelés fontosságát 

– a bizalomra épülő kapcsolatteremtés és kapcsolattartás szabályait 

– a tiszta, érthető beszéd alapjait 

– a történet, a jelenet, jelenet kezdete és vége, a főhős, a szereplők fogalmát 

– a szereplők ábrázolását segítő egyes technikákat (pl. beszédstílus, testtartás) 

– a feszítés–lazítás alapgyakorlatait 

– a mimikai bemelegítés gyakorlatait 

 

Legyenek képesek 

– figyelmük tudatos összpontosítására 

– társaik, önmaguk és a felnőtt világ érzékeny megfigyelésére 

– a bizalom megélésére 

– érzékeny kapcsolatteremtésre és a kapcsolat megtartására 

– tiszta és kifejező verbális megnyilatkozásokra 

– egy nagyobb lélegzetű vers vagy próza pontos, tiszta, érthető elmondására 

– aktív szerepjátékra 

 

 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– az együttérző beleélés szükséges voltát 

– a szavak nélküli közlések jelentőségét 

– a nonverbális kommunikáció csatornák működését 

– a kommunikációs jelek jelentéshordozó erejét 

– a feszültség élményét és fogalmát 

– az analógiás gondolkodás alapjait 

– a karakter fogalmát 

– a gyakran alkalmazott páros és kiscsoportos kooperációs játékokat 

 

Fejlessze a tanulók 

– légzéskapacitását 

– térhez igazodó beszédét 

– artikulációs képességét 

– empátiás képességét 

– verbális és nonverbális kommunikációs képességét 

– fantáziáját és kreativitását 

– differenciált kifejezőképességét 

– fogalmi gondolkodását 

– kooperációs készségét 

 

Ösztönözze a tanulókat 

– elfogadó együttműködésre 

– érzelmeik és szándékaik pontos kifejezésére 

– a nonverbális kommunikációs jelek tudatos használatára 

– a nonverbális kommunikációs jelek minél pontosabb értelmezésére 
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Tananyag 

Mozgásgyakorlatok 

– Versenyjátékok, különböző típusú fogójátékok, nehezített fogó és üldözéses játékok a 

megfelelő intenzitású jelenlét megteremtésére és a feszültség elvezetésére 

– Különböző tempójú, karakterű és funkciójú futástípusok 

– Testrész–vezetéses futások, páros fogó, a vezetőt követő futás 

– Lazító gyakorlatok 

– Feszítés–lazítás testrészenként  

 

Beszédgyakorlatok 

– Légzőgyakorlat 

– A be– és kilélegzett levegő mennyiségének fokozatos növelése a laza testtónus 

megtartása mellett kapacitásnövelés versekkel, mondókákkal (legfeljebb 50–60 szótag) 

– Hanggyakorlatok 

– A térhez igazodó hangerő gyakorlása 

– Az emelt hangvétel gyakorlása a test megfelelő tónusának összehangolásával (pl.: 

rikkancs, piaci árus, idegenvezető) 

– Artikulációs gyakorlatok 

– Nyelvtörő mondókák 

– A hosszú magánhangzók pontos ejtésének gyakorlatai 

– Szájról olvasási gyakorlatok (versek, verssorok) 

– Ritmus és tempógyakorlat 

– Ütemezés változó tempóban kitalált mozgássorral, tánccal, tapsjátékkal 

– Hangsúly–és hanglejtésgyakorlat 

– A kérdezés  hangsúlya kérdőszóval és anélkül 

– A kérdezés hanglejtése kérdőszóval és anélkül 

 

Kapcsolatteremtő és kommunikációs játékok 

– Az arc, tekintet, gesztusok kifejezőképességét fejlesztő játékok, gyakorlatok 

– Érzelmi állapotok kifejezése testtartással, gesztusokkal 

– Üzenetek (pl.: utasítások, parancsok, kérések) küldése tekintettel és gesztusokkal 

 

Fantáziajátékok 

– Tárgyjátékok, tárgyak megszólaltatása, képzeletbeli tárgyak 

– Képzelt lények megszemélyesítése, beszéltetése 

– Belső képek megjelenítése mozgással és beszéddel 

 

Improvizációs játékok 

– Szituációs játékok vázlat megadásával 

– Különböző karakterek megjelenítése páros vagy kiscsoportos improvizációkban 

– Feszültségteli hétköznapi helyzetek megjelenítése és értelmezése 

– Látott vagy hallott történetek feszültségteli jeleneteinek felidézése improvizációkban 

 

Páros és kiscsoportos kooperációs játékok 

– Tükörjátékok 

– Távolságtartó játékok 

– Szoborjátékok 
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Ön– és társismereti játékok 

– Tulajdonságok megfogalmazásával járó játékok (apróhirdetés, tulajdonságok vására) 

– Egyszerű visszajelzésekre építő játékok 

 

Komplex drámafoglalkozások 

– Erkölcsi dilemmákat vizsgáló drámaórák (pl.: a szakértő köntösében, telefonbeszélgetés, 

az élet egy napja, fórum–színház, Hogyan történt? konvenciókkal) 

 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– az együttérző beleélés szükséges voltát 

– a szavak nélküli közlések jelentőségét 

– a nonverbális kommunikáció csatornák működését 

– a kommunikációs jelek jelentéshordozó erejét 

– az analógiás gondolkodás alapjait 

– egyes karakterjellemzőket 

– a gyakran alkalmazott páros és kiscsoportos kooperációs játékokat 

– a belső feszültség élményét, szerepét a drámai történésekben 

 

Legyenek képesek 

– a szavak nélküli közlések különböző élethelyzetekben való felismerésére 

– a nonverbális kommunikációs csatornák használatára 

– aktív részvételre különböző élethelyzeteket feldolgozó improvizációkban, komplex 

drámaórákban 

– feszültségteremtő drámai jelenetek létrehozására 

– beszédüket a térhez igazítani 

– pontosan körülírt feladatok kiscsoportokban történő elvégzésére 

 

 

4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– az elemző gondolkodás lényegét, használatát 

– különböző hétköznapi élethelyzetek és morális problémák dramatikus 

megjelenítésének egyes módjait 

– a konfliktus és a feszültség fogalmát, különbözőségét 

– a színpadi tér kreatív használatának alapjait 

– az artikuláció ritmus– és tempóformáló szerepét 

– az időmértékes versek ritmizálását 

– a tagadás hangsúlyát 

– az improvizáció szabályait 

– a színpadi létezés alapszabályait 

– a figyelem felkeltésének és megtartásának eljárásait 
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Fejlessze a tanulók 

– légzéskapacitását 

– kifejező beszédét 

– testkontrollját 

– elemző gondolkodási képességét 

– szóbeli és nem szóbeli kifejezőképességét 

– fogalmazási képességét 

– helyzetfelismerési képességét 

– problémamegoldó képességét 

– együttműködési képességét 

– megfigyelési képességét 

– analógiás gondolkodását 

– előadói képességét 

– improvizációs képességét 

 

Ösztönözze a tanulókat 

– önmaguk és környezetük tudatos megfigyelésére 

– kritikus és önkritikus gondolkodásra 

– különböző élethelyzetek és morális problémák erőszakmentes kezelésére 

– beszédük és mozdulataik koordinált és kifejező használatára 

– a különböző közlésformák differenciált alkalmazására 

– egy–egy életkoruknak megfelelő rövid vers vagy prózai mű részletének bemutatására 

– a munkaforma önálló megválasztásra egy–egy probléma feldolgozása során 

– életkoruknak megfelelő rangos színházi előadások, színházi nevelési programok, filmek 

megtekintésére és a látottak közös feldolgozására a dráma eszközeivel 

 

Tananyag 

Mozgásgyakorlatok 

– Futásos és kikerüléses gyakorlatok: ritmus és irányváltásos futások (szituációval), 

testrész–vezetéses futások 

– Egyensúly–játékok: toló és húzó mozdulatok játékos formában 

– Lazítógyakorlat 

– Feszítés–lazítás testrészenként 

 

Beszédgyakorlatok 

– Légzőgyakorlatok 

– Légzéskapacitás növelése a laza testtónus megtartása mellett (legfeljebb 60–70 szótag) 

– Hanggyakorlatok 

– Hangkitalálás  

– Artikulációs gyakorlatok 

– Nyelvtörők, versek pontos, pergő kiejtéssel 

– Magánhangzók gyakorlatai (különös figyelemmel az időtartamra) 

– Szinkronizálási (leolvasási) gyakorlatok versekkel 

– Ritmus–és tempógyakorlat 

– Időmértékes versek ritmizálása 

– Hangsúlygyakorlat 

– A tagadás hangsúlyai 

 

Bizalomgyakorlatok 

– Vakvezetéses gyakorlatok 
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Improvizációs játékok 

– Rögtönzések életkori témákra 

– Hétköznapi szituációkat feldolgozó páros rögtönzések 

– Rögtönzések közmondásokra 

– Rögtönzések megadott konfliktusra 

– Rögtönzések megadott témára 

– Rövid monológok különböző élethelyzetekben 

 

Komplex drámafoglalkozások 

– Erkölcsi, életkori és társadalmi problémák feldolgozása drámával 

– Ismert történetek, regények részleteinek feldolgozása drámán keresztül (pl.: riporkészí-

tés, montázs, újrajátszás, stílusváltás, analógia, mélyítés konvenciók által) 

 

Színjátékos gyakorlatok 

– A színpadi létezés alapszabályai 

– Rövid vers vagy prózai mű részletének önálló előadása 

– Rögzített kiscsoportos improvizációk nézők előtt 

– A figyelem felkeltése és megtartása 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– különböző hétköznapi élethelyzetek és morális problémák dramatikus megjelenítésének 

egyes módjait 

– a konfliktus és a feszültség fogalmát, különbözőségét 

– a színpadi tér kreatív használatának alapjait 

– az időmértékes versek ritmizálását 

– a tagadás hangsúlyát 

– az improvizáció szabályait 

– a színpadi létezés alapszabályait 

– a figyelem felkeltésének és megtartásának eljárásait 

 

Legyenek képesek 

– mozgásuk, testtartásuk kontrollálására a csoportos gyakorlatok során 

– véleményalkotásra a látott színművek, filmek és improvizációk elemző megbeszélésekor 

– kifejező szóbeli és mozgásos megnyilvánulásokra 

– különböző élethelyzetek kritikus és önkritikus elemzésére 

– részvételre különböző élethelyzeteket feldolgozó improvizációkban, tanítási drámákban 

– konfliktushelyzetek erőszakmentes megoldására 

– a tér tudatos használatára 

– a ritmus és tempó tudatos alkalmazására 

 

 

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a bizalom fontosságát 

– a legfontosabb bizalomgyakorlatokat 

– a kontraszt fogalmát, tudatos, jelentést hangsúlyozó és jelentésteremtő használatát 



 

 

725 

– a beszédszervek tudatos, célszerű és pontos használatának fontosságát 

– a drámák alapvető munkaformáit 

 

Fejlessze a tanulók 

– megismerő, önmegismerő képességét 

– önfegyelmét, színpadi fegyelmét 

– asszociációs képességét 

– konstruktivitását 

– elemző gondolkodási képességét 

– kritikai és önkritikai képességét 

– előadói képességeit 

– improvizációs képességét 

– problémamegoldó képességét 

– együttműködési képességét 

– analógiás gondolkodását 

– előadói képességét 

– improvizációs képességét 

 

Ösztönözze a tanulókat 

– önálló döntéshozatalra 

– hiteles és őszinte színpadi jelenlétre 

– előrevivő, építő gondolkodásra 

– a feszültségteli helyzetek, konfliktusok elemzésére, a konfliktusokkal való szembe-

nézésre 

– más csoportok munkájának beható megismerésére 

– színházi és mozgásszínházi előadások megtekintésére 

– színházi előadásokat bemutató tévéfelvételek, videofilmek, dokumentumfilmek megte-

kintésére 

 

 

Tananyag 

Mozgásgyakorlatok 

– Egyensúlygyakorlatok 

– Vezetéses gyakorlatok  

– Forgás, gurulás, támaszhelyzetek talajon 

 

Beszédgyakorlatok 

– Légzőgyakorlatok 

– Nyelvtörő mondókák légzésszabályozással 

– Hanggyakorlat 

– Erős érzelmek, indulatok hangjának próbálgatása versekkel 

– Artikulációs gyakorlat 

– Szinkronizálás 

– Ritmus–és tempógyakorlat 

– Az időmértékes versek gyakorlása tetszőleges ritmuskísérettel 

– Hangsúly–és hanglejtésgyakorlat 

– Számnevek, évszámok, összetett szavak, nevek, ikerszavak hangsúlya 

– Az összetett mondatok hangsúly– és hanglejtés–variációi 
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Fantáziajátékok 

– Irodalmi művek „új címe” 

– Képzőművészeti alkotások „előzménye” 

– Kevéssé ismert irodalmi művek befejezése, folytatása 

– Tárgyak nem rendeltetésszerű alkalmazása 

 

Bizalomgyakorlatok 

– Dőléses, billenéses gyakorlatok 

 

Improvizációs gyakorlatok 

– Versek indulati tartalmaira épülő improvizációk 

– Versek által keltett hangulatokra épülő improvizációk 

– Mozgáselemekből építkező improvizációk 

– Rögtönzés zenei effektek beépítésével 

– Rögtönzések szimbólumok, ellentétek megadásával 

– Etűdök (indulatok, hangulatok, érzelmek megadásával) 

 

Komplex drámafoglalkozások 

– Erkölcsi, életkori és társadalmi problémák feldolgozása drámával 

– Ismert történetek, regények részleteinek feldolgozása drámán keresztül (az eddig tanult 

konvenciók alkalmazásával) 

 

Ön– és társismereti játékok 

– Vélemények közlését és fogadását lehetővé tévő szabályjátékok (pl. mi lenne, ha?, 

telefon, ilyennek látlak) 

 

Színjátékos gyakorlatok 

– Rövid monológ önálló előadása 

– Rögzített páros improvizációk nézők előtt 

– Kapcsolattartás a partnerrel 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a legfontosabb bizalomgyakorlatokat 

– a kontraszt fogalmát 

– a beszédszervek tudatos, célszerű és pontos használatának fontosságát 

– a drámák alapvető munkaformáit 

 

Legyenek képesek 

– ellentétek tudatos, jelentést hangsúlyozó és jelentésteremtő alkalmazására 

– egy–egy drámai szöveg mozgásban és szóban való megjelenítésére 

– a beszédfolyamat részeinek tudatos irányítására 

– bonyolultabb feladatok kiscsoportokban történő elvégzésére 

– a munka eredményének bemutatására 

– véleményalkotásra a látott színművek, filmek és improvizációk elemző megbeszélésekor 

– kifejező szóbeli és mozgásos megnyilvánulásokra 

– részvételre különböző élethelyzeteket feldolgozó improvizációkban, tanítási drámákban 

– a tér tudatos használatára 

– a ritmus és tempó tudatos alkalmazására 
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6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– különböző színházi terek jellemzőit 

– a dobozszínházi tér hangsúlyos pontjait és irányait 

– a színházi formanyelv alapelemeinek alkalmazását egy adott drámai szöveg megköze-

lítésében 

– a tanult drámai konvenciók alkalmazási lehetőségeit a szerepépítés folyamatában 

– a mindennapi és a színpadi beszéd különbségeit 

– a különböző szerkezetű tanítási drámák lényeges jegyeit 

– az alárendelő mondatok hangsúlyozását, hanglejtését 

– a „félre” és a monológ technikai alapjait 

 

Fejlessze a tanulók 

– színházi fogékonyságát 

– kritikai és önkritikai képességét 

– más művészetek iránti fogékonyságát 

– önállóságát, magabiztosságát 

 

Ösztönözze a tanulókat 

– az előző évek során tapasztaltak, tanultak alkalmazására 

– kísérletezésre, rugalmas gondolkodásra 

– konstruktív együttműködésre 

– drámai művek olvasására 

– színházzal rokon művészeti tevékenységek megismerésére, gyakorlására 

– önálló, magabiztos megnyilvánulásra 

– más, hasonló művészeti tevékenységet folytató csoportok tevékenységének megisme-

résére 

– őszinte, építő szándékú kritikai megnyilvánulásokra 

– nyilvánosság előtti fellépésre 

 

Tananyag 

Mozgásgyakorlatok 

– Lassított mozgás( különböző helyzetekben) 

– A mozdulat megállítására vonatkozó gyakorlatok 

 

Beszédgyakorlatok 

– Légzőgyakorlatok 

– Koncentrációs légzőgyakorlatok mozgás közben 

– Hanggyakorlatok 

– Szöveges hangerő–gyakorlatok 

– Életkorok hangadási karakterének tanulmányozása, próbálgatása 

– Artikulációs gyakorlatok 

– Pontos, laza pergő artikuláció járás, mozgás, fizikai terhelés közben 

– Egymás artikulációjának megfigyelése, utánzása 

– Ritmus–és tempógyakorlatok 

– Ritmusgyakorlatok tempóváltással 

– Hangsúly–, hanglejtésgyakorlatok 

– Az alárendelő mondatok hangsúly–és hanglejtés variációi 
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Színházi alapismeretek 

– Színházi térformák (pl.: dobozszínház, körszínház) 

– Mozgás a dobozszínház terében (a tér hangsúlyos pontjai és irányai) 

–  A „félre” technikája 

– Monológ 

 

Színjátékos gyakorlatok 

– Különböző drámai konvenciók (pl.: állókép, gondolatkövetés) alkalmazása az 

improvizációk és egy adott színdarab megjelenítésének előkészítésében 

– Különböző drámai konvenciók (pl.: belső hangok, „forró szék”) alkalmazása a 

szerepépítés folyamatában 

– Rögtönzések érzelmi állapotok, színjátékos stílusok, szöveg megadásával 

– Rögtönzések drámarészletek alapján, a mögöttes tartalmának és a szereplők érzelmi 

állapotának kibontásával 

 

Felkészülés a vizsgára 

– Improvizációk létrehozása és javítása tanári segítséggel 

– Jelenet létrehozása és javítása tanári segítséggel vagy 

Rövid előadás létrehozása tanári irányítással 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a különböző színházi terek jellemzőit 

– a dobozszínházi tér hangsúlyos pontjait és irányait 

– a tanult drámai konvenciók alkalmazási lehetőségeit a szerepépítés folyamatában 

– a mindennapi és a színpadi beszéd különbségeit 

– a különböző szerkezetű tanítási drámák lényeges jegyeit 

– az alárendelő mondatok hangsúlyozását, hanglejtését 

– a „félre” és a monológ technikai alapjait 

– az előző évek tapasztalatainak alkalmazási, hasznosítási lehetőségét 

– a fejlesztő és szinten tartó beszédes játékokat, beszédgyakorlatokat 

 

Legyenek képesek 

– alkotó és eredeti módon hasznosítani az előző évek tapasztalatait 

– munkaformát választani az adott gondolat, érzelem kifejezése érdekében 

– a munkaformák alkalmazására egy kötött drámai szöveg megjelenítésének előkészítésé-

ben 

– a munkaformák tudatos alkalmazására egy komplex drámafoglalkozás során  

– részvételre egy adott mű színpadi feldolgozásának előkészítésében 

– a helyes színpadi beszédre dramatikus és színpadi munkájukban egyaránt 

– az alapfokon elsajátított képességeiknek megfelelő improvizációban, jelenetben vagy 

színházi előadásban való közreműködésre 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

A tanulók ismerjék 

– saját teste lehetőségeit, illetve érzékszervei hatékonyságát 

– a különböző verbális és gesztusnyelvi megnyilatkozásokat, illetve saját eszköztára ez 

irányú fejlettségének mértékét 
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– a különböző, szerepjátékokban alkalmazható mozgásformákat, illetve saját eszköztára ez 

irányú fejlettségének mértékét 

– az empátiás képesség szerepét társas helyzetekben, kortársaival és másokkal való 

kapcsolatában 

– a kreatív dramatizálás alapvető eszköztárát, a dramatizálás egyes lépéseit 

– a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazásának lehetőségeit saját ötletei, 

gondolatai kidolgozásában, illetve egy kötött drámai szöveg megjelenítésének 

előkészítésében 

– azokat a dramatikus technikákat valamint a társművészetek alapvető kifejezőeszközeit, 

amelyek a körülöttük lévő világról való gondolkodásban, véleményalkotásban, s azok 

kommunikációjában segítséget nyújtanak 

 

Legyenek képesek 

– figyelme tudatos összpontosítására, fegyelmezett feladatvégzésre 

– társai, önmaga és a felnőtt világ érzékeny megfigyelésére 

– a verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák tudatos használatára 

– a bizalom átélésére, az empátiás képesség működtetésére társas helyzetekben 

– személyes élményei felszínre hozására és a szerepjátékokban való alkalmazására 

– drámában és színjátékokban a szerepnek és a helyzetnek megfelelő kapcsolatteremtésre 

– pontos és érzékletes szerepjátékra társaival és egyénileg 

– a dramatizálás alapvető eszköztárának önálló alkalmazására, kreatív dramatizálásra 

– saját teste, mozgásai, illetve a tér és a térben mozgó társak differenciált és pontos 

érzékelésére, a tér kreatív használatára 

– a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazására saját ötletei, gondolatai 

kidolgozásában, illetve egy kötött drámai – szöveg megjelenítésének előkészítésében 

– társadalmi, életkori és erkölcsi problémákról szóló drámajátékokban való aktív 

közreműködésre, valamint a problémák életkorának megfelelő szintű vizsgálatára és 

megfogalmazására 

 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Dráma és színjáték 

improvizáció 2–3 perc 

színpadi produkció 

– jelenet 3–5 perc 

vagy 

– előadás 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

A dráma és színjáték gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 

 

Improvizáció 

Az improvizáció megadott instrukciók (pl.: a jelenet témája, figurái, tárgyai, helyszíne, 

időpontja) alapján rögtönzött szöveges vagy szöveg nélküli 2–3 fős jelenet lehet. A 

szaktanárnak a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, legalább tíz tételből álló 
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tételsort kell összeállítania. A tételsor tartalmazhat szöveg nélküli vagy szöveges 

feladatokat. Az egyes tételeknek tartalmazniuk kell a jelenet eljátszásához szükséges 

instrukciókat (helyszín, szereplők, cselekmény, konfliktus). 

A felkészülési idő 5 perc. 

 

Színpadi produkció 

A produkció szabadon választott drámai vagy dramatizált mű, illetve rögzített 

improvizáció alapján tanári irányítással készített prózai színházi produkció (2–3 fős 

jelenet/csoportos előadás) vagy szerkesztett játék lehet. A tanuló a csoportban, közös 

akciókban, együttes játékban közreműködve, illetve egyéni színpadi feladatok 

megoldásával egyaránt számot adhat a tanulmányai során megszerzett képességeiről, 

jártasságáról. 

 

A vizsga értékelése 

– Improvizáció 

– Az instrukciók megértése, követése 

– Együttműködés (közös jelenetépítés, társak ötleteinek elfogadása, cselekménybe 

illesztése), 

– Színpadi jelenlét 

– Figyelem, koncentráció (játékban maradás képessége, egyértelmű szerepbe lépés, 

szituációban maradás, egyértelmű kilépés a szerepből) 

– Sűrítés képessége 

– A jelenet szerkezete, íve (a jelenet nyitása, zárása, jelenetépítés) 

– Színpadi produkció 

– A színpadi helyzetek megértése, az önálló játékok közös játékba illesztése 

– Együttműködés (a partner impulzusainak elfogadása, a partner felé irányuló impulzusok 

erőssége, közös cselekményvezetés, társakkal összehangolt váltások, közös játékstílus 

kialakítása, tartása) 

– Figyelem, koncentráció 

– Színpadi jelenlét 

– Ritmusérzék (a jelenet tempójának közös kialakítása, együttes tempóváltás) 

– Atmoszférateremtés 

– Verbális kifejezőeszközök használata 

 

 

Továbbképző évfolyamok 

 

7. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a túlzó karakteres ábrázolás formajegyeit 

– a figurába lépés, kilépés, figuraváltás törvényszerűségeit, hatásmechanizmusát 

– az intenzitás fogalmát 

– a bemelegítés, ráhangolás gyakran alkalmazott szabályjátékait 

– a koncentráció, az együttműködés jelentőségét a színjátszásban 

– az alkat, a személyiség szerepét a színházi alkotómunkában 

– a fokozás, kiállás, váltás gyakorlatát 

– a foglalkozás legfontosabb munkaformáit 

– a kollektív alkotás „játékszabályait”, a közös munka meghatározó normáit 
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– a társak játékát blokkoló vagy előmozdító megnyilvánulások különbségét 

– az idő múlását, a helyszínváltozást, a figuraváltást jelző alapvető színházi konvenciókat 

(etűdön belül) 

– a feszültség, a fordulat, a jelenetnyitás és –zárás szerepét, fontosságát 

 

Fejlessze a tanulók 

– koncentrációját 

– kezdeményezőkészségét 

– megfigyelőkészségét önmaga és a társak reakcióinak megfigyelése terén 

– arányérzékét hatás, idő, tempó, játékmód vonatkozásában 

– együttműködési készségét 

 

Ösztönözze a tanulókat 

– az együttműködésre, a társak játékából való építkezésre 

– közösségi alkotásra 

– diákszínjátszó előadások megtekintésére 

– drámai művek olvasására 

– a színjátékos tevékenységen keresztül az önkifejezésre és a valóságra való reagálásra 

– közösségi alkotásra 

– színházi előadások megtekintésére felvételről 

 

Tananyag 

Ezen az évfolyamon az alapfokot elvégző, többnyire kamaszkorú fiataloknak a valóságtól a 

színpadig vezető út megkezdését kívánjuk lehetővé tenni. Önmaguk megismerése, saját 

személyiségük, képességeik adta lehetőségeik és korlátaik felismerése, a körülöttük lévő 

világ és a másik ember megfigyelése jelenti a munka első szakaszát. Ehhez szükséges, 

hogy félelem és gátlás nélküli légkör jöjjön létre a foglalkozásokon, amelyben mindenki 

képes felszabadultan játszani, ugyanakkor kíváncsian és türelemmel tudja követni társai 

játékát. Alkotó közösséggé kell, hogy formálódjon a csoport, ahol ki–ki kiteljesítheti a 

játékban személyiségét. Számos szabályjátékra, koncentrációs gyakorlatra, csoportépítő– 

és bizalomjátékra van szükség, hogy mindenkinél kialakuljon a felszabadult, egyben 

koncentrált színjátszói állapot. 

Az alapfokú képzés során elsajátítottak tapasztalatait figyelembe véve a hétköznapi 

életanyagból építkező, kevés szereplős, rögtönzésre épülő etűdök létrehozása, kidolgozása 

jelentheti a színpad, a színpadi munka felé vezető út következő fázisát. 

 

Szabályjátékok 

– Ismerkedő játékok 

– Csoportépítő játékok  

– Önismereti játékok  

– Verbális és mozgásos koncentrációs játékok  

– Bizalomjátékok  

– Agressziólevezető gyakorlatok  

– Feloldó, felszabadító gyakorlatok  

– Fantáziajátékok  

 

Szobrok, állóképek 

– Egyéni szobrok 

– Páros szobrok 
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– Csoportos állóképek (pl.: szobrok, megadott helyszínek, megadott figurák, megadott 

hangulatok, kapcsolatok pillanatai – két– és háromszereplős állóképek)  

– Történetmesélés állóképekkel 

– Drámai tartalmú állóképek (tablók) 

 

Szabályokhoz kötött szituációs játékok 

– Szinkronjátékok 

– Hotelportás 

– Ismételd a mozdulatot 

– Lavina 

– Stoppos játékok 

 

Hangjátékok 

– Történetmesélés hangokkal 

– Atmoszférateremtés hangokkal 

– Hangjátékok helyzetre, témára 

 

Spontán improvizációk 

– Csoportos (egyidejű, egyénre épülő) improvizációk  

– Spontán improvizációk egyéni vagy páros munkában, az improvizáció alapszabályainak 

betartásával (légy jelen; tartsd a szabályokat; tartsd a kapcsolatot; abba ne hagyd; ne nézz 

ki)  

 

Etűdök 

– Etűdök szöveg nélkül 

– Etűdök szöveghelyettesítő eszközökkel 

– Etűdök tárgyak használatával 

– Etűdök megadott szövegre 

– Etűdök vágyképekre, álmokra, félelmekre, konfliktusos élethelyzetekre 

– Etűdök indítása, fordulatai, tetőpontja, lezárása 

– A kontraszt szerepe, alkalmazása; az ellenpont–technika 

– Etűdök túlzó, elrajzolt, szélsőséges játékmódban 

– Etűdsorozatok szerkesztési elvei 

– Etűdsorozatok összeállítása önálló munkában 

 

Mozgásgyakorlatok 

– Versenyjátékok és egyéb játékfajták: különböző típusú, a korábbi évek anyagában 

szereplő játékok ismételt feldolgozása a színházi jelenlét elvárásainak megfelelő 

intenzitással 

– Lépés– és járásgyakorlatok: karakterformák keresése, ritmikai és dinamikai szempontok 

figyelembevétele különböző típusú lépés anyag és járásgyakorlat esetén 

– A gerinc hullámmozgása, a láb karakteres vezetése, a kar plasztikus lehetőségeinek 

kibontása tervezési feladatban 

 

Beszédgyakorlatok 

– Légzőgyakorlatok 

– Kapacitásnövelés (90–100 szótag) 

– Légzésszabályozás növekvő szólamokkal 

– Koncentrációs légzőgyakorlatok a figyelem megosztásával (pl.: kötött mozgássor 

végrehajtása közben) 
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– Hanggyakorlatok 

– A hangerőt szabályozó gyakorlatok (folyamatos és fokozatos erősítés és halkítás) 

– A hangmagasságot szabályozó gyakorlatok 

– Fizikai állapotok és azok változásának tanulmányozása hangadásban 

– Artikulációs gyakorlatok 

– A pontos, pergő artikuláció gyakorlása folyamatos szövegmondás közben  

– Artikulációs gyakorlatok suttogva és hang nélkül 

– Ritmus– és tempógyakorlatok 

– Időmértékes versek gyakorlása néma szövegmondással, ritmizálva 

– Verssorok fölismerése ritmusképük hallatán 

– Saját és a társak nevének fölismerése azok ritmusa alapján 

– Gyakorlatok a tempó fokozásával és csillapításával 

– Hangsúlygyakorlatok 

– Az értelmi–, érzelmi hangsúly tanulmányozása 

 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a figurába lépés, kilépés, figuraváltás szabályszerűségeit 

– a koncentráció, az együttműködés jelentőségét a színjátszásban 

– a bemelegítés, ráhangolás gyakran alkalmazott szabályjátékait 

– az alkat, a személyiség szerepét a színházi alkotómunkában 

– a fokozás, kiállás, váltás eljárásait, hatását 

– a foglalkozás legfontosabb munkaformáit 

– a kollektív alkotás „játékszabályait”, a közös munka meghatározó normáit 

– a társak játékát blokkoló vagy előmozdító megnyilvánulások különbségét 

– az idő múlását, helyszínváltozását, figuraváltást jelző alapvető színházi konvenciókat 

– a feszültség, a fordulat, a jelenetnyitás és –zárás szerepét, fontosságát  

 

Legyenek képesek 

– a túlzó, szélsőséges, elrajzolt játékmód verbális és nem verbális eszközeit a kifejezés 

érdekében mozgósítani 

– gesztusok felnagyítására, túlzó mimikára, karakteres megszólalásmódokra 

– saját testi adottságaik, személyiségük szerint fogalmazni 

– alkalmazni az idő múlását, a helyszín változását, illetve a figuraváltást jelző alapvető 

színházi konvenciókat egy jeleneten (improvizáción) belül 

– csendben figyelni társaik játékát 

– a kollektív alkotás „játékszabályait”, a közös munka meghatározó normáit figyelembe 

véve társaikkal együtt dolgozni 

– a szituáció alapelemeit figyelembe véve improvizálni 

 

 

8. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a típus fogalmát, jelentőségét a színház művészetében 

– a tipizáló és egyénített ábrázolásmód sajátosságait, eszközkészletét 

– a túlzó ábrázolásmód sajátosságait, eszközkészletét, fokozatait 
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– az egyes színészi kifejezőeszközök (pl.: arcjáték, gesztus, megszólalásmód) együttes és 

elkülönített használatának jelentését, hatását, az ebben rejlő kifejezőerőt 

– a történetmesélés színházi lehetőségeit 

– a kollektív játék formai jegyeit (pl.: kórusmegszólalás, kóruscselekvés, helyszínek közös 

megjelenítése, a narráció formái) 

– az előadásra készülés, a néző elé állás „játékszabályait”, morálját 

– a szerepek kontextusba ágyazottságának fontosságát 

 

Fejlessze a tanulók 

– képességét a koncentrált állapot megtartására 

– a befelé figyelési képességét 

– a helyes önértékelését, önkritikáját 

– az odaadó, önfeledt, mégis tudatos játékképességét 

– a vitakészségét, az érvelés kultúráját 

– az ötleteinek, gondolatainak artikulációját 

– a nyitottságát, empátiáját 

– a felelősségérzetét a közösségi alkotás és annak produktumai iránt 

 

Ösztönözze a tanulókat 

– az együttműködésre, a társak játékából való építkezésre 

– saját ötleteik megfogalmazására, megvalósítására, önálló alkotásra a foglalkozásokon 

– a színjátékos tevékenységen keresztül az önkifejezésre és a valóságra való reagálásra 

– közösségi alkotásra, azok bemutatására 

– diákszínjátszó előadások, fesztiválok megtekintésére 

– színházi előadások megtekintésére 

– a színházi portálok figyelemmel követésére 

– a látottak, olvasottak értelmezésére, megbeszélésére 

 

 

Tananyag 

A 8. évfolyam során végzett munka célja, hogy a tanulók legyenek képesek típusfigurákat, 

tipikus élethelyzeteket megjeleníteni improvizációkban és rögzített jelenetben egyaránt. 

Ismerjék meg és bátran használják a túlzó játékmód színjátékos eszközkészletét. Tudjanak 

lényegi vonásokat sűríteni és kiemelni. Előtérbe kerülnek az együttes játék, a közösségi 

alkotás munkaformái, mint a kórusos megszólalás, csoportos improvizáció. 

 

Szabályjátékok 

– Összetett, többirányú figyelmet követelő koncentrációs gyakorlatok  

– Ön– és társismereti játékok 

– A bizalomgyakorlatok összetett változatai  

 

Improvizációk típusfigurákkal 

– A lélektani típusok a hétköznapokban, típusfigurák megfigyelése 

– Hétköznapi típusok megjelenítése: jellemzőik sűrítése 

– Egyéni típusfigura–tanulmányok 

– Hétköznapi típusfigurák különböző szituációkban 

– Típusfigurák típushelyzetei 

 

Színjátékos eszközök fejlesztése 

– A színészi kifejezőeszközök elkülönített használatára rávezető gyakorlatok 
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– A gesztusok felerősítésének, a megszólalások felhangosításának gyakorlatai 

– A váltás technikái 

– Kórusgyakorlatok  

– Térérzékelés, térhasználat gyakorlatai 

 

Etűdök, improvizációk  

– Csoportos improvizációk 

– Etűdök típusfigurákkal 

– Etűdök tipikus élethelyzetekkel 

– Páros, hármas és csoportos improvizációk felkészüléssel és felkészülés nélkül, a 

szituáció több alapelemének megadásával 

– Etűdök műalkotás (festmény, fotó, zene) alapján 

– Etűdsor adott figurákra 

– Jelenet építése  

 

Drámaórák 

– A színpadra állított alkotás erkölcsi problémáit feldolgozó drámamunka 

– A próbamunka során felmerült problémákat feltáró drámamunka 

 

Mozgásgyakorlatok 

– Gyakorlattervezés: különböző típusú gyakorlatok gyakorlatsorrá fűzése, a színpadi 

elvárások figyelembevételével 

– Tréningtervezés: egy adott feladathoz szükséges tréning megtervezése, s önálló 

levezetése, önálló, a saját színházi feladatának megfelelő bemelegítő mozgássor 

megtervezése és elvégzése 

 

Beszédgyakorlatok 

– Légzőgyakorlatok  

– Kapacitásnövelő gyakorlatok legfeljebb100–110 szótag  

– Légzőgyakorlatok fizikai igénybevétel közben  

– Légzőgyakorlatok a suttogott és a hangos beszéd váltogatásával) 

– Hanggyakorlatok  

– Szöveges hangerőgyakorlatok  

– Szöveges hangmagasság gyakorlatok 

– A lágy/meleg hangvétel; a kemény/hideg hangvétel; a hangerő és a hangmagasság 

váltásai szöveges gyakorlatokban 

– Az érzelmek, indulatok hangformáló szerepének tanulmányozása, megszólaltatása 

– Artikulációs gyakorlatok  

– A suttogott és a halk beszéd célszerű artikulációja  

– Gyakori artikulációs hibák fölismerése hallás útján  

– A beszédtempótól, hangerőtől és –színtől független, pontos, kifejező artikuláció 

gyakorlása 

– Ritmus– és tempógyakorlatok  

– Ritmusjátékok hangos és néma szövegmondással  

– A hangsúlyos verselésű és az időmértékes versek gyakorlása; egyszerű prózai szövegek 

ritmizálása 

– Hangsúly és hanglejtés gyakorlatok  

– Az érzelmek hangsúlyai  

– A szórend és a hangsúly kapcsolata 
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Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a tipizáló és egyénített, a túlzó és személyes ábrázolásmód sajátosságait, különbségeit, 

viszonyát, eszközkészletét 

– az egyes színészi kifejezőeszközök (pl.: arcjáték, gesztus, megszólalásmód) együttes és 

elkülönített használatának gyakorlati alkalmazását 

– a kollektív játék formai jegyeit (pl. kórusmegszólalás, kóruscselekvés, helyszínek közös 

megjelenítése, a narráció formái) 

– egy előadás feszültségének, fordulatainak, a kezdetnek és végnek jelentőségét 

– a történetmesélés színházi eszköztárát 

– az előadásra készülés, a néző elé állás „játékszabályait”, morálját 

 

Legyenek képesek  

– alkalmazni a tipizáló ábrázolás eszközeit 

– a színészi váltás alaptechnikáinak alkalmazására 

– egyes színészi kifejezőeszközök együttes és elkülönített használatára 

– személyes élményeiket, gondolataikat figurába, jelenetbe fogalmazni 

– a kontextust figyelembe véve rögtönözni 

– instrukciókat az improvizációba építeni 

– különböző munkaformákban együtt dolgozni társaikkal 

– ötleteiket az alkotófolyamathoz igazítani, mások ötleteit eljátszani 

– jelenet nyitni és zárni, jelenetet építeni  

 

 

9. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– tipizáló ábrázolásmód mélyítésének, egyénítésének lehetőségeit 

– a kellékhasználat szabályszerűségeit, alapelveit 

– a jelmez figurateremtő jelentőségét 

– a realista–naturalista játékmód sajátosságait, eszközkészletét 

– az élményfelidézés (pl.: belső képek, emlékek, mozdulatok) lehetőségeit, technikáit 

– a színjáték hitelességét, személyességét, mélységét szolgáló módszereket (csendek, belső 

hang, belső monológ, mozdulatlan – „eszköztelen játék”, ellenpontozó játék, 

elhallgatottat feltáró cselekvés) 

– az elmélyítés technikáit (figurák előélete, jelenet előzményei, feszítő körülmények, 

cselekvések, döntések következményei) 

– szó és gesztus ellentmondásának jelentését és hatását 

– a drámai dialógus sajátosságait 

– az egyszerű státusjátékokat 

 

Fejlessze a tanulók 

– képességeit az érzetek felidézése terén 

– verbális kifejezőerejét 

– érzékenységét 

– toleranciáját 

– konfliktuskezelő képességét 

– megjelenítési képességét az összetett, ellentmondásos figurák és helyzetek ábrázolása 

során 
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Ösztönözze a tanulókat 

– önálló alkotásra egy előadás elkészítésének során 

– a diákszínjátszás legfontosabb eseményeinek figyelemmel kísérésére 

– különböző műfajú színházi előadások megtekintésére 

– jelentős színházi alkotások megtekintésére felvételről  

– az ismertebb színházi folyóiratok olvasására 

 

Tananyag 

A típusfigurák egyéni vonásokkal való felruházása (egyénítése) a jellemábrázolás felé tett 

jelentős lépés: a tanév első szakaszában ezzel foglalkozunk – tudva azt, hogy az egyénített 

típus nem azonos a jellemmel. Az embert megmutatni változásai folyamatában, 

fejlődésében, a vágyaival és törekvéseivel, kinyilvánított akaratával és titkaival, 

érzelmeivel és gondolataival – mindez a színészi munka magasiskolájához tartozik. Ezt az 

alapfokú művészeti képzés során csak elemeiben sajátíthatják el a tanulók. 

A jellemábrázolás felé törekedve ismerik meg a realista–naturalista játékmód színészi 

eszközkészletét, és azokat az eljárásokat, amelyek segítségével elmélyíthetik, 

gazdagíthatják és árnyaltabbá tehetik az ábrázolást. Megtapasztalják a szöveg és a nem 

verbális jelek ellentmondásainak jelentését, az ebben rejlő kifejezőerőt, és képessé 

válhatnak összetett jelentés színjátékos megfogalmazására, annak megértésére. 

Ellentmondásos és szélsőséges érzelmeket követelő élethelyzetekben hitelességre 

törekedve tudnak megnyilvánulni. Megvizsgálják az emberi cselekedetek mozgatórugóit, a 

kommunikáció természetét, ezáltal gazdagodik önismeretük és emberismeretük. 

 

A típusfigurák egyénítése improvizációkban 

Típusfigurák atipikus helyzetben 

Egyéni jellemrajz–tanulmányok 

Egyazon figura különféle helyzetekbe helyezésével 

Jellem változását ábrázoló etűdsor  

Etűdök a figura „hátterének” kidolgozására 

A realista–naturalista játékmód sajátosságai, eszközkészlete 

A drámai feszültség növelésének technikái  

Egy drámai mű jelenetének kapcsán a lélektani háttér kidolgozása 

Az élményfelidézés (pl.: belső képek, emlékek, mozdulatok) lehetőségei, technikái 

A színjáték hitelességének feltételei, törvényszerűségei 

A színjáték hitelességét, személyességét, mélységét szolgáló módszerek (csendek, belső 

hang, belső monológ, mozdulatlan – „eszköztelen játék”) 

 „belülről kifelé”: az érzetektől a kifejezésig 

„kívülről befelé”: a cselekvéstől az érzetekig, állapotig 

A kellékhasználat szabályszerűségei, alapelvei 

A kellékhasználat gyakorlatai 

Etűdök kellékekkel 

A jelmez figurateremtő jelentősége 

Színjáték jelmezben 

Szó és gesztus ellentmondása a színészi kifejezésben 

A drámai dialógus természete 

Emberi taktikák és stratégiák: páros vagy csoportos improvizációk egy cél elérésének 

különböző stratégiáira 

Emberi taktikák és stratégiák: fórum–színház 

Egyszerűbb státuszjátékok 
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Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a kellékhasználatra épülő rögtönzések gyakorlatát 

– a jelmez figurateremtő jelentőségét 

– az élményfelidézés (pl.: belső képek, emlékek, mozdulatok) lehetőségeit, technikáit 

– a színjáték hitelességét, személyességét, mélységét szolgáló módszereket (csendek, belső 

hang, belső monológ, mozdulatlan – „eszköztelen játék”, ellenpontozó játék, 

elhallgatottat feltáró cselekvés) 

– a drámai feszültség növelésének technikáit 

– egy–egy jelenet lélektani hátterének jelentőségét 

– a realista–naturalista játékmód sajátosságait, eszközkészletét 

– a drámai dialógus sajátosságait 

 

Legyenek képesek 

– egyszerűbb státusjátékokat játszani 

– a rögtönzések visszaidézésére, újraformálására, csiszolására 

– önállóan, tanári instrukciók nélkül alkalmazni a sűrítés, drámai feszültség növelésének 

egyes technikáit 

– kelléket használva improvizálni 

– jelmezben improvizálni 

– hitelességre törekedve játszani 

– a színjáték hitelességét, személyességét, mélységét szolgáló módszerek valamelyikének 

alkalmazására 

– emberi taktikák és stratégiák jelentbe emelésére 

– típusfigurák elmélyítésére 

 

 

10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a stilizáció eljárásait 

– szimbolikus ábrázolás eljárásait 

– a szerepépítést elősegítő egyes munkamódszereket, eljárásokat (pl.: belső monológ, 

szereplők elő– és utóéletének megírása, emblematikus tárgy, gesztus) 

– a szerep felépítésének nélkülözhetetlen feltételeit (pl. szereptudás, darabismeret, 

háttérismeretek) 

– a jellemábrázolás legfontosabb követelményeit 

– a cselekvő elemzés alapjait 

– egy előadás stiláris egységének jelentőségét, a stiláris elmozdulásban rejlő kifejezőerőt 

– a drámai alapanyag színrevitelének állomásait és ezek célját 

– egy előadás hatásdramaturgiájának alapvető tényezőit (pl.: tempó, kontraszt, várakozás) 

– a státuszok jelentőségét 

– a különböző státuszjeleket 

 

Fejlessze a tanulók 

– közös célért, közösségben végzett tevékenységének lelki feltételeit 

– szimbolikus színpadi jelek alkotására és értelmezésére irányuló képességeit 
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– szerepformálási képességeit 

– a jeleneteken átívelő folyamatos jelenlét képességét 

 

Ösztönözze a tanulókat 

– rendszeres színházlátogatásra (ezen belül diákszínpadi előadások megtekintésére) 

– a diákszínjátszás és az alternatív színházi világ legfontosabb eseményeinek figyelemmel 

kísérésére 

– színházi irodalom és szaksajtó olvasására 

– az elsajátított színjátszói képességek, készségek, ismeretek közönség előtt történő 

bemutatására  

– legalább egy – a tanultak elsajátítását segítő – színvonalas (élő) színházi előadás 

megtekintésére 

 

 

Tananyag 

A záró évfolyamon a tanulókkal magasabb szinten ismételjük a továbbképző legfontosabb 

gyakorlatait, ezáltal tudatosítjuk bennük az általuk és velük bejárt utat, lehetőséget 

nyújtunk a színjátszói készségek, képességek és ismeretek szintetizálására. Új elem, hogy 

stlilizációval, szimbolikus ábrázolással tudjanak összetettebb, ambivalensebb, 

egyetemesebb jelenségek kifejezésére kísérletet tenni. Ezáltal elmélyülnek a művészi 

ábrázolás, színházi jelentésképzés kérdéseiben. 

A tanulók megismerkednek a státuszjátékok alapjaival és a bonyolultabb szerkezetű, 

hosszabb időt igénybe vevő improvizációkkal. 

A tanév során készülő jelenetek, ezekből szerkesztett játék vagy előadás egyfajta 

szintézisre ad lehetőséget, ezzel együtt a képzés során megszerzett tudás alkalmazására: a 

következetes, igényes színházi alkotómunka megismerésére, annak megtapasztalására, 

hogy a színházi jelek rendszerében minden elemnek tudatos alkotói szándékot kell 

tükröznie. Ennek részeként a tanulók a színészi munka mellett kapjanak módot arra, hogy 

egy produkció létrehozásához szükséges más színházi tevékenységekben is (csoport 

szinten: az összes alapvető fontosságú színházi munkában) kipróbálhassák magukat. 

 

Szabályjátékok 

Ön– és társismereti játékok („helyem a csoportban”)  

Összetettebb, nagyobb koncentrációt igénylő bizalomgyakorlatok  

Fantáziát fejlesztő feladatok a szimbolikus kifejezés jegyében  

Státuszjátékok alapjai, „sajátstátusz”–játékok, státuszok váltogatása 

Etűdök különböző stílusokban – stílusgyakorlatok  

A szerepek, a kontextus, az atmoszféra tartása hosszú improvizációkban 

Hosszú improvizációk a stílus, a státusz, a színpadi kapcsolat tartásával, illetve ezek 

tudatos váltásával 

A színész játéka – amikor a mozgásé, a gesztusé a főszerep 

Gesztikus tartalmak a szimbolikus kifejezés érdekében) 

A vokális kifejező eszközök színpadi használata 

Etűdök zenei motívumok alapján  

A különböző auditív színházi eszközök alkalmazása (pl.: emberi és zenei hang, zörej)  

A szöveg, mint a stilizáció kiindulópontja (asszociációkeltő alapanyag)  

A szöveg, mint vokális alkotás alapja  
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Követelmények 

A tanulók ismerjék  

– a drámai alapanyag színrevitelének állomásait és ezek célját 

– a cselekvő elemzés alapjait 

– egy előadás stiláris egységének jelentőségét, a stiláris elmozdulásban rejlő kifejezőerőt 

– a szimbolikus ábrázolás és a stilizáció gyakorlati jelentőségét, hatását 

– a szerepépítést elősegítő egyes munkamódszereket, eljárásokat (pl.: belső monológ, 

szereplők elő– és utóéletének megírása, emblematikus tárgy, gesztus) illetve feltételeket 

(szereptudás, darabismeret, háttérismeretek) 

– a státusz jelentőségét 

– a különböző státuszjeleket 

– egy előadás hatásdramaturgiájának alapvető tényezőit (pl.: tempó, kontraszt, várakozás) 

– a stilizáció és a szimbolikus ábrázolás színpadi lehetőségeit 

 

Legyenek képesek  

– a megszerzett készségek alkalmazására a kifejezés érdekében 

– a kifejezés érdekében az „eszköztelen” színpadi létezéstől az expresszív játékmódig tartó 

skálán különböző megnyilvánulásokra 

– több jeleneten áthúzódó szerepív ábrázolására 

– különböző státuszú figurák megformálására 

– jeleneten belül státuszt módosítani 

– jellemfejlődés alapszintű bemutatására 

– társaikkal kisebb csoportokban önálló jelenetalkotási munkára 

– az improvizáció stiláris egységének megőrzésére, a stiláris váltás tudatos használatára 

– ötleteiket az éppen készülő jelenethez, illetve a színre állított produkcióhoz, a színre 

állítás folyamatához igazítani 

 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

A tanulók ismerjék 

– a leggyakoribb drámai/színházi konvenciókat, azok alkalmazását 

– a legfontosabb kortárs és/vagy történeti színházi stílusokat, színházi műfajokat 

– egy jelenet indításának, zárásának, fordulatainak, feszültségének, tétjének gyakorlati 

jelentőségét és hatását 

– a színházi alkotófolyamatot, illetve az együttjátszást szolgáló cselekvésformákat, 

technikákat 

– a szerepépítés legfontosabb módszereit, a színészi játék alapvető iskoláit 

– a színészi alkotómunka fázisait, főbb összetevőit 

 

Legyenek képesek  

– koncentráltan, társaira figyelve, velük együttműködve részt venni tréningeken, 

próbamunkában, előadásokon 

– a színjátékot, mint kommunikációs formát használni az önkifejezésre, a valóság 

tanulmányozására, 

– színházi improvizációra 

– az improvizációk elemzésére, értékelésére 

– egyes színészi technikák tudatos alkalmazására 

– karakterábrázolásra mozgásos, nyelvi, beszédtechnikai eszközökkel 

– alkattól, képességektől függően különféle szerepek megformálására 
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– rendezői instrukciók mentén végzett munkára 

– drámai szövegek értő, színházi megközelítésű olvasására 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Dráma és színjáték 

improvizáció 3–5 perc 

színpadi produkció 

– jelenet 5–7 perc 

vagy 

– előadás 15–30 perc 

 

A vizsga tartalma 

A dráma és színjáték gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 

 

Improvizáció 

Az improvizáció megadott instrukciók (pl. a jelenet témája, figurái, tárgyai, helyszíne, 

időpontja) alapján rögtönzött szöveges és szöveg nélküli kétfős jelenet lehet. A 

szaktanárnak – a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő – legalább tíz kétfős 

improvizációs feladatból álló tételsort kell összeállítania. A tételsornak szöveggel és 

szöveg nélkül elvégzendő feladatokat egyaránt kell tartalmaznia. Az egyes tételekben meg 

kell adni a jelenet eljátszásához szükséges instrukciókat. A vizsgán a tanulók szabadon 

vagy a szaktanár irányításával párokat alkotnak, és közösen húznak a feladatokat 

tartalmazó tételek közül. Az etűd bemutatása után a vizsgabizottság instrukciók alapján 

variációk bemutatását kéri. A felkészülési idő 5 perc. 

 

Színpadi produkció 

A produkció szabadon választott drámai vagy dramatizált mű, illetve rögzített 

improvizáció alapján készített prózai színházi produkció (2–3 fős jelenet/csoportos 

előadás) vagy szerkesztett játék lehet. A produkcióban a tanulónak egyéni feladatok, önálló 

akciók végrehajtásával kell közreműködnie. 

 

A vizsga értékelése 

– Improvizáció 

– Az instrukciók megértése, követése 

– A színpadi megjelenítés alapvető szabályainak alkalmazása (érthetőség, láthatóság) 

– Együttműködés (közös jelenetépítés, társak ötleteinek elfogadása, cselekménybe 

illesztése, rugalmasság – reakció váratlan történésekre) 

– Stílusérzék (közös játékstílus kialakítása, a választott stílus megtartása, illetve együttes 

stílusváltás, vagy a játékstílusok tudatos ütköztetése a kifejezés érdekében, az egyes 

elemek – gesztus, beszédmód, nyelv, mozgás – egysége) 

– Figyelem, koncentráció 

– Karakterábrázolás (a karakter tartása, a karakter tipikus jegyeinek kiemelése, a 

karakterépítés eszköztárának gazdagsága) 

– A színjáték hitelessége (az ábrázolás mélysége, igazságtartalma, személyessége, a 

figurák közti viszonyok, viszonyváltozás érzékletes ábrázolása) 



 

 

742 

– Az improvizáció „dramaturgiája” (a jelenet indítása, jelenet zárása, cselekményépítés, 

sűrítés képessége, feszültségteremtés, fordulatok) 

– Atmoszférateremtés 

– Színjátszói kifejezőeszközök, intenzitás 

– Fantázia, ötletesség, humor 

– Színpadi produkció (előadás, jelenet) 

– Koncentráció, figyelem 

– Együttműködés (a jelenet tempójának közös kialakítása, a partner impulzusainak 

elfogadása, erős impulzusok küldése a partner felé, közös cselekményvezetés, társakkal 

összehangolt váltások, közös játékstílus kialakítása, tartása) 

– Hiteles játékmód (nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök hiteles alkalmazása, 

személyessége, életélmények, tapasztalatok játékká formálása, a figurák közti viszonyok, 

viszonyváltozás érzékletes ábrázolása) 

– A játék intenzitása 

– Karakterábrázolás (a karakter tartása, a karakter tipikus jegyeinek kiemelése, a 

karakterépítés eszköztárának gazdagsága, a karakterábrázolás elmélyítése, személyessé 

tétele) 

– Stílusérzék (alkalmazkodás a produkció játékstílusához, közös stílushoz illeszkedő 

színjátékos kifejezőeszközök) 

– Ritmusérzék (a játék tempójának érzékelése, tartása, pontos, társakhoz igazodó 

tempóváltás) 

– Feszültségteremtés 

– Atmoszférateremtés 

– Verbális kifejezőeszközök használata 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök: 

Színpad vagy dobogók 

Egészalakos tükör 

Ritmus– és dallamhangszerek 

CD–lejátszó vagy magnó 

Televízió, videó– vagy DVD–lejátszó 

Videokamera 

Alapvető fénytechnika (reflektorok, állványok, fényszabályozó egység, árnylámpák, 

spotlámpák, mobil fényforrások) 

A gyakorlatokat, improvizációkat, etűdök vagy előadások létrehozását segítő CD-k, DVD-k 

Tornaszőnyeg 

 

 

 

1.14.7. KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK 

 

BESZÉD ÉS VERS 

 

A beszéd és vers tantárgy tanításának célja, hogy hozzásegítse a tanulókat beszédük 

oldottá, természetessé válásához és maradásához, dramatikus és színpadi munkájukban 

egyaránt – az adottságaiknak és a képességeiknek megfelelő szinten –– könnyen érthetővé 

és élvezhetővé fejlesztéséhez. A tantárgy ugyanakkor keltse fel az érdeklődést a tudatos 

beszédművelés, valamint a vers– és prózamondás mint önálló pódiumi műfaj iránt. 
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A tantárgy feladata, hogy a tanulók a különböző képességfejlesztő gyakorlatokon, játékos 

feladatokon, szövegelemzéseken és memoritereken keresztül váljanak képessé a magyar 

nyelv magas szintű, tudatos használatára, az irodalmi műalkotások értő befogadására és 

értelmezésére, jussanak el a lírai és prózai szövegek interpretálásának magas színvonaláig. 

A tantárggyal való ismerkedés során erősödjön befogadói és előadói attitűdjük, váljanak 

képessé a verskultúra ápolására. 

 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a beszédfolyamat eseményeit (légzés, hangadás, kiejtés)  

– a vers zenei–ritmikai jellemzőit 

 

Fejlessze a tanulók 

– hallási figyelmét 

– megfigyelőképességét 

– ritmusérzékét 

– a csoportos munkára való készségét 

 

Ösztönözze a tanulókat 

– képességeik megismerésére 

– megfigyeléseik megfogalmazására 

– versolvasásra, fantáziájuk, asszociációs képességeik felszabadítására 

– csoportos versjátékokra 

 

 

Tananyag 
Lazítógyakorlat 

– Lazítás–feszítés 

 

Légzőgyakorlat 

– A légutak és a légzés folyamatának megfigyelése 

– Légzőgyakorlatok hangokkal 

– Szabályozott légzés egyszerű szólamokkal, mondókákkal 

– Fúvójátékok folyamatosan, szaggatottan, lágyan, erősen 

 

Hanggyakorlatok 

– Játékos hangutánzás (állatok, gépek, tárgyak) magassági és dinamikai váltásokkal) 

 

Hallásgyakorlat 

– Egymás hangjának felismerése 

– A környezet hangjainak megfigyelése 

 

Artikulációs gyakorlatok 

– Beszédmozgás–ügyesítés szavakkal, szólamokkal, nyelvtörő mondókákkal  

– Szájról olvasás – hangok  
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Ritmus– és tempógyakorlatok 

– Versek ütemezése tapssal, járással, ütőhangszerekkel 

– Kis vers–zenei kompozíciók készítése közmondásokból, ritmikus szólásokból 

 

Hangsúlygyakorlat 

– A szóhangsúly 

– Szövegek memoriterként való rögzítése  

– A közös szövegtanulás (mondókák, ritmikus gyermekversek, párbeszédes versek) 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– az egyszerű mozgásügyesítő gyakorlatokat 

– artikulációs és ritmusgyakorlatokat 

– az általában érvényes hangsúly–szabályokat 

 

Legyenek képesek  

– figyelmüket a saját beszédükre irányítani 

– a szöveg zenei–ritmikai elemeinek kiemelésére  

– csoportos ritmusjátékokra 

– csoportban történő vers–előadásra 

 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a célszerű beszédlégzés folyamatát és egyszerű gyakorlatait 

– a hétköznapi beszéd stílusteremtő erejét 

– a vershelyzetek felismerésének lehetőségeit 

– az egyszerűbb képek, hangulatok kibontásának lehetőségeit 

– a mimika és a testbeszéd szerepének jelentőségét 

 

Fejlessze a tanulók 

– hangszínnel való bánásának képességét 

– szabad asszociációs készségét  

– hanggal történő karakterábrázoló képességét 

 

Ösztönözze a tanulókat 

– a saját és mások beszédének megfigyelésére 

– különböző hangulatú szövegekkel való munkára 

– kifejezőeszközeik bővítésére 

 

 

Tananyag 
Légzőgyakorlatok 

– Légzéstípusok ismertetése, megfigyelése 

– A célszerű beszédlégzés folyamatának ismertetése és egyszerű gyakorlatai 
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Hanggyakorlatok 

– Hangkitaláló játékok (pl. állatok, mesefigurák, tárgyak elképzelt beszéde) 

– Személyek és hangulatok megszólaltatása (hangszín–játék) 

– A természetes alaphang gyakorlatai mindennapi szólamokkal, verssorokkal 

 

Artikulációs gyakorlatok 

– Ajak és áll gyakorlatok 

– A magánhangzók gyakorlatai 

– A szóvégejtés játékos gyakorlatai 

 

Ritmus és tempógyakorlatok 

– Versek, mondókák ütemezése kötött mozgással 

– Versek, mondókák lassuló és gyorsuló tempóban egyaránt, hangerőváltásokkal  

 

Hangsúlygyakorlatok 

– Az állítás (kijelentés) hangsúlya 

– Ereszkedő beszéddallam 

– Számnevek, évszámok hangsúlya 

– A név hangsúlyai 

– A név a cím, és a szöveg kapcsolata szöveggel való munkák 

– Játék a szöveggel (ismert gyerekdalokkal, versekkel)  

– Képek felismerése, szétválasztása, saját szavakkal történő leírása  

– A hangulatváltó–pontok tudatosítása 

– Hangkulissza készítése szabad asszociációkkal 

– Mozgás–improvizáció a szövegre (szöveg nélkül) 

– Szöveg és mozgás összekapcsolása 

 

Szövegek memoriterként való rögzítése 

– Rövidebb szövegek kiválasztása, bemutatása a gyerekirodalom klasszikusaitól,– az 

egyéni választások szabadságával 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék  

– a természetes és a szerep–beszédhang jellemzőit 

– a vers képekre tagolásának módjait az artikuláció ritmus– és tempóformáló szerepét 

 

Legyenek képesek  

– légzésük egyszerű szabályozására 

– különféle hangszínekkel karakterek és hangulatok megjelenítésére 

– egyszerűbb költői képek felismerésére és kibontására 

– a szövegek tartalmának kifejtésére 

– a szöveg memoriterként való rögzítésére 

 

 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a természetes beszédhang tulajdonságait 

– a hétköznapi beszéd stílusteremtő erejét 
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– a saját középhang megtalálásának módjait 

– a meseszövés alapvetéseit 

– a mesék, verses mesék, kisprózák illetve a prózaversek előadói különbségeit 

 

Fejlessze a tanulók 

– koncentrációs képességét  

– artikulációs ügyességét és pontosságát 

– a belső képek előhívását 

– a történetmeséléshez szükséges készségeket 

 

 Ösztönözze a tanulókat 

– az otthoni gyakorlásra 

– saját élményeik szabatos megfogalmazására 

– mese és novella olvasására 

– eredményeik bemutatására 

– mesélésre, nagy mesemondó egyéniségek lemezeinek vagy előadásainak meghallgatására 

 

Tananyag 

Légzőgyakorlatok 

– Kapacitásnövelő légzőgyakorlatok zaj és látvány (vállemelés) nélkül 

– Légzésszabályozó gyakorlatok 

 

Hanggyakorlatok 

– A mellkasi rezonancia megerősítése 

– Mondókák mellhangon és fejhangon 

– A közép hangsáv felismertetése 

– Hangelőrehozó gyakorlatok 

 

Artikulációs gyakorlatok 

– A zárhangok gyakorlatai, kettőzésük technikája 

– A hosszú magánhangzók ejtésének gyakorlatai 

– Szájról olvasás (ismert verssorok, mondókák) 

 

Ritmusgyakorlatok 

– Ütemezés kitalált mozgássorral  

– Időmérték – ütemhangsúly (támaszkodni a ritmusra, ellene dolgozni…) 

– Ritmus a prózában 

– A tagolás módozatai 

 

Hangsúly–gyakorlatok 

– A kérdezés hangsúlya és hanglejtése kérdőszóval és anélkül  

– Közbevetések 

– A mesélő és a beszélő elkülönítése 

– Értelmi és érzelmi hangsúlyok 

– Felkiáltások, óhajtások, jelző és jelzett szó kapcsolata 

 

A szöveggel való munkák 

– Közös mese–költés (pl.: egyszerű láncmese vagy ismeretlen történetek végének ki-

találása, nem várt fordulat beiktatása) 

– Így mesélte anyukám – kedves mesék után–mondása 
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– Saját élményű történetek és viccek mesélése 

– Mesélési technikák felismerése 

– Közös mesemondás, dramatizálással 

– A szereplők elkülönítése, megszólaltatása 

– Nonverbális kommunikáció, mimika, testbeszéd 

 

Mesehallgatás, meseolvasás 

– Mesemondókkal való ismerkedés, előadás, hangos–könyv vagy mese–lemez segítségével  

– Régi és új „mesék” olvasása (népmesék, majd rövid műmesék) 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a kérdezés, felkiáltás, közbevetés helyes dallamvonalát 

– a szereplők elkülönítésének néhány variációját 

– az alapvető testbeszéd–formákat 

 

Legyenek képesek 

– széles hangterjedelemben, játékosan és könnyedén mondani szöveget 

– rövid történetek, mesék értelmezésére, élményszerű felépítésére, közönség előtti önálló 

előadására 

 

 

4. évfolyam 
 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a koncentráció szerepét a beszédben 

– a vers–kommunikáció fogalmát 

– a művek befogadásának, értelmezésének és közvetítésének lehetőségeit 

– a versmondó versenyek mibenlétét, és az azokon való részvétel ismérveit 

– a balladamondás sajátosságait 

 

Fejlessze a tanulók 

– ritmusérzékét 

– kommunikációját 

– a személyes közlés és a saját gesztusrendszer tudatosítását 

– képi fantáziáját 

– előadói technikai tudását 

 

Ösztönözze a tanulók 

– eleven hanghasználatát 

– produktív fantáziáinak előhívását 

– önálló szövegválasztását 

– „házi” vers– és prózamondó alkalmainak szervezését 

– önálló véleménynyilvánítását 

 

Tananyag 

Légzőgyakorlatok 

– Szöveges gyakorlatok mozgás közben 

– A lopott (pót) levegővétel technikája 
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Hanggyakorlatok 

– A mellkasi rezonancia megerősítése 

– Skálázás szavakkal, verssorokkal, legfeljebb egy oktáv terjedelemben 

 

Artikulációs gyakorlatok 

– A j–l–r hangok gyakorlatai 

– Az artikulációs hibák fölismerése hallás útján 

– „Szinkron–játék” (szájról olvasás) versekkel 

 

Ritmusgyakorlatok 

– Időmértékes versek ritmizálása 

– Játék a magyaros versformákkal 

 

Hangsúlygyakorlatok 

– A tagadás hangsúlya 

 

Szöveggel való munka: 

– Változatos hangulatok, érzelmek megmutatása (kreatív hangfestés) 

– Vershelyzetek, szituációk – helyzetdalokban, zsánerképekben 

– Lírai dalok – hangszín, hangulat, érzelem, tempó 

– Ismerkedés a balladákkal – sűrített érzelmek, feszültségek megjelenítése 

 

Szövegek memoriterként való rögzítése 

– Választott nép– vagy vígballada 

– Kisprózák (műmesék, novellák) 

– Vidám, rövid időmértékes versek 

 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a légzés szövegtagoló szerepét 

– beszédhibáik korrekciós lehetőségeit, a kreatív hangfestés eszközeit 

– a hangszín szerepét a hangulatteremtésben 

– a pódiumi kiállás, megszólalás alapvető ismérveit 

 

Legyenek képesek 

– légzésük tudatos irányítására 

– oldott, természetes középhangjuk használatára 

– saját kiejtésük megfigyelésére és elemzésére 

– különböző ritmusú lírai művek érzékletes megszólaltatására  

– felépített produkciók bemutatására 

 

 

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a hallás és beszédállapot kapcsolatát 

– a gyakran hallható beszédhibákat, és azok korrekciós lehetőségeit 
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– az érzelmek, indulatok hangsúlymódosító szerepét 

– a verselemzés előadói központú megközelítését 

 

Fejlessze a tanulók 

– hallásfigyelmét, hallási megkülönböztető képességét 

– képzelőerejét 

– érzelmi intelligenciáját 

– empatikus és műértelmező képességeit 

 

Ösztönözze a tanulókat 

– a gesztusok és a mimika természetes használatára 

– a versek saját élményű megfogalmazásának közelítésére 

– önálló választású szövegek megformálására 

– csoportos versműsorokban való részvételre 

 

 

Tananyag 

Légzőgyakorlatok 

– Fizikai terheléssel 

– Koncentrációs légzőgyakorlatok 

– Nyelvtörők légzésszabályozással 

 

Hanggyakorlatok 

– A térhez igazodó középhang gyakorlatai  

– Indulati fokozás–csillapítás egyszerű szólamokkal 

 

Artikulációs gyakorlatok 

– Nyelvtörők a sziszegő és a susogó hangok gyakorlására  

– A gyakran előforduló beszédhibák egyszerű korrekciós gyakorlatai 

 

Ritmusgyakorlatok 

– Időmértékes versek tetszőleges és kötött ritmuskísérettel 

 

Hangsúly és hanglejtésgyakorlatok 

– Mondatok hangsúly–variációi  

– Az indulat és érzelem hangsúlyai 

 

Szöveggel való munka:  

– Tartalom és forma; gondolati ívek  

– Személyes közelítés a szöveghez 

– A szöveg és a testbeszéd egymásra hatása 

– A megszemélyesítések játékai (párbeszédes versek) 

– Ismerkedés a szónoki beszéd alapjaival – az érvelés tagolási technikái 

– Erő, dinamika, gondolat a szövegben 

– Elbeszélő költemények – (narrátor, több szereplő…) 

– Rövid, ismeretlen szövegek első olvasatú, értelmezett, kifejező felolvasása 

 

Szövegek memoriterként való rögzítése 

– Az irodalomórai kötelezők előadói feldolgozása 

– Válogatás, önálló választás alapján, a kortárs irodalomból  
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Követelmények 

A tanulók ismerjék  

– a szövegelemzés előadói szempontú alapfolyamatát 

– a művészi előadás gondolati (érzelmi) és beszédtechnikai feltételeit 

– a hangsúly és érzelmi többletek jelentés–módosító szerepét 

Legyenek képesek 

– alkalmazkodni a térhez  

– megfelelő hangerővel, tartósan, érthetően szöveget mondani 

– a verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák tudatos használatára 

 

 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a beszédtechnikai váltások szerepét 

– a leíró költészet és a gondolati líra sajátosságait, előadói követelményeit 

 

Fejlessze a tanulók 

– figyelemmegosztó képességét 

– esztétikai érzékenységét 

– képközvetítési készségeit 

 

Ösztönözze a tanulókat 

– hangi adottságaik eleven használatára 

– önismeretük pontosítására 

– saját közlésvágyuknak megfelelő szövegek kiválasztására, tolmácsolására 

– csoportos és egyéni előadói munkára 

– ünnepi műsorok szerkesztésében való kreatív részvételre 

– az irodalmi előadó–művészet fórumainak megismerésére  

 

 

Tananyag 
Légzőgyakorlatok 

– Koncentrációs légzőgyakorlatok mozgás közben 

 

Hanggyakorlatok 

– Szöveges hangerőgyakorlatok:: a középhangerő, az erős és az intim hangvétel 

– Szöveges hangmagasság gyakorlatok legfeljebb egy oktáv terjedelemben 

 

Artikulációs gyakorlatok 

– Pontos, pergő tempójú szöveges gyakorlatok mozgás és fizikai terhelés közben 

 

Ritmus és tempógyakorlatok 

– Időmértékes szövegek gyakorlatai tempóváltásokkal 

 

Hangsúly és hanglejtésgyakorlatok 

– Összetett mondatok hanglejtése 

– A „lebegő” szólamvég 
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Szöveggel való munka 

– Gondolati és leíró versek színei  

– Hangszín–váltások, hangerő, tempó, ritmus  

– Érzelmek – átélés, és/vagy közvetítés  

– Instrukció–adás (pl.: egymás versmondásának megfigyelése, értékelése, a 

véleménynyilvánítás mikéntje) 

– Saját élmény keresés a versekben 

– Ismeretlen szövegek első olvasatú, értelmezett, kifejező felolvasása 

– Ünnepi műsorok szerkesztési gyakorlata (szövegek és zenék gyűjtése, válogatása) 

 

Szövegek memoriterként való rögzítése  

– Az iskolai kötelezőkön túli önálló választások 

– Műballadák  

 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– az írásjelek megszólaltatásának lehetőségeit 

– a kifejező beszéd lehetőségeit és hatáselemeit 

– saját előadói lehetőségeiket és korlátaikat 

 

Legyenek képesek 

– figyelmük megosztására 

– érzelmeik kondicionálására 

– fantáziájuk és előadókészségük felszabadítására 

– ismeretlen szövegek értelmezett felolvasására 

– önmaguk és egymás teljesítményének többirányú értékelésére 

 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

A tanulók ismerjék 

– a lazító és koncentrációs játékokat és gyakorlatokat 

– a fejlesztő és kondicionáló beszédtechnikai játékokat, gyakorlatokat 

– az általában érvényes hangsúly–szabályokat 

– az artikuláció ritmus– és tempóformáló szerepét 

– a szövegválasztás alapvető kritériumait 

– a lírai és az epikus művek előadásmódja közötti különbségeket 

– a testbeszéd jeleit 

– a pódiumi szereplés alapvető követelményeit 

– saját előadói lehetőségeiket és korlátaikat 

– a szövegelemzés előadói szempontú alapfolyamatát 

 

Legyenek képesek 

– a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányítására az adottságaiknak 

legjobban megfelelő beszédállapot elérése érdekében 

– hallás alapján fölismerni a követendő és az elvetendő beszédpéldát 

– a fejlesztő és a korrekciós gyakorlatok alkalmazására beszédükben 
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– a szövegek zenei elemeinek kiemelésére, a ritmus és a vers gondolati összefüggésének 

felismerésére 

– a szövegek tartalmának értelmezésére, memoriterként való rögzítésére  

– mesék és versek, prózai szövegek önálló vagy csoportban történő előadására 

– önmaguk és társaik teljesítményének értékelésére 

– a kommunikációs csatornák eleven használatára 

 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Beszéd és vers 

– beszédgyakorlat–sor bemutatása 5 perc 

– vers– és prózamondás 5 perc 

 

A vizsga tartalma 

A beszéd és vers művészeti alapvizsga két részből tevődik össze: 

Beszédgyakorlat–sor bemutatása 

Tételsorból húzott gyakorlatsor bemutatása (a beszédtechnikai gyakorlatok közül a 

szaktanár által összeállított – és legalább 3 különböző feladatot tartalmazó – gyakorlatsor) 

Vers– és prózamondás 

A közösen feldolgozott művekből (kötelező memoriterek) a tanuló által választott két 

különböző hangulatú vers vagy próza előadása  

A tanuló a kötelező memoriterekből választott tíz művel készül (vers, monológ, prózai mű 

részlet vegyesen, lehetőleg különböző hangulatú szövegek). A vizsgán a tanulónak a 

vizsgabizottság által választott műveket kell előadnia. 

 

A vizsga értékelése  

Beszédtechnikai ismeretek: 

– a gyakorlatok ismeretének szintje,  

– a megvalósítás pontossága, 

– oldott artikuláció és középhang,  

– tudatos nyelvhasználat 

 

A választott szövegek előadása:  

– kifejező megszólaltatás, 

– előadásmód,  

– kiállás,  

– jelenlét, 

– közvetítő erő,  

– előadói készségek 
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Továbbképző évfolyamok 

 

7. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a hangszín jelentésformáló szerepét 

– az önálló szövegelemzés ismérveit 

– a tartalom kibontásának kreatív formáit 

 

Fejlessze a tanulók 

– ritmus– és tempóérzékét 

– képességeit érzelmi megnyilvánulásaik megformálására 

 

Ösztönözze a tanulókat 

– a rendszeres gyakorlásra 

– beszédképességeik, a verbális és nonverbális csatornáik minél változatosabb használatára  

– új képességek kibontakoztatására, felfedezésére 

 

Tananyag 
Légzőgyakorlatok 

– Bemelegítő gyakorlatok 

 

Hanggyakorlatok 

– Hangerőszabályozó gyakorlatok 

 

Artikulációs gyakorlatok 

– A magánhangzók kapcsolódásainak helyes ejtése 

 

Ritmus– és tempógyakorlatok 

– Ritmizálás az értelmi hangsúlyok visszahelyezésével 

 

Önálló verstechnikai gyakorlatok, játékok 

– Versek, népdalok vakszövegként való használata  

– Versépítés (a vers logikájának felismerése) 

 

Szöveggel való munka 

– Fokozás, építkezés, poentírozás 

– Hogyan mondjunk ma régi szövegeket?  

– Idegen szavak a szövegben – megoldások  

– Kor– és karakteridézés 

– Ismeretlen szövegek első olvasatú, értelmezett, kifejező felolvasása 

 

Szövegek memoriterként való rögzítése 

– Iskolai kötelezők melletti szabad választások 

– Klasszikusokból szabadon választva  

– Kortárs versekből való választás 

 

Szerkesztési gyakorlat, csoportmunkában való részvétel 

– „Ismeretterjesztő előadás” szerkesztése – zenével  
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Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a magánhangzók kapcsolódásaira érvényes ejtési szabályokat 

– a beszéd dallamának változatait és kifejező erejét 

– az önálló szövegelemezés ismérveit 

 

Legyenek képesek 

– beszédtechnikai ismereteik előadói helyzetben való tudatos alkalmazására 

– klasszikus versformájú szöveg skandálás nélküli ritmikus megszólaltatására 

– ismert karakter–hangzások megformálására, alkalmazására 

 

 

8. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókat 

– a szövegek tagolásának, földolgozásának módozataival 

– a beszédtanítás nagy egyéniségeivel  

 

Fejlessze a tanulók 

– hangadási bátorságát és erejét 

– előadói önbizalmát, kifejező eszközeit 

 

Ösztönözze a tanulókat 

– beszédük rendszeres gondozására  

– önkifejező szövegek gyűjtésére, előadására 

– versműsorok látogatására 

 

 

Tananyag 

Légzőgyakorlatok 

– Gyakorlatok suttogott és hangos beszéd váltakozásával  

 

Hanggyakorlatok 

– Szinten–tartó /bemelegítő/ gyakorlatok 

 

Artikulációs gyakorlatok 

– A mássalhangzók kapcsolódásának helyes ejtése 

 

Ritmusgyakorlatok 

– Gyakorlatok tempóváltásokkal 

 

Szöveggel való munka 

– A nagy érzelmek verseinek megszólaltatása  

– Tragikum  a közlésben 

– Szerelmes versek 

– Realista és groteszk szövegek (novellák) 

– Nonszensz versek 

– A tudatos szövegválasztás ismérvei 
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– Saját mondanivaló megtalálása és kifejezésre juttatása (közlésvágy) 

– Ismeretlen szövegek első olvasatú, értelmezett, kifejező felolvasása 

 

Szövegek memoriterként való rögzítése 

– Iskolai kötelezők melletti szabad választások 

– Kortárs versekből való választás 

– Kisprózák –egypercesek, prózaversek 

– Repertoár–építés, gyarapítás 

 

Szerkesztési gyakorlat, csoportmunkában való részvétel 

– „Ilyenek vagyunk” „önismereti előadás” szerkesztése – zenével 

Tájékozódás a beszédtanítás szakirodalmában  

 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a bemelegítő hang–gyakorlatokat 

– a beszéd dallamának változatait és kifejező  

– erejét 

– a beszédtanítás hazai nagyjainak nevét és fontos műveit 

 

Legyenek képesek 

– halkan és suttogva is szöveget mondani 

– önállóan, személyiségükhöz illő verset/szöveget választani 

– csoportmunkában együtt dolgozni 

 

 

9. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a beszédtechnikai váltások szerepét a kifejezésben 

– az önálló versválasztás, feldolgozás ismérveit 

– a kifejező előadás kritériumait 

– a különböző pódiumi műfajokat  

Fejlessze a tanulók 

– „beszéd–elemző” hallását 

– érzelmi rugalmasságát 

– előadó–technikai felkészültségét  

Ösztönözze a tanulókat 

– a változatos hanghasználatra 

– a kifejező–eszköztár tudatos használatára 

– önálló repertoár–építésre 

– csoportos pódiumi előadások létrehozására  

 

 

Tananyag 

Légzőgyakorlatok 

– Gyakorlatok suttogott  beszéddel   

– Koncentrációs gyakorlatok figyelemmegosztással 
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Hanggyakorlatok 

– Gyakorlatok suttogott és hangos beszéd váltakozásával 

– Váltások a beszédben (hangerő, hangszín, hangmagasság) 

 

Artikulációs gyakorlatok 

– Beszédmozgás ügyesítő gyakorlatok  

 

Ritmusgyakorlatok 

– Prózai szövegek ritmizálása 

 

Hangsúlygyakorlat 

– A hangsúly és a szórend viszonya 

 

Szöveggel való munka 

– A kifejező előadás ismérvei váltakozó hangulatú, tartalmú szövegekben 

– A vershelyzet megteremtése, felidézése, a hangulatváltások gyakorlása  

– A tudatos szövegválasztás ismérvei 

– Versmonológok – drámai monológok (azonosságok és különbségek) 

– Ismeretlen szövegek első olvasatú, értelmezett, kifejező felolvasása 

 

 Szövegek memoriterként való rögzítése 

– Kortárs versekből való önálló választás 

– Monológok, versmonológok, szerepversek 

– Repertoár–építés, gyarapítás 

 

Szerkesztési gyakorlat, csoportmunkában való részvétel 

– Szertartásjátékok, oratóriumok, nagyobb lélegzetű irodalmi művek csoportos 

megszólaltatása  

– Vers–színház (új kifejezési formák keresése) 

 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– az artikulációs  mozgás–ügyesítés gyakorlatait 

– a pódiumi műfajokat 

– a különböző hangulatú versek, szövegek előadásának technikai ismérveit 

Legyenek képesek  

– egyéni beszédfeladataik önálló, eredményes elvégezésére 

– saját repertoár–építésre 

– önállóan, személyiségükhöz illő vers– vagy prózai szöveg kiválasztására 

– csoportos munkában pódiumi előadások létrehozására 

 

 

10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókat 

– a beszéd–bemelegítő gyakorlatok jelentőségével  

– az önálló versformálás felelősségével 
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– a pódiumművészet kiemelkedő alakjaival 

– a versmondás szerepével.  

 

Fejlessze a tanulók 

– önállóságát 

– értelmi és érzelmi intelligenciáját 

– kommunikációs készségeit  

– értő befogadói attitűdjét  

 

Ösztönözze a tanulókat 

– önképzésre 

– a szakirodalom tanulmányozására 

– a verskultúra ápolására előadói estek látogatására, verslemezek hallgatására 

– a tudatos nyelvhasználat elmélyítésére 

 

Tananyag 

Összetett gyakorlatok: a légzés–hangadás–artikuláció összehangolása 

Összetett beszéd–bemelegítő gyakorlatok 

Rövid elméleti áttekintés a pódiumművészet történetéről  

Vershallgatás – a pódiumművészet nagyjai  

Szöveggel való munka 

A kifejező előadás ismérveinek rögzítése 

Ismeretlen szövegek első olvasatú, értelmezett, kifejező felolvasása 

Szövegek memoriterként való rögzítése 

Kortárs versekből való önálló választás 

Tematikus versmondó versenyekre való felkészülés 

Repertoár–építés, gyarapítás 

Szerkesztési gyakorlat 

Önálló estek szerkesztési alapelvei 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a szinten–tartó és a továbbfejlesztő beszédtechnikai gyakorlatokat 

– a verselemzés, a szövegértelmezés folyamatát 

– a szerkesztés alapvető technikáit 

– a pódiumművészet történetének rövid krónikáját, és kiemelkedő előadóit 

Legyenek képesek  

– önállóan bemelegíteni szöveges szerepléseik) előtt 

– önálló szövegválasztásra és annak megformálására 

– rövidebb lélegzetű önálló műsorok szerkesztésére 

 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

A tanulók ismerjék 

– az önálló szövegelemzés ismérveit, a tartalom kibontásának kreatív formáit 

– a beszéd dallamának változatait és kifejező  erejét 

– a beszéd váltásait (erő, magasság, hangszín, tempó) 

– a szövegek tagolásának, feldolgozásának lehetőségeit 

– a különböző hangulatú szövegek előadási technikáit 
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– a pódiumművészet történetét, kialakulását,  és ismert alakjait  

– a pódiumi műfajokat  

 

Legyenek képesek 

– dramatikus és színpadi munkájukban az e tantárgy keretében tanultak alkalmazására 

– önállóan, személyiségükhöz illő vers– vagy prózai szöveg kiválasztására 

– ismeretlen szövegek kifejező megszólaltatására 

– saját repertoár–építésre 

– a választott és megtanult szövegek hiteles tolmácsolására 

 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll 

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Beszéd és vers  

– beszédgyakorlat–sor bemutatása 5 perc 

– vers– és prózamondás: előadás repertoárból 12 perc, ismeretlen szöveg felolvasása 3 perc 

 

A vizsga tartalma 

Beszédgyakorlat–sor bemutatása 

A tételsorból húzott gyakorlatsor bemutatása (pl.: bemelegítő gyakorlatok, az artikulációs 

biztonságot és pontosságot fejlesztő feladatok, szöveg ritmizálása) 

Vers– és prózamondás 

Repertoárból való vizsga: 

A tanuló repertoárjából választott három különböző hangulatú vers vagy próza előadása. A 

tanuló szabadon választott tíz művel készül (vers, monológ, prózai mű részlet vegyesen, 

lehetőleg különböző hangulatú szövegek). A vizsgán a tanulónak a vizsgabizottság által 

választott műveket kell előadnia. 

Ismeretlen szöveg értő megszólaltatása: 

A tanuló a vizsgabizottság által hozott irodalmi anyagból – a helyszínen történő választás 

és rövid felkészülés után – értelmezett, bemutató felolvasást tart, s ezzel kapcsolatban 

kérdésekre is válaszol. 

 

A vizsga értékelése 

– Beszédtechnikai ismeretek 

– A tudás technikai szintje  

– A megvalósítás pontossága  

– Természetes, oldott artikuláció és középhang 

– Választott szövegek előadása 

– Szövegválasztás (önismeret és önértékelési szint) 

– Értelmezés (a szövegek gondolati és érzelmi síkjai, az előadás építkezése) 

– Előadásmód (kiállás, jelenlét, közvetítő erő, előadói készségek) 

– Elméleti felkészültség 

– Helyes nyelvhasználat 

– Ismeretlen szöveg előadása: 

– A felolvasás gördülékenysége  

– A szöveg értő  megszólaltatása 
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– A szöveg alaphangulatának közvetítése 

– Helyes nyelvhasználat 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök: 

Alapvető fénytechnika 

CD–lejátszó vagy magnó 

Tévé, videó– vagy DVD–lejátszó 

CD–k, DVD–k , videofelvételek neves előadóművészek előadásaiból 

Hang–, zörej–, és zajkeltő eszközök 

 

 

 

MOZGÁS ÉS TÁNC 

 

A tantárgy célja a tanulók testtudatának kialakítása és fejlesztése, a mozgással történő 

önkifejezés fejlesztése, a testbeszéd, mint nyelv tanulmányozása, az alapvető 

mozgástechnikai elemek megismertetése és elsajátíttatása. A folyamatos fejlesztés 

eredményeképpen a tanulók legyenek képesek színházi helyzetekben megvalósuló, 

mozgásra, táncra épülő feladatok ellátására. 

A tantárgy feladata elérni, hogy a tanulók megtapasztalhassák egyéni vagy csoportos 

mozgásokra, illetve táncra épülő gyakorlatok elvégzésével fizikai jelenlétük lehetőségeit, a 

mozgásban fellelhető szabadságérzetet, a test alkalmassá tételét különböző érzelmi 

állapotok és helyzetek megjelenítésére. 

 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a mozdulat indításának, megállításának lehetőségeit 

– a futásos és térérzékelő gyakorlatok és játékok típusait 

– a verseny– illetve körjátékok különböző fajtáit 

 

Fejlessze a tanulók 

– mozgásintenzitását 

– mozgáskoordinációját 

– koncentrációját 

 

Ösztönözze a tanulókat 

– önmaguk testének megismerésére 

– a különböző típusú feladatok pontos végrehajtására 

– a mozgás örömének megtapasztalására 

– a kis– és nagyobb csoportban végzett játékokban való részvételre 

– a játékokban rejlő kreativitás kibontására 
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Tananyag 

Indítás–megállítás gyakorlatok 

– Az indítás és megállás különböző tempóban, helyzetben, magasságban történő 

gyakorlása versenyjátékok, illetve szituációs játékok segítségével (pl.: tapsos fogó, 

csendkirály típusú játékok, a kettős körben történő páros fogók) 

 

Versenyjátékok, különböző típusú fogó játékok 

– Nehezített fogó és üldözéses játékok, gyermekjátékok nehezített változatai (térbeli, 

szabálybeli átalakítással) a megfelelő intenzitású jelenlét megteremtésére  

 

Speciális futásos és kikerüléses gyakorlatok 

– Hosszabb távú, ritmus és irányváltásos futások, erdő (álló társak között) és testrész–

vezetéses (pl.: egyik, majd másik kar, mellkas, fej) futások 

 

Egyensúly játékok 

– Toló és húzó mozdulatok játékos formában (pl. „bogozó”, sószsákot cipelő, Gólya 

viszi...), ilyen játékhelyzeteket tartalmazó gyakorlatok  

 

Népi játék, tánc 

– Körjátékok, ügyességi játékok: különböző fogócskák (terpesz–, fészek–, láncfogók), 

ritmusjátékok (egyenletes lüktetés erősítése, tempótartási gyakorlatok), egyszerű 

ugrásgyakorlatok ugrós zenére, különböző támaszhelyzetekben 

 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a versenyjátékok szabályrendszerét 

– a gyakorlatok megértéséhez szükséges szakszavakat 

 

Legyenek képesek 

– a megismert játékok szabályszerű elvégzésére 

– csoportos feladatokban való részvételre 

– az egyensúlyra és irányváltásra épülő feladatok pontos elvégzésére 

 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a bemelegítéshez szükséges játékformákat 

– a dinamikus elmozdulásban rejlő lehetőségeket 

– a gyakorlatok egymásra épülésének lehetőségeit 

– népi játékok, illetve lánc– és körjátékok egyes fajtáit, az ugrós táncok alaptechnikáit  

 

Fejlessze a tanulók 

– mozgáskoordinációs készségét  

– koncentrációs készségét 

– fizikai képességeit–kondícióját, rugalmasságát  
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Ösztönözze a tanulókat 

– a csoportos feladatokban való koncentrált részvételre  

– a különböző típusú feladatok pontos végrehajtására 

– partnerekkel való együttműködésre 

– kis csoportokban történő tevékenységre 

– a kreatív képességek kibontakoztatására 

– a közös játék örömének megtapasztalására, felismerésére, tudatosítására 

 

Tananyag 

Bemelegítő játékok 

– Összekapaszkodó, egymás elérésére törekvő, érintés elől elhúzódó, a gimnasztika 

gyakorlatait játékos szituációba tevő gyakorlatok 

 

Futásos gyakorlatok 

– A bemelegítés szempontjából meghatározó gyakorlatok szituációs formában, különböző 

tempójú, karakterű és funkciójú futástípusok használatával 

 

Egyensúly– és vezetéses gyakorlatok 

– Egyensúlygyakorlatok támasz– és fogásos helyzetekben, vezetéses gyakorlatok kéz, fej, 

valamint fogásváltásos irányítással 

 

Népi játék, tánc 

– Utánzó (pl.: állatutánzó) játékok, párválasztó–játékok, népi gyermekjátékok, lánc és 

körformák a táncban; ugrós táncok alaptechnikái; csoportosan a közösségi táncélmény 

megszerzése (pl. ugrós táncok alapmotívumaival, cifrák, lengetők)  

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a csoportos futás–, egyensúly– és bizalomgyakorlatok szabályait 

– a népi gyermekjátékok menetét 

 

Legyenek képesek 

– a megismert játékok szabályszerű elvégzésére 

– a dinamikus, irányváltásos feladatokban való részvételre 

– az egyensúly gyakorlatok koordinált elvégzésére 

 

 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a talajfogás különböző módozatait 

– a bizalomgyakorlatokban való részvétel szabályait és lehetőségeit 

– a testközéppont használatának, a mozgás azon keresztül való vezetésének lehetőségeit 

– a gyakorlatok egymásra épülésének különböző lehetőségeit 

– ugrós táncok motívumfűzéseinek lehetőségeit 

 

Fejlessze 

– a tanulók biztonságát a talajfogás, eséstechnika, illetve a négy végtag egyenlő értékű 

használatát kívánó gyakorlatok végzése során 
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Ösztönözze a tanulókat 

– a csoportos feladatokban való koncentrált részvételre  

– a különböző típusú feladatok pontos végrehajtására 

– a mozgásból fakadó élmény megtapasztalására 

 

 

Tananyag 

Bemelegítő játékok 

– A gimnasztika életkornak megfelelő gyakorlatait játékos szituációba tevő gyakorlatok 

 

Futásos gyakorlatok 

– Szituációs formában különböző tempójú, karakterű és funkciójú futástípusok 

használatával; testrészvezetéses futások, páros fogó, vezetőt követő, ún. kígyózó futás 

 

Állatmozgások, középmagasságú mozgások 

– Különböző mozgáskarakterek elsajátítása, illetve ezeken keresztül a négy végtag 

egyenrangú, a testközéppont által vezérelt, koordinált használata; majom– és 

macskakarakterű mozgáselemek elsajátítása 

 

Bizalomgyakorlatok 

– Egymás és önmaguk elfogadását célzó, dőléses, billenéses, haladásos helyzetekben 

történő gyakorlatok, partner–felismeréses játékok csukott szemmel 

 

Mozgássorok, motívumsorok felépítése 

– Állatmozgások, középmagasságú mozgáselemek motívumainak sorba fűzése, elemsorrá 

fejlesztése 

 

Tánc  

– Térbeli elmozdulás lehetőségei ugrós motívumokkal  

– Ugrós táncok motívumfűzései: szólóban, párban 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a tanult gyakorlatok technikai elemeit és egymásra épülésük lehetőségeit 

– a tanult néptánc alaptechnikák elemeit és fűzésük lehetőségeit 

 

Legyenek képesek 

– a mozgástechnikai elemek harmonikus elvégzésére 

– a magasságszintek rugalmas váltására 

– az állatmozgások koordinált végrehajtására 

– a táncelemek stílusos reprodukálására 

 

 

4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a térbeli elmozdulás horizontális és vertikális irányú lehetőségeit  

– a mozdulat lassításának technikai összetevőit 
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– a kórusmozgásban való részvétel lehetőségeit 

– a párválasztó játékokat, illetve a páros és ugrós–legényes táncok alapelemeit, technikáját  

 

Fejlessze a tanulók 

– térérzékelését 

– egyensúlyérzetét és koordinációs képességét 

– mozgásmemóriáját 

 

Ösztönözze a tanulókat 

– a részletgazdag mozgástechnikai munka elvégzésére  

– a különböző típusú feladatok pontos végrehajtására 

– egyéni és csoportos munkában való részvételre 

– a mozgásból fakadó élmény megtapasztalására  

 

 

Tananyag 

Tér– és helyzetérzékelő gyakorlatok 

– A térirányok, a színpadi tér felosztásának ismerete, „üres” tér kitöltésének, a tér 

mindhárom dimenziójában való elmozdulás képességének megteremtése, csukott szemes 

és az ún. Vezetéses gyakorlatokon keresztül a tér érzetének, érzékelésének fejlesztése 

 

Egyensúly– és lassított mozgás–gyakorlatok 

– Az egyensúlyérzék fejlesztése, a lassú, súlyáthelyezéses mozgások billenés nélküli 

vezetése, páros, csoportos gyakorlatokban a súlyáthelyezés, súlyfelvétel, s a különböző 

támaszhelyzetek gördülékeny megoldása, a súly és erőegyensúly megteremtése  

 

Kórusmozgások 

– Csoportos gyakorlatban különböző mozdulatok, mozgáselemek, tánc és/vagy mozgás-

kombinációk szinkronban történő elvégzése, a közös elmozdulások közben a helyes 

irányok, a mozgáskarakter és ritmus megtartása, az egységes mozgáskép kialakítása 

 

Tánc 

– Táncba hívó játékok (pl. hajlikázó) 

– Párválasztó játékok 

– Páros táncok 

– Ugrós–legényes táncok 

 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a tanult feladatok technikai összetevőit 

– az érintett feladatok szakkifejezéseit 

– az ugrós–legényes táncok alapjait 

 

Legyenek képesek 

– a tánc– és mozgástechnikai elemek figyelemvezetési pontok mentén történő elvégzésére 

– az egyéni és csoportos térbeli elmozdulásban rejlő lehetőségek alkalmazására 

– különböző típusú tánc– és mozgástechnikai feladatok stílusos bemutatására  
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5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a test egyes részeinek függetlenített mozgatásából adódó lehetőségeket 

– a bizalomgyakorlatokban rejlő technikai lehetőségeket  

– a karaktermozgás kialakításának és működtetésének technikai alapelemeit 

– ritmusképletek mozgásban történő alkalmazásának lehetőségeit  

– az eszközös táncok technikai felépítését 

– a hétköznapi mozgásformák pontosításának, motívumsorba rendezésének lehetőségeit 

 

Fejlessze a tanulók 

– mozgástechnikai és ritmikai képességét 

– mozgásának intenzitását és dinamikáját 

– mozgásmemóriáját 

 

Ösztönözze a tanulókat 

– a részletgazdag mozgástechnikai munka elvégzésére  

– a különböző típusú feladatok pontos végrehajtására 

– egyéni és csoportos munkában való részvételre 

– a mozgásból fakadó dinamikai és ritmikai lehetőségek megtapasztalására  

 

 

Tananyag 

Analitika, izoláció 

– A test részeinek elkülönítéses mozgatása, egymástól való függetlenítése, a feszítés és 

lazítás lebontása kisebb „egységekre”  

 

Bizalomgyakorlatok 

– Partner talajra kísérése dőléses, billentéses helyzetből 

– Talajra kíséréses elemek gyakorlatsorba fűzése  

 

Lépés– és járásgyakorlatok  

– Karakterformák keresése járásgyakorlatokon keresztül 

– A gerinc mozgatása törzshullám–gyakorlatokon keresztül 

– Láb– és  kar–gyakorlatok plasztikus lehetőségeinek kibontása  

 

Ritmika 

– Alapfokú ritmusgyakorlatok 

– Ritmusgyakorlatok lépésanyagban és tapssal  

– Többszólamúság a ritmusban 

– Adott mozgásanyag ritmizálása, motívumépítés megadott ritmusképletre 

 

Tánc 

– Eszközzel járt táncok (pl. bot, üveg, seprő, párna, kendő, kalap) 

– Páros táncviszony, szoros összekapaszkodás (pl. a csárdás alaptechnikáival) 
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Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a tanult gyakorlatok technikai tulajdonságait 

– az érintett feladatok szakkifejezéseit, irányelveit 

– az eszközös és páros táncok technikai alapjait 

 

Legyenek képesek 

– a tánc– és mozgástechnikai elemek ritmikailag és dinamikailag pontosított elvégzésére 

– karaktermozgások elvégzésére  

– egyszerű mozgáselemek, technikai  gyakorlatok pontosítására, s motívumsorba 

rendezésére 

 

 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a gyakorlatfűzések megtervezésének szabályait, és szerepét a színházi munkában 

– a színpadi mozgások gyakrabban használt elemeit, technikai jellemzőiket 

– a nehezített körülmények között végzett bizalomgyakorlatok biztonságos végzésének 

feltételeit 

– a párban végzett tánchelyzetek esetén az egymásra hatás, valamint a megfelelő tónus 

megteremtésének technikai összetevőit 

 

Fejlessze a tanulók 

– bátorságát és akaraterejét  

– mozgásának precizitását, részletgazdagságát 

– koncentrációját az egyénileg, illetve páros, csoportos helyzetekben végzett 

gyakorlatokban  

 

Ösztönözze a tanulókat 

– részletgazdag mozgástechnikai munka végzésére  

– különböző típusú technikai feladatok pontos végrehajtására 

– egyéni és partnerrel történő munkában való részvételre 

– mozgásgyakorlatokban rejlő lehetőségek kreatív kibontására 

 

 

Tananyag 

Gyakorlattervezés 

– Különböző típusú gimnasztikus és egyéb bemelegítő gyakorlatok gyakorlatsorrá fűzése, 

a színházi feladatnak megfelelő bemelegítő mozgássor megtervezése és elvégzése 

 

Bizalomgyakorlatok 

– A korábbi gyakorlatkör továbbfejlesztése nehezebb, nagyobb koncentrációt és fizikai 

aktivitást követelő feladatokkal (zuhanásos helyzetek, illetve tempóból történő változatok) 

 

Technikai előkészítés (a tánc– és mozgásszínházi táncokhoz) 

– Talaj – és egyensúlygyakorlatok, támasz– és gördülés elemek páros helyzetekben 

– Lépés és forgásgyakorlatok, táncanalitika  
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Tánc 

– Kollektív táncformák (pl. moldvai táncokon keresztül), ahol a dallamorientált zenei 

illeszkedés és a csoporttáncolás adta lehetőségek érvényesülnek) 

– A testen megjelenő többszólamúság (pl. kéz, láb mozgásának különválasztása) 

 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a tanult fizikai gyakorlatok végrehajtásának technikai, elméleti szempontjait 

– az érintett feladatok szakkifejezéseit, irányelveit 

– kollektív táncformák technikai alapjait 

 

Legyenek képesek 

– különböző karakterű gyakorlatsorok memorizálására és koncentrált végrehajtására 

– attraktív mozgástechnikai feladatok biztonságos és kellően pontosított bemutatására 

– partnerrel végzett tánctechnikai feladatok kellő figyelemmel és érzékenységgel történő 

elvégzésére 

 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

A tanulók ismerjék 

– a feldolgozott mozgásgyakorlatok és táncok jellemzőit, típusait 

– az alapvető mozgásművészeti szakkifejezéseket (pl. ritmus, dinamika). 

 

Legyenek képesek 

– a mozgásgyakorlatok és/vagy táncok egyéni és csoportos koncentrált és pontos 

elvégzésére,  

– a gyakorolt és rögzített mozgássorok, koreográfiák bemutatására, előadására  

– az adott színházi helyzetnek megfelelő mozgásszínházi eszközök megválasztására, 

– karakterábrázolásra a mozgás és tánc eszközeivel, 

 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Mozgás és tánc 

– egyéni produkció 2–3 perc 

– csoportos produkció 10–20 perc 

 

A vizsga tartalma 

Lépés–, járás–, futás–, ugrás–, esés–, talaj–, emelés– és támaszgyakorlatok, dinamikai 

gyakorlatok, tánclépések, illetve a koreográfiák köréből a szaktanár segítségével 

kiválasztott és összeállított produkció 
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A vizsga értékelése  

– Mozgás– és táncgyakorlatok ismerete, gyakorlati alkalmazása különböző szituációkban 

– A feladatok végrehajtásának pontossága, minősége (mozgáskoordináció, ritmika, 

dinamika, térhasználat, koncentráció, együttműködés) 

 

 

Továbbképző évfolyamok 

 

7. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a pantomim technikai elemeinek elsajátíttatásán keresztül a karaktermozgások, az izolált 

végtagmozgatás, illetve mozgatott testrész figyelemvezető képességének attribútumait 

– a karaktermozgás kialakításának és működtetésének technikai alapelemeit 

– a hétköznapi mozgásformák pontosításának, motívumsorba rendezésének lehetőségeit 

 

Fejlessze a tanulók 

– izolációs képességét, testtudatát 

– jelenlétét tánc– és mozgástechnikai helyzetekben 

– mozgásmemóriáját 

 

Ösztönözze a tanulókat 

– a részletgazdag mozgástechnikai munka elvégzésére 

– a különböző típusú feladatok pontos végrehajtására 

– elmélyült, részletgazdag tánc– és mozgásfeladatok elvégzésére, elemzésére 

– az összetett mozgásformák egymásra épülő gyakorlatokon keresztül történő elsajátítására  

 

Tananyag 

Eséstechnika, előkészítő akrobatikus gyakorlatok 

– Gurulás előre–hátra, támasz– és billenésgyakorlatok, kéz– és fejállás, kézen átfordulás 

oldalra, illetve ezek gimnasztikus előkészítése; talajfogás csúsztatással, eséstechnika 

előkészítés leforgásos, féltérdre érkezéses, kigördüléses módon  

 

Színházi akrobatika 

– Esés és zuhanás, pofon, ütések, színházi verekedés, tárgyhasználat 

 

Pantomim alapgyakorlatok 

– A pantomim testtechnikája, különös tekintettel az erőgyakorlatokra (húzás, tolás, 

emelés), illetve az előkészítésben szereplő izolációra, feszítés–technikára és 

járásgyakorlatokra 

 

Jelenlét–gyakorlatok 

– A koncentráció mozgó testre (testrészre) való irányításának fejlesztése, erősítése a néző 

irányított figyelmének megragadása érdekében   

 

Tánc 

– Nemi identitást erősítő táncformák (lánytáncok, pl. karikázók; férfitáncok, pl. 

legényesek) 

– A keringő alaplépéseinek, tánctechnikájának elsajátítása 
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Alapfokú mozgástervezési gyakorlat 

– Egyszerű mozgáshelyzetek tervezése és rögzítése, a tempó, dinamika pontosítása, a 

gyakorlat szituációba helyezése, illetve bővítése motívumsorrá; hétköznapi 

mozgáshelyzetek pontosítása, motívumsorrá tervezése 

 

Karaktermozgások 

– A mozdulat szélesítésén, torzításán keresztül megközelített karakterizálás motívumok 

egymásután illesztésével, a szélsőségesen „fogalmazott” gesztusok belső ritmizálásával, az 

egymásból nem következő elemek találkoztatásakor kialakuló sajátos stílus 

megteremtésével 

 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a tanult gyakorlatok technikai tulajdonságait 

– az érintett feladatok szakkifejezéseit, irányelveit 

– a tanult táncformák technikai alapjait 

 

Legyenek képesek 

– a pantomim, illetve hétköznapi mozgások elemeinek ritmikailag és dinamikailag 

pontosított, jelenléttel bíró, koncentrált elvégzésére 

– tánctechnikai elemek helyes elvégzésére 

– karaktermozgások elvégzésére  

– egyszerű mozgáselemek pontosítására, s motívumsorba rendezésére 

 

 

8. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– különböző tánctípusok és mozgásszínházi táncok alapelemeit, ezek szabályrendszerét  

– a zene és a mozgás viszonyát, működésük, belső szerkezetük azonosságait és 

különbözőségeit  

– rövidebb lélegzetű mozgásetűd összeállításának lehetőségeit 

 

Fejlessze a tanulók 

– képességét az elmélyült, koncentrált munkára, különböző mozgáshelyzetekben, az alkotó 

folyamatban 

– színházi jelenlétét tánc– és mozgástechnikai helyzetekben 

– mozgásmemóriáját 

 

Ösztönözze a tanulókat 

– a részletgazdag mozgástechnikai munka elvégzésére  

– a különböző típusú feladatok pontos végrehajtására 

– önálló, a mozgás elemző, részletező végrehajtásából adódó gondolkodásra, a feladattal 

szembeni szándék megszületésére, kialakulására 

– improvizatív és rögzített tánc– és mozgásszínházi alkotó folyamatokban való részvételre  
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Tananyag 

Kontakt tánc előkészítés 

– Alapgyakorlatok talajon, egyensúlyi– és támaszhelyzetek párban, illetve 

tárgyhasználattal, partnervezetéses gyakorlatok ellentartással, talajra kísérés súly 

elvezetéssel; alapfokú kontakt tánc– és mozgásszínházi technikák elsajátítása 

 

Emelések 

– Statikus és lendületből történő emelések az egyszerűbb emeléstechnikák 

felhasználásával, futólagos emelések lendület elvezetéssel 

 

Zenés improvizáció 

– Improvizáció megadott mozgástechnikai eszköztár, illetve szabad intuíció alapján, 

különböző stílusú és karakterű zenékre; rögzített mozgásanyag, motívumsor alkalmazása 

több, egymástól erősen eltérő zenemű felhasználásával 

 

Rögzített improvizációra épülő mozgásetűd 

– Az előzőleg tánc– és/vagy mozgástechnikai szempontból, előkészített, szituációkra, 

jelenetekre bontott alapanyag improvizatív feldolgozása és rögzítése, majd előadássá 

szerkesztése 

 

Tánc 

– A reneszánsz tánchagyományokat hordozó forgatós alapú páros táncfajták elemei, 

különös figyelemmel a tartás–ellentartás technikájára (pl. mezőségi páros táncok) 

– A tangó alaplépéseinek, forgástechnikájának elsajátítása 

 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a tanult technikák működésének elemeit és tulajdonságait 

– az érintett feladatok szakkifejezéseit, irányelveit 

– a tanult táncformák technikai alapjait 

 

Legyenek képesek 

– különböző tánctípusok és mozgásszínházi folyamatok ritmikailag és dinamikailag 

pontosított, jelenléttel bíró, koncentrált elvégzésére 

– eltérő karakterű zenei motívumok atmoszférájának, ritmikai és dinamikai világának 

megfelelő mozgás– és tánc elemek alkalmazására 

 

 

9. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a mozgás– és táncszínház időkezelésének lehetőségeit, a pillanat kiemelésére, 

elmélyítésére irányuló megoldások technikai összetevőit 

– a maszk jelentését és jelentőségét a mozgásszínházi munkában 

 

Fejlessze a tanulók 

– képességét az elmélyült, koncentrált munkára, a lassú színházi, s a maszkos technikákat 

alkalmazó munkában 
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– jelenlétét tánc– és mozgástechnikai helyzetekben 

– kreativitását a tánc– és mozgásszínház terén 

 

Ösztönözze a tanulókat 

– a részletgazdag tánc– és mozgásszínházi munka elvégzésére  

– a különböző típusú tánc– és mozgásszínházi helyzetek intenzív, erőteljes jelenléttel bíró 

megjelenítésére 

– a színházi értékű tánc– és mozgásszínházi tevékenységben való részvételre 

 

 

Tananyag 

Szimbolikus pantomim mozgások 

– Lebegés, repülés, úszás, a talajtól való elszakadás mozgásai, s ezek szimbolikus 

megjelenítési formája 

 

Lassított mozgás – lassú színház  

– A folyamatok sűrítésén, motívumtöredékek kiemelésén alapuló, a mozdulatok billenés 

nélküli, súlyáthelyezéses vezetésére vonatkozó gyakorlatok 

 

Maszkos gyakorlatok 

– Az arc mimikájának „maszkos” lehetőségeitől a festett maszkon át a kultikus maszkok 

használatáig terjedő lehetőségek megtapasztalása; a test idomulása a maszkos játékban, a 

maszk formáló, irányító ereje a mozdulatokban 

 

Improvizáció és mozgástervezés 

– Adott szituációra, esetleg technikai eszköztárra tervezett gyakorlat, amely rövid 

motívumokra, sűrű, pontosan „fogalmazott” mozdulatokra épül 

– Az improvizáció elemeinek rögzítése motívumsorokká 

– rögzített motívumsorok ritmikai és szerkezeti tagolása   

 

Tánc 

Párban járt táncok, forgatós alaptechnikák felhasználásával történő improvizációs 

gyakorlatok 

 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a tanult mozgás rendszerek működésének jellegzetességeit és alapelveit 

– az érintett területek szakkifejezéseit, tematikáját 

 

Legyenek képesek 

– különböző tánc– és mozgásszínházi folyamatok pontosított, jelenléttel bíró, koncentrált 

elvégzésére 

– a mozgás világában jelentkező időkezelési lehetőségek használatára és értelmezésére 

– a tanult táncformák technikai alapjainak alkalmazására 
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10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a mozgás színházi értékű megjelenítő képességének lehetőségeit a gesztusok pontosítása, 

értelmezése, s érzeteinek működtetése révén 

– a mozgásszínházi előadás létrehozásának dramaturgiai, formai és szerkesztési elveit, a 

technikai környezet meghatározása mellett 

 

Fejlessze a tanulók 

– képességét a belső állapotok és viszonyok megjelenítése terén 

– jelenlétét tánc– és mozgásszínházi helyzetekben 

– színészi képességeit a mozgásszínházi, s általában a nonverbális munkában 

 

Ösztönözze a tanulókat 

– a részletgazdag tánc– és mozgásszínházi munka elvégzésére  

– a különböző típusú tánc– és mozgásszínházi helyzetek intenzív, erőteljes jelenléttel bíró 

megjelenítésére 

– mozgásszínházi előadás elkészítésében, s annak bemutatásában való alkotó részvételre 

 

 

Tananyag 

Rövid lélegzetű, motívumokra épülő táncanyag tervezése 

– Egyénileg megalkotott és bemutatott, tömör fogalmazású motívumok felhasználásával 

készített koreográfia, gesztus értékű mozdulatokban megjelenő koreográfia 

 

Mozgásszínházi előadás 

– Egy adott, mozgásszínházi szempontból elemzett, szerkezetileg, formailag, eszközeit 

tekintve előkészített alapanyag adaptációjának elkészítése csoportos formában 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a tanult mozgás rendszerek működésének jellegzetességeit és alapelveit 

– az érintett területek szakkifejezéseit, tematikáját 

– a mozgás és tánc világának helyét és lehetőségeit a színházi munkában, a színházi típusú 

alkotófolyamatokban  

Legyenek képesek 

– a tánc– és mozgásszínházi működés mozgástechnikai, mozgástervezési és szerkesztési 

elemeinek alkalmazására és igényes működtetésére 

– színházi jelenetek, adott szituációk, illetve valamely tematika mentén indított 

improvizáció színházi értékű megjelenítésére, ill. elvégzésére a test nyelvén, a korábban 

tanult technikák szabad alkalmazása, minőségi működtetése révén 

 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

A tanulók ismerjék 

– a mozgástréning szerepét a megfelelő próbaállapot elérésében 

– a mozgás, tánc és a pantomim szerepét a színházi munkában 

– néhány néptánc, történeti és kortárs tánc–, valamint mozgásszínházi stílust 
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– a tánc– és mozgásszínházi előadás elemzésének néhány szempontjait 

– a mozgásszínészi alkotómunka főbb összetevőit, fázisait és menetét 

 

Legyenek képesek 

– egy adott színházi feladatnak megfelelő mozgástréning, mozgássor, tánc vagy 

koreográfia előadására, bemutatására, esetleg összeállítására 

– a különböző tánc– és mozgásszínházi technikák tudatos alkalmazására 

– a pantomim testtechnikájának és karakterábrázolásának egyszerű alkalmazására 

– színészi jelenlét felmutatására mozgásszínészi játékban 

– tánc– és mozgásszínházi előadások elemzésére és értékelésére 

– rendezői instrukció követésére, az adott szituáció mozgásban történő megoldására 

 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Mozgás és tánc 

– etűd 3–5 perc  

– előadás 15–30 perc 

 

A vizsga tartalma 

A gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 

Etűd 

Az etűd egyéni vagy 2–3 fős mozgás– illetve táncszínházi vagy pantomim technikai 

produkció lehet. 

A mozgás– és táncszínházi etűd rögzített improvizációval készülhet. 

Az etűdben a tanulónak egyéni feladatokat kell végrehajtania oly módon, hogy 

tanulmányai során megszerzett képességeiről, jártasságáról számot tudjon adni. 

Csoportos előadás 

Az előadás választott irodalmi mű vagy zenemű mozgás– és táncszínházi adaptációja lehet. 

Az előadásban a tanulónak egyéni és csoportos feladatok végrehajtásával kell 

közreműködnie oly módon, hogy tanulmányai során megszerzett képességeiről, 

jártasságáról számot tudjon adni. 

 

A vizsga értékelése  

– A gyakorlatok, táncok illetve játékok ismerete 

– A produkció végrehajtásának pontossága, minősége, intenzitása (mozgástechnika, 

ritmika, dinamika, térhasználat, karakterábrázolás, színpadi jelenlét, koncentráció, 

együttműködés) 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök: 

Egészalakos tükör 

CD–lejátszó vagy magnó 

Televízió, videó– vagy DVD–lejátszó 

Videokamera 

A gyakorlatokat, improvizációkat, etűdök vagy előadások létrehozását segítő CD-k, DVD-k 

Tornaszőnyeg  
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ZENE ÉS ÉNEK 

 

A tantárgy célja az ösztönönös zenei készségek fejlesztésével a biztos hangképzésen 

alapuló éneklés, valamint az egyszerűbb ritmus– és dallamhangszerek használatának 

elsajátítása. 

Cél, hogy a tanuló a zeneirodalom kiemelkedő szemelvényein keresztül megismerjék a 

zenei stíluskorszakokat és azok jellemző műfajait, különös tekintettel a zenés színházi 

műfajokra és a zene színházi felhasználásának lehetőségeire. 

A tantárgy feladata elérni, hogy a tanuló számára természetessé váljanak a zenei 

megnyilvánulási formák, és hogy képessé váljon a dramatikus tevékenységek során azok 

kreatív alkalmazására. 

 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a magyar népdalkincs néhány régi hiedelmet őrző dalát és szokásdallamát 

– néhány, a tanulók életkorának megfelelő vers megzenésített változatát  

– a negyed (tá) és a nyolcad (ti–ti) fogalmát 

– a felelgetős és a kánon éneklést 

– az egyszerűbb ritmushangszereket  

– egyes, a dramatikus játékokhoz alkalmas zeneművek részleteit 

 

Fejlessze a tanulók 

– tiszta éneklését 

– ritmusérzékét 

– tempóra vonatkozó megfigyelési képességét 

– ritmus– és dallamimprovizációs képességét 

 

Ösztönözze a tanulókat 

– a felszabadult éneklésre 

– minél több dal elsajátítására 

– egyéni és csoportos éneklésre 

– különböző ritmushangszerek kipróbálására 

– egyszerű dallam és ritmus rögtönzésére 

 

Tananyag  

Beéneklő gyakorlatok 

– Szillabikus, kis hangterjedelmű szöveges gyakorlatok  

 

Egyszólamú éneklés 

– Gyermekjátékdalok és szokásdallamok (pl.: naphívogatók, esőhívogatók, lucázás, 

regölés)  

– Énekelt versek (megzenésített, a tanulók életkorának megfelelő gyerekversek)  
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Többszólamú éneklés 

– Népdalkánonok  

– Egyszerű dallamokhoz vokális dudakíséret 

– Énekelt versek (megzenésített, a tanulók életkorának megfelelő gyerekversek) 

 

Énekes improvizáció 

– Dallamvisszhang–játék 

– Versek megszólaltatása kis hangterjedelmű, a tanulók által rögtönzött dallamokkal, ének-

beszéddel 

 

Ritmusgyakorlatok 

– Saját légzés, szívdobogás ritmusának megszólaltatása 

– Mozgás közben egymás tempójának átvétele  

– Különböző mozgással tempóérzék fejlesztése 

– Egyenletes lüktetés, illetve dal– vagy versritmus hangoztatása 

– Ritmusvisszhang–játék (mozgással és/vagy hangszerrel) 

 

Dramatikus játékok, gyakorlatok  

– Csendjáték, mozgáskoncentrációs gyakorlatok 

– A környezet hangjainak megfigyelése, utánzása a környezet tárgyaival, ritmushang-

szerekkel 

– Dallamhoz mozgásformák keresése, dallamok előadásmódjának mozdulatokkal való 

megismétlése  

 

Zenehallgatás 

– Állatok ábrázolása a zenében 

– Különböző karakterű táncok (a klasszikus zenében)  

– Népzenei felvételek (különböző tájegységek táncdallamaiból)  

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a tanult hiedelmet idéző és szokásdallamokat 

– a tanult énekelt verseket 

– a negyed, nyolcad ritmusképletet 

– a hallgatott zeneművek szerzőjét, címét 

 

Legyenek képesek 

– csoportban adottságaiknak megfelelően énekelni 

– az egyenletes lüktetés ill. dal– vagy szövegritmus hangoztatására 

– a hallott zenemű karakterének megfelelő mozgásos lekövetésre 

 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a magyar népdalkincs néhány, a felnőtt élet szokásait utánzó gyermekjátékdalát és 

szokásdallamát (pl. párválasztók, lakodalmasok, altatók) 

– néhány, a tanulók életkorának megfelelő vers megzenésített változatát  
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– az egyszerű felelgetős és kánonban énekelhető dalok további szemelvényeit  

– a szinkópa ritmusképletet 

– egyes, a gyermekvilághoz, ismert mesékhez köthető klasszikus művek részleteit 

 

Fejlessze a tanulók 

– tiszta és bátor éneklését 

– többszólamú éneklését 

– ritmus– és dallamimprovizáló képességét 

– zene és mozdulat összekötésére irányuló képességét 

 

Ösztönözze a tanulókat 

– a felszabadult éneklésre 

– minél több dal elsajátítására 

– improvizálásra 

– zenéhez kötődő szabad mozgásra 

– a zenei megnyilvánulásokban való minél aktívabb részvételre 

 

 

Tananyag 

Beéneklő gyakorlatok 

– Közepes hangterjedelmű szöveges gyakorlatok, hajlítással is 

 

Egyszólamú éneklés  

– Gyermekjátékdalok (felnőtt élet szokásait utánzó játékok, pl. párválasztók) 

– Szokásdallamok (pl. lakodalmas) 

– Énekelt versek (pl. évszakokhoz, természeti jelenségekhez kapcsolódó költemények 

megzenésített változatai) 

 

Többszólamú éneklés 

– Egyszerűbb kánonok  

– Énekelt versek  

 

Énekes improvizáció 

– Hangszín– és hangmagasság változtatására irányuló játékok, gyakorlatok 

– Dallamhangok, rövid dallamok éneklése dinamikai váltásokkal 

– Adott prózai vagy verses szövegre megadott skálán dallamimprovizáció  

 

Ritmusgyakorlatok 

– Egész test mint hangszer használata (taps, dobbantás, térd, csettintés) 

– Egyszerű ritmusosztinátók különböző testhangzásokkal és ritmushangszerekkel  

– Rezonáló deszkalap mint hangszer (szekrény, pad, szék) 

 

Dramatikus játékok, gyakorlatok 

– Különböző zeneművek hangulatának visszaadása mozgással 

– Mímes játékok (hangszerek megszólaltatása, zenekar) 

 

Zenehallgatás 

– Karakterek ábrázolása a zenében  

– Népzenei felvételek (szokásdallamok, pl. lakodalmas) 
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Követelmények 

A tanulók ismerjék  

– a tanult gyermekjátékdalokat és szokásdallamokat 

– a tanult énekelt verseket 

– a szinkópa ritmusképletet 

– a hallgatott zeneművek szerzőjét, címét 

 

Legyenek képesek 

– csoportban adottságaiknak megfelelően énekelni 

– három, illetve négy hangból álló motívum improvizálására 

– a zene hangulatának, karakterének visszaadására mozgással 

 

 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a magyar népdalkincs néhány, a karácsony és a Gergely–járás szokását őrző dallamát 

– néhány, életkoruknak megfelelő vers megzenésített változatát 

– a triola ritmusképletet 

– néhány ismert barokk zenei szemelvényt  

– a barokk tánctételek karakterét  

– a barokk zene jellemző stílusjegyeit 

 

Fejlessze a tanulók 

– tiszta éneklését 

– többszólamú éneklési készségét 

– hangterjedelmét 

– zenei memóriáját 

– képességét a zenei történések értelmezésére, ismert történeten keresztül  

 

Ösztönözze a tanulókat 

– a felszabadult éneklésre 

– minél több dal elsajátítására 

– kánonéneklésre 

– ritmushangszerek kreatív használatára 

– elmélyült zenehallgatásra 

– a zenei stílusjegyek megfigyelésére 

– a hallott zeneművel kapcsolatos gondolataik megfogalmazására 

 

 

Tananyag 

Beéneklő gyakorlatok 

– Szöveg nélküli gyakorlatok, oktáv hangterjedelemig  

 

Egyszólamú éneklés 

– Szokásdallamok (karácsonyi magyar népénekek, Gergely–járás) 

– Énekelt versek (a tanulók életkorának megfelelő költemények megzenésített változatai 

hangszeres kísérettel)  
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Többszólamú éneklés 

– Kánonok  

– Quodlibet  

 

Énekes improvizáció 

– Dallamhang, egyszerű dallam zenei összetevőinek változtatása (időtartam, hang-

magasság, hangerő, hangszín, szünetek) valamely kifejezni kívánt tartalom szolgálatában  

– Adott prózai vagy verses szövegre egyszerű dallamimprovizáció a zenei összetevők 

változtatásával 

– Felelgetős játék 

 

Ritmusgyakorlatok 

– Ritmusfelelgetős a tanult ritmusképletek alkalmazásával 

– Ismert dallamra ritmusosztinátó rögtönzése a tanult ritmusképletek alkalmazásával 

 

Dramatikus játékok 

– Ismert eseménysor visszaadása némajátékkal, zenére, kisebb csoportokban  

– Zenehallgatás 

– Különböző hangulatú barokk zenei szemelvények 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a magyar népdalkincs néhány, a karácsony és a Gergely–járás szokását őrző dallamát 

– a tanult megzenésített verseket 

– a triola ritmusképletet 

– a barokk zene jellemző stílusjegyeit 

– a hallgatott zeneművek szerzőjét, címét 

 

Legyenek képesek 

– csoportban adottságaiknak megfelelően énekelni 

– ismert történet mozzanatait a zenei fordulatokon keresztül követni 

– a triola ritmusképlet hangoztatására 

 

 

4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a magyar népdalkincs néhány betyárvilágot idéző dalát 

– további énekelt verseket 

– az egyszerűbb dallamjátszó hangszereket 

– klasszicista zeneszerzők néhány dalát  

– a klasszicista stílus jellemző jegyeit 

– a klasszicizmus kiemelkedő zeneszerzőit 

– ismertebb klasszicista zeneművek egyes részleteit 

 

Fejlessze a tanulók 

– tiszta, kifejező éneklését 

– többszólamú éneklési készségét 

– karakterfelismerő képességét a zenében 
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Ösztönözze a tanulókat 

– a felszabadult, kifejező éneklésre 

– minél több dal elsajátítására 

– a ritmus– és dallamhangszerek használatára 

– a zenei elemeket bátran alkalmazó rögtönzésre 

– minél több klasszicista zenemű megismerésére 

 

Tananyag 

Beéneklő gyakorlatok 

– Melizmatikus gyakorlatok 

 

Egyszólamú éneklés 

– A betyárélethez kötődő népdalok  

– Énekelt versek  

– Ismert klasszicista dalok  

 

Többszólamú éneklés 

– Klasszikus kánonok  

– Könnyű kétszólamú énekek  

 

Énekes improvizáció 

– Dallam felépítése hangonként, csoportban  

– Szöveg hangoztatása kánonban a zenei összetevők változtatásával, majd dallammal 

megismételve  

– Hangszínjáték 

– Adott prózai vagy verses szövegre megadott skálán dallamimprovizáció 

 

Ritmusgyakorlatok 

– Ismert dalhoz, zenerészlethez ritmusosztinátó rögtönzése az ismert ritmuselemekkel 

 

Dramatikus játékok, gyakorlatok 

– Karakterek megjelenítése ritmus– illetve egyszerűbb dallamhangszerekkel  

– Különböző szituációknak megfelelő rövid párbeszéd improvizálása énekelve, ritmus– 

vagy dallamhangszerekkel 

 

Zenehallgatás 

– Jellemábrázolás a zenében 

– Népzenei felvételek (betyárvilágot idéző dalok) 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a magyar népdalkincs néhány, betyárvilágot idéző dalát 

– a tanult énekelt verseket 

– a tanult klasszicista dalokat 

– a klasszicista stílus jellemző jegyeit 

– a klasszicizmus kiemelkedő zeneszerzőit 

– az egyszerűbb dallamjátszó hangszereket 

– a hallgatott zeneművek szerzőjét, címét 
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Legyenek képesek 

– csoportban adottságaiknak megfelelően kifejezően énekelni 

– ritmus– és dallamhangszerekkel karaktereket ábrázolni 

– a klasszicizmus stílusjegyeinek felismerésére  

 

 

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a magyar népdalkincs néhány, az élet eseményeit idéző dalát, balladáját 

– romantikus zeneszerzők néhány dalát 

– a romantika stílusjegyeit, különböző zenei formáit (kérdés–felelet, szóló–tutti, rondó) 

– ismertebb romantikus zeneművek egyes részleteit 

 

Fejlessze a tanulók 

– tiszta, bátor, a romantika dalainak megfelelő éneklését 

– többszólamú éneklési készségét 

– improvizáló készségét a zenei formák terén 

– kifejezési képességét a különböző hangulatok zenei eszközökkel történő visszaadása, 

illetve különböző zenék hangfelvételeinek – szituációhoz rendelése terén 

 

Ösztönözze a tanulókat 

– a romantikus dal stílusjegyeinek megfelelő éneklésre 

– minél több dal elsajátítására  

– a romantikus zene néhány szemelvényének megismerésére 

– a hallott zene hangulatának megfogalmazására 

 

Tananyag 

Beéneklő gyakorlatok 

– Mellrezonancia bekapcsolása 

– Könnyű kétszólamú gyakorlatok  

 

Egyszólamú éneklés 

– Az élet eseményeihez kötődő népdalok (pl. katonadalok)  

– Balladák 

– Romantika ismertebb dalai  

 

Többszólamú éneklés 

– Romantika dalai 

– Könnyű kétszólamú kórusművek  

 

Énekes improvizáció 

– Rövid lélegzetű zenei kompozíciók kitalálása, illetve improvizálása az összes zenei 

összetevő alkalmazásával 

– Adott prózai vagy verses szövegre hétfokú (dúr, moll) skálán dallamimprovizáció 

 

Ritmusgyakorlatok 

– Különböző formák megkomponálása ritmushangszerekkel (kérdés–felelet, szóló–tutti, 

rondó)  
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Dramatikus játékok, gyakorlatok 

– Mások által játszott jelenet „szinkronizálása” ritmus és/vagy dallamhangszerekkel 

– Különböző érzelmek, hangulatok megjelenítése rövid, improvizált dallamokkal 

 

Zenehallgatás 

– Történet a zenében  

– Népzenei felvételek (az élet eseményeit idéző dalok, balladák)  

 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a magyar népdalkincs néhány, az élet eseményeit idéző dalát, balladáját 

– romantikus zeneszerzők egyes dalait 

– a romantika stílusjegyeit, különböző zenei formáit (kérdés–felelet, szóló–tutti, rondó) 

 

Legyenek képesek 

– csoportban adottságaiknak megfelelően énekelni 

– a romantikus dalok kifejező éneklésére 

– egy hallott zeneműre történetet kitalálni 

– a romantika stílusjegyeit felismerni 

 

 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a magyar népdalkincs néhány, a történelmi eseményekhez kötődő dallamát, balladáját 

– XX. századi zeneszerzők néhány, különböző stílusban írt dalát 

– XX. századi költők egyes verseinek megzenésített változatát 

– a tizenhatod ritmusértéket 

– a XX. század egyes jellemző stílusirányzatait  

 

Fejlessze a tanulók 

– biztos légzéstechnikán alapuló éneklését 

– értelmezési képességét a hallott zenemű üzenetének minél pontosabb megfogalmazá-

sában 

– stílusirányzatok közötti eligazodását 

 

Ösztönözze a tanulókat 

– minél több dal elsajátítására 

– a mondanivalót közvetítő éneklésre 

– a hallott zeneművekkel kapcsolatos gondolataik megfogalmazására 

– a zenei elemek dramatikus helyzetekben történő kipróbálására 

 

 

Tananyag 

Beéneklő gyakorlatok 

– Intenzív rekeszlégzés gyakorlása 
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Egyszólamú éneklés 

– Történelmi eseményekhez kötődő népdalok (pl. verbunkosok, bujdosók, kuruc kori 

nóták) 

– Balladák  

– Énekelt versek (XX. századi költők egyes verseinek megzenésített változata)  

– XX. századi zeneszerzők egyes dalai  

 

Többszólamú éneklés 

– Könnyebb két– vagy háromszólamú kórusmű 

 

Énekes improvizáció 

– Visszhangjáték tanulók által rögtönzött dallammal, ritmussal  

– Adott prózai vagy verses szövegre hétfokú (dúr, moll) dallamimprovizáció a szöveg 

hangulatának figyelembe vételével 

 

Ritmusgyakorlatok 

– Tizenhatod ritmusértéket tartalmazó versek megszólaltatása ritmushangszerekkel 

 

Dramatikus játékok, gyakorlatok 

– Különböző karakterek megjelenítése szituációba helyezve dallam– vagy 

ritmushangszerekkel  

– Hallott zenemű hangulatának megfelelő cselekmény kitalálása, eljátszása némajátékkal  

 

Zenehallgatás 

– A XX. századi stílusirányzatok szemelvényei 

– Történelmi eseményekhez kötődő népzenei felvételek 

 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a magyar népdalkincs néhány, történelmi eseményekhez kötődő dallamát, balladáját 

– XX. századi zeneszerzők néhány dalát 

– XX. századi költők tanult megzenésített verseit 

– a tizenhatod ritmusképletet 

– a XX. század jellemző stílusirányzatait  

 

Legyenek képesek 

– csoportban adottságaiknak megfelelően, az adott ének üzenetét közvetítve énekelni 

– az ismert zeneművekben az adott mű stílusjegyeit felismerni 

– hallott zeneműre cselekményt kitalálni és megjeleníteni 

– különböző karakterek szituációban történő megjelenítésére dallam– vagy 

ritmushangszerekkel 

 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

A tanulók ismerjék 

– az egyszerűbb ritmusképleteket 

– az egyszerűbb ritmus– és dallamhangszereket és azok használatát 

– a főbb zenei stílusokat és műfajokat 
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Legyenek képesek 

– adottságaiknak megfelelően tiszta, kifejező, karakteres éneklésre 

– egyszerű ritmuskíséret rögtönzésére 

– gondolataik, érzéseik megfogalmazására egy hallott zenemű kapcsán 

– egyszerűbb zenei elemek kreatív alkalmazására a különböző dramatikus tevékenységek 

során 

– a megismert zenei stílusok és műfajok jellemző jegyeinek felismerésére 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Zene és ének 

– csoportos gyakorlatsor vagy zenés színpadi etűd 10–15 perc 

– szólóéneklés vagy csoportos éneklés 2–3 perc 

 

A vizsga tartalma 

A zene és ének gyakorlati vizsga két részből tevődik össze. 

Csoportos gyakorlatsor 

A csoportos gyakorlatsort a szaktanár állítja össze a csoport adottságainak figyelembe 

vételével:  

– a ritmus–, metrum–gyakorlatok során a láb, a kéz és a metrikus ének/beszéd egymástól 

való függetlenítése 

– az akusztikus drámagyakorlatokban ritmus– és/vagy dallamhangszerek segítségével egy 

akciósor lekövetése 

Szólóéneklés vagy csoportos éneklés (3–4 fő) 

A tanuló 8 különböző stílusú, szabadon választott dal előadásával készül. A dalanyag 

kiválasztásánál ügyelni kell a tanuló adottságainak szem előtt tartására. A vizsgán a 

tanulónak az általa választott két dalt kell bemutatnia: egy népdalt a capella és egy másik, 

egyéb műfajú dalt hangszeres kísérettel. Az előadásához igénybe vehető élő hangszeres 

kíséret, amelyről a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

A vizsga értékelése  

Gyakorlatsor: az elemek ismerete, pontos végrehajtása 

Akusztikus drámagyakorlatok: pontosság, kreativitás, kooperáció 

Ének: tiszta intonáció, stílushű előadásmód, szövegérthetőség, prozódiai pontosság 

 

 

Továbbképző évfolyamok 

 

7. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– az opera műfajának jellemző stílusjegyeit 

– a különböző korok operáinak jellemző zenei és színházi stílusjegyeit 

– az opera műfaj kialakulásának jelentőségét a zene– és színházművészetben  
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– a jelentősebb operaszerzőket 

– néhány, az opera műfaját reprezentáló művet 

– egyes librettók fontosságát és azok irodalmi kapcsolódását 

 

Fejlessze a tanulók 

– hangképzési technikáját 

– többszólamú éneklési készségét 

– képességét a zene és szöveg mondanivalójának előadásban történő érzékeltetésére 

 

Ösztönözze a tanulókat 

– az opera jellemző műfaji sajátosságainak megismerésére 

– minél több opera, operarészlet megismerésére, értő, befogadó hallgatására 

– minél több operarészlet éneklésére 

– a tanult részletek kifejező előadására 

– élő operaelőadás megtekintésére 

– az elemző beszélgetésekben való aktív részvételre 

 

 

Tananyag 

Opera 

Beéneklő gyakorlatok 

– Különböző hangulatú beéneklő gyakorlatok (dúr – moll) 

– Dinamika változtatása vezénylésre 

 

Egyszólamú éneklés 

– Operarészletek éneklése a karakterek figyelembe vételével (a tanulók által kényelmesen 

énekelhető hangnembe transzponálva) 

 

Többszólamú és/ vagy csoportos éneklés 

– Különböző operák szemelvényei (lehetőség szerint zongorakísérettel, a tanulók által 

kényelmesen énekelhető hangnembe transzponálva) 

 

Énekes improvizáció 

– Különböző karakterek megjelenítése beszédhanggal, majd énekhanggal 

– Opera szövegkönyvének részleteire dallamimprovizálás 

 

Ritmusgyakorlatok 

– A feldolgozni kívánt opera valamely szituációjához hanghatások megtervezése, illetve a 

szituáció hangszerekkel történő „eljátszása” 

 

Dramatikus játékok, gyakorlatok 

– Operarészlet szövegének prózai jelenetként való eljátszása 

– Játék a hangokkal: hang hozzárendelése a szituációba helyezett karakterhez 

 

Zenehallgatás 

– Különböző korok operáinak részletei  

– Élő előadás és/vagy DVD–felvétel megtekintése 
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Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a különböző korok operáinak jellemző zenei és színházi stílusjegyeit 

– az opera jelentőségét a zene– és színházművészetben  

– a jelentősebb operaszerzőket 

– néhány, az opera műfaját reprezentáló művet 

– egyes librettók fontosságát és azok irodalmi kapcsolódását 

 

Legyenek képesek 

– az opera jellemző műfaji sajátosságait a hallgatott művekben felismerni 

– a tanult énekes szemelvények adottságaiknak megfelelő eléneklésére 

– a megismert mű által közvetített gondolat, érzelem, hangulat megfogalmazására 

 

 

8. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a daljáték, operett, musical jellemző zenei és színházi stílusjegyeit 

– a jelentősebb daljáték–, operett–, musicalszerzőket  

– néhány, a daljáték, operett, musical műfaját reprezentáló művet 

 

Fejlessze a tanulók 

– hangképzési technikáját 

– többszólamú éneklési készségét  

– stílus– és műfajelemző képességét 

 

Ösztönözze a tanulókat 

– minél több mű megismerésére 

– minél több dal, részlet eléneklésére 

– a tanult szemelvények műfajnak és stílusnak megfelelő előadására  

– élő előadás megtekintésére 

– az elemző beszélgetésben gondolatai megfogalmazására 

– az improvizációkban és a dramatikus játékokban való aktív részvételre 

 

 

Tananyag 

Daljáték – Operett – Musical 

Beéneklő gyakorlatok 

– Egyszerű két– és háromszólamú beéneklő gyakorlatok (dúr – moll) 

 

Egyszólamú éneklés 

– Daljáték–, operett–, musicalrészletek éneklése a karakterek figyelembe vételével (a 

tanulók által kényelmesen énekelhető hangnembe transzponálva) 

 

Többszólamú és/vagy csoportos éneklés 

– Különböző daljáték–, operett–, musicalrészletek szemelvényei (lehetőség szerint 

zongorakísérettel, a tanulók által kényelmesen énekelhető hangnembe transzponálva) 
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Énekes improvizáció 

– Egyszerű énekes szemelvény eléneklése különböző változatokkal: szavakra bontva, 

szótagokra bontva, hangzókra bontva  

többszólamú játékok az előzőek alapján (pl. kánonban, a szólamon belül szavakra bontva) 

 

Ritmusgyakorlatok 

– Ritmusgyakorlatok az ismert ritmuselemekkel, különböző metrumokban (2/4, 3/4, 6/8), 

egyszerű ritmushangszereken megszólaltatva  

 

Dramatikus játékok, gyakorlatok 

– Remake (mai változat) készítése az egyes művek kiválasztott jeleneteire 

– Helyzetkomikum hanghatásokkal, hangszerekkel: a különböző zenei elemekben rejlő 

komikus hatás előidézése szituációba helyezve 

 

Zenehallgatás 

– A tanult daljátékok, operettek, musicalek vagy azok részletei 

– Élő előadás megtekintése 

 

 

Követelmények  

A tanulók ismerjék 

– a daljáték, operett, musical jellemző zenei és színházi stílusjegyeit 

– a jelentősebb daljáték–, operett–, musicalszerzőket  

– néhány, a daljáték, operett, musical műfaját reprezentáló művet 

 

Legyenek képesek 

– a daljáték, operett, musical jellemző műfaji sajátosságait a megismert művekben 

felismerni 

– a tanult énekes szemelvények adottságaiknak megfelelő eléneklésére 

– a megismert mű által közvetített gondolat, érzelem, hangulat minél pontosabb 

megfogalmazására  

 

 

9. évfolyam 

  

Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a rockopera jellemző zenei és színházi stílusjegyeit 

– a rockopera műfajának néhány kiemelkedő dalát 

– népzenei és műzenei hagyományok hatását a rock– és a jazz zenére  

– különböző kultúrák zenei gondolkodásmódját 

 

Fejlessze a tanulók 

– hangképzési technikáját 

– többszólamú éneklési készségét 

– figyelemösszpontosítását a társas zenei megnyilvánulások során 

– zenei érzékenységét 

– stílus– és műfajelemző képességét 
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Ösztönözze a tanulókat 

– improvizatív zenei megoldásokra  

– az érzelmek zenei elemekkel történő kifejezésére 

– a zenei kommunikáció  alkotó módon való felhasználására 

– különböző kultúrák színházi és zenei formáinak megismerésére  

 

 

Tananyag 

Rock opera – világzene – kultúrák párbeszéde 

Beéneklő gyakorlatok 

– Tempóváltoztató gyakorlatok, melizmatikus gyakorlatok tempójának növelése 

– Hangképzés az egyéni sajátosságok figyelembe vételével  

 

Egyszólamú éneklés 

– Különböző kultúrák dalai és rockoperák szemelvényei a stílus figyelembe vételével  

– Könnyebb jazz sztenderdek éneklése a stílus figyelembe vételével 

 

Többszólamú/ csoportos éneklés: 

– Spirituálék, gospelek éneklése a stílus figyelembe vételével  

– Rockoperák szemelvényei a stílus figyelembe vételével  

 

Énekes improvizáció 

– Különböző stílusoknak megfelelő dallamimprovizáció 

 

Ritmusgyakorlatok / hangszeres improvizáció 

– Sztenderd ritmusok, blues, funky, latin, (samba, bossanova, flamenco), swing ritmusok 

alkalmazása rögtönzésben 

– Aszimmetrikus ritmusok  

 

Dramatikus játékok, gyakorlatok  

– Zenei dialógus, zenei szerepcsere 

– Különféle kapcsolatok zenei kezdeményezése, felvétele és zárása 

 

Zenehallgatás  

– A tanult rockoperák részletei 

– Élő előadás megtekintése 

– Világzenét játszó zenekarok felvételei és koncertjei 

 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a különböző kultúrák zenéjére jellemző stílusjegyeket 

– a különböző zenei hagyományok hatását a rock és a jazz zenére  

– rockopera műfaját reprezentáló művek valamelyikét 

– a világzenét játszó jelentősebb előadókat 

 

Legyenek képesek 

– érzelmek, állapotok kifejezésére a különböző zenei elemek (tempó, dinamika, 

hangmagasság) alkalmazásával  



 

 

787 

– a tanult rockoperák énekelt részleteinek, valamint a különböző kultúrák tanult dalainak 

adottságaiknak megfelelő eléneklésére 

– a dinamikában és a tempóváltozásokban rejlő kontrasztok kihasználására 

– különböző egyszerű hangszerek kreatív módon való használatára 

 

 

10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a zene– és a színházművészet kapcsolatának különféle lehetőségeit, formáit 

– azokat a zenei elemeket, amelyek egy–egy előadás szerves részét képezik, fontos 

dramaturgiai szerepük van, de nem illeszthetők be a tradicionális műfajok valamelyikébe 

– a revü, és a kabaré műfajának néhány kiemelkedő dalát 

– prózai színházi előadásokhoz alkalmazott zene jelentősebb alkotásait 

 

Fejlessze a tanulók  

– zenei memóriáját 

– zenei rögtönzési képességeit 

– alkotóképességét a társas zenei megnyilvánulások során 

 

Ösztönözze a tanulókat 

– a színház és a zene kapcsolatának alkotó módon való átgondolására  

– a korszerű színházi és zenei formák megismerésére 

– színházi munkájuk során a zenei megoldásokkal való önálló kísérletezésre 

– egyes jelentősebb kortárs színházi előadások zenéjének megismerésére 

 

Tananyag 

Színházi zene – alkalmazott zene 

Beéneklő gyakorlatok  

– Helyes énektechnika kialakítása, hangképzés az egyéni sajátosságok figyelembe 

vételével 

 

Egyszólamú éneklés 

– Dalok kortárs színházi előadásokból 

 

Többszólamú és/vagy csoportos éneklés 

– Oktávgyakorlatok 

– Kísérletek a kóruséneklés színpadi alkalmazásával  

– Színpadi előadások kórusainak éneklése a stílus figyelembe vételével 

 

Énekes improvizáció 

– Valamely prózai színdarab szereplőjének érzelmei, gondolatai improvizált dallamban 

megfogalmazva  

 

Ritmusgyakorlatok 

– Ritmushangszerek és karakterek 

– Ritmushangszerek a színész játékában 

– Jelenet akusztikai háttere ritmushangszerekkel 

– Gondolat és érzelem kifejezése ritmikai váltásokkal  
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Dramatikus játékok, gyakorlatok  

– Jelenet és zenei hatás kontrasztja 

– Zenei hatás jelentésmódosító funkcióval 

 

Zenehallgatás 

– Zenét alkalmazó kortárs színházi előadás megtekintése 

– A színpadi zene meghallgatása és hatásának elemzése 

 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– azokat a zeneműveket, zenei elemeket, amelyek egy előadás szerves részét képezik, 

fontos dramaturgiai szerepük van, de nem illeszthetőek bele a tradicionális műfajok 

valamelyikébe 

– a zene– és a színházművészet kapcsolatának különféle lehetőségeit, eltérő formáit 

– a revü, és a kabaré műfajának tanult dalait 

– a prózai színházi előadások tanult dalait, kórusait 

 

Legyenek képesek 

– kreatívan alkalmazni, variálni a hang legjellemzőbb összetevőit (hangmagasság, 

időtartam, hangerő, hangszín, hangok közötti szünet) 

– zenei elemeket kreatív módon alkalmazni jelenet készítése során (kontraszt és 

jelentésmódosító funkció) 

 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

A tanulók ismerjék 

– a zene színházi felhasználásának lehetőségeit 

– a főbb zenés színházi műfajokat és azok legjelentősebb képviselőit 

 

Legyenek képesek 

– az adottságainak megfelelő, szabadon választott ének stílusának, műfaji sajátosságainak 

megfelelő előadására 

– saját énekhez egyszerű ritmuskíséret rögtönzésére 

– gondolatai, érzelmei kifejezésére szabadon választott zenei megnyilvánuláson keresztül 

– az ismert zenei stílusok és műfajok dramatikus tevékenységhez való, a tanuló érzés– és 

gondolatvilágának kifejezését szolgáló hozzárendelésére 

– a megismert zenés színházi műfajok jellemző stílusjegyeinek saját tevékenységben való 

érvényesítésére, adottságainak megfelelően 

 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
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A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Zene és ének 

– csoportos zenés színpadi etűd 15–20 perc 

– szólóéneklés vagy dallam vagy ritmus improvizáció 3 –5 perc 

 

A vizsga tartalma 

A zene és ének gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 

Csoportos zenés színpadi etűd 

A csoportos zenés színpadi etűdöt a szaktanár állítja össze a csoport adottságainak 

figyelembevételével. Az összeállítás adjon lehetőséget a főbb zenés színházi műfajok 

minél színesebb bemutatására!  

A csoportos zenés színpadi etűd tartalmazhat prózai, illetve mozgásszínházi elemeket, az 

összeállítás azonban hangsúlyosan zenei fogantatású legyen! 

Szólóéneklés vagy csoportos éneklés (2–4 fő) 

A tanuló öt, a zenés színházi műfajok valamelyikét is tartalmazó, szabadon választott dal 

előadásával készül. A dalanyag kiválasztásánál ügyelni kell a tanuló adottságainak szem 

előtt tartására. A vizsgán a tanulónak a saját maga által választott dal(oka)t kell 

bemutatnia. Az előadásához igénybe vehető élő hangszeres kíséret, amelyről a tanulónak 

kell gondoskodnia. 

 

A vizsga értékelése  

Etűd:  

– a kompozíció íve, megformálása,  

– az együttműködés minősége;  

– a választott műfajnak és stílusnak megfelelő előadásmód 

Ének:  

– tiszta intonáció,  

– a választott zenés színházi műfaj sajátosságainak megfelelő előadásmód, 

–  szövegérthetőség,  

– prozódiai pontosság 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök: 

Ritmushangszerek, pl.: dobok, gardon, tikfa, fadob 

Dallamhangszerek, pl.: mirliton, nádsíp, furulya 

Egyszerű hangkeltő eszközök, pl.: kanál, kanna, köcsögduda 

Jelzőhangszerek, pl.: kereplő, kolomp, csengő 

Komplex (dallam, kísérő) hangszerek, pl.: doromb, gitár, szájharmonika 

A tanult zeneművek felvételei CD–n, vagy DVD–n 

 

 

 

SZÍNHÁZISMERET 

 

A színházismeret tantárgy fő célja, hogy a tanulók tudatos színjátékosokká, felkészült 

nézőkké illetve „színházcsinálókká” váljanak. Egyrészt reflektálni tudjanak önmaguk és a 

csoportjuk színházi tevékenységére, másrészt a látott előadásokban felismerjék azokat a 

színházi összetevőket, amelyek a színházi élmény forrásai.  

Ehhez a célhoz az alapfokon elsősorban a gyakorlat felől közelíthetünk. Ezeken az 

évfolyamokon a színházi kifejezés sajátosságait, formanyelvének összetevőit elsősorban 
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drámajátékos eszközökkel közelíthetjük meg. Azok a színházi műfajok állnak a 

középpontban, amelyek a tanulók korosztálya által létrehozott színházi előadásokban 

leggyakrabban előfordulnak. Így a tanulók önmaguk, illetve kortársaik színházi 

tevékenységéből kiindulva vonhatnak le következtetéseket a színház természetéről, illetve 

a színpadi kifejezés legfőbb alkotórészeiről. Azokról a formákról, műfajokról, 

módszerekről pedig, amelyeket ők maguk nem gyakorolnak, játékos formák segítségével 

szerezhetnek személyes tapasztalatokat. 

A továbbképző szakaszban az élőben (vagy felvételről) megtekintett előadások 

teremthetnek alkalmat arra, hogy egyfajta színházi szemlélet, illetve fogalomkészlet 

felépítéséhez segítse hozzá a tanulókat a színházismeret tárgy. Az órák középpontjában a 

továbbképző szakaszban egy–egy előadás megtekintése áll: míg az alsóbb évfolyamokon 

főként gyermek– és diákszínjátszó előadások közös megnézése, addig a felsőbb 

évfolyamokon sor kerülhet ifjúsági színházi előadások, illetve gondosan kiválasztott felnőtt 

színházi előadások megbeszélésére is. A megtekintett előadásokat mindig egészében, 

összhatásában próbáljuk megragadni, mert elsődleges célunk a színházi élmény 

elmélyítése. Ugyanakkor egy–egy részlet, alkotórész, összetevő részletesebb vizsgálata 

megteremtheti annak a lehetőségét is, hogy fokozatosan felépüljön a tanulókban egyfajta 

színházi szemléletmód, illetve fogalomkészlet. 

 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a színpadi szöveg fogalmát 

– a téma fogalmát 

– a színpadi figura fogalmát 

– a színpadi építkezés lehetőségeit  

– a ritmus fogalmát 

– a színpadi tér fogalmát,  a tér hangsúlyos pontjait, a térirányokat 

– a szövegmondás egyéni és együttes módjait 

– szerkezeti egység fogalmát 

– a legfontosabb szerkesztési elveket 

– a mozgás és a gesztus színpadi szerepét 

– a színpadi képalkotás lehetőségeit 

– a kellék és a jelmez fogalmát 

 

Fejlessze a tanulók 

– képességét a szöveg színpadi lehetőségeinek felismerésére 

– érzékenységét a színházi előadás alkotórészévé vált szöveg hatásai iránt 

– érzékenységét a különféle szövegekben megjelenő hangulati hasonlóságokra 

– képességeit a szerkesztett játékokban érvényesülő szerkesztési elvek felismerésére, 

alkalmazására 

– térérzékelői és térhasználói képességeit 

– képességeit a szerkesztett játék zenei hatásainak érzékelésére 
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Ösztönözze a tanulókat 

– önálló véleményalkotásra 

– a szerkesztett játékok alapjául szolgáló alkotások megismerésére 

– szerkesztett játékok megismerésére, létrehozására 

– minél több élő szerkesztett játék megtekintésére 

– a színházzal kapcsolatos szókincs használatára 

 

Tananyag 

Szerkesztett játékok 

A szerkesztett játék tanulmányozásán keresztül a tanulók egyidejűleg kapják meg az 

alkotás, a kipróbálás, a kísérletezés és a rendszerezés lehetőségét: alapvető színházismereti 

fogalmak tisztázhatók ezen a műfajon keresztül. A továbbá a szerkesztett játékokkal való 

foglalkozás lehetővé teszi, hogy a tanulók alkotó módon, a megtapasztalás, megélés 

élményén keresztül, a színház elemeivel kísérletezve közelítsenek a színházi ismeretek 

felé. 

A szerkesztett játék vizsgálata lehetőséget teremt a színház legalapvetőbb 

jellegzetességeinek felismertetésére: a szöveg és a játék, a szövegmondás és a színpadi 

megjelenítés különbségeinek felismerésére, a színházi előadás összetevőinek és 

felépítésének érzékelésére. 

 

Az előadás irodalmi alapanyagának gyűjtése, válogatása 

– Egyeztetett téma (tematikus rend) alapján 

– Figurák köré építve 

– Helyzetek köré építve 

– Hangulati hasonlóság alapján 

– Motívumok köré építve 

– Asszociációk alapján 

 

 Az irodalmi alapanyag kibontása  

– A téma feltárása (dramatikus gyakorlatokkal, szituációkkal, monológokkal) 

– A szövegekben rejlő zeneiség kibontása (kórus) 

– Hanghatások és szöveg – aláhúzás és ellenpontozás 

– Zene és szöveg együttes hatása 

– Szövegritmus jelentősége és jelentéshordozó szerepe (szöveges ritmusjátékokkal)  

– Szövegek megszólaltatása különböző stílusokban (stílusjátékok) 

 

 A szövegmondás variációi és színpadi hatásuk 

– Az egyéni szövegmondás  

– Együttes szövegmondás (pl.: kórus, visszhang, szavankénti láncmondás)  

 

Szöveg és tér  

– A tér irányai, hangsúlyos pontjai 

– Egyén és csoport elhelyezése a térben 

– Egyéni és csoportos mozgások a térben 

 

Szöveg és tárgyak 

– Jelmezek, kellékek, hangkeltő eszközök (pl. ritmushangszerek) használata 
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Az előadás felépítése  

– Szerkesztési elvek 

– A szöveg és a megjelenítés összefűzése 

– A tér, az idő és a szöveg együttesei 

– Szöveg és kép egymást erősítő, árnyaló illetve gyengítő hatása  

– Szöveg–gesztus–mozgás (tánc) együttesei (jelentésmódosító hatások) 

– A szituáció változása a szöveg redukálásával 

– A szöveg ritmusa és a jelenetritmus  

– Az előadás ritmusa (kiemelt pillanatok) 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a színpadi szöveg fogalmát 

– a téma fogalmát 

– a színpadi figura fogalmát 

– a szövegek legfontosabb szerkesztési elveit 

– a ritmus fogalmát 

– a színpadi tér fogalmát, a tér hangsúlyos pontjait, a térirányokat 

– a mozgás és a gesztus fogalmát 

– a kellék és a jelmez fogalmát 

 

Legyenek képesek 

– megadott szempontok alapján színpadi megjelenítésre alkalmas szöveg válogatására 

– a szövegmondás egyéni és együttes módjainak alkalmazására 

– felismerni, hogy egy szerkesztett játék hatása milyen alkotórészekből adódik  

– egy szerkesztett játék szerkesztési elvének felismerésére 

– a tér nyújtotta lehetőségek felismerésére 

 

 

4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal: 

– a mese fogalmát, jellegzetes elemeit 

– a mese történetének jellegzetes elemeit 

– az irodalmi elbeszélés és a színpadi megjelenítés legalapvetőbb különbségeit 

– a narrátor fogalmát 

– a színpadi alak jellemzésének alapvető formái, lehetőségeit 

– a maszk fogalmát  

– a díszlet fogalmát és legalapvetőbb fajtáit 

– a jelmez és kellék használatának alapvető formáit 

– a terek váltását, illetve a szimultán ábrázolás a lehetőségeit 

– a színpadi világítás fogalmát 

– a szituáció fogalmát 

– a jelenet fogalmát 

 

Fejlessze a tanulók  

– képességét, hogy felismerjék a mesei történet legfőbb összetevőit 

– képességét, hogy felismerjék a mese szituációit 
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– képességét, hogy felismerjék egy színpadi alak legalapvetőbb tulajdonságait, a 

történetben betöltött szerepét 

– képességét, hogy felismerjék a jelmezek, maszkok, kellékek figurateremtő hatását  

– képességét, hogy felismerjék a tárgyak szerepét, szimbólumteremtő, –hordozó 

lehetőségeit 

 

Ösztönözze a tanulókat 

– önálló véleményalkotásra 

– színpadi megjelenítésre alkalmas mesék megismerésére 

– a színházzal kapcsolatos szókincs használatára 

– minél több élő mesejáték–előadás megtekintésére 

 

Tananyag 

Színházi előadás meséből  

A gyermekszínjátszók által a leggyakrabban feldolgozott, színpadra adaptált irodalmi 

(epikus) alkotások a mesék. Az adaptálás folyamatának vizsgálata és gyakorlati 

kipróbálása lehetőséget teremt a színház legalapvetőbb jellegzetességeinek további – az 

előző évfolyamhoz képest kibővített, mélyített – tanulmányozására, többek között az 

epikus és a drámai kifejezés különbségeinek érzékeltetésére. 

 

Játék a mese összetevőivel  

– A mese képei (ezek ábrázolása állóképekkel, állóképek sorával) 

– A mesei szituációi (szituációs játékok) 

– Meseindító helyzetek (szituációs játékok) 

– Jellegzetes mesei elemek (ismétlődések, fordulatok, váratlan események, akadályok, 

gátak – szituációs játékokban) 

– A mese tanulságai (szituációs játék, egyéb drámaformák) 

 

A mese szereplői  

– Alaptulajdonságok megjelenítése (pl.: szoborjátékok, szerep a falon, tulajdonsághordozó 

játékok) 

– A mese hőse a hős bemutatására (pl.: improvizációk, szituációs játékok, a hős egy napja, 

pillanatképek a mesehősök életéből) 

– A hős segítői és ellenfelei (szituációs játékok) 

– Meseszereplők találkozásai (szituációs játékok a szokványos és a szokatlan 

találkozásokra) 

 

Elbeszélés és megjelenítés 

– Elbeszélő a színpadon (egy vagy két narrátor, a narrátor mint szereplő, csoportos 

narrálás) 

– A narrált tartalom képi és hangulati elemeinek megjelenítése (stilizált mozgások, 

hangaláfestés, állóképek, tablók) 

– A narráció kiváltása játékkal (a narráció átfordítása szituációba)  

– A mesei szituáció kibontása jelenetté (pl.: improvizációk, szituációs játékok) 

– A jelenet felépítése (kezdő helyzet, fordulatok, záró helyzet) 

 

Díszlet 

– Az üres tér lehetőségei 

– Díszlet emberi testekből (szoborjátékok, állóképek) 

– Helyszínteremtés fényekkel 



 

 

794 

– A helyszínek jelzése, helyszínváltozások,  jelzett, stilizált díszletelemek és azok 

elhelyezése, mozgatása  

– Szimultán helyszínek 

– A tér kiemelt pontjai különféle díszletekben 

 

Jelmez és maszk 

– Egy–egy mesei szereplő felöltöztetése (jelmezbörze, divatbemutató) 

– Ruhadarabbal figurateremtés (színek és formák szimbolikája) 

– A maszk lehetőségei 

 

Kellékek 

– A kellék karakterépítést segítő szerepe 

– A tárgyak különféle szituációkban 

– A kellék szimbólumteremtő és –hordozó lehetőségei 

 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a mese fogalmát, jellegzetes elemeit 

– a mese történetének jellegzetes elemeit 

– az irodalmi elbeszélés és a színpadi megjelenítés legalapvetőbb különbségeit 

– a narrátor fogalmát 

– a színpadi alak jellemzésének alapvető formáit, lehetőségeit 

– a maszk fogalmát  

– a díszlet fogalmát és legalapvetőbb fajtáit 

– a jelmez és kellék használatának alapvető formáit 

– a színpadi világítás fogalmát 

– a szituáció fogalmát 

– a jelenet fogalmát 

 

Legyenek  képesek 

– egy történet alaphelyzetének, fordulatainak felismerésére 

– a mesefigurák jellegzetességeinek felismerésére 

– jelmezekkel, maszkokkal, kellékekkel figura teremtésére 

– a tér– és díszlethasználattal megteremtett  színpadi világ felismerésére 

 

 

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a probléma fogalmát 

– a szituáció legáltalánosabb összetevőit 

– a szándék és a motiváció fogalmát 

– a jelenet legáltalánosabb jellegzetességeit  

– a jellem fogalmát 

– a jellemábrázolás legalapvetőbb lehetőségeit 

– az emberi viszonyok ábrázolásának legáltalánosabb jellegzetességeit  

– a színpadi játék és a díszletek összefüggését 
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Fejlessze a tanulók  

– képességét, hogy egy adott előadásban megjelenő legfőbb problémá(ka)t felismerjék 

– képességét, hogy egy adott szituáció legfőbb jellegzetességeit felismerjék 

– képességét, hogy egy figura adott szituációban érvényesülő legfontosabb szándékát 

felismerjék 

– képességét, hogy egy adott figura hosszabb távon érvényesülő szándékát, érintettségét 

(motivációját) felismerjék 

– képességét, hogy egy adott szituációban, illetve egy előadás egészében megjelenő emberi 

viszonyokat felismerjék 

 

Ösztönözze a tanulókat 

– színpadi megjelenítésre alkalmas epikus alkotások megismerésére 

– a színházzal kapcsolatos szókincs használatára 

– minél több irodalmi adaptációból készült élő előadás megtekintésére 

 

 

Tananyag 

Színházi előadás novellából, regényből 

Az adott korcsoporthoz tartozó gyermek– illetve diákszínjátszók gyakran és örömmel 

vállalkoznak nagy kihívást jelentő feladatokra: elbeszélések, illetve ifjúsági regények 

színpadra állítására. A nekik szóló gyerek– és ifjúsági színházi előadások is gyakran 

nyúlnak ezekhez az alapanyagokhoz. Az adaptáció folyamatának és a létrejött 

előadásoknak a vizsgálata elmélyítheti az epikus és a drámai műfajok közti különbségek 

ismeretét, ugyanakkor tovább építheti a tanulók színházi gondolkodását és 

fogalomkészletét is. 

 

A színpadra állítás fázisai 

– Problémakeresés, alapanyag keresése 

– A választott mű szituációkra bontása 

– Az egyes szituációk feltárása  

– A történetet alapvetően befolyásoló szituációk feltárása  

– Jelenetek építése a szituációkból 

– Előadásépítés jelenetekből (szerkesztési lehetőségek) 

 

Figurateremtés drámatechnikákkal 

– Jellemzők összegyűjtése 

– Tulajdonságok kibontása (a figura viselkedése) 

– A figura helyzetben – a jellemek megteremtése 

 

A szereplők viszonyai 

– A szereplők kapcsolatainak alaptípusai  

– Megjelenítési lehetőségek a szereplők közötti kapcsolatok ábrázolására (dráma-

technikákkal) 

– A szereplők közötti kapcsolatok változása  

– A szereplők és azok kapcsolatainak alakulása az előadás egészében 

 

A színpadi környezet megteremtése 

A figurák és kapcsolataik megjelenítését lehetővé tevő egységes színpadi környezet 

megteremtése (jelmez, kellék, maszk, díszlet, zene, fények) 
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Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a szituáció legáltalánosabb összetevőit 

– a szándék és a motiváció fogalmát 

– a jelenet legáltalánosabb jellegzetességeit  

– a jellem fogalmát 

– a jellemábrázolás legalapvetőbb lehetőségeit 

– az emberi viszonyok ábrázolásának legáltalánosabb jellegzetességeit  

– a színpadi játék és a színpadi környezet összefüggését 

 

Legyenek képesek 

– egy irodalmi alkotás és színpadi megvalósítása közti különbség megfogalmazására 

– szituációk, jelenetek elkülönítésére 

– a jellemek jellegzetességeinek, motivációinak felismerésére 

– a szereplők közti viszonyok felismerésére 

– a színházzal kapcsolatos szókincs felhasználására véleményük kifejtésében 

 

 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a hétköznapi élethelyzet és a színpadi szituáció összekapcsolásának lehetőségeit 

– a típus fogalmát 

– a probléma szituációkra való bontásának lehetőségeit 

– a személyesség színházi szituációkba való áttételének lehetőségeit 

– a színpadi világítás alapjait 

– a zene színpadi használatának alapjait 

– a szituációk és a jelenetek összefüggéseit 

– a mozgásszínház fogalmát és legfontosabb műfajai 

 

Fejlessze a tanulók: 

– ön– és társismeretét 

– szituációelemző képességét 

– színházi látásmódját 

 

Ösztönözze a tanulókat 

– a színházzal kapcsolatos szókincs használatára 

– környezetük problémáinak érzékelésére 

– a játékban rejlő általános érvényű tartalmak felismerésére 

– a térhasználattal való kísérletezésre 

– akusztikai kísérletezésre 

– a világítással való kísérletezésre 

– minél több gyermek– és diákszínjátszó előadás megtekintésére 

 

Tananyag 

Színházi előadás személyes élményanyagból (életjátékok) 

Az életjátékok létrehozásával, a személyes élményanyagból történő kiindulással az 

érintettség előnyei és hátrányai is megjelennek a gyermek– és diákszínjátszók munkájában. 

Az életjátékok tanulmányozása ezzel egyidejűleg a színházismereti tanulmányok új fázisát 
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is jelenti: az alapfok végén ennek a műfajnak az alapos vizsgálata az eddig tanultak 

szintetizálása mellett egyben már a drámai kifejezés lehetőségeinek közelebbi 

megismeréséhez is elvezeti a tanulókat. 

 

A tanulókat foglalkoztató problémák gyűjtése, kiválasztása, kibontása  

– Problémagyűjtő és a problémákat rendszerező tevékenység (ön– és társismereti, 

improvizációs játékok) 

– A megtalált problémahelyzetek feldolgozása (szabályjátékokkal, szituációs játékokkal) 

– Komplex dráma a kiválasztott problémák vizsgálatához 

 

Eszközök a  személyesség áttételére színházi helyzetbe 

– A probléma áthelyezése analóg helyzetbe 

– A személyek tipizálása (szituációk egy–egy típus kibontására; a típusok megjelenítése 

változó körülmények között) 

– A személyes tartalmak reális és nem reális terekbe helyezése 

– A személyes tartalmak expresszív képpé fogalmazása 

– A személyes tartalmak mozgásszínházi megjelenítése 

 

Szituációteremtés, jelenetépítés 

– A problémák körüljárása rögtönzésekkel 

– A rögtönzéstől a szituáció felépítéséig dialógusok és akciók kidolgozása 

– Jelenetszerkesztés szituációkból 

 

A világítás 

– Természetes és mesterséges fények hatása 

– A fény atmoszféra teremtő ereje 

– A fény jelentésteremtő és –módosító szerepe 

– A színek és szimbolikájuk alkalmazása a világításban 

 

A zene 

– Élő zene, gépzene 

– A zene érzelmi, hangulati, atmoszférateremtő hatása az előadásban 

– A zene dramaturgiai szerepe 

– A zene mint az előadás önálló alkotóeleme (pl. dalok) 

 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a típus fogalmát 

– a probléma szituációkra való bontásának lehetőségeit 

– a személyesség színházi szituációkba való áttételének lehetőségeit 

– a színpadi világítás alapjait 

– a zene színpadi használatának alapjait 

– a szituációk és a jelenetek összefüggéseit 

– a mozgásszínház fogalmát és legfontosabb műfajai 

 

Legyenek képesek 

– a főbb színházi alkotóelemek (pl. alapanyag, színészi játék, tér, akusztikai elemek, 

jelmezek) felismerésére saját előadásban 

– a hétköznapi élet problémáját színházi szituációvá alakítani 
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– a személyesség színházi szituációkba való áttételére 

– rögtönzésekkel szituációk felépítésére 

– a megismert színházi fogalomkészlet használatára a saját rögtönzések elemzésekor 

 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

A tanulók ismerjék 

– azt az alkotói folyamatot, ahogyan egy–egy előadás létrejön 

– a színházi alkotóelemeket (pl.: alapanyag, színészi játék, tér, akusztikai elemek, 

jelmezek, kellékek, világítás), azok hatását 

– azokat a dramatikus konvenciókat, amelyek az alapanyag színpadra állítását segítik 

– a színházművészet megközelítésére alkalmas fogalmi készlet elemeit (pl.: játéktér, 

főszereplő, mellékszereplő, jelenet, fordulat, felvonás) 

 

Legyenek képesek 

– színházi megjelenítésre alkalmas helyzetek, problémák felismerésére 

– előadások alapanyagául szolgáló alkotások válogatására 

– saját csoportja által létrehozott előadások sajátosságainak leírására a megismert fogalmi 

készlet segítségével 

– annak megfogalmazására, hogy a színház milyen eszközökkel gyakorol hatást a nézőre 

– a színházi összetevőkről és működésükről tanultak alkalmazására 

 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga szóbeli vizsgarészből áll 

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Színházismeret 

előadás(részlet) elemzése 10 perc  

 

A vizsga tartalma 

A tanuló/csoportja által a vizsgán bemutatott saját produkció egészének vagy részletének 

felidézése a megismert fogalmi készlet alkalmazásával, a színházi alkotóelemek és azok 

nézőre gyakorolt hatásnak elemző bemutatása.  

vagy  

A tanuló a tanár által a vizsgát megelőző félévben előre kiadott legalább öt különböző 

alapanyaggal (problémák, szituációk, szövegek) ismerkedhet meg. A vizsgán a tanuló 

szabadon választott alapanyaggal kapcsolatban feltárja, hogy mi az a helyzet, probléma, 

amely színházi megjelenítésre alkalmas, valamint felvázolja, hogy milyen színházi 

eszközöket alkalmazna megjelenítésükre, és azok várhatóan milyen hatást gyakorolnak a 

nézőre.  

 

A vizsga értékelése 

Színházi megjelenítésre alkalmas helyzetek, problémák felismerése 

A színházi alkotóelemek és azok hatásának ismerete, alkalmazása 

A feladathoz kapcsolódó fogalmi készlet ismerete, használata 
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Továbbképző évfolyamok 

 

7. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a drámai és nem drámai alapanyagú színház jellegzetességeit és különbségeit 

– az olvasott dráma és a megjelenített dráma hatásának különbségeit 

– dráma fogalmának színházi (és nem irodalmi) értelmezését 

– a nem drámai színház néhány lehetséges formáját (pl.: rítusjáték, táncszínház)  

– a színház és a film legfőbb különbségeit 

– a drámai színház néhány klasszikus műfajának sajátosságait (komédia, tragédia, realista 

színmű) 

 

Fejlessze a tanulók  

– érzékenységét a jelen idejű színházi élmény befogadására 

– érzékenységét a színészi játék, illetve a színházi kifejezés hitelességének felismerésére 

– színházi ízlését 

– színházi előadás elemző képességét 

 

Ösztönözze a tanulókat  

– értékes élő színházi előadások látogatására 

– a színházi alapelemekkel való önálló kísérletezésre 

 

 

Tananyag  

A színházművészet sajátosságai 

Ezen az évfolyamon elsősorban azt kívánjuk tisztázni, hogy mitől színház a színház, mi 

különbözteti meg a vele rokon művészeti formáktól, illetve hogy mik azok a 

jellegzetességek, amelyek a színpadi kifejezés nélkülözhetetlen összetevőit jelentik. 

 

Színház mint a megjelenítés művészete 

– Drámai és nem drámai alapanyagú színház 

– Az olvasott dráma és a megjelenített dráma hatásának különbségei 

 

Drámai műfajok a színházban 

– A komédia dramaturgiája (alapprobléma, történetvezetés, fordulatok, végkifejlet) 

– A komédia tere, térhasználati konvenciói 

– A jellemkomikum sajátosságai, helyzetkomikum és jellemkomikum összekapcsolódása a 

komédiában 

– A színész munkája a komédiában (az emberi gyarlóságok és az értéktévesztések színészi 

ábrázolása) 

– A klasszikus tragédia dramaturgiája (alapprobléma, történetvezetés, fordulatok, 

végkifejlet) 

– A tragikus szituáció: válsághelyzetek, döntési kényszerek, választási lehetőségek 

– A tragikus hős és ellenfele(i), a közöttük zajló küzdelem fázisai, fokozatai, tétje 

– A tragikus hős hiteles jelenkori ábrázolásának problémái (a színész eszközei a 

hősábrázolásra: hogyan jelezhetők a „hős” emberi léptékei, miképp hitelesíthető a 

jelenben is) 
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– A realista színmű dramaturgiája (alapprobléma, a történet indokai, okszerűsége, 

fordulatai, végkifejlete). A történet hétköznapisága és mitikus mélységei 

– A realista színház díszlete, jelmeze, tárgyhasználata 

– Emberábrázolás a realista színházban: motivációk, kapcsolatok, emberi viszonyok, a 

színész jellemábrázolása 

– Jelenetszervezés (a reális szituációk megjelenítése, valószerűsítése, felépítése, fordulatai, 

illetve a mindebben megnyilvánuló emberi tartalmak) 

 

Színházi előadás nem drámai alapanyagból 

– A rituális játék hagyományai. A tradíció szerepe és funkciója. Rítus a modernkori 

színházban 

– A rítus dramaturgiája, a színpadi eseménysor felépítése, egységei, ezek kapcsolódási 

módjai 

– A színházi előadás szertartás jellegét megteremtő eszközök (rituális tér, zene és ritmus 

szerepe, tárgyhasználat) 

– A szertartásjáték szereplői, a közönség részvétele a rítusban 

– A tánc– és mozgásszínház dramaturgiája (a zene előadásszervező szerepe, tétel– és etűd–

dramaturgia) 

– Mozgásformák, tánctechnikák 

– A táncszínházi előadó, a mozgásszínházi színész kifejezőeszközei a tánc– illetve a 

mozgásszínházban 

 

A színház és rokon műfajai 

– A film és színház hatásának és befogadásának különbségei 

– A tévéjáték és a színház hatásának és befogadásának különbségei 

– Az élő és a rögzített előadás 

 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a drámai és nem drámai alapanyagú színház jellegzetességeit és különbségeit 

– az olvasott dráma és a megjelenített dráma hatásának különbségeit 

– dráma fogalmának színházi (és nem irodalmi) értelmezését 

– a nem drámai színház néhány lehetséges formáját (pl.: rítusjáték, mozgásszínház, 

táncszínház)  

– a színház, a film, a televízió legfőbb különbségeit 

– a drámai színház egy–két klasszikus műfajának sajátosságait  

 

Legyenek képesek 

– megkülönböztetni az élő, jelen idejű színházi élményt a rutinból született, „holt 

színháztól”  

– felismerni a színészi játék, illetve a színházi kifejezés hitelességét 

– különbséget tenni egy adott színházi eladáson belül a hatásos és hatásvadász, illetve az 

ízléses és ízléstelen megoldások között 
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8. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a színpadi adaptáció fogalmát 

– az improvizációból született előadások legfőbb jellegzetességeit 

– a drámaszöveg és az előadásszöveg különbségeit 

– a húzások, bővítések sajátosságait, a vendégszöveg fogalmát 

– a dramaturgia fogalmát 

– az előadásokban érvényesülő legalapvetőbb dramaturgiai formákat (hatásmecha-

nizmusokat) 

– a felütés (kezdet), fordulat és zárlat (befejezés) fogalmát 

– a motívum fogalmát, színházi értelmezését 

– a színházi tér fogalmát és formáit 

– a színpadformák fogalmát, a legfontosabb színpadformákat 

– a játéktér fogalmát és legfőbb jellegzetességeit 

– a zaj, zörej és zene színházi szerepét 

– dráma fogalmának színházi (és nem irodalmi) értelmezését 

– a nem drámai alapanyagú színház fogalmát 

– az előadás egységes jelrendszerének szükségességét 

– az előadás stílusának fogalmát 

 

Fejlessze a tanulók  

– képességét az epikus és a drámai kifejezés megkülönböztetésére 

– dramaturgiai érzékenységét 

– motívumfelismerő képességét 

– improvizációs képességét 

– térhasználatát 

 

Ösztönözze a tanulókat  

– értékes élő színházi előadások megtekintésére 

– a színházi alapelemekkel való önálló kísérletezésre 

– színházi tárgyú kiadványok olvasására  

 

Tananyag 

A színházi előadás alkotórészei I. 

Ezen az évfolyamon a színházi előadás alkotórészeiből kiindulva elkezdhetünk 

szisztematikusan felépíteni egy színházi szemléletmódot, illetve fogalomkészletet. Az 

élőben vagy videóról megtekintett előadások kapcsán az előadás egy–egy összetevőjét, 

alkotórészét tesszük alaposabb vizsgálat tárgyává. Egy–egy részterületre figyelve a színház 

konkrétabb alkotórészei felől haladunk az elvontabb összetevők felé. Ugyanakkor 

természetesen a megtekintett előadás egészének megbeszéléséről sem feledkezünk el. 

 

A színházi előadás alapanyaga 

– Dráma, adaptáció, „önmagát író” előadás  

– Az előadás szövegkönyve  

 

Dramaturgia alapjai 

– Beavatkozások a színpadra állított drámába, illetve nem drámai műbe 

– Jelenetek elhagyása és átcsoportosítása, összevonása 
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– Az előadás legfontosabb fordulópontjai, ezek szerepe, megjelenítésük módjai 

– Témák és motívumok végigvezetése az előadáson 

– Beavatkozások eredeti alapanyagba: húzások és bővítések, vendégszövegek  

– A jelenetek közötti kapcsolatok megteremtése 

– Az előadás kezdete, vége, felépítése, szervező elvei 

 

A tér 

– A színházi tér (pl. nagyszínpad, kamaraszínház, stúdió– vagy szobaszínház)  

– A színpadi forma (a dobozszínpadtól a térszínházi formákig) 

– Játéktér és nézőtér viszonya, az előadás és közönsége kapcsolata, ezzel összefüggő nézői 

magatartásmódok 

– A játéktér (határai, térformái, szintjei, sajátosságai) 

– Díszletfajták (az üres tértől, az absztrakt és stilizált téren át a valóságábrázolásig és az 

illúziókeltésig) 

– Térhasználat (járások, meghatározó irányok és mozgások, hangsúlyos pontok) 

 

Az akusztikai réteg  

– A zajok szerepe az előadásban, az ismétlődő zajok teremtette motívumok 

– A zajtól a ritmusig és a zenéig 

– A zene szerepe az előadásban (felvonásátkötő, aláfestő, hangulatteremtő szerep vagy 

autonóm funkció) 

– A zene megjelenési módjai (a bejátszás, illetve az élő zene különféle formái) 

– A zene stílusa, hangzása, hatása 

– Zenei motívumok, zenedramaturgiai 

 

A rendező munkája 

– Az előadás jelrendszerének, kifejezésmódjának meghatározása 

– Az előadás stílusának meghatározása, stiláris jellegzetességeinek érvényesítése 

– A rendezői koncepció megjelenítésének eszközei az előadás komplex jelrendszerével 

– A színészvezetés 

 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a színpadi adaptáció fogalmát 

– az improvizációból született előadások legfőbb jellegzetességeit 

– a drámaszöveg és az előadásszöveg különbségeit 

– a húzások, bővítések sajátosságait, a vendégszöveg fogalmát 

– a dramaturgia fogalmát 

– az előadásokban érvényesülő legalapvetőbb dramaturgiai formákat (hatásmechaniz-

musokat) 

– a motívum fogalmát, színházi értelmezését 

– a színházi tér fogalmát és formáit 

– a zaj, zörej és zene színházi szerepét 

– dráma fogalmának színházi (és nem irodalmi) értelmezését 

– a nem drámai alapanyagú színház fogalmát 

– az előadás egységes jelrendszerének szükségességét 

– az előadás stílusának fogalmát 
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Legyenek képesek 

– megkülönböztetni az epikus és a drámai kifejezést 

– felismerni egy előadás működésének, felépítésének legalapvetőbb dramaturgiai 

jellegzetességeit 

– felismerni egy előadás legfőbb motívumait 

– felismerni a színházi tér és színpadi formák legfőbb jellegzetességeit, illetve 

előadásalakító szerepét 

– felismerni a zene (illetve egyéb akusztikai elemek) szerepét egy előadás színházi 

hatásmechanizmusában 

 

 

9. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a színpadi előadásban megjelenő legfőbb metakommunikációs jeleket 

– alkat és színészi karakter fogalmát 

– a legalapvetőbb színpadi szerepköröket 

– a színészi játékstílus fogalmát 

– a színpadi műfaj fogalmát és összefüggését a színészi játékstílussal 

– a színészi kifejezés legalapvetőbb formáit 

– a színészi jelenlét fogalmát 

– a színészi karakterteremtés legfőbb jellegzetességeit 

– a jelmez fogalmát, legfőbb jellegzetességeit, legfontosabb funkcióit  

– a szituációteremtés legfőbb formáit 

– a színpadi feszültség fogalmát, a színpadi feszültségteremtés legalapvetőbb formáit 

– a rendezői koncepció fogalmát 

– a színész és rendező közös munkájának alapvető formáit 

– a színházi stílus fogalmát 

 

Fejlessze a tanulók  

– képességét, hogy egy előadás hatásmechanizmusában felismerjék a nonverbális és 

metakommunikációs jeleket  

– képességét, hogy érzékeljék a színészi alkat és a megjelenített karakter kapcsolatát 

– képességét, hogy a színész által megjelenített karakter legfőbb jellemzőit felismerjék, 

ugyanakkor érzékelje azokat az alapvető – színészi eszközöket is, amellyel a figurák 

jellemzése történik 

– képességét, hogy felismerjék a színészi játék intenzitását, a színészi jelenlét erejét  

– képességét, hogy a színészi játékstílus műfajokkal összefüggő legalapvetőbb 

sajátosságait felismerjék 

– képességét, hogy érzékelje egy előadás legerősebb feszültségpontjait, lássa a 

feszültségkeltés legalapvetőbb formáit  

– képességét, hogy felismerjék egy–egy szituáció legfőbb jellegzetességeit, a benne 

megjelenő problémák összetevőit, a – problémáihoz való különféle emberi viszonyok 

sajátosságait  

– képességét, hogy érzékelje egy–egy jelenetben, illetve az egész előadásban a 

meghatározó emberi viszonyokat, illetve azt, hogy – milyen viszonyrendszer működteti 

az egyes jelenteket, illetve az előadás egészét 
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– képességét, hogy érzékelje egy–egy előadás legfőbb válságpontjait, legfontosabb 

fordulatait 

– képességét, hogy felismerjék egy–egy előadás legalapvetőbb stílusjegyeit 

 

Ösztönözze a tanulókat  

– értékes élő színházi előadások megtekintésére 

– saját színházi előadás létrehozására 

– színházi tárgyú szakirodalom olvasására 

 

Tananyag 

A színházi előadás alkotórészei II. 

Ezen az évfolyamon folytatódik a színházi előadás alkotórészeinek áttekintése. Ez tovább 

építi a tanulók színház szemléletmódját és fogalomkészletét. Ezen az évfolyamon az 

élőben (vagy videóról) megtekintett előadások kapcsán főként a szereplő, a színész 

munkáját, annak összetevőit tesszük alaposabb vizsgálat tárgyává. Ugyanakkor 

természetesen a megtekintett előadás egészének megbeszéléséről sem szabad továbbra sem 

elfeledkezni. 

 

Nonverbális és metakommunikációs jelek a színész játékában 

– A testtartás, a mimika, gesztusok mint a színészi kifejezés alapjai 

– A jellegzetes mozdulatok, mozgások, mozgásformák kifejező ereje 

– A térköz jelentésteremtő funkciója 

– Hangszín, hanghordozás 

– A metakommunikációs jelek hitelesítő vagy átértelmező szerepe 

 

Színészi játék 

– Alkat és színészi karakter 

– Színpadi szerepkörök 

– Egyes tradicionális színházi műfajokhoz tartozó színészi játékstílusok 

– A színész munkája a stilizációtól, az illusztráción át az átélésig, illetve az eltartott, 

ironikus játékmódig 

– A színészi jelenlét 

– Színészi szerepformálási módok 

 

Jelmezek 

– A színpadi öltözet formái (az utcai ruhától a jelmezig)  

– A jelmezek kor– és helyszínjelző szerepe 

– Színek és formák a jelmezekben 

– A jelmezek karakterábrázoló képessége 

– A szereplők csoportosítása az öltözetük alapján 

– Hierarchia, státusz, viszony megjelenése a jelmezben 

– Átöltözések, jelmezváltások 

– Álöltözetek, álarcok, maszkok 

 

Szereplők a jelenetekben 

– Kapcsolat– és  szituációteremtés a színészi játék segítségével 

– A jelenet folyamata, ritmusa, ritmusváltásai 

– Válságpontok, fordulatok a jelenetben, ezek kifejezésmódjai  

– A feszültségkeltés színészi és rendezői eszközei 

– Emberi erőterek és ezek változása a jelenetben 
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Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a színpadi előadásban megjelenő legfőbb metakommunikációs jeleket 

– alkat és színészi karakter fogalmát 

– a legalapvetőbb színpadi szerepköröket 

– a színészi játékstílus fogalmát 

– a színpadi műfaj fogalmát, és összefüggését a színészi játékstílussal 

– a színészi kifejezés legalapvetőbb formáit 

– a színészi jelenlét fogalmát 

– a színészi karakterteremtés legfőbb jellegzetességeit 

– a szituációteremtés legfőbb formái 

– a színpadi feszültség fogalmát, a színpadi feszültségteremtés legalapvetőbb formáit 

– a rendezői koncepció fogalmát  

– a színész és rendező közös munkájának alapvető formáit 

– a színházi stílus fogalmát 

 

Legyenek képesek 

– egy előadás hatásmechanizmusában felismerni a metakommunikációs jeleket 

– érzékelni a színészi alkat és a megjelenített karakter kapcsolatát 

– felismerni a színész által megjelenített karakter legfőbb jellemzőit 

– érzékelni azokat az alapvető színészi eszközöket is, amellyel a figurák jellemzése 

történik 

– felismerni a színészi játék intenzitását, a színészi jelenlét erejét  

– felismerni a színészi játékstílus műfajokkal összefüggő legalapvetőbb sajátosságait  

– érzékelni egy előadás legerősebb feszültségpontjait, elkülöníteni a feszültségkeltés 

legalapvetőbb formáit  

– felismerni egy–egy szituáció legfőbb jellegzetességeit, a benne megjelenő problémák 

összetevőit, a problémáihoz való különféle – emberi viszonyok sajátosságait  

– érzékelni egy–egy jelenetben, illetve az egész előadásban a meghatározó emberi 

viszonyokat, továbbá azt, hogy milyen – viszonyrendszer működteti az egyes jeleneteket 

és az előadás egészét 

– érzékelni egy–egy előadás legfőbb válságpontjait, legfontosabb fordulatait 

– felismerni egy–egy előadás legalapvetőbb stílusjegyeit 

 

 

10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a színházi fogalomkészlet alkalmazásának lehetőségeit egy–egy konkrét előadás 

elemzésében 

 

Fejlessze a tanulók 

– színházi előadás elemző képességét 

– képességét az előadás dramaturgiai működésének felismerésére 

– képességét a színházi előadás alkotórészeinek felismerésére 

– képességét a színházi előadás kifejezésmódjának és jelrendszerének felismerésére 

– képességét a rendezői koncepció és jelentésének felismerésére 
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Ösztönözze a tanulókat  

– értékes élő színházi előadások megtekintésére 

– a megtekintett előadás során szerzett élmény elemző feldolgozására 

– saját színházi előadás létrehozására 

– színházi tárgyú szakirodalom olvasására  

 

 

Tananyag 

Színházi előadások komplex elemzése 

Ezen az évfolyamon szintetizáljuk az eddig szerzett ismereteket. Ezért a középpontban 

egy–egy élőben vagy videóról megtekintett előadás komplex megbeszélése áll. Így a 

diákok tapasztalatokat szerezhetnek arról, hogy ismereteik alkalmasak színházi előadások 

elemzésére, értelmezésére, értékelésére. 

A komplex elemző beszélgetésekben az alábbi szempontokat érdemes használni. 

Természetesen a konkrét elemzett előadás alapján kell eldöntetni, hogy mik azok a 

szempontok, amelyek az adott előadásban fontosak, lényegesek, illetve melyek azok, 

amelyek annyira lényegtelenek az adott előadás működése szempontjából, hogy szóba sem 

kell őket hozni. 

 

Elemző beszélgetések előadásokról 

Az alapanyag 

– Az alapanyag természete (dráma, adaptáció, nonverbális anyag) 

– Az alapanyag stiláris, műfaji, dramaturgiai sajátosságai, ezek hatása az előadás 

megformálására 

 

Dramaturgia 

– Színházi szövegkönyv: változtatások az alapanyagon (húzások, betoldások, vendég-

szövegek – ezek alkalmazásának célja) 

– Az előadás felépítése, szervező elvei, a  jelenetek logikai kapcsolata 

– Az előadás kezdete, ennek hatása a nézői befogadásra 

– Az előadás legfontosabb fordulópontjai, ezek szerepe 

– Az előadás zárása, ennek hatása a nézői befogadásra 

 

A tér 

– Az előadás színházi tere (a nagyszínpadtól  a szobaszínházig) 

– A színpadi forma (a dobozszínháztól a térszínházi formákig) 

– Előadás és közönség kapcsolata, ennek hatása a nézői befogadásra 

– Játéktér és díszletvilág 

– Az előadás térhasználata (kitüntetett pontok, ezekhez kapcsolódó akciók, motívumok, 

figurák; meghatározó térirányok és mozgások, ezek jelentése) 

 

Tárgyak, kellékek 

– A tér berendezésének szerepe a játékban 

– Az előadás legfontosabb tárgyai, kellékei (ezek kiemelésének lehetőségei, illetve a 

hozzájuk kapcsolódó jelentések) 

– Az egyes figurák kapcsolata a tárgyakkal, kellékekkel, ennek jelentése és hatása 

– Állandó vagy változó tárgyak, kellékek; ezek funkciói és funkcióváltásai 

– A tárgyak, kellékek „útja”, az így keletkező motívumok 

– A tárgyak, kellékek összefüggése az előadás más elemeivel, hatása a játékstílusra 
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Zajok, zenék 

– Az előadás akusztikai rétege, a zajok, zenék jelentősége az előadásban 

– Az ismétlődő zajok, zenék, illetve a belőlük születő motívumok, ezek hatása az előadás 

jelentésére 

– Az előadásban megszólaló zajok, illetve zenei stílus(ok) – ezek illeszkedése a 

játékstílushoz 

– A zene funkciói (átkötő szerep, hangulatteremtő szerep, dramaturgiai szerep, önálló 

alkotórész)  

– A zene és az előadás műfajának összefüggései 

 

Jelmezek 

– A színpadon megjelenő öltözetek kort, illetve helyszínt meghatározó szerepe  

– Színek és formák, a köztük lévő kapcsolat, hatásuk az előadás hangulatára, jelentésére 

– Az egyes szereplők öltözete, ruhájuk színe, formája, szabása, ezek jellemző ereje 

– Átöltözések,  ruhaváltások,  ezek funkciói 

– A szereplők csoportjai öltözékük alapján, a jelmezek hierarchiát, státuszt, viszonyokat 

közvetítő szerepe  

– A jelmezek kapcsolata az előadás más alkotórészeivel, viszonyuk a térrel, hatásuk a 

szereplők viselkedésére, az előadás játékstílusára 

 

A szereplők jellemzése szavak nélkül 

– Amit még az előtt tudunk  az egyes figurákról,  hogy megmozdulnának, megszólalnának 

– Álarcok, maszkok használata, az arcfestés szerepe, ezek hatása a nézői elvárásokra, 

összefüggésük az előadás műfajával, stílusával 

– A szereplők alkata, az egyes figurák testtartása, ezek szerepe a jellemzésben 

– A szereplők arca, arckifejezése, mimikája, ennek hatása a jellemzésre 

– A szereplők jellegzetes mozdulatai, gesztusai, ezek összefüggése az előadás 

játékstílusával 

– A metakommunikációs jelzések „üzenetei” a szereplők viszonyáról, kapcsolatuk 

jellegéről, változásáról 

 

A mozgások szerepe az előadásban 

– Megkomponált mozgások, koreografikus részletek, ezek összefüggése az előadás más 

kifejező eszközeivel 

– A mozgások hatása az előadás hangulatára, az egyes figurák jellemzésére, a produkció 

stílusára 

 

Színészi játék 

– Az előadás műfajának, stílusának hatása a színészi munkára 

– Az adott előadás játékstílusának hatása a színész játékára 

– A színész mimikája, gesztuskészlete 

– A színész hanghordozása, beszédmódja 

– A színész metakommunikációs jelzéseinek erősítő, gyengítő vagy átértelmező szerepe 

– A színész figura át teremtő eszközei 

– Színészi „létezésmódok” (az átéléstől az alak pszicho–fizika jellemzésén át a szerep és a 

színész közti távolság érzékeltetéséig) 

 

Az előadás stílusa 

– A jelenetek szervező elvei 

– Az előadás leghangsúlyosabb mozzanatai (jelenetei, előadásrészletei) 
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– A rendezői koncepció, ennek kifejtése az előadásban 

– Az előadásban megjelenő színházi eszközök, kifejezésmódok 

– Az egyes elemek, színházi alkotórészek rendszerbe szervezése 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a színházi fogalomkészlet alkalmazási lehetőségeit egy–egy konkrét előadás elem-

zésében 

 

Legyenek képesek 

– színházi előadás elemzésére 

– az előadás dramaturgiai működésének felismerésére 

– a színházi előadás alkotórészeinek felismerésére 

– a színházi előadás kifejezésmódjának és jelrendszerének felismerésére 

– a rendezői koncepció és jelentésének felismerésére 

 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

A tanulók ismerjék 

– a színházművészet legfontosabb kifejezőeszközeit (pl.: szövegmondás, mozdulat, 

gesztus, mimika, akció, zenei– és látványelemek), 

– a műfaji, stiláris, illetve formai konvenciórendszereknek a legfontosabb sajátosságait, 

felhasználási lehetőségeit, 

– a konkrét előadások elemzésében, értelmezésében felhasznált fogalmakat (pl.: drámai 

formák, színházi műfajok, színpadtípusok, játékstílus), azok meghatározásait, 

kapcsolódásukat,  

– az előadás alkotóelemeinek hatásmechanizmusait, azok miként befolyásolják a nézői 

élményt, hogyan szolgálják az előadás jelentését. 

 

Legyenek képesek 

– egy–egy színházi előadás meghatározó alkotóelemeinek (pl.: alapanyag, tér, jelmez, 

zene, világítás, színészi játék), ezek sajátosságainak, kapcsolódási módjának 

felismerésére 

– a színházi előadás vizsgálatára, értékelésére a benne érvényesülő (műfaji, stiláris, illetve 

formai) konvenciórendszer szerint 

– saját színházi tevékenységében – a megismert fogalmi készlet alapján – tudjon érvelni az 

általa kigondolt elképzelések, megoldások mellett 

– egy–egy színházi előadás átfogó értékelésére, eljutni az előadás jellemzőinek leírásától, 

összetevőinek elemzésétől a színházi műalkotás értelmezéséig 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Színházismeret 

írásbeli (a vizsgát megelőzően elkészítve) 

szóbeli 15 perc 
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A vizsga tartalma 

Írásbeli vizsga 

Előadáselemző dolgozat (5–8 oldal) 

Szabadon választott – a vizsga évében – készült előadás elemző bemutatása. A dolgozatot 

a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell 

elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tizenöt nappal kell a tanulónak 

leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

A dolgozatnak ki kell térnie: 

– az irodalmi alapanyag és a dramaturgiai munka jellegzetességeire 

– a tér és a térhasználat sajátosságaira, 

– a jelmezek jellegére és funkciójára 

– a tárgyak, kellékek szerepére 

– az esetleges akusztikai elemek (zene, zörejek) sajátosságaira, funkciójukra 

– az előadás felépítésére, ritmusára 

– az emberi viszonyok sajátosságaira, azok ábrázolásának módjára 

– a megjelenő karakterek sajátosságaira, ezek ábrázolására 

 

vagy 

Tanulói portfolió (dosszié) 

Egy – a vizsga évében készült – előadás létrejöttének különböző fázisait (pl.: olvasópróba, 

díszlettervek, rendezőpéldány) vagy a bemutatást követő véleményeket (pl.: kritikák, a 

közönség reakciói, média megjelenés) gyűjti össze és strukturáltan tartalmazza. A 

portfolióba bekerülhet minden írásos, képi és egyéb dokumentum, mely az előadással 

kapcsolatba hozható. 

A portfoliónak kihagyhatatlan része a dokumentumokhoz kapcsolódó, tanulói reflexiók, 

melyek a készítő nézőpontját, tanulási útvonalát jelenítik meg. 

A portfoliót a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben 

kell elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tizenöt nappal kell a 

tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

 

 

Szóbeli vizsga 

Az előadáselemző dolgozat vagy a portfolió megvédése a vizsgabizottság által 

megfogalmazott kérdések alapján.  

Szempontjai:  

– a szövegkönyv, a dramaturgiai munka jellegzetességei 

– a tér és a térhasználat sajátosságai 

– a jelmezek jellege és funkciója 

– a tárgyak, kellékek szerepe 

– az akusztikai elemek (zene, zörejek) sajátosságai, funkciói 

– a világítás módja és hatása 

– a színészi karakterábrázolás jellegzetességei 

– az emberi kapcsolatok ábrázolásának módja 

– az előadás felépítése, ritmusa 

– a jelenetszervezés sajátosságai 

– a rendezői koncepció megjelenésének módjai 

– az előadás stílusa, műfaja 

– a színházi előadások különböző közreműködőinek szerepe az előadás létrejöttének 

folyamatában 
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A vizsga értékelése 

– Az elemzéshez, értelmezéshez kapcsolódó fogalmak ismerete, alkalmazásuk a választott 

színházi előadásra 

– Szempontok és a fogalmak közötti összefüggések ismerete 

– A téma szóbeli vagy írásbeli kifejtésének képessége 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök: 

Televízió, videó– vagy DVD–lejátszó 

Színházi előadások videofelvételei 

 

 

 

1.14.8. VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK 
 

A SZÍNJÁTÉK TANSZAK BÁRMELYIK TANTÁRGYA 
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2. AZ ALKALMAZHATÓ KOTTÁK, TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK, 

TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 
 

A felhasználható kötelező és javasolt kották irodalmát lebontva tartalmazza az alapfokú 

művészetoktatás tantervi programja. 

A szakmai munkaközösség egyeztetése, véleményalkotása segítségével a szaktanár 

választja meg az általa használandó taneszközöket. 

 

A tankönyvek és kották kiválasztásának szempontjai: 

- illeszkedés a helyi tanterv anyagához, céljaihoz, sajátosságaihoz, 

- jól taníthatóság és jól tanulhatóság, 

- tartósság, igényes kidolgozás, kedvező ár, 

- korszerűség, könnyen értelmezhetőség, 

- választékos, igényes nyelv, 

- legyenek kapcsolódó feladatgyűjtemények, segédanyagok. 

 

A taneszközök és segédletek kiválasztásának szempontjai: 

- használhatóság, célszerűség, 

- széles körben való alkalmazhatóság, 

- korszerűség, 

- a kreativitást is fejlessze, 

- tartósság, mobilitás. 
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3. AZ ISKOLA MAGASABB ÉVFOLYAMÁRA LÉPÉS FELTÉTELEI 
 

Tanulmányok folytatása ugyanabban az osztályban 

 

Az a tanuló, aki osztálya tantervi anyagát önhibáján kívül elvégezni nem tudja, az 

igazgatótól legkésőbb május 31-ig kérheti, hogy tanulmányait a következő tanévben 

ugyanannak az osztálynak tanulójaként folytathassa. 

 

Az igazgató a szaktanár meghallgatása alapján dönt. Ebben az esetben a tanuló osztályzatot 

nem kap. A bizonyítványba és a törzslapra a fenti tényt be kell jegyezni. 

 

Az osztályát folytatja az a tanuló is, akinek igazolt mulasztása valamely tantárgyból 

meghaladja az össz óraszám egyharmadát. 

 

 

„Összevont” beszámoló  

 

Rendkívüli előrehaladás esetén a szaktanár javaslata alapján az igazgató engedélyezheti, 

hogy a tanuló a tanév végén két, esetleg több osztály anyagából tegyen összevont 

beszámolót. 

 

A főtárgyi beszámoló anyagát kétharmad részben a magasabb osztály anyagából kell 

összeállítani. A kötelező tárgynál a magasabb osztály követelményei alapján kell az 

osztályzatot megállapítani. Összevont beszámolót a tanév végi beszámolókkal egyidejűleg 

vagy az igazgató által megadott időben lehet tartani. 

 

A tanulónak az összevont beszámoló engedélyezését írásban kell kérnie. A kérelmet 

legkésőbb május 10-ig lehet az igazgatósághoz benyújtani. 

 

 

Felsőbb osztályba lépés 

 

Az alapfokú művészetoktatási intézmény felsőbb osztályába az a tanuló léphet, aki a 

közvetlenül megelőző osztályt sikeresen elvégezte, arról bizonyítványt kapott. 

 

A művészeti iskola alapfokú évfolyamáról a továbbképző évfolyamba az léphet, aki 

művészeti alapvizsgát tett. Művészeti alapvizsgát először azoktól a tanulóktól lehet 

megkövetelni továbbtanulás feltételeként, aki a 2004/2005. tanévben kezdték meg 

tanulmányaikat az intézmény első alapfokú évfolyamán. A továbbképző évfolyamon a 

tanuló csak akkor kezdheti meg tanulmányait, ha legalább két alapfokú évfolyamot 

sikeresen elvégzett. 

 

Művészeti alapvizsga követelményei 

Ld: a tanszakoknál 

 

 

Művészeti záróvizsga követelményei 

Ld: a tanszakoknál 
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4. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK 

KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI, A TANULÓ SZORGALMA ÉS 

TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE,  MINŐSÍTÉSÉNEK FORMÁI 
 

 

A tanuló értékelése 

 

A pedagógus a tanuló tudását, teljesítményét tanítási év közben havonként érdemjeggyel 

értékeli. 

 

A középiskolás és a felnőtt tanulók értékelésénél a havi osztályzattól el lehet tekinteni. 

 

A tanév folyamán a tanulók munkáját úgynevezett részjegyekkel is értékelhetjük. 

A részjegyeket célszerű egy-egy kisebb feladat elvégzésére ösztönző célzattal adni, és nem 

feltétlenül törvényszerű, hogy a havi átlagjegy a részjegyek középarányosa legyen, 

azonban nevelési és pedagógiai szempontból nem szerencsés, ha a részjegyek és a havi 

átlag között nagy az eltérés. 

 

Az osztályzás a tantervi követelmények, valamint a tanulók gyakorlati és elméleti 

jegyeinek egybevetése alapján történik. 

 

A művészeti tanszakok esetében adható érdemjegyek: 

jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). 

 

A művészeti előképző, a népdaléneklés, a népzene és néprajz tantárgyak esetén: kiválóan 

megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, nem felelt meg. 

 

Az érdemjegyekről a tanuló szülőjét – felnőtt tanulók kivételével – a tájékoztató füzet útján 

tájékoztatni kell. 

 

 

Félév és a tanév végi osztályozás: 

 

A tanulók munkáját – kivéve a művészeti előkészítő tanulóit – félévkor és a tanév végén 

osztályozni kell. A félévi, illetve a tanév végi osztályzatnak a tanuló félévi, illetve egész 

évi munkáját, valamint a tanév végi beszámolón mutatott teljesítményét kell tükröznie. 

 

A félévi osztályzatot a tanár állapítja meg az első félév érdemjegyei alapján. 

 

A tanév végén az adott művészeti szakból bizottság előtt beszámolót kell tenni. 

A beszámolón az érdemjegyet a főtárgy tanárának javaslata alapján a bizottság állapítja 

meg. A bizottság elnöke az igazgató, vagy megbízott (helyettes vagy oktatásvezető). A 

bizottság tagjai: a főtárgy tanára, és még legalább egy lehetőleg azonos vagy rokon szakos 

tanár. Ha a nevelőtestületben több azonos szakos tanár van, lehetőleg valamennyi vegyen 

részt a beszámolón. 
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Tanév végén a tanulók az év során végzett munkájukról színpadi előadás keretében adnak 

számot. Indokolt esetben lehetőség van arra, hogy több évfolyam anyagából összevont 

vizsgát tegyenek. Ebben az esetben az eredménynek megfelelően magasabb évfolyamba 

léptethetők. 

 

Egész évi munkája alapján kell osztályozni azt a tanulót, aki betegség, vagy testi sérülés 

miatt a beszámolón megjelenni nem tud, és távolmaradásának okát orvosi igazolással 

bizonyítja. Ebben az esetben a bizonyítvány és a törzslap megjegyzés rovatában fel kell 

tüntetni, hogy a tanév végi beszámolón nem vett részt. 

 

A tanév végi beszámolóra nem bocsátható, illetve nem osztályozható az a tanuló, akinek a 

tanévben az igazolt és igazolatlan mulasztásai együttesen meghaladják az előírt kötelező 

óraszám egyharmadát, kivéve, ha a tananyagot elsajátította és nevelőtestületi engedéllyel 

beszámolót tesz. 

 

Az osztályzatokat félévkor számjeggyel a naplóba és a tájékoztató füzetbe, év végén a 

naplóba, a törzslapra és bizonyítványba szómegjelöléssel és számjeggyel, illetve a 

művészeti előképző esetében az előírt szöveges minősítéssel kell bejegyezni. 

 

Ha a tanuló valamely kötelező tárgy tanulása alól felmentést kapott, a felmentést tényét a 

naplóba, félévkor a tájékoztató füzetben, tanév végén a törzslapon és a bizonyítványban az 

osztályzat rovatban „fm” rövidítéssel kell jelezni. 

 

Az előkészítő évfolyam ismétlésénél bizonyítványt nem kap a tanuló, az órák látogatását a 

nyilvántartási lap megjegyzés rovatában kell feltüntetni. 

 

A tanulmányi eredmény elbírálásának általános elveit és szempontjai, valamint a 

követelmény tanszakonkénti és évfolyamonkénti bontását a pedagógiai program 

tartalmazza. 

 

 

Szorgalom 

 

A főtárgyi szorgalmat havonként folyamatosan értékelni kell. Erről a szülők és tanulók a 

tájékoztató füzet útján kapnak értesítést. A szorgalom minősítéséra 4 fokozatot kell 

használni: példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2). A szorgalom minősítését félévkor 

szám- és szómegjelöléssel a tájékoztató füzetbe, tanév végén pedig a naplóba, a törzslapra, 

valamint a bizonyítvány megfelelő rovatába kell bejegyezni. 

 

3 órát meghaladó igazolatlan mulasztás esetén „változó” minősítésnél jobb nem adható. 

 

 

Magatartás 

 

A tanulók órai magaviseletét az alapfok 6. osztályig kell értékelni, a szorgalmi jegyeknél 

leírt módon. 
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Javítóvizsga  

 

Főtárgyból és kötelező tantárgyból a tanév végén kapott elégtelen osztályzat esetén a 

javítóvizsga letételére az augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakot kell kijelölni. 

A javítóvizsga napját az igazgató állapítja meg, és az iskola hirdetőtábláján teszi közzé. 

 

A javítóvizsga idejéről és a vele kapcsolatos tudnivalókról a tanulók szüleit értesíteni kell. 

 

Ha a tanuló a javítóvizsga napján nem jelenik meg, vagy a javítóvizsgán nem felelt meg, 

tanulmányait csak az osztály ismétlésével folytathatja. A javítóvizsgát bizottság előtt kell 

megtartani, melynek elnöke az igazgató vagy megbízottja, tagjai a szaktanár és még egy, 

lehetőleg azonos vagy rokon szakos tanár. 

 

A javítóvizsga eredményét a főtárgy tanára vezeti be a törzslapra és a bizonyítványba. A 

záradékot az igazgató és a főtárgy tanára írja alá, az eredményhirdetés a bizonyítvány 

kiosztásával történik. 

 

A javítóvizsga nem nyilvános és nem ismételhető meg. 
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5. AZ INTÉZMÉNY EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA 
 

5.1. Céljai: 

 

a) Hosszú távú: olyan szellem kialakítása, amely tudatos, egészség megőrző és fejlesztő 

magatartásra ösztönöz 

b) Középtávú: Korszerű ismeretek, attitűdök, értékek közvetítése, melyek nyomán a 

tanulók ismerjék meg 

 az életkorukkal járó biológiai, pszichohigiénés, életmódbeli tennivalókat 

 a társas kapcsolatok etikai, egészségi kérdéseit 

 az egészségre káros szokásokat és következményeit 

 káros szenvedélyek hatásait 

 az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztésének lehetőségeit 

c) Rövid távú: 

 állapotfelmérés 

 az iskolai program kidolgozása korcsoportonként 

 

 

5.2. Alkalmazandó módszerek, eszközök: 

 

 információközlés 

 elrettentés 

 interaktív módszerek: szituációs játékok, helyzetgyakorlatok 

 beszélgetés, vita 

 játék 

 

 

5.3. Programok: 

 

 versenyek 

 kirándulások 

 táborok 

 

Az egészségnevelési program értékelésénél a problémákat és a tapasztalatokat kell 

összegezni és számbavételezni, és ezek alapján kell az újabb célkitűzéseket kialakítani. 
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6. AZ INTÉZMÉNY KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA 
 

A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos 

magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék 

képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő 

természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését. A pedagógiai program 

gyakorlata feltételezi az egész életen át tartó tanulást, amelynek segítségével olyan 

tájékozott és tevékeny  állampolgárok nevelődjenek, akik kreatív problémamegoldó 

gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet és a környezet , a társadalom, a 

jog és a gazdaság terén és felelős elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy közös 

tekintetben. A tanulók érzékennyé válnak környezetük iránt, képesek lesznek a környezet 

sajátosságainak, minőségi változásainak megismerésére, értékelésére, a környezet 

természeti és ember alkotta értékeinek felismerésére és megőrzésére, a környezettel 

kapcsolatos állampolgári kötelességeik vállalására és jogaik gyakorlására. A környezet 

ismeretén és a személyes felelőségen alapuló környezetkímélő magatartás egyéni és 

közösségi szinten egyaránt nagyon fontos a tanulók életében. 

 

 

6.1. Feladatai: 

 

 A tanulók ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek 

következményeként bolygónkon környezeti válság jelenségek mutatkoznak 

 Konkrét hazai példákon ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív 

és negatív környezeti következményeit 

 Kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába 

 Természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való törekvés 

 Szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti 

konfliktusok közös kezelése és megoldása terén 

 

6.2. Alapelvei: 

 

 Fenntartható fejlődés 

 A kölcsönös függőség ok-okozati összefüggések 

 Helyi és globális szintek kapcsolatai és összefüggései 

 Biológiai és társadalmi sokféleség 

 Az élet tisztelete és védelmének igénye 

 Felelősség elve 

 A szolidaritás elve 

 Emberi jogok 

 Demokrácia 

 Elővigyázatosság 

 Az egészség és a környezet összefüggései 

 Az ember része a bioszférának 
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6.3. Céljai: 

 

Környezettudatos állampolgárrá nevelés, melynek érdekében képessé kell tenni a diákokat: 

- A környezetvédelem szükségességének felismerésére 

- Annak a ténynek a jobb megértésére, hogy az emberiség jóléte a környezet állapotának 

és a természet megújuló képességének függvénye. 

 

Ki kell alakítani diákjainkban: 

- A környezettudatos magatartást és életvitelt 

- A személyes felelőségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást és életvitelt 

 

A célok eléréséhez a következő készségek kialakítása és fejlesztése szükséges. 

- Az alternatív, problémamegoldó gondolkodás 

- Ökológiai szemlélet, gondolkodásmód 

- Szintetizálás és analizálás 

- Kreativitás 

- Együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód 

- Vitakészség, kritikus véleményalkotás 

 

 

6.4. Tanulásszervezési formák és tartalmi keretek 

 

Tanórai keretek:  

- Minden tantárgyban 

 

Tanórán kívül: 

- Iskolazöldítés 

- Versenyek 

 

6.5. Módszerei: 

 

- Művészi kifejezés 

- Riport módszer 

- Játékok 

- Viselkedési minták közvetítése 

 

6.6. Résztvevői, támogatói: 

 

Iskolán belül 

- Tanárok, diákok 

- Technikai dolgozók 

 

Iskolán kívül 

- Szülők családok 

- A település lakosai 

 

A környezeti nevelés alapvetően nem ismeretek átadása, hanem beállítódások, attitűdök, 

érzelmi viszonyulások alakítása. 

 

 



 

 

819 

 

 

V. Az intézmény működését érintő jogszabályok  
 

 

A művészetoktatási intézményekre vonatkozó törvények és rendeletek: 

 

 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről  

 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről 

és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről 

 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet, mely módosítása az alapfokú művészetoktatás 

követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 

27/1998. (VI.10.) MKM rendeletnek 

 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet a pedagógus továbbképzésről 

 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény végrehajtásáról 

 11/1994. (VI.8.) MKM sz. rendelet az intézmények működéséről és annak 

módosításai 

 a mindenkori törvény a Magyar Köztársaság költségvetéséről és az 

államháztartás kereteiről 

 a mindenkori OM rendelet a tanév rendjéről 
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VI. A pedagógiai program legitimációja  
 

 

A Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programját és helyi tantervének 

változtatását a nevelőtestület 2013. február 01.-jén megtartott értekezletén megtárgyalta és 

elfogadta. 

 

Közoktatási szakértő 2011. május 26.-án az intézmény módosított pedagógiai programját 

és helyi tantervét elfogadásra ajánlotta.  

A pedagógiai program felülvizsgálatára az intézmény nevének változása miatt volt 

szükség. Az iskola nevének, valamint a tanszakok törvény szerinti elnevezésének 

változtatásán kívül tartalmi módosításra nem került sor. 

 

A fenntartó 2013. február 15.-én a változtatott pedagógiai programot jóváhagyta. 

 

A pedagógiai program a 2013/2014. tanév szorgalmi időszakának első napján lép hatályba, 

a nevelőtestület döntése alapján az iskola valamennyi évfolyamára vonatkozik. 

 

A pedagógiai program határozatlan időre szól, illetve folyamatos felülvizsgálatával és a 

szükséges aktuális módosítások elvégzésével 5 évig 2018. augusztus 31.-ig érvényes. 

 

Az intézmény-igazgató nevének változása miatt 2015. január 30-án a pedagógiai program 
I. A pedagógiai program általános jellemzői című fejezete módosításra került. Ezen 

kívül tartalmi módosításra nem került sor. 

 

A fenntartó a pedagógiai program 2015. január 30.-án történő változtatását jóváhagyta. 

 

A pedagógiai program, mint nyilvános dokumentum egy-egy példánya 

- az irattárban, 

- a titkárságon és 

- a fenntartónál található meg.  

 

 

 

Miskolc, 2015. január 30. 

 

 

  

 igazgató  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

821 

 

 

A pedagógiai program fenntartói jóváhagyása 

 

 
A Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programját és helyi tantervének 

változtatását a nevelőtestület 2013. február 01.-jén megtartott értekezletén megtárgyalta és 

elfogadta. 

 

Közoktatási szakértő 2011. május 26.-án az intézmény módosított pedagógiai programját 

és helyi tantervét elfogadásra ajánlotta.  

A pedagógiai program felülvizsgálatára az intézmény nevének változása miatt volt 

szükség. Az iskola nevének, valamint a tanszakok törvény szerinti elnevezésének 

változtatásán kívül tartalmi módosításra nem került sor. 

 

A pedagógiai program a 2013/2014. tanév szorgalmi időszakának első napján lép hatályba, 

a nevelőtestület döntése alapján az iskola valamennyi évfolyamára vonatkozik. 

 

A pedagógiai program határozatlan időre szól, illetve folyamatos felülvizsgálatával és a 

szükséges aktuális módosítások elvégzésével 5 évig 2018. augusztus 31.-ig érvényes. 

 

Az intézmény-igazgató nevének változása miatt 2015. január 30-án a pedagógiai program 
I. A pedagógiai program általános jellemzői című fejezete módosításra került. Ezen 

kívül tartalmi módosításra nem került sor. 

 

A pedagógiai program nyilvános dokumentum, a hozzáférést a helyben szokásos módon 

biztosítani kell. 

 

 

Az intézmény pedagógiai programját jóváhagyom. 

 

 

Miskolc, 2015. január 30.-án 

 

 

 

 Simonné dr. Juhász Helga        
 a Diósgyőri Alapfokú Táncművészeti Iskola 

  Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság 

 ügyvezetője, 

 mint fenntartó 
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