TANTERV

 Mûvészetek
 Több mûveltségi részterületet érintõ



Mûvészetek 1-10.
- Apáczai Kiadó tanterv 1-10.  Kidolgozandó
 Bõvíthetõ

Ez a tanterv az Országos Közoktatási Intézet tantervi adatbankjában az
OKI96APKMÛV1-10
változat alatt szereplõ minõsített tanterv. E minõsítéssel az Országos
Közoktatási Intézet szakmai felelõsséget vállal azért, hogy ez a tanterv az
általa megjelölt NAT követelményeknek megfelel. Ez a kiadvány az
adatbankban tárolt tantervbõl készült az Országos Közoktatási Intézet
Információs Irodájában, Gyõrben.
Ez a tanterv elérhetõ a tantervi adatbankból a Profil 3.2 szoftver által is.
Ez a tanterv letölthetõ az OKI web szerverérõl, címe: http://www.oki.hu/.

Felvilágosítás a tantervvel kapcsolatban:

Országos Közoktatási Intézet Program- és Tantervfejlesztési Központ
1051 Budapest, Dorottya u. 8., Tel: 118-6531 Fax: 118-6584 e-mail: oki@kih.c3.hu

Felvilágosítás a Profil szoftverrel
kapcsolatban:

Mentor Informatika Kft.

Felvilágosítás a tantervek
OKI Home Page-en keresztüli eléréséről:

Országos Közoktatási Intézet Információs Iroda

1015 Budapest, Batthyány u. 14., Tel: 201-3707 Fax: 202 2047 e-mail: 100324.115@Compuserve.com
9022 Győr, Liszt F. u. 40., Tel és Fax: 96/315-844 e-mail: info@oki.hu
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Mûvészetek
Bõvíthetõ:
Szerkezet:

Kidolgozandó:

Igen
párhuzamos

-

Részei
Ének-zene 1-4.
Ének-zene 5-10.
Tánc, dráma 1-4.
Tánc és dráma, mozgóképkultúra 5-10.
Vizuális kultúra 1-10.
Óraszám
Iskolai:

4. oldal
22. oldal
116. oldal
132. oldal
150. oldal

1179 óra

Megjegyzés
Óraterv (évi összes óra)
Évfolyam
1.
Ének-zene
Tánc és dráma
Vizuális kultúra
Mozgóképkultúra és
médiaismeret

37
37
37
-

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

37
37
37
-

57
28
57
-

74
28
74
-

74
74
-

74
74
-

74
74
28

74
74
28

74
74
55

74
74
55

A mûvészeti tantárgyakhoz további foglalkozások kapcsolhatók az ún. szabad órasávban a tehetséggondozás,
vagy a speciális fejlesztés eszközeiként (pl. hangszeres zene, képzõmûvészeti vagy kézmûves szakkör,
társastánc, filmklub, népdalkör, helytörténeti csoport, stb.).
A készség és képességfejlesztés a mûvészeti tantárgyakban elsõsorban a tanulók tevékenységein keresztül
történik (táncolnak, énekelnek, zenét hallgatnak, rajzolnak, festenek, báboznak, filmet néznek mintáznak,
drámajátékot adnak elõ stb.), ezért e tantárgyak tanításának sajátos vonása a mûhelyjelleg, amelynek nem
csupán térbeli, hanem idõbeli feltételei is vannak!
Ezeket a szempontokat az óraterv kialakításánál figyelembe kell venni, feltétlenül tiszteletben tartva, az alkotóbefogadó, kreatív tevékenységek idõigényes lélektani folyamatának törvényszerûségeit!
Az idõkeretek rugalmas kezelése különösen a kisiskolások esetében nélkülözhetetlen!
Bátran tegye meg a tanító, hogy a megkezdett alkotómunkát, játékot az adott pillanatban - akár az órarend
átcsoportosításával is - hagyja befejezni, végigélni!
A mûvészeti nevelés tantárgyi tartalmaiból bizonyos elemeket egymásba lehet építeni, de csak akkor, ha az
egyes mûvészeti ágak eltérõ sajátosságainak, tartalmainak megfelelõ szakszerû fejlesztést továbbra is
maximálisan biztosítjuk. Az összeépíthetõ elemekre a konkrét helyen a tantervek utalnak! A tervezést az érintett
pedagógusoknak a tanmenetek szintjén, team-munkában kell megoldaniuk!
Például a tánc és dráma tartalmai az ének-zene, a testnevelés és az irodalom tananyagába építhetõk, s a vizuális
kultúra valamint a technika között is lehetséges kisebb átcsoportosítás. A mozgóképkultúra egyes elemei
megjelennek a vizuális kultúra tantárgyában, más részeit pedig az irodalomban kell feldolgozni, amíg nincs
mozgóképkultúra szakos felkészült tanára az iskolának.
Tanterveink a 7-10. évfolyamok tananyagában szerepeltetnek olyan részeket is, amelyeket a gimnáziumi,
szakközépiskolai vagy a szakképzõ intézetekben mûködõ évfolyamoknak ajánlanak. A további bõvítés, vagy
súlyozás a Mûvészetek Apáczai tanterve alapján haladó iskola lehetõsége és feladata.
Megjegyzés: Lásd az idõkeretek c. rovatban!
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Ajánlás
A Mûvészetek átfogó és tantárgyi tanterveit azoknak az iskoláknak ajánljuk, amelyek a tanulók általános
képzését, mûveltségük szilárd alapjainak kiépítését jó átlagos szinten kívánják megvalósítani.
Tanterveink olyan iskolák számára készültek, ahol az általános mûveltség alapjait az ismeretek és a képességek
egységében gyökerezõnek tartják, ezért a teljes képzési és nevelési idõszakban az elméleti és a gyakorlati
irányultság, a mûveltségi területek közötti megközelítõ egyensúly megteremtésére törekednek.
Cél
A mûvészetek tanításának célja az általuk képviselt humanista értékek közvetítése, a gyermekek
értékszemléletének, és hagyományörzõ magatartásának formálása, mûvészeti mûveltsé-gük, mûvészethez való
viszonyuk alapjainak kiépítése.
Feladata a tanulók esztétikumra nyitott, érzékeny megismerõ, befo-gadó és alkotó képességeinek fejlesztése.
Követelmény
Az egyes mûvészeti ágak tantárgyai a maguk sajátos - semmi mással nem pótolható - eszközeivel és
módszereivel járuljanak hozzá a Nemzeti alaptanterv közös követelményeinek megvalósításához.A hon- és
népismeretre vonatkozó alapkövetelmény, hogy az általános iskola befejezésének idejére alakuljon ki a
tanulókban a néppel és a hazával való azonosulás érzése és tudata.· A mûvészeti nevelés segítségével épüljenek
ki verbális, zenei és vizuális „anyanyelvi” készségeik, alapképességeik.· Ismerjék a népmûvészet hagyományait,
konkrét alkotásait, valamint a mûvészeti ágak kiemelkedõ magyar alkotóit és mûveiket.· Fedezzék fel a
szûkebb-tágabb hazai környezet és kultúra értékeit, alakuljon ki tettekben, magatartásban is megnyilvánuló
értékõrzõ beállítottságuk, cselekvõkészségük.· Mindezek által alapozódjon nemzettudatuk, épüljenek be
személyiségükbe a nemzeti önismeret elemei.Az iskola iránti követelmény az Európához és a nagyvilághoz
való kapcsolódás alapozása: el kell érni, hogy a mûvészet európai és Európán kívüli értékeinek megismerése
által formálódjék a tanulókban az egyetemes emberi értékekkel való azonosulás képessége.· A mûvészeti
nevelés segítségével ismerjék fel a tanulók, hogy az alkotás az ember egyik legnagyszerûbb képessége, s hogy a
mûvészet az emberrõl szól és általa az egyes ember és az adott kor nagy kérdései fejezõdnek ki.· Ismerjék a
tanulók a mûvészettörténet nagy korszakait, kiemelkedõ alkotásait, s mindezt tudják a történelmi idõben
elhelyezni· Ismerjenek konkrét hazai és határainkon túli kortárs mûvészeti alkotásokat is.Korunk problémáiból
következõen kiemelt elvárás a környezeti nevelés erõsítése: követelmény, hogy tanulmányaik befejezéséig
formálódjon a tanulók felelõsségérzete a természeti és az emberalkotta környezetért.· A személyes alkotói és
befogadói élmények által alakuljon ki a tanulók értékvezérelt cselekvõkészsége, legyenek készek szûkebb
környezetükért dolgozni, értékeit feltárni, ápolni.· Tudják és értékeljék, hogy a mûvészet megörökíti, felmutatja
az emberi élet, a természet, a tárgyi és az épített környezet szépségét - rútságát. A kommunikációs kultúra terén
az iskola fejlesztõ munkájának eredményeként a tanulók legyenek képesek másokkal való kapcsolattartásra,
információcserére, környezetükben való biztonságos tájékozódásra· Sajátítsák el a tanulók a mûvészeti
tantárgyak keretében a mûvészeti kommunikáció - a vizuális, a zenei, a tánc, a drámai, a mozgóképi mûvészeti
ágak - nyelvi alapjait, jelrendszereit, legyenek gyakorlottak, jártasak az ilyen kifejezési és közlésmódok
legjellemzõbb formáinak felismerésében, olvasásában és alkalmazásában.
Képességeiket a mûvészeti kommunikáció mellett a köznapi, a mûszaki és a tudományos információcserében is
kamatoztassák. Testi és lelki egészségük megõrzése érdekében alakuljon ki a gyermekekben, a fiatalokban az
egészséges, harmonikus életre való készség és igény· Legyenek a tanulók nyitottak a látott, hallott mûalkotások
tartalmi átélésére, átérzésére, legyen igényük, vágyuk érzelemviláguk, lelki életük ilyen élményekkel való
gazdagítására. A tanulásra vonatkozó követelményeknek megfelelõen alakuljon ki bennük az önálló, permanens
ismeretszerzés képessége és igénye, az ehhez szükséges alapvetõ készségek, jártasságok rendszere.· A tanulók
hallási, tapintási, látási, mozgási érzékelõ és észlelõ képességei adottságaiknak megfelelõen fejlõdjenek a
különféle mûvészeti jellegû alkotó-befogadó tevékenységek által. A mûvészeti nevelésben elsajátított
megfigyelõ, elemzõ, értelmezõ, megismerõ alapképességeket a tanulásban és életük más területein önállóan is
tudják alkalmazniA pályaorientációval kapcsolatos követelmény, hogy az iskola befejezéséig alakuljon ki a
fiatalokban a pályaválasztáshoz, a pályamódositáshoz s a helytálláshoz szükséges képességek rendszere.· A
mûvészeti tantárgyak által fejlõdjék a tanulók alkotóképessége, kreativitása, improvizációs, tervezõ, kivitelezõ
és önellenõrzõ képessége.
Az egyéni és közösségi alkotásokban, produkciókban szerzett önismeretre támaszkodva legyenek a gyermekek
tisztában adottságaikkal, tudják alkotói szándékaikat irányítani, tetteiket, döntéseiket megfontolni és szükség

Mûvészetek

3

estén korrigálni· Elképzeléseiknek, alkotói ötleteiknek megvalósításhoz rendelkezzenek a szükséges
teljesitõképességgel és kitartással· Valamely mûvészeti ág területén jelentkezõ adottságukat, tehetségüket
tudják a továbbtanulás során figyelembe venni, felhasználni.
Tartalom
A mûvészetek tananyagának közös vonása a mûvészi kommunikáció alapformáinak, szabályszerûségeinek,
kifejezésmódjainak megismertetése és elsajátíttatása az élmények személyessége, az egyéni és közös átélés, a
tapasztalatokat nyújtó alkotó tevékenységek, a mûalkotások elemzése által a mûvészeti ágak sajátos ismeretein,
a természetben és a környezetben átélhetõ esztétikum felfedezõ megismerésén keresztül.
A mûvészeti ágak tantárgyai megismertetik a tanulókat a kiemelkedõ hazai és egyetemes zenei,
mozgásmûvészeti, drámai, vizuális mûvészeti, mozgóképi alkotásaival. Tanítják a mûvészeti ágak történetének
nagy korszakait, közvetítik a népmûvészet hagyományait, lehetõséget adnak a kortárs mûvészeti alkotásokkal
való találkozásra is.
Sajátos eszközeikkel, tevékenységeikkel sokoldalúan fejlesztik a tanulók verbális, vizuális, kinesztetikus és
gesztusbeli kommunikációs alapképességeit, mindennél intenzívebben fejlesztik személyiségüket, gazdagítják
érzelemvilágukat.
Mûvészeti tantárgyak:
Ének-zene
Tánc és dráma
Látáskultúra
Mozgóképkultúra és médiaismeret

1-10. évfolyam
1-8. évfolyam
1-10. évfolyam
7-10. évfolyam

Értékelés
A mûvészeti tantárgyak tanulása során nyújtott tanulói teljesítményeknek több rétege van:
a személyes, egyéni alkotás, produktum (éneklés, furulyázás, szöveges elõadás, táncolás, festés,
mûalkotás felismerése, elemzése szóbeli beszámolók, improvizálás, konkrét feladat megoldása, a
tanultak visszaadása, stb.)
közös produkcióban való részvétel (közös éneklés, bábelõadás, kollektív alkotás készítése, iskolai
kiállítás rendezése, kórusmunka)
közremûködés versenyeken, pályázatokon, ünnepi alkalmakon
az adott tantárgyi teljesítményt mérõ tesztek, felmérések, ellenõrzõ feladatok megoldása
az alapmûveltségi vizsgán való teljesítmény.
A mûvészeti tantárgyakban a minõsítés egyrészt szóban vagy írásban, másrészt az elõbbire épülõ, a szóbeli
értékelést mintegy summázó érdemjegy adásával is történhet. Vonatkozhat ez az egyéni és a közös produkcióra,
teljesítményre, eredményre egyaránt.
A megítélés minden esetben a tanulók személyiségének, a magunk
fejlesztõmunkájának, valamint a tanterv elvárásainak összevetésével, a fejlõdés mértékének, a teljesítmény
pozitívumainak megállapításával történik. Az értékelésben megnyilvánuló nevelõi számonkérés fokozatait és
mértékét a gyermek adottságaiból és életkorából következõ eltérések, a tanulók szorgalma és a magunk
pedagógiai teljesítményei szabják meg.
A mûvészeti tantárgyakban az értékelés legfõbb viszonyítási alapja mindenkor a tanulónak önmagához mért, a
nevelõ által toleranciával kezelt haladása, fejlõdése.
Feltételek
Pedagógusszükséglet: A mûvészeti nevelés tantárgyait az 1-4. évfolyamban csak tanító, az 5-10 évfolyamon
csak szaktanári felkészültségû pedagógus láthatja el.
Az egyes mûvészeti tantárgyak tananyagának adott részeit egyidejûleg - csoportbontással - két különbözõ
szakkollégiumot végzett tanító vagy szaktanár is elláthatja (az epochális idõrend sajátos lehetõségeként!).
Speciális igény: Szaktantermek

Mûvészetek

4

A tanulók közös és csoportos tevékenységéhez nélkülözhetetlen tér, a szemléltetõ és munkaeszközök,
felszerelések, anyagok praktikus tárolása, a mûhelyjellegû munka biztosítása érdekében az iskolai gyakorlatban
már jól bevált szaktantermek mûködtetését javasoljuk.
Az 1-4. évfolyamra is érvényes, hogy amennyire ez csak lehetséges, legalább a rajzteremben a kisiskolások is
dolgozhassanak
A mûvészeti tantárgyak tanításának tárgyi feltételeit részben a tantárgyi programok tartalmazzák, itt a
legfontosabbakat soroljuk fel (megadva így a fejlesztés irányát is!)
Berendezés, felszerelések:
nagyméretû, krétával irható falitábla
mozgatható, átrendezhetõ tanulóasztalok (rajzasztalok)
tárolóhelyek (zárható szekrények)
szemléltetési, munkabemutatási, kiállítási installációk (tablók, paravánok, tárlók)
Szemléltetõeszközök:
diapozitívok, diasorozatok
oktatótáblák, faliképek, poszterek, reprodukciók
mûvészeti kézikönyvek, lexikonok, albumok
Vetítõeszközök:
diavetítõ hosszabbító zsinórral
nagyméretû, festett fehér falfelület vagy vetítõvászon
írásvetítõ, TV és video
fényt át nem eresztõ sötétítõfüggönyök
magnetofon, hanglemezek, kazetták
kottaállványok, kottatábla
Anyagok, szerszámok, hangszerek
Tankönyvek -A könyvkatalógust a tantárgyi tantervek tartalmazzák! Az elõzõ idõszakban használt
tankönyveiket a tanulók mindvégig õrizzék meg és forgassák! Ha erre mód nincs, legalább a szakteremben
tartsunk meg ezekbõl elegendõ kézipéldányt!
Taneszközök -A tanuláshoz nélkülözhetetlen iskolai és tanulói eszközök felsorolását a mûvészeti tantárgyak
fõmoduljának Erõforrások c. rovatai tartalmazzák!

Ének-zene 1-4.
OKI96APKÉZ1-4

párhuzamos

Szerkezet:
Részei
Ének-zene 1.
Ének-zene 2.
Ének-zene 3.
Ének-zene 4.
Óraszám
Iskolai:

202 óra

Megjegyzés
Idõigény:
az 1. évfolyamon heti 1 óra
a 2. évfolyamon az A és B hét szerint 1 illetve 2 óra,
a 3. évfolyamon az A és B hét szerint 1 illetve 2 óra,
a 4. évfolyamon heti 2 óra.
A tanterv téma szintig van kidolgozva.

6. oldal
10. oldal
14. oldal
18. oldal
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A tantervet készítette:
Dr. Csonka Csabáné országos szakértõ
A tananyag belsõ tagolódása
Évfolyamonként azonos témakörök feldolgozására kerül sor, a témák párhuzamos építkezésével. Minden
tanítási órán fontos szerepe van az “Éneklés” témakörnek, amely indukciós anyagul szolgál és a begyakorlás
eszköze.
A készségfejlesztést folyamatos gyakorlatokkal biztosítani kell, melyhez a tankönyvet kiegészítõ segédletekre
van szükség. Ezért különösen fontosak a tantervben ajánlott eszközök!
A témakörök évfolyamokra bontva tartalmazzák a NAT 4. évfolyam végére megjelölt követelményeit.
A tanterv specifikumai:
A gyermekjátékdalok sokféle tipusa megtalálható az “Éneklés” témakörben, így a Mûvészetek
mûveltségterületen belül a Tánc-dráma résztéma feldolgozását is szolgálja a tanterv megvalósítása.
Az improvizáció feladatai a tanítási órák szerves részeként valósíthatók meg, ezért a tantervben is különbözõ
témakörök tartalmában jelennek meg.
Az Apáczai Kiadó gondozásában a tankönyvekkel együtt jelenik meg a “Zenehallgatás” témaköréhez a
zenehallgatási anyag kazettán, mely több éves kísérleti munkára épült, a tankönyvek és a módszertani
útmutatók részletesen közlik a játékleírásokat.
Tehát a gyermekjátékdalok megtanulása egyúttal a dramatikus képességfejlesztést is szolgálja.
Formái: improvizatív játékok, népszokások megtanulása és felelevenítése, évszakokhoz kapcsolódó ünnepek
rituáléja,ritmikus mondókák, köszöntõk megtanulása.
Évfolyamonként a fentiek miatt külön felsorolásra kerülnek a játéktipusok
A táncos-dramatikus daltanulás órái felezhetõek a tánc-órákkal, vagy tömbösítve is felhasználhatóak a heti
idõkeretben. (Ez átlagosan havi 1 ének-zene órát érinthet.
A tánc további óraszükséglete a testnevelés órakertébõl biztosíható.)
Témakörök:
Éneklés
Zenei ismeretek-dallami elemek
Zenei ismeretek-ritmikai elemek
Zenehallgatás
A tanterv tanévenkénti óraterve:
1.
2.
3.
4.
évfolyam
Éneklés
37
55
Zenei ismeretek
15
12
Zenei ismeretek a dalénekléssel azonos óraszámban
Zenehallgatás
22
43
Összes óraszám:
37
55

55
25

74
14

óra
óra

30
55

60
74

óra
óra

Ajánlás
Mûveltségi terület: MÛVÉSZETEK, résztéma: ÉNEK-ZENE
Tantárgy: Ének-zene
A tanterv az általános iskola kezdõ szakaszában használható, minden tanulói réteg számára készült olyan
iskoláknak, ahol az Apáczai Kiadó tankönyveit használják a tantárgy tanulásához.
Cél
Gyermek- és játékdalok, népszokásdalok, egyszerû kánonok közös éneklése.
A csoport egységes, szép, közös énekének kialakítása.
A tanult dalok éneklése egyenletes lüktetés mellett dallamritmus és könyû osztinátó kísérettel kottából és
emlékezetbõl.
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A hang tulajdonságainak megfigyelése, tapasztalatgyûjtés a hangmagasságról, hangszínrõl, idõtartamról, a
hangerõrõl.
A belsõ hallás fejlesztése a dalok felismertetésével, a hangközök megfigyeltetésével.
A zenei memória folyamatos fejlesztése a dalok és a meghallgatott zenei témák emlékezetbõl való éneklésével.
A pentatónia dallamfordulatainak felismerése dalokban.
A zenei írás-olvasás készségeinek és a reprodukció képességének fejlesztése.
Egyszerû zenei formák megfigyelése.
Az emberi hang színeinek és a hangszerek hangszínének megkülönböztetése.
A kisiskoláskor játék-, mozgás-, ritmus-, és társas együttléttel kapcsolatos igényének kielégítése.
Gyermek- és játékdalok, népszokásdalok, egyszerû kánonok közös éneklése.
A csoport egységes, szép, közös énekének kialakítása.
A tanult dalok éneklése egyenletes lüktetés mellett dallamritmus és könyû osztinátó kísérettel kottából és
emlékezetbõl.
A hang tulajdonságainak megfigyelése, tapasztalatgyûjtés a hangmagasságról, hangszínrõl, idõtartamról, a
hangerõrõl.
A belsõ hallás fejlesztése a dalok felismertetésével, a hangközök megfigyeltetésével.
A zenei memória folyamatos fejlesztése a dalok és a meghallgatott zenei témák emlékezetbõl való éneklésével.
A pentatónia dallamfordulatainak felismerése dalokban.
A zenei írás-olvasás készségeinek és a reprodukció képességének fejlesztése.
Egyszerû zenei formák megfigyelése.
Az emberi hang színeinek és a hangszerek hangszínének megkülönböztetése.
A kisiskoláskor játék-, mozgás-, ritmus-, és társas együttléttel kapcsolatos igényének kielégítése.
Követelmény
A tanterv tanításának végére elérendõ specifikus követelmények
Az ének-zene tanulása képessé teszi a gyermeket a dalok hangulatának megfelelõ éneklésre, a
gyermekjátékdalok játékának eljátszására.
Tudja a dalrészleteket olvasni és kottába írni tanítói irányítással.
A megismert relációkat a gyakorolt dalokban felismeri és kézjelrõl, betûrõl, kottáról képes reprodukálni.
A dalritmust felismeri és tanítói irányítással lejegyzi.
Önállóan felismeri a vokális és hangszeres zenei hangszíneket.
A megismert ritmikai, dallami elemekkel képes improvizációs gyakorlatokra.
Feltételek
A tanítás taneszközei az 1-4. évfolyamon
Nyomtatott taneszközök évfolyamonként a tankönyvek és a 333 olvasógyakorlat.
Auditív információhordozók: Az Apáczai Kiadó kazettája, a Hungaroton 1981. évi Hanglemezsorozata az 1-4.
évfolyam számára (szerkesztõ: Laczó Zoltán)
Ajánlott Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához címû sorozatból (hangszerek bontása, zenei formák) Tankönyvkiadó
l989 (könyv és kazetta)
Manipulációs eszközök: Hangjegytábla, dallamkirakó, hangoszlopkocka, ritmushangszerek
Nevelõi demonstrációs eszköz: Ritmus és betûkottás lapok, Dallamkirakó.

Ének-zene 1.
Szerkezet:

párhuzamos

Mûvészetek

Részei
Éneklés
Zenei ismeretek-dallami elemek
Zenei ismeretek-ritmikai elemek
Zenehallgatás

7. oldal
8. oldal
8. oldal
9. oldal

Óraszám
Iskolai:
37 óra
Tanítási ciklus
1 óra / 1 hét
Cél
Ld. a részei modulokban (OKI96 MÛV/ÉZ/1.1 - 1.4)
Követelmény
Ld. a részei modulokban (OKI96 MÛV/ÉZ/1.1 - 1.4)
Tartalom
Ld. a részei modulokban (OKI96 MÛV/ÉZ/1.1 - 1.4)
Értékelés
Ld. a részei modulokban (OKI96 MÛV/ÉZ/1.1 - 1.4)

Éneklés
Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

párhuzamos

12 óra

Cél
Az éneklés megszerettetése.
Helyes levegõvétel éneklés közben.
Pontos dalindítás.
Helyes éneklési szokások kialakítása.
Közös játékhoz és mozgáshoz kapcsolva a dalok átélt éneklése.
A zenei írás olvasás alapjainak megismerése a dalok ritmikai és dallami megfigyelésével.
Követelmény
Tudja az osztály közösen énekelni a tanult dalokat, egységes hangszínnel és helyes levegõvétellel.
Legyen képes az osztály a gyermekjátékdalok játékait eljátszani.
Tudjon a gyermek 10 dalt könyv nélkül énekelni társaival.
Tartalom
Dalanyag:
Tüzet viszek.., Esik az esõ.., Kék selyemkendõ.., Hajlik a megyfa.., Szólj síp, szólj.., Gólya , gólya gilice..,
Én kis kertet kerteltem, Ég a gyertya, ég.., Mit játszunk?, Án, tán ditijom,,, Kirje, kirje, Kis karácsony..,
Húzz, húzz Katica.., Cicuskám kelj fel!, Körtéfa.., Csip, csip csóka..,
Bújj, bújj zöld ág.., Kis kacsa fürdik..,Gyertek lányok.., Iglice szívem, iglice.., Éliás, Tóbiás.., Aki nem lép
egyszerre.., Hol, hold fényes lánc..,Fehér liliomszál.., Recse,recse pogácsa.., Hová mégy te.., Kis kece
lányom..,
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Zenei ismeretek-dallami elemek
párhuzamos

Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

6 óra

Cél
A zenei írás-olvasás elõkészítése.
A magas és a mély hangok megkülönböztetése.
A hangok relációjának megfigyelése.
Dallamfordulatok felismertetése gyakorolt dalokban.
Éneklés közben a mérsékelt tempó, a gyorsabb, lassabb, a dinamikai erõk: halk, közepes, erõs
érzékeltetése.
Követelmény
Ismerje fel a gyermek a gyakorolt dalok jellemzõ motívumait.
Tudjon különbséget tenni a megismert hangok betûjele és kézjele között.
Legyen képes az osztály tanítói segítséggel a dalok azonosítására jellemzõ motivumok alapján.
Tudják énekelni a szó-mi, szó-mi-lá, lá-szó-mi dallamfordulatokat kéz és betûjelrõl.
Legyenek képesek dalmotívumot kottába jegyezni tanítói segítséggel.
Tartalom
Az éneklési készség fejlesztése (aktív hangterjedelem c’ és c” között).
Dalrészletek megfigyelése.
A magas és a mély hang megkülönböztetése.
A dallamfordulatok felismertetése ismert dalokban.
A szó-mi hangok megfigyelése és tudatosítása, kéz és betûjelének ismerete, elhelyezése a vonalrendszeren.
Azonos dallamfordulatok éneklése kézjel, betûjel és kottakép segítségével.
A szó-mi-lá dallamfordulat megfigyelése, a lá hang tudatosítása, jelének begyakorlása.
Tájékozódás a hangok világában a sz-m-l, l-sz-m-d, sz-m-d dallamfordulatok felismerése dalokban, a dó
tudatosítása, reprodukciója kézjelrõl, betûjelrõl és elemzés után hangjegyrõl.
A l-sz-m-d dallamhangok megfigyelése jellemzõ motívumokban.
A hangok neve, kézjele, elhelyezése a vonalrendszerben.
A megismert dallamhangok éneklése kézjelrõl, betûkottáról, hangjegyrõl (különbözõ dó-helyekkel -vonalra,
vonalközbe való elhelyezéssel).
Értékelés
A követelményben megjelöltek szerint rendszeresen szóban, szövegesen a jó teljesítményt megerõsítve sok
dicsérettel.

Zenei ismeretek-ritmikai elemek
Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

párhuzamos

12 óra

Cél
A dalok ritmusának érzékeltetése.
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Az egyeletes lüktetés érzetének kialakítása.
Ritmusérzék fejlesztése a mérõütés és a dalritmus megkülönböztatésével, összehasonlításával.
A rövid és a hosszú hang képzetének kialakítása.
Hangsúlyos és hangsúlytalan megkülönböztetése.
Követelmény
Tudjon a gyermek egyenletes mérõ ritmus adni dalokhoz, ritmusgyakorlatokhoz.
Tudja hangoztatni a rimusjeleket, ismerje fel a jellemzõ ritmusmotívum után a gyakorolt dalokat.
Legyen képes az osztály a tanult ritmusképletek reprodukciójára, folyamatos hangozatására.
Tudják a negyed és nyolcadpár változatait lejegyezni.
Ismerjék fel a hangsúlyos és hangsúlytalan hangokat.
Értsék és alkalmazzák az ütemmutatót, az ütemvonalat, a zárójelet és az ismétlõjelet.
Tartalom
Az egyenletes mérõütés és a dalritmus különségének megfigyeltetése
Dalok felismerése jellemzõ ritmusmotívumok alapján.
Egyenletes lüktetés és a negyed, nyolcadpár tudatosítása.
Ritmusírás és ritmusalkotás.
Ritmikai elemek begyakorlása a negyed, nyolcadpár értékei, jelei és szüneteik.
Ütemmutató, ütemvonal, záróvonal jelentése.
Ismétlõjel megfigyelése dalénekléshez kapcsolódóan.
Dalritmus reprodukciója a megismert jelekkel, mérõ és gyakorlónév segítségével.
Egyszerû kétszólamú ritmusgyakorlatok.
A tanult dalok gyakorlása játékukkal együtt, ritmikus mondókákkal, a dalritmust kifejezõ mozgásokkal kísérve.
Éneklés közben ritmusosztinátó alkalmazása
Kettes ütemek alkotása, ezekben a begyakorolt dalok ritmusképleteinek, ritmusmotívumainak alkalmazása.
Értékelés
Folyamatos megfigyelés alapján szövegesen a jó teljesítmény megerõsítésével.
Szempontok:
a közös éneklésben való részvétel, a játék ismerete, a járás tempójában való éneklés, a ritmikai motívumok
felismerése és reprodukálása önállóan, lejegyzése tanítói segítséggel.

Zenehallgatás
párhuzamos

Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

7 óra

Cél
Rövid mûzenei részletek megfigyelése .
Élõ zenei bemutatásra, a tanító énekére való figyelés.
A hangszínek megfigyelése és megkülönböztetése.
Gyermek, nõi és férfi énekhangok felismerése.
Az énekkari és zenekari hangzás megfigyelése.
Követelmény
Legyen képes az osztály néhány percig adott szempontú megfigyelésre és zenehallgatásra.

Mûvészetek
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Ismerjék fel a nõi hangot, a gyermekhangot, a férfihangot, a kórust, a zenekart, a zongora, a furulya és a
metallofon hangját.
Tartalom
Különbözõ hangszínek megfigyelése a közvetlen környezetben. Zörejek és dallamhangok megkülönböztetése.
A hangszerek hangszínei (zongora, furulya, metallofon).
Az otthon hangjai (A konyha, a háztartási gépek, a fürdõszoba hangjai).
Az utca hangjai. (Jármûvek, emberi hangok, tempóváltásokkal járó hangjelenségek).
A baromfiudvar hangjai (Tyúkok, kiscsibék, pulykák).
Állathangok a zenében: Muszorgszkij: Kiscsibék tánca, Saint-Saens:Állatok farsangja, A pulykák-Kaláka
együttes, Állathangok Prokofjev: Péter és a farkas c. mûvében.
Értékelés
Formáló-segítõ értékelés a megfigyelõképesség, a hangszínhallás és a zenei emlékezet fejlesztése érdekében.
Feltételek
Népi gyermekjátékok
Vonulós-kapuzós: Bújj, bújj zöld ág, Iglice szívem, iglice, Keren, keren kása,
Párválasztó: Körtéfa, Elvesztettem zsebkendõmet, Kék selyemkendõ, Hajlik a meggyfa,
Kiszámoló: Híd alatt, pad alatt, Itt a köcsög,
Ügyességi: Dínom, dánom, Án, tán ditijom, Tûzet viszek,
Szerepjátszó: Gólya, gólya gilice, Kis kacsa fürdik, Fehér liliomszám, Hová mégy te...

Ének-zene 2.
Szerkezet:

párhuzamos

Részei
Éneklés
Zenei ismeretek- dallami elemek
Zenei ismeretek-ritmikai elemek
Zenehallgatás
Óraszám
Iskolai:
55 óra
Tanítási ciklus
1.5 óra / 2 hét
Cél
Ld. arészei modulokban (OKI96 MÛV/ÉZ/2.1 - 2.4).
Követelmény
Ld. arészei modulokban (OKI96 MÛV/ÉZ/2.1 - 2.4).
Tartalom
Ld. arészei modulokban (OKI96 MÛV/ÉZ/2.1 - 2.4).
Értékelés
Ld. arészei modulokban (OKI96 MÛV/ÉZ/2.1 - 2.4).

11. oldal
11. oldal
12. oldal
13. oldal
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Kapcsolatok
Ld. arészei modulokban (OKI96 MÛV/ÉZ/2.1 - 2.4).

Éneklés
párhuzamos

Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

18 óra

Cél
Az éneklési készség fejlesztése, a közös éneklés szabályainak megtartásával.
A dalok hangulatának megfelelõ tempó és dinamika alkalmazása.
A gyermekjátékdalok éneklése játékkal, szerepek szerint.
Követelmény
A tanult dalok éneklése oktáv terjedelemben c’-d” hangok közötti magasságban.
A megbeszélt tempó és dinamika betartása éneklés közben.
Az éneklés és a mozgás harmonikus összekapcsolása.
A dalok szövegének ismerete, közös elõadás során alkalmazkodás a társakhoz.
Egységes hangszínnel és pontos ritmusban való éneklés.
Tartalom
Dalanyag:
Anyám, édesanyám.. Ti csak esztek, isztok.., Méz, méz, méz.., Hervad már a lombnak..,Elvesztettem
zsebkendõmet..,Cifra palota.., A part alatt.., Este van már.., Katalinka szállj el..., Hull a hó..., Pásztorok,
pásztorok örvendezve..,
Szólj csengõ..,Egyszer egy királyfi...,
Túrót vettem.., Hej vára, vára..,Hová mégy te.., Mély erdõn..,
Még azt mondják.., Sándor napján..,Háp, háp, háp..,Virágéknál ég a világ., Kínyilt a rózsa.., A pünkösdi rózsa.,
Süss, süss napsugár.., Fûzzûnk, fûzzünk.,
Egyszerû kánonok éneklése.
Értékelés
A közös éneklés szabályainak megtartását, a dalok hangulatának megfelelõ elõadást az osztály és a vállalkozó
gyerekek egyéni teljesítménye alapján értékeljük, formáló-, segítõ, ösztönzõ módon fokozatosan osztályzattal
is.

Zenei ismeretek- dallami elemek
párhuzamos

Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

9 óra

Cél
A zenei írás-olvasás továbbfejlesztése.
Dallamfordulatok felismerése ismert dalokban.
A többszólamú érzék fejlesztése.

Mûvészetek

Követelmény
Ismert dallamfordulatok (motívumok) közös hangoztatása, leolvasása, reprodukálása.
Ismerje az osztály a lá, szó, mi, ré, dó, alsó lá hangok nevét, jelét (betû és kézjel), valamint egymáshoz
viszonyított helyét a vonalrendszerben.
Tanítói segítséggel legyenek képesek a tanulók a hangok elhelyezésére vonalon és vonalközben.
Tudják a hallás után megismert dalokat utószolmizálni kézjelrõl és betûs kottáról.
Tartalom
Az 1. évfolyamon tanult dalmotívumok felismerése, elhelyezése kottakirakón az 5 vonalas rendszerben.
Az alsó lá megfigyelése és tudatosítása, elhelyezése a vonalrendszerben kétféle dó-hellyel.
A dó elhelyezése az elsõ pótvonalon..
A ré hang megfigyelése, tudatosítása.
Dalgyakorlás ritmus osztinátóval, ritmushangszerek kíséretével.
Ismert dalok dalmotívumának felismerése és lejegyzése (dallamelvonás gyakorlása).
Betûs kotta másolása vonalrendszerbe.
Improvizáció a megismert dallamokkal, kérdés-felelet dallamok alkotása.
A tanult dalok éneklése emlékezetbõl, reprodukálása jelekrõl.
A tanult zenei elemek hangoztatása ismert dalok fordulataiban.
Tanítói segítséggel dallamírás 2-3 ütemben.
Értékelés
Folyamatos megfigyelés alapján szövegesen.
A megfigyelés szempontjai: a motívumok önálló felismerése, a dalok szövegének és játékának ismerete. Az
írásbeli teljesítményben a hangok elhelyezése a vonalra, vonalközbe, a pótvonal alkalmazása, a betûs kotta
vonalrendszerbe másolása.

Zenei ismeretek-ritmikai elemek
Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

párhuzamos

20 óra

Cél
A ritmusérzék továbbfejlesztése új ritmusképletek megismerésével.
A tempóérzék fejlesztése, tempótartás, lassítás, gyorsítás.
Motorikus képessségek fejlesztése játékos mozgással és ütemezéssel.
Követelmény
Tudja az osztály a ritmusmotívumokat folyamatosan olvasva hangoztatni a kettes ütemben.
Ismeri a dalokat jellemzõ ritmusmotívumok alapján.
Ismeri a két negyedes és négynegyedes ütemmutatót.
A gyermek képes önállóan, közös elõkészület után 4-5 ütem lejegyzésére ritmusképletekkel.
Részt vesz a tanuló a ritmuselvonásban, a dalritmusok sokféle megjelenítésében.
Tartalom
A félértékû hang megfigyelése és tudatosítása, szünetének érzékelése, tudatosítása, írása.
Ritmusképletek elhelyezése a kettes ütemben a megismert értékek alkalmazásával.
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A négyes ütemmutató és a négyes ütemû dalok ritmusmotívumainak megfigyelése.
A negyed, a nyolcad, a fél értékek és szüneteik felismerése, jelének írása ismert dalokban.
Kétszólamú ritmusgyakorlatok.
Szövegbetoldások (variációk aktualizálás nevekkel, helyekkel).
A dalokhoz ritmusosztinátó kitalálása.
Dalgyakorlás osztinátó kisérettel, ritmushangszerek alkalmazásával.
Ritmusvisszhang, ritmusimprovizáció a tanult értékekkel.
Értékelés
Folyamatos megfigyelés alapján szövegesen. Az egyéni kiemelkedõ teljesítmények elismerése osztályzattal is.
Szempontok a szóbeli teljesítményben: a ritmusmotívumok önálló felismerése, reprodukálása, az írásbeli
teljesítményben: a motívumok önálló lejegyzése.

Zenehallgatás
párhuzamos

Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

9 óra

Cél
Mûzenei részletek elemezése tanítói segítséggel, szempontok szerint
A zenei élmény szóbeli megfogalmazása.
A hangzásbeli különbségek érzékelése.
A belsõ hallás és a zenei memória folyamatos fejlesztése.
Követelmény
Gyermek- és népdalok (a nevelõ elõadásában) felismerése.
Gépzenérõl meghallgatott kórusmûvek hangzásbeli különbségének felismerése (nõi és gyermekhangok) és
megnevezése.
Természeti hangforrások felismerése (pl. madárhangok, zörejek az erdõben).
A gyermek-, nõi és férfi énekhang megkülönböztetése, a vonós és fúvósegyüttes hangzásának felismerése.
Tartalom
Jellemzõ részletek: Bartók: Gyermekeknek, Kodály: Gyermek és nõi karok
A természeti ritmus: reggel az erdõben, harkály az erdõben, pacsirtacsicsergés, szajkó, erdei hangzavar,
feketerigó hangja.
A természeti ritmus megfigyelése: Smetana: Moldva c. mûvében, Orff: Carmina Burana c. mûvében,
Évszakok: Vivaldi: Az õsz, A tél részletébõl, Tavasz, Nyár részlete.
Részlet Kodály Z.:Pünkösdölõ c. mûvébõl, Tavasz kórus,
Ravel: Bolero c. mûve vagy Hangszerfelismerés lemezrõl.
Saint Saens: Állatok farsangja c mûve vagy Hangszerek megfigyelése lemezrõl.
A visszatérés megfigyelése a zenében: Mozart: Német tánc I.tétel.
Értékelés
Formáló-segítõ értékelés a megfigyelõképesség, a hangszínhallás és a zenei emlékezet terén.
Feltételek
Népi gyermekjátékok

Mûvészetek

Párválasztó, párcserélõ: Hej vára, vára, A pünkösdi rózsa, Kinyílt a rózsa,
Fogyó-gyarapodó: Hol jársz, hová mész?, Méz, méz, méz, Egy, most érik a meggy,
Zálogos: Anyám, édesanyám,Hatan vannak a mi ludaink,
Szerepjátszó: A part alatt, Egyszer egy királyfi.

Ének-zene 3.
Szerkezet:

párhuzamos

Részei
Éneklés
Zenei ismeretek-dallami elemek
Zenei ismeretek-ritmikai elemek
Zenehallgatás

14. oldal
15. oldal
16. oldal
17. oldal

Óraszám
Iskolai:
55 óra
Tanítási ciklus
3 óra / 2 hét
Cél
Ld. a részei modulban (OKI96 MÛV/ÉZ/3.1 -3.4).
Követelmény
Ld. a részei modulban (OKI96 MÛV/ÉZ/3.1 -3.4).
Tartalom
Ld. a részei modulban (OKI96 MÛV/ÉZ/3.1 -3.4).
Értékelés
Ld. a részei modulban (OKI96 MÛV/ÉZ/3.1 -3.4).
Kapcsolatok
Ld. a részei modulban (OKI96 MÛV/ÉZ/3.1 -3.4).

Éneklés
Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

párhuzamos

20 óra

Cél
A gyermek- és népdalok valamint más népek gyermekdalainak a szöveghez igazodó hangulatos
elõadása.
Légzéstechnikai és hangképzõ gyakorlatok, helyes artikuláció gyakorlása.
Éneklési készség fejlesztése a kvart, kvint és szeptimugrás gyakorlásával.
Követelmény
Daléneklés tisztán, pontos ritmusban a c’-d” hangok közötti magasságban.
Tudjon énekelni az osztály 15-20 dalt könyv nélkül.
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Ismerjék a dalok játékait.
A dalokat helyes légzéssel, jó ritmusban,a dalok hangulatának megfelelõen adják elõ.
Legyen képes a gyermek önállóan is dalok éneklésére ritmuskísérettel (ritmushangszerek alkalmazásával).
Tudjon az osztály kánonokat és könnyû kétszólamú dalokat énekelni.
Tartalom
Dalanyag:
Gyermek- és népdalok:
Járok egyedül, Mit akar ez az, Hajlik a meggyfa levele, Most viszik,
Láttál-e már, Cickom, cickom, A tokaji szõlõhegyen, Éva szívem, Éva, Volt nekem egy, Itt ül egykis,
Kiskertemben uborka, Hopp Juliska, Fut a kicsi kordé, Házasodik a tücsök, megismerni a kanászt, A
faragószék nótája, S a te fejed, Szegény legény, Három szabó legényke, Szélrõl legeljetek, Tavaszi szél,
Elment a madárka, Zöld erdõben, zöld mezõben, De szeretnék páva lenni,Csipkefa bimbója, Két szál
pünkösdrózsa, Udvarom, udvarom.
Alkalmi dalok és jeles napok dalai:
Bécs várában, Honvéd áll a.., Serkenj fel, Hajnalodó, A kis Jézus aranyalma, Idvez légy, kis Jézuska, ”,
te áldott Jutka asszony, Betlehem, betlehem,
Más népek dalai:
Menetel az ezred (dán), Készen áll már a híd (francia), Te varga, hej te varga (svájci), Áll egy ifjú
(orosz), Egy boszorka van (szlovák), Hej,Csipkerózsa (osztrák), Mond anyóka (norvég), A fák mögött
(holland), Pál, Kata, Péter (francia), Kakukk, kakukk (német), Ág, ág kicsi ág, (cseremisz), Ég a város
(angol), A lovamnak hét határban (szlovák).
A tanult dalok közül a kánonéneklésre alkalmas dalok közös éneklése dallambújtatással is.
Felkészülés könnyû kétszólamú dalok elõadására.
Értékelés
Folyamatos formáló-segítõ értékelés a helyes és tiszta éneklés befolyásolására.
A zenei emlékezet fejlõdését, a dalok elõadásának módját érintõ egyéni teljesítmények minõsítõ értékelése.

Zenei ismeretek-dallami elemek
párhuzamos

Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

9 óra

Cél
A leggyakoribb pentaton fordulatok felismerése és lejegyzése.
A zenei írás-olvasás továbbfejlesztése a hétfokú hangsor hangjainak megismerésével.
Dalrészletek reprodukciója és elemzése, dallamfordulatok ismert dalokban.
Követelmény
Tudja az osztály tanítói segítséggel az új dallamhangokat megfigyelni és elhelyezni a vonalrendszerben (fá,
felsõ dó, alsó szó, alsó ti hang).
Ismerje a hangok nevét, betûjelét, kézjelét, egymáshoz viszonyított helyét.
Legyen képes a gyermek a jellemzõ dallamfordulatok felismerésére, reproduká lá sára emlékezetbõl. Tudja mit
jelent a pentatónia fogalma.
Ismerje a kánon fogalmát.
Értse a dallamvonal, hangsor, hangkészlet fogalmakat.

Mûvészetek

Tartalom
Pentaton dallamfordulatok éneklése, felismerése.
Az olvasógyakorlatokból pentaton fordulatok gyakorlása, éneklése tanítói segítséggel.
A pentatónia jelentése, fogalma, jellemzõ jegyei.
Pentachord és hexachord hangkészlet.(Dó-hexachord és Lá-pentachord).
A fá kézjele, írása.
Az alsó ti hang megfigyelése és tudatosítása, kézjele, írása.
Kvart és kvintugrások, a szeptimugrás ismert dallamfordulatokban.
A formaérzék fejlesztése az azonos, a hasonló, az eltérõ megkülönböztetésével a relatív szolmizáció alapján.
A felsõ dó megfigyelése, elhelyezése a hangsorban és az ötvonalas rendszerben.
A hétfokú hangsor felépítése.
A dallamvonal és a hangsor megfigyelése, a dalok hangkészletének megállapítása.
Ismert dalok motívumainak lejegyzése.
A zenei kérdés-felelet jellegzetességei.
Zenei kérdésre felelet egyszerû dallamfordulatokkal.
Improvizáció az új hangokkal és az ismert dalmotívumok variálásával.
Értékelés
Szövegesen és osztályzattal, folyamatos megfigyelés alapján.
Az értékelés szempontjai: részvétel a közös éneklésben és játékban, a dallami elemek és jellemzõk
megfigyelésének képessége (a fejlõdés elismerése osztályzattal is). Dalfelismerés a jellemzõ motívumról,
lejegyzés önállóan a közös elõkészület után.

Zenei ismeretek-ritmikai elemek
Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

párhuzamos

18 óra

Cél
A négyes ütem ritmusértékeinek megismerése és elhelyezése.
A szinkópa ritmusképlet megismerése, érzékeltetése, jelölése.
Felütés és hangsúlytalan kezdés megismerése.
Követelmény
Tudja az osztály a tanult ritmusképleteket reprodukálni.
Képes elvonatkoztatni a dal ritmusát a daltól.
Felismeri a dalokat a jellemzõ ritmusmotívumok alapján.
A gyermek önállóan is képes a dalok ritmusának lejegyzésére legalább 6 ütemben.
Visszaolvassa a leírt ritmust ritmusnevekkel, önálllóan képes a reprodukcióra .
Tartalom
Önálló nyolcad és szünetjele Az önálló nyolcad és szünete.
(Dalokban és versekben).
Egész kotta és szünete.
A triola.
A váltakozó ütem.
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A hangsúlytalan dallamindítás gyakorlása.
Négyes ütem és ritmusértékeinek megismerése.
Az egész értékû kotta és szünetének megfigyelése.
A szinkópa lüktetésének érzékelése. A lejegyzés és hangoztatás gyakorlása.
Kétszólamú ritmuskíséret az ismert dalokhoz, ritmushangszerekkel és mozgással.
Négyes ütemben a ritmusértékek elhelyezése önállóan.
Ritmikai azonosságok és különbségek megállapítása.
Versek ritmizálása, elõadása ritmushangszerekkel.
Értékelés
Egyéni és csoportszintû teljesítmények alapján osztályzattal.
Szempontok: a ritmikai elemek felismerése, reprodukálása, a ritmusírás.

Zenehallgatás
párhuzamos

Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

9 óra

Cél
A tempó és dinamika különségeinek megéreztetése, hatása a zenében.
Egyszerû zenei formák : kérdés-felelet, a rondó.
Különbözõ karakterek megfigyelése a zenében.
Az indulótempó megismerése.
A fúvószenekar, a trombita az ütõhangszerek hangszínének megfigyelése.
Követelmény
Végezzen az osztály egyszerû megfigyeléseket a zenére vonatkozóan, állapítson meg azonosságokat és
különbségeket.
Elvárható közös megfigyeléssel: a nép- és mûdalok, kórusmûvek hangulatának felismerése.
Zenemûvekben az ismert és az új hangszerek hangszínének megkülönböztetése.
A zenei karakterek, a karakternek megfelelõ hangszer és hangzás ismerete.
A rondóforma felismerése, a rondótéma éneklése.
Tartalom
Indulók:
Erkel: Hunyadi L./részlet/, Bizet: Carmen /részlet/, J. Strauss: Radeczky-induló
A trombita hangjának megfigyelése- katonai riadó, ébresztõ, a fúvós zenekar.
Müller József: Kossuth -induló.
Egressy: Klapka -induló
Bartók: Ködgomolyagban,
Orff: Extatikus Tánc (Tapskórus és ütõshangszerek).
Táncházi anyagból: Csóri kanász és Tücsöklakodalom./népzenei felvétel/
Orff: Rondo (visszatérõ dallam és közjáték).
Kaláka együttes: Szabad-e bejönni ide betlehemmel.
Prokofjev: Péter és a farkas (oboa, klarinét, fagott, kürt).
Szokolay Sándor:Hüvelyk Matyi (A zene hangulatváltozásai és a történet).
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Leopold Mozart: Gyermekszimfónia
Kodály Z: Túrót eszik a cigány c. kórusmûve, Csipkefa bimbója. Nagyszalontai köszöntõ.
Erkel-Kölcsey: Himnusz
Egressy-Vörösmarty: Szózat
Értékelés
Képes az osztály a zenei részletek közös szereplõit felismerni, a zenei hangzásokat és karaktereket elkülöníteni.
Felismeri a gyermek a szóló hangszer és a zenekari hangzás közötti különbséget.
Ismeri a meghallgatott zenemûvek jellemzõ témáit.
Népi gyermekjátékok
Párválasztó, párcserélõ: Hajlik a meggyfa levele, Most viszik, most viszik, Cickom, cickom, Éva, szívem
Éva, Járok egyedül.
Fogyó-gyarapodó: Itt ül egy kis kosárba, Ninive, ninive,
Párosító: Láttál-e már valaha, Csipkefa bimbója,
Szerepjátszó: Volt nekem egy kecském, Készen áll már a híd, A faragószék nótája,
Táncos etûdök:
Kanásztánc, Házasodik a tücsök, Zöld erdõben, zöld mezõben, Erdõn járódnak a lányok, Csipkefa bimbója.

Ének-zene 4.
Szerkezet:

párhuzamos

Részei
Éneklés
Zenei ismeretek-dallami elemek
Zenei ismeretek-ritmikai elemek
Zenehallgatás
Óraszám
Iskolai:
55 óra
Tanítási ciklus
3 óra / 2 hét
Cél
Ld. a Részei modulokban (OKI96 MÛV/ÉZ/4.1 - 4.4).
Követelmény
Ld. a Részei modulokban (OKI96 MÛV/ÉZ/4.1 - 4.4).
Tartalom
Ld. a Részei modulokban (OKI96 MÛV/ÉZ/4.1 - 4.4).
Értékelés
Ld. a Részei modulokban (OKI96 MÛV/ÉZ/4.1 - 4.4).

Éneklés
Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

párhuzamos

18 óra

18. oldal
19. oldal
20. oldal
21. oldal

Mûvészetek
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Cél
A tanult dalok átélt, hangulatnak megfelelõ éneklése.
A hangszín és a hangerõ szövegtartalomnak megfelelõ megválasztása.
A hangterjedelem növelése g-e”-ig.
Légzéstechnikai és hangképzõ gyakorlatok.
A jeles napok szokásainak és dalainak megismerése.
Követelmény
25 népdal, mûdal és gyermekdal közös éneklése és játéka. (A helyi tantervben megjelölt törzsanyag
számonkérésével.)
A Himnusz éneklése.
Tartalom
Dalanyag:
Gyermek- és népdalok:
A négy év során tanult gyermek- és népdalok ismétlõ gyakorlása.
Hej, Jancsika, Komáromi kisleány, Csömödéri faluvégén, Esik az esõ,
Kelj fel juhász, A juhásznak jól van dolga, Béreslegény, Nézd meg lányom, Kõsziklán felfutó, Szõnyi:
Sárga csikó, Várnai: Mozdonyocska, Papp: Dalocska, Ábécédé, Hej Vargáné, Mozart: Szánkózás,
Karow: ”ra-kánon,
Hej tulipán-tulipán, Este jõ, szürkül bé, Szép szakmári lányok,
Csütörtökön virradóra, De szeretnék hajnalcsillag, Három csillag,
”, mely sok hal, Új a csizmám, Beültettem kiskertemet, Szánt a babán,
Kis kacsa fürdik, Ennek a gazdának, Kivirágzott a diófa,
Jeles napok dalai:
” jöjj..,ó jöjj, Luca, Luca, kity-koty..,Mennybõl az angyal.., Pásztorjáték..,
Bárcsak régen...,A hajnali harangszónak.., Hipp, hopp farsang..,
Kice,kice villõ..,Ma van húsvét napja.., Emlékezzünk Szent Balázsra,
Szent Gergely doktornak
Alkalmi dalok:
Kossuth Lajos táborában, Huszárgyerek, Erkel: Himnusz,
A lakodalom dalai:
Elment a két lány..., A malomnak nincsen köve, Az árgyélus kismadár.
Ez ki háza, ki háza..., Kispiricsi faluvégen.., Gyere be rózsám..,
Papp Vendelnek..,Hol háltá az éjjel..,
Más népek dalai:
Egy kis malac (cseremisz), Jer, aranyszõrû kis barikám (norvég), Ha táncolni nem kívánsz (olasz), A
részeg tengerész(angol), Erdõ mélyén, odvas fában (francia), Volt egyszer, hej de rég (francia).
Értékelés
Rendszeres formáló, segítõ étékeléssel az osztály és az egyén teljesítményében a helyes éneklési mód és a
dalnak megfelelõ elõadás megerõsítése.
A helyi tantervben megjelölt törzsanyag szerint, a 25 dal ismeretének ellenõrzése és értékelése osztályzattal.(A
dalok ismerete a dallam és a szöveg könyv nélkül való ismerete).

Zenei ismeretek-dallami elemek
Szerkezet:

párhuzamos

Mûvészetek

Óraszám
Iskolai:
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10 óra

Cél
A dalok hangkészletének megállapítása.
A dalok szerkezete, zenei kérdés-felelet (periódus) megállapítása.
A pentaton és a hétfokú hangsor különbségének megfigyelése.
Követelmény
Az osztály a megismert dalok hangkészletét megállapítja.
Felismeri az azonos és hasonló dallamsorokat.
Ismeri és a szöveg hangulatát kifejezõ módon énekli a dalokat, reprodukálja a jellemzõ dalmotívumokat .
Képes hétfokú és pentaton dallammotívumok írására.
A gyermek felismeri a már gyakorolt dalok motívumait, tanítói segítséggel lejegyzi azokat a vonalrendszerben.
Tartalom
Hangkészlet fogalma, megállapítása betûs kottából.
Hangkészlet éneklése kézjelrõl.
Utószolmizálás kézjelekkel.
Kottaolvasás, daltanulás hangjegyrõl,
Pentaton hangkészlet felisemrése.
Éneklési készség fejlesztése kvintváltással.
Hangterjedelem növelése g-é”-ig
Ismerõs dalok éneklése betûs kottáról a betûs kotta átírása.
A pentatónia dallamhangjainak és dallamfordulatainak éneklése a tanult népdalok és a 333. olvasógyakorlat
segítségével.
A fá, ti, alsó ti, felsõ dó hangok neve, jele, helye a vonalrendszerben.
Módosított hangok megfigyelése.
Sorszerkezet, a sorok összehasonlítása.
Dallamsor és dalmotívum megkülönböztetése.
Dallamiprovizáció adott hangkészlettel.
Értékelés
Az egyéni és csoportszintû teljesítmények alapján, osztályzattal.
Szempontok:
A zenei elemek felismerése, közös reprodukálása, dallamírás.
A tanult dalok ismerete.

Zenei ismeretek-ritmikai elemek
Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

párhuzamos

18 óra

Cél
A többszólamú érzék fejlesztése a dalokhoz kapcsolódó ritmusosztinátó kíséret és ritmuskánon
segítségével.

Mûvészetek

A páros és páratlan ütemek megkülönböztetése.
Folyamatos ritmushangoztatás egyenletes tempóban.
A parlando, rubato, tempo giusto megismerése, alkalmazása dalok elõadásában.
Követelmény
Ismerje az osztály a három negyedes, háromnyolcados ütemmutatót és ütemfajtát.
Ismerje fel hallás után és kottaképrõl is a megismert ritmusokat.
Tudjon ritmuskíséretet adni daléneklés közben, ritmusgyakorlatokhoz és olvasógyakorlatokhoz.
Legyen képes a gyermek a megismert ritmusjeleket alkalmazni. 8 ütemnyi ritmust megfelelõ elõkészítés után
önállóan lejegyezni.
Ismerje fel és hangoztassa az éles és nyújtott ritmust.
Tartalom
Hangsúlyrend összehasonlítása a hármas és a kettes ütemben.
Éles ritmus és nyújtott ritmus.
Tizenhatod ritmus megfigyelése és lejegyzése.
Kétszólamú ritmusgyakorlatok.
Ritmuskíséret improvizálása.
Dalok és mondókák ritmusának folyamatos hangoztatása egyenletes tempóban.
A háromnegyedes és háromnyolcados ütemfajta megfigyelése és megismerése.
Értékelés
Rendszeres szóbeli és minõsítõ rétékelés a ritmikai emlékezetre, a ritmus lejegyzésére és reprodukálására.

Zenehallgatás
Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

párhuzamos

10 óra

Cél
A zenei részletek szereplõinek felismerése, a karakterek megfigyelése.
Hangszerfelismerési gyakorlatok (a négy év alatt megismert hangszerek hangszínei).
A zongora, mint kísérõ hangszer megfigyelése.
A kamarahangzás és a zenekari hangzás összehasonlítása.
Népi hangszerek megismerése.
Követelmény
Zenei karakterek megfigyelése közös szempontok szerint.
Hangszerek hangszíneinek, az emberi énekhangok hangszíneinek felismerése önállóan.
Többször meghallgatott zenemûvekben, a jellemzõ zenei témák önálló felismerése .
Tartalom
Bárdos: Kossuth Lajos táborában, Egressy: Klapka-induló, Johann Strauss: Radetzky-induló,
Kodály: Háry János- Toborzó,
Honegger: Pacific, Liszt: Mazeppa, Saint Saens: Állatok farsangja,
Mozart: Három német tánc, Strauss: Kék Duna keringõ,
Csajkovszkij: Diótörõ- Virágok keringõje,
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Kodály: Hajnövesztõ
Kodály: Karácsonyi pásztortánc,
Kodály: Háry János I., II. III.,IV. kaland.
Kodály: Gergelyjárás,
Erkel-Kölcsey: Himnusz,
Kodály: Villõ-részlet.
Mozart: Varázsfuvola-Sarastro áriája,
Kodály: Pünkösdölõ.
Eredeti népzenei felvételek
Értékelés
Formáló, segítõ értékelés a megfigyelõképesség és zenei formaérzék területén.
A hangszínhallásban az emberi hangok, a tanult hangszerek hangjainak egyéni felismerése osztályzattal értékelt
teljesítmény.
Népi gyermekjátékok
Párválasztó-párcserélõ: Kõsziklán felfutó, Kinyílt a rózsa, Most viszk, most viszik, Láttál-e már valaha,
Vonulós, kapuzós: Hej tulipán, tulipán, Kivirágzott a diófa,
Beültettem kiskertemet,
Csúfoló: Csömödéri faluvégén, Szép szakmári lányok, Csütörtökön virradóra,
Szerepjátszó: A gõgös lány, Kotyolás (Luca napi szokás), Pásztorjáték (Karácsony), Új esztendõ
(köszöntõ), Hipp-hopp-farsang, Balázs napja (Balázsolás), Pünkösd (pünkösdi királynõjárás).
Értékelés: Az elemi dramaturgiai szabályok, a szerepek megtartása szerint. A hagyományos ünnepi alkalmakra
szinpadi bemutatás elõkészítése.

Ének-zene 5-10.
OKI96APKÉZ5-10

Szerkezet:

soros

Részei
Ének-zene 5.
Ének-zene 6.
Ének-zene 7.
Karének 5-7.
Ének-zene 8.
Ének-zene 9.
Ének-zene 10.
Összefoglalás (alapvizsga)
Karének
Óraszám
Iskolai:

28. oldal
43. oldal
56. oldal
70. oldal
71. oldal
83. oldal
97. oldal
111. oldal
115. oldal

239 óra

Megjegyzés
A tanterv jellemzõi
A tanterv a NAT MÛVÉSZETEK fejezetének alapján az ének-zene részletes továbbfejlesz tésével készült.
Az ének-zene tantárgyi tanterve az 5-10. évfolyamig. Mûveltségi anyagában az APÁCZAIKIAD” tankönyveire
és hangkazettáira épít, javaslattal él az anyag további bõvítésére, nagyobb választási lehetõséget adva. A helyi
tanterv részeként bármely iskolában alkalmazható.
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A 10 osztályos általános iskola valamennyi évfolyama számára készült ének-zene tanításának eredményes,
magas szintû megvalósítására.
Elõzetes ismeret az alapfokú iskola 4. évfolyamának eredményes befejezése.
A NAT 4. évfolyamának eredményes befejezése. A NAT 4. évfolyam végére az egyéni követelmények
minimum szintje.
ANATének-zene meghatározott általános és részletes követelményének teljesítésével az átlagos képességû
tanulók zenei fejlesztése mellett a tehetségek kibontakoztatását és a lehetõségek szerinti pályairányítását is
tervezi. A nívócsoportos tartalom és követelmény meghatározásával jó képességû évfolyamok számára, és a
tehetségek kibontakoztatására, magasabb színvonalú munkára ad lehetõséget. Egy iskolán belül is alkalmazható
a tanterv átlagos képességû évfolyamokban minimum szint teljesítésére. Jó képességû, erõs évfolyamok
számára a nívócsoportos munka tervezett.
A tanterv kidolgozása részletes. /lsd. 5. o./
A tanterv követelményeinek teljesítéséhez javasolt idõkeret a NAT pedagógiai szakaszai szerinti összóraszámbontásban, a tanításra kötelezõen felhasználható idõkeret alapján:
Évfolyam:

5.-6.

7.-8.

9.-10.

Felhasználható idõkeret
Összóraszám:
Arány
százalékosan:

1660
222

1830
185

2035
222

13,3%

10%

10,9%

Az órakeret elosztása a NAT javaslata szerint:
Évfolyam:
Összes óraszám/év
Százalékos arány

5.-6.

7.-8.

9.-10.

Össz.

74 /1+1/
4,46%

74 /1+1/
4,04%

74 /1+1/
3,64%

222
4,02%

Az idõkeret felhasználása é v f o l y a m o k s z e r i n t i bontásban az Apáczai tanterv javaslata alapján:
Évfolyam:
Összóraszám / év
Százalékos arány

5.-6.

7.-8.

9.-10.

összes:

111
6.69%

74
4.04%

74259
3.64%

4.7%

Az idõkeret elosztása évfolyamonként:
Évfolyam:
Össz. óraszám/év:
Óra/hét:
Százalékos arány:
Összes óraszám:
Százalékos arány:

5.

6.

7.

8.

9.

10.

55,5
1,5
3,2%

55,5
1,5
3,2%

37
1
2,02%

37
1
2,02%

37
1
1,82%

37
1
1,82%

259/év
4,7%

Az idõkeret heti 1.5, illetve 1 óra minimum idõ.
A tananyag teljesítését 185 tanítási napot figyelembe véve heti 1 órára tervezi /5-6. évfolyamokban 1.5/. A
kötelezõ óraszámokat vette alapul a tantárgyak közötti felosztásnál.
Mindenütt ajánlatos a nem kötelezõ keretbõl tovább bõvíteni a lehetõségeket, óraszámokat /a zenével való
találkozás alkalmait/, mert az ének-zene képesség és készségfejlesztõ speciális funkciói, a személyiség alakító
hatása csak így bontakoztatható ki.
Különösen érvényesül ez a n í v ó c s o p o r t o s és 9., 10. évfolyamokra, ahol többlet feladat hárul az énekzene oktatásra, mert alapvizsgára készít /10. évfolyam végén/.
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J a v a s o l t ének óraszám a NAT á l t a l á n o s és r é s z l e t e s követelményeinek továbbfejlesztõ
megvalósítására, a h e l y i tantervek segítségével, normál és nívócsoport számára.
Évfolyam:
Összóraszám/év:
Óra/hét
Százalékos arány

5.

6.

7.

8.

9.

10.

összes:

74
2
4.46

74
2
4.46

74
2
4.04

74
2
4.04

74
2
3.64

74
2
3.64

444/év
12/hét
8.04

A tanterv jellege: közismereti.
A tanterv szerkezete: párhuzamos.
A tanterv a NAT ének-zene általános és részletes követelményei közül valamennyit teljesíti.
A c é l o k a t és k ö v e t e l m é n y e k e t valamennyi évfolyamra meghatározza.
A tanterv téma szintig részletesen kidolgozott. Tartalmazza az értékelés szempontjait témakörönként.
A tanítandó mûveltség anyagot évfolyamonként 5-5 témára tagolja /lásd: NAT/.
Értékelés, Ritmus, Zenei olvasás-írás, Zenei ismeretek, Zenei hallás, Zenehallgatás-zeneirodalom.
Integritás
Az ének-zene több mûveltségi területhez, tantárgyhoz kapcsolódhat.
Az összefüggések meglátása, a formaalkotás gazdagsága, variációs képesség, kreativitás, a memória
fejlesztése területén támogatja a többi tantárgyat. Nevelõhatásának hatékonysága kiemelkedõ.
Az ének-zene tantárgy tananyaga s p i r á l i s a n tervezett. A témák minden évfolyamban megismétlõdnek.
A feladatok minõségi szintje – összetettsége, nehézségi foka – a tananyag mennyisége fokozatosan
növekszik. A tartalommal arányosak az elvárások, melyek a követelményekben is nyomon követhetõk.
Évrõl-évre gyarapodnak az ismeretek, folyamatos a képességek, készségek fejlesztése. E tantárgyi
szerkezetben jól követhetõ a tanulók fejlõdése.
Szorosan kapcsolódik a témaegységekhez a k a r é n e k, az iskolai többszólamú éneklés az 5-7., 8-10.
évfolyamok részvételével. A karénekes próbákon folyó munkát az egyes évfolyamokban végzett
többszólamú éneklés készíti elõ. A tehetséggondozás ajánlott módja a kisebb vagy nagyobb létszámú éneklõ
csoportok /kórus/ alakítása, igényesebb többszólamú darabok elõadására.
A n í v ó c s o p o r t o s tervezés a tanulás célját a fejlesztési követelmények m é l y e b b teljesítésével
jobban megvalósítja, a tehetséggondozást, esetleg pályaorientációt is segíti.
A tanterv kidolgozása részletes.
A tantervet kidolgozta:
M o n o k i L á s z l ó n é megyei ének-zene szakértõ
Pest Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet, 1364 Budapest Pf.: 273 Bp. V. Városház u. 7.
A tantervet alkalmazni kívánóknak felkínált segítség, támogatás:
Idõszakos konzultáció - félév / tanévvége
Helyszíni tanácsadás
A tanterv módosítható része:
Tananyagban: helyi népzenei anyag, a szülõföld népzenéje
Helyi hagyományok: hangszeres népzene: citera, furulya, egyéb hangszer, dalos ünnepek, kórus bemutatók,
Zeneiskolai kapcsolattartás,
Iskolán kívüli zenei alkalmak hangversenyszervezés, opera látogatás
A 9. és 10. évfolyamoknál pályaorientáció, hangszerkészítés, hangszerjavítás szakismereteinek
kapcsolódása a zenéhez
óraszámok módosítása a zenei nevelés idõ-arány javára.
Cél
A tanterv a NAT k ö v e t e l m é n y e i n e k teljesítésén túl a további célokat és követelményeket
tartalmazza:
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1. Az ének-zenei nevelés eredményéül a tanulók t a n u l m á n y a i k végére rendelkezzenek további életük
során hasznosítható, továbbfejleszthetõ a l a p f o k ú zenei mûveltséggel, a l a p v e t õ zenei ismeretekkel,
készségekkel.
2. A tanterv é n e k l é s r e alapozott. Az é n e k l é s i készség kiemelt fejlesztése a magyar népzene, magyar
mûzene, az egyetemes zenekultúra értékeinek széles megismerésén keresztül történjen /lásd: alapvizsga
követelménye/.
3. A k a m a r a é n e k l é s megteremtése, a kóruskultúra megalapozása. Két és háromszólamú kánonok,
egyszerû két- és háromszólamú népdalfeldolgozások, kisebb kórusmûvek megismerése, elõadása tisztán,
pontosan, öntevékeny kezdeményezés alapján.
4. Alapvetõ és használható×kottaismeret, a relatív szolmizációra építve, Kodály Zoltán és Ádám Jenõ
pedagógiai koncepciója alapján.
5. A zeneirodalom legfontosabb remekmûvei közül a kisebb hányad élményközpontú ismerete. /lásd: a
tartalomban/
6. Az önmûvelés igényének kibontakoztatása, az önálló ismeretszerzés képességeinek fejlesztése.
7. Tehetséggondozás a képességek megismerésének, a fejlesztés lehetõségének biztosítása /egyéni és
csoportos/. Az éneklés, a zene szeretetére nevelés közös zenei élmények megteremtésével, kórus muzsikával.
8. Pozitív, érdeklõdõ magatartás kialakítása az iskolai zenei rendezvényeken. Hangversenyek, opera látogatása,
zeneiskolai rendezvények meghallgatása, táncház.
9. Megméretést is vállaló zenei versenyeken való a k t í v részvétel. /Népdaléneklési verseny, Éneklõ Ifjúság,
mûveltségi és tanulmányi versenyek./
10. Legyenek képesek a tanulók ismereteik és készségeik birtokában mai világunkban az õket közelrõl érintõ
zenei hatások között alakuló értékméréssel eligazodni.
Az é n e k - z e n e t a n í t á s c é l j a a zenei élmény nyújtása, a közös éneklés öröme, dalok, zenemûvek
megismerése által a zene megértésére, a zene szeretetére való nevelés. Az értékes zenével való intenzív
kapcsolat kialakítása. A magyar népzene, európai mûzene, az egyetemes zenekultúra értékeinek megismerésén
keresztül a tanulók s z e m é l y i s é g é n e k s o k o l d a l ú kibontakoztatása, érzelmi életük egyensúlyának
megteremtése, akarati cselekvéseik pozitív formálása, a fiatalok e s z t é t i k a i, e r k ö l c s i és é r t e l m i
nevelése. A zenei értékek megismertetése segítse a tanulók zenében való tájékozódását, ízlésük formálását. Cél,
hogy a tanulók szívesen énekeljenek, nyitottak legyenek a zenei élmények befogadására.
Az ének-zene tanítás f e l a d a t a a magyar népzene, a zenei anyanyelv megismertetése, megszerettetése, a
zenei értékek közvetítése, a tanulók értékszemléletének, hagyományõrzõ magatartásának formálása, a zenére és
a szépre nyitott, érzékeny befogadó és alkotóképesség fejlesztése. A tantervben foglalt zenei anyag sajátos
összetevõinek – /a dallam, ritmus, tempó, dinamika, hangszín, tonalitás, harmónia, többszólamúság, forma/ –
felismerésére, reprodukálására való tanulói képességek fejlesztése. A tanulók z e n e i o l v a s á s - í r á s
készségének kialakítása, alapvetõ k o t t a i s m e r e t új dallamok megismerésére, a hangzó zene belsõ hallással
való követésére, tudatos zenei olvasásra, a kottaírás alapjainak elsajátítására.
A z e n e h a l l g a t á s feladata a tanulók fejlettségi szintjének, életkorának megfelelõ vokális és hangszeres
zene megismertetése, az akusztikus jelenségek megértetése, elemzése.
A tanórai t ö b b s z ó l a m ú é n e k l é s alapját képezi az élményt és ismeretet is nyújtó kórusmunkának. A k t
í v éneklés segítse az iskolai k ó r u s k u l t ú r a továbbfejlesztését. Magasabb évfolyamokon a vegyeskari
hangzás megteremtésével az ifjúsági vegyeskar kialakítását.
A tehetséges gyermek tehetséget az iskola zenei életében példaadó részvétellel hasznosítsa, vegyen részt a
közös és egyéni éneklési alkalmakban. Éljen az iskola által nyújtott zenei mûvelõdési lehetõségekkel.
Életkorának megfelelõen legyen kreatív a tanuló a zenei ismeretek alkalmazásában, tanára értékelõ
irányításával aktív magatartást tanúsítva egyéni tehetsége kibontakoztatásában.
Követelmény
Mûveltségi területek oktatásának kiemelt közös követelményei:
1. Hon- és népismeret:A szülõföld népzenéje.
A mûvészeti ágak sajátos nyelvezete, jelrendszere.
A népmûvészet alkotásai, hagyományai.
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Hagyományõrzõ tevékenység. Kapcsolat kiemelkedõ közösségekkel, mûvészekkel.
2. Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz:
Azonosulás az európai és egyetemes emberi értékekkel.
A környezõ országok zenei hagyományainak értékismerete.
3. Környezeti nevelés:
Értékközvetítõ és helyes értékszemlélet kialakítása.
Az audiovizuális környezetet értõ és szelektíven használó fiatalok nevelése.
A környezet, a lakóhely értékeinek megismerése, a szellemi és tárgyi környezet hagyományos értékeinek
elfogadása, védelme.
4. Kommunikációs kultúra:
Képesség a másokkal való kapcsolattartásra.
A zenei anyanyelv, mint a kommunikáció alapja.
A látható, hallható és mozgásbeli “nyelvek” elsajátítása.
A kommunikáció mûvészeti és köznapi formáinak megismertetése. A zenei kifejezésmódban jártasság.
5. Testi és lelki egészség:
Az egészséges, harmonikus élet értékként való tisztelete.
Pozitív életszemlélet kialakítása a zene segítségével.
6. Tanulás: Képesség az önálló ismeretszerzésre.
A képességek célirányos gyakoroltatása.
Az alkotás, mint a legértékesebb emberi képesség.
A zenei esztétikumot befogadó, kifejezõ, alkotó képességek fejlesztése.
7. Pályaorientáció:
Az egyéni adottságok, zenei képességek, zenei tehetségek felismerése, fejlesztése.
A zenei képességek kipróbálásának, a fejlõdés lehetõségének biztosítása.
A MÛVÉSZETEK: irodalom, ének-zene, tánc-dráma, vizuális kultúra, mozgóképkultúra sajátos közlésformái,
integrálható fejlesztési feladatai által esztétikai élményekkel értékközvetítés és helyes értékszemlélet.
Általános fejlesztési követelmények
A NAT hosszútávú f e j l e s z t é s i c é l j a i az 1-6. és 7-10. évfolyamokra.
I. Az é n e k l é s i k é s z s é g fejlesztése. A zene megszerettetése, az é l m é n y e k b õ l fakadó aktív
éneklési kedv megteremtése, éneklési kultúra továbbfejlesztése.
II. A z e n e i h a l l á s fejlesztése. A zenei e m l é k e z e t, a zenei a l k o t ó k é p e s s é g és k é p z e l e t
fejlesztése.
III. A zenei o l v a s á s - í r á s készségei, reprodukciós képesség fejlesztése. A zenei élményekbõl induló
elvonatkoztatás a r i t m i k a i és d a l l a m i elemek megismerését, felismerését és megszólaltatását
szolgálja.
IV. A z e n e é r t õ és é r z õ képesség fejlesztése, a megismert zenemûvek érzelmi, gondolati, esztétikai
tartalmainak megfigyelése, a teljes személyiség formálása a zene segítségével.
Tartalom
A dal anyag, a zene sajátos eszközeinek megismertetése, a zenei élmények, a zeneelméleti alapfogalmak,
szabályszerûségek, zenei kifejezésmódok, tevékenységformák elsajátítása, egyéni és közös élmények átélésének
biztosítása, a zenetörténeti korszakok megismerése, a zenei mûalkotások elemzése, a zenei szép felfedezése
jelenti mindenkor a mûveltségi terület tartalmát.
Az évfolyamokra meghatározott zenei mûveltséganyag, a t a na n y a g - t a r t a l o m, a hozzákapcsolódó
tevékenységekkel együtt ö t t é m a e g y s é g r e osztható:
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Értékelés
Az é r t é k e l é s sajátos tantárgyi t e r ü l e t e i :
1. Zenei képességek /hallás, ritmusérzék, zenei memória, zenei fantázia/
2. Z e n e i i s m e r e t e k /zeneelmélet, zeneirodalmi, zenetörténeti, fogalmi ismeretek/
3. Zenei k o m m u n i k á c i ó /éneklés, zenehallgatás, olvasás, írás/
4. G y a k o r l a t i, g y û j t õ m u n k a /könyvtárhasználat, anyaggyûjtés, szakirodalom feldolgozás/
A különbözõ tantárgyi területeken a tanulói teljesítmény több szinten mérhetõ:
e g y é n i teljesítmény /éneklés, szöveges és szolmizált elõadás, ritmusfeladatok megszólaltatása,
improvizálás, hangszínfelismerés, zenehallgatási feladat megoldása, zenei olvasás, írás, gyakorlati
gyûjtõmunka, mûelemzés, szóbeli beszámolók, feladatok megoldása/
c s o p o r t o s, közös munkában való részvétel /közös éneklés, mûsor, hagyományõrzõ tevékenység,
kórusmunka, tanulmányi versenyek, kiállítás rendezés/,
zenei versenyeken, pályázatokon való részvétel /egyéni és csoportos/,
felmérések, tesztek, ellenõrzõ feladatok írásos megoldása.
Az ének-zene tantárgyban a m i n õ s í t é s szóban és írásban - egyéni, illetve közös teljesítményt értékelve, - é
r d e m j e g y formájában történik. Az értékelés fokozatait a tanterv elvárásainak, a tanulók adottságainak és
életkori sajátosságainak, a fejlõdés mértékének és a tanári fejlesztõmunkának figyelembevételével kell
megállapítani.
Fontos, hogy az értékelésnél mindenkor figyelembe vegyük, toleranciával kezeljük a tanulók adottságait, és
saját képességeihez mért fejlõdését.
AZ ÓRAKERET FELOSZTÁSA
A tanítási órákon évfolyamonként azonos témakörök kerülnek feldolgozásra.
A témák párhuzamos építkezésével az órák legnagyobb részét az “é n e k l é s” töltse ki. Az új zenei
ismeretek elsajátítása, a készségfejlesztés megvalósítása a zenei anyag feldolgozásával párhuzamos. A
zenehallgatási készség fejlesztése arányosan egészíti ki az aktív éneklésre, az ismeretszerzõ tevékenységre
felhasználható idõt.
Évolyam
Éneklés
Zenei ismeretek
Zenehallgatás
5. évf.
6. évf.
7. évf.
8. évf.
9. évf.
10. évf.

65 %
65 %
55 %
50 %
50 %
50 %

15 %
15 %
20 %
25 %
20 %
25 %

20 %
20 %
25 %
25 %
30 %
25 %

Feltételek
A tanterv specifikumai:
S z e m é l y i f e l t é t e l e k:
Az általános iskola 5-8. évfolyamaiban tanárképzõ fõiskolai végzettség, ELTE tanárképzõ Fõiskola
/ének-karvezetés, ének-népzene, ének-bármely szakon/.
A 9.-10. évfolyamokban egyetemi felkészültségû tanár tanítson.
S p e c i á l i s f e l t é t e l e k:
Szaktanterem- közös és egyéni munkához, készségfejlesztéshez szükséges zenei munkaeszközök,
falitablók, applikációk, egyéb szemléltetõeszközök elhelyezésére, a hangszerek /zongora/ állandó
helyének biztosítására, valamint a kórusmunka és a mozgástér biztosítására.
T á r g y i f e l t é t e l e k:
Zongora, vagy pianínó, hangjegyvonalas tábla, mágnestábla, szemléltetõ falitáblák /zenetörténeti
korszakok, hangszerek, stílusjegyek stb./, lemezjátszó, magnetofon, CD lejátszó, videolejátszó.
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Ritmus- és egyszerû dallamhangszerek, az egyes témaegységek feldolgozásához szükséges tanulói és
tanári segédletek /gyakorló füzetek, zenei könyvek, lexikonok, hanglemezek, CD lemezek,
hangkazetták, tankönyvek.
A tanterv az APÁCZAI KIAD” 5-8. osztályos t a n k ö n y v e i r e és a tankönyvekhez kapcsolódó
hangkazetták z e n e h a l l g a t á s i a n y a g á r a épül.
Raffay Katalin: Ötödik daloskönyvem és 5. osztályos zenehallgatási anyag
Németh Endréné: Hatodik daloskönyvem és 6. osztályos zenehallgatási anyag I.-II.
Németh Endréné: Hetedik daloskönyvem és 7. osztályos zenehallgatási anyag I.-II.
Németh Endréné: Nyolcadik daloskönyvem és 8. osztályos zenehallgatási anyag I.-II.
Lukin László - Ugrin Gábor: Ének-zene gimnázium I-III. osztálya számára,
Zenehallgatás: I.-II.-III. lemez
Drucker Péter: Dalgyûjtemény I-II.
Az egyes évfolyamok témáinál egyéb forrásokat is megjelöl a tanterv.
Szerzõ Lektor ...
Monoki Lászlóné Rózsa

szerzõ

Ének-zene 5.
Szerkezet:

párhuzamos

Részei
Éneklés
Ritmus
Zenei olvasás-írás
Zenei ismeretek, zenei hallás
Zenehallgatás, zeneirodalom
Óraszám
Iskolai:
55 óra
Tanítási ciklus
3 óra / 2 hét
Cél
Ld. a Részei modulokban.
Követelmény
Ld. a Részei modulokban.
Tartalom
Ld. a Részei modulokban.
Értékelés
Ld. a Részei modulokban.

Éneklés
Szerkezet:

párhuzamos

28. oldal
32. oldal
35. oldal
37. oldal
39. oldal
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Cél
”A mûvészetekkel való ismerkedés alapfokon elsõsorban az esztétikai élményt befogadó képesség, alkotó és
befogadó képesség, az ízlés fejlesztése. Fontos, hogy a gyermekeket korán megérintse a mûvek sugárzása:
élmények, hangulatok, gondolatok, érzések és életerõ. Önmaguk világát is fedezzék fel bennük. Ez adhat
életreszóló indítást a mûvészetek szeretetéhez.” /NAT/
Az ének-zene tanítás céljai:
Élmények átélése az éneklés és más zenei tevékenységek során.
Pozitív érzelmek és érdeklõdés megteremtése, fenntartása az ének-zenei élményeken keresztül.
Kedvteremtés a közös daloláshoz, zenei játékhoz.
Esetleges gátlások feloldásának elérése a csoportos tevékenységekben játékos gyakorlással, ismétléssel.
A változatos dalanyag önálló befogadására és reprodukálására való felkészítés, a zenei érzékelés,
emlékezet, fantázia, gondolkodás fejlesztése.
A fejlesztés közös területei:
éneklés egy- és több szólamban,
zenei hallás finomítása,
zenei memória fejlesztése,
a helyes elõadásmód tudatosítása /artikuláció, dallam és szöveg kapcsolata/
mozgás, ügyesség, pontosság készségeinek, fejlesztése zenei játékkal.
N í v ó c s o p o r t o s é v f o l y a m b a n:
Az ének-zene tanításának céljai alapjaiban azonosak a normál osztályéval, az általános zenei mûveltség
alapozása. De a feladatok magasabb szintû megvalósításával, a tantárgy anyagának bõvítésével, nagyobb
gyakorlati jártasság és készség kialakításával nagyobb tanulói önállóságra való neveléssel - magasabb
szintet érhetünk el ugyanazon képzési idõ alatt.
Az érdeklõdés felkeltése a magyar népzene, a magyar és európai mûzene értékei iránt.
A dalkincs bõvítése aktív énekléssel.
Azonosulás a dalok mondanivalójával.
A szülõföld népzenéjének hagyományõrzõ továbbéltetése.
Jeles napok, ünnepek hagyományainak élményt adó átélése.
A magyar történeti énekek keletkezési körülményei, tartalma.
Más népek dalainak megismerése.
Az éneklési készség fejlesztése egységes, szép énekhang kialakításával, és tiszta intonációval.
A népdalelemzés elemi szintjének alapozása, népdalstílusok felismerése.
Követelmény
Az 5. évfolyam befejezésekor /NAT/
I. Az éneklési készség fejlesztése
a.) Az osztály egységes, szép, közös énekének kialakítása. Játékdalok, népszokások, táncos dallamok
éneklése zeneileg hibátlan elõadással, helyes légzéssel, értelmes szövegkezeléssel, helyes artikulációval,
a tiszta éneklésre való törekvéssel.
b.) Szép, kifejezõ éneklés az ismert zenei fogalmak alapján: tempó, dinamikai jelzés, hangerõ. Pontos
kezdés, zárás. A zenei hangsúlyok helyének megtartása a dalolás folyamatában.
c.) A dalok éneklése egyenletes lüktetés mellett dallamritmus és könnyû osztinátó kísérettel kottából és
emlékezetbõl.
Az alkalmazkodó ritmusú éneklés.
d.) Könnyû kétszólamú dalok, kánonok éneklése a gyermekek hangmagasságának megfelelõen.
M i n i m á l i s t e l j e s í t m é n y:
Tudjon 20 népdalt, mûdalt szépen, kifejezõen énekelni egyénileg vagy társakkal együtt.
Az alkalmazkodó ritmusú népdalok éneklése.
N í v ó c s o p o r t o s é v f o l y a m b a n:
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A 20-25 dal stílushû, tiszta, átélt éneklése az osztálynak megfelelõ magasságban, szép szövegmondással,
jó zenei hangsúlyokkal.
Tudják a népdalokat alkalmazkodó ritmusban, egységes hangszínnel, összes versszakkal énekelni.
Mûdalokat hangszeres kísérettel stílusosan, a kísérethez alkalmazkodva énekelni. Hangmagasság: h -é2
A tanult mûzenei témák felismerése, éneklése.
Kánonok éneklése.
Tudjon az osztály megfigyelési szempontok alapján tanult népdalokat elemezni.
E g y é n i k ö v e t e l m é n y:
A tanár által meghatározott népdalokat, mûzenei szemelvényeket, emlékezetbõl, saját
hangterjedelmének megfelelõen, stílusosan elõadni, összes versszakkal.
Hangterjedelem mintegy 9-10 hang.
A népdalsorok azonnoságainak és különbözõségeinek felismerése hallás után.
Aktív, érdeklõdõ zenei magatartás.
Elõzmény
Megfelelõ mennyiségû dalanyag ismerete. /Az alsó évfolyamokból, kezdetben ezekre támaszkodva./
Éneklési készség megfelelõ osztály és egyéni szintje.
Helyes éneklési szokások, autómatizmusok alakulása. /légzés, hangzók kiejtése/
Megfelelõ hangterjedelem.
A 4. évfolyam ”Daléneklés” minimum szintje.
Tartalom
1. Magyar népdalok
dalok az õsi rétegbõl /ereszkedõ, kvintváltó dallamok/,
dudanóták; Aki dudás akar lenni
tréfás dalok, Úgy tetszik, hogy...
dalok az új stílus körébõl, kupolás, visszatérõ dallamok
a szülõföld játékdalai, népdalai,
ballada: Megöltek egy legényt
J e l e s napokhoz /ünnepekhez/ tartozó dalok,
népszokások: regölés, farsang; Regös ének, A,a,a
Karácsony - Újév ünnepkör: Pásztorok, keljünk fel
Húsvét: Krisztus feltámada
Pünkösd: Pünkösdi királyné - járás
2. Alkalomhoz kötött dalok:
Zenei Világnap Október 1. Jertek, jertek...
Március 15. : Kossuth Lajos azt írta a levélbe’
Anyák napja. Felderült, feltetszett...
Az iskola hagyományos ünnepei
3. Más népek dalai /svájci, francia, angol, amerikai/, rokon népek /finn, baskir/
4. Régi magyar dallamok: Régi táncdal Pásztorok dala ... Dana-dona dö...
5. Az egyszólamú egyházi zene: gregorián ének: O gloriosa
6. A középkor világi zenéje: Amott megy egy: Rajeczky: 35 a/b
7. Barokk zene - korál dallam Már nyugosznak a völgyek...
kantáta részlet: J.S.Bach: Paraszt kantáta
oratórium részlet: G.F.Händel: Gyõzelmi kórus
8. Többszólamúság: népdalkánonok, mûzenei prím kánonok, biciniumok:
Gábor Áron rézágyúja, Köszöntõ, Kodály: Volt nekem egy kecském
9. Improvizáció:
Dallam kitalálása elemi ritmusképletekre.
Vers, dallam ritmizálása
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N í v ó c s o p r t b a n:
Az elõzõek mellé:
Magyar népdalok: -nem kvintálható, ötfokú dallamok Én Istenem, minek élek...
Zsoltár típusú dalok, S a kicsi madárka hozzám kezde járni...
Középkori énekek; Rajeczky: 561/39 Rengesd uram a gyermeket
Himnuszok, alleluja dallamok; Hymnus: 281/1. Ut queant laxis
Kánonok, kétszólamú népdalfeldolgozások /Kodály Z., Bárdos L. és Szõnyi E. mûveibõl/
K a r é n e k:
Népdalcsokor
Egyszerû kánonok
Quodlibet
Egyszerû kétszólamú mûvek
A daltanítás ajánlott módjai:
A dalhoz kapcsolódó játékos mozgást a dallal egyszerre tanítsuk.
A dalanyag többségét továbbra is hallás után tanítjuk.
Jelrendszerrõl: Kézjegyrõl, betûkottáról, hangjegyrõl.
Kombinált eljárások alkalmazása a dalok nehézségi foka szerint.
Egyre gyakoribb legyen a hangjegyrõl történõ tanítás.
A fenti módok hatékonysága érdekében nagyon fontos a megfelelõ elõkészítés: ritmikai, dallami,
témával kapcsolatos.
Hallás után tanítjuk az ékesített, õsi díszítõ hajlam elemeit.
A daltanítás idõtartama 10-12 percnél ne legyen több.
A t é m a k ö r m i n d e n t a n í t á s i ó r á t é r i n t.
Értékelés
Szóbeli értékelés:
a tanuló önkritikája, az osztály véleménye,
a tanár összefoglaló elemzése.
Írásbeli értékelés:
Dallamírás emlékezetbõl.
A gyengébbeknél adjunk lehetõséget a fejlõdésre, szorgalmuk bizonyítására a tárgy más területén is.
Csak minõségi produkcióra adjunk érdemjegyet.
Feltételek
Személyi feltétel: ének-zene szaktanári végzettség
/ Tanárképzõ fõiskolai végzettség, ELTE Tanárképzõ ének-zene tanári szak, Zeneakadémia /
Tárgyi feltételek:
pianínó vagy zongora /megfelelõ minõségû/
szemléltetõ eszközök: Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához falitablói
a szaktanár által gyûjtött anyag
tanulói hangjegyfüzet
Szakirodalom:
Raffay Katalin: Ö t ö d i k d a l o s k ö n y v e m
Kodály Zoltán: Bicinia Hungarica I.
Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán!
Kodály Zoltán: Egynemûkarok
Bárdos Lajos: Kicsinyek kórusa: I.-II.-III.
Bárdos Lajos: Európa peremén
Bárdos Lajos: Négy földrész
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Bárdos Lajos: Hetven kánon
Szõnyi Erzsébet: Biciniumok
B. Horváth Andera: Ünnepeljünk!
Szabó Helga: Énekes improvizáció az iskolában I.-II.
Javasolt dalok: Kodály Zoltán: Iskolai énekgyûjtemény I. Országos Közoktatási Tanács Bp. 1943
Javasolt: Hymnus... 281/ I. Kötet
Rajeczky Benjamin: Magyarország zenetörténete I. kötet ISBN 963054580 Akadémia Kiadó Bp.
Jere ki szívem... 35/a-555. o.
Szólj kakukk, szólj... 35/b-550.o.
Amott megy egy... 42/a-564.o.
Rengesd, uram, a gyermeket... 39/560.o.
Vargyas Lajos: Népzene és zenetörténet: III.
A kicsi madárka hozzám kezde járni... 30./ 40. o.
Editio Musica, Bp. ISBN 963 330 0967

Ritmus
Szerkezet:

párhuzamos

Cél
Az 5. évfolyamban tudatosuljon a tanulókban, hogy a ritmus a zene
karakterének egyik meghatározója. Az ének, a zene, a mozgás egybevágó legyen, váljék tudatos
mozgássá.
A tartalomban meghatározott ritmikai elemek hangoztatása, tudatos felismerése, önálló, alkotó
alkalmazása.
A zenei élményeken alapuló ritmikai ismeretek bõvítése.
A tanulók zenei készségének, képességének fejlesztése ritmusgyakorlatok, ritmusjátékok gyakori
alkalmazásával.
A tanult dalok, témák ritmikailag p o n t o s éneklése, hangoztatása megfelelõ tempóban.
A dalok, zenei témák megismerésével az új ritmuselemek tudatosítása, felismerése, megszólaltatása.
A tanulók fizikai és szellemi felfrissülése ritmushangszerek, ritmikus mozgások ügyességet növelõ
alkalmazásával.
N í v ó c s o p o r t b a n:
Legyen képes a tanult ritmuselemek alkotó alkalmazására, hangoztatására, ismert és ismeretlen dallam
osztináló kíséretéül.
Legyen képes ritmusolvasásra elsõ látásra egy- és két szólamban.
Követelmény
/NAT/ az évfolyam befejezésekor
III. /a A tanult dalokban ritmuselemek és képletek pontos megszólaltatása.
Ritmusmotívumok olvasása ritmusnévvel.
Dalrészletek ritmizálása.
C s o p o r t o s és e g y é n i k ö v e t e l m é n y:
Érezze a zene lüktetését. /lásd óvoda/
A tanult ritmuselemek hallás után történõ felismerése dalokban, dallamokban, témákban.
A tanult ritmuselemek, képletek diktálás utáni leírása.
M i n i m á l i s t e l j e s í t m é n y:
Tizenhatodok felismerése, megszólaltatása, jelölése.
Az új ritmusérték - tizenhatod - felismerése és hangoztatása ismert dallamokban.
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N í v ó c s o p o r t o s é v f o l y a m b a n:
Ismeretlen dallamból 3-4 motívum hangoztatása, visszatapsolása ritmusnévvel.
Ismert népdalok elõadása alkalmazkodó ritmusban.
Legyenek képesek a tanult dalok, témák p o n t o s r i t m u s b a n, megfelelõ t e m p ó b a n,
emlékezettbõl való elõadására.
Ismerjék fel a zenei hangsúlyokat, a páros és páratlan lüktetést. /Minden csoportra érvényes/
Ismerjék fel a váltakozó ütemek páros kapcsolatait: 2/4- 4/4.
Legyenek képesek ismert népdal legalább 2 ritmussorának felidézésére, hangoztatás utáni lejegyzésére.
Legyenek képesek a fogalmi ismereteket motívum és sor terjedelemben hangoztatni.
E g y é n i k ö v e t e l m é n y:
Az új ritmusérték - tizenhatod - változatos képleteinek meghatároztatása, (megnevezése gyakorló
névvel) és lejegyzése.
Írásbeli munkájában a tanuló törekedjen szabályos, rendezett, esztétikus kottakép kialakítására.
Elõzmény
A ritmus ismeretek tanítása feltételezi a 4. évfolyam végére elsajátított minimum ritmikai elemek ismeretét.
A zenei lüktetés érzékelése, negyed és nyolcad mérõ érzete.
Hangsúly érzet kialakítása.
Tanult dal ritmusának megszólaltatása különbözõ módokon énekkel és éneklés nélkül.
A hangok relatív hosszúsága, pontozott ritmusok, szinkópa, negyed és fél értékek, szüneteik jelölése.
Páros és páratlan ütemfajták felismerése.
Ritmusmotívumok olvasása, dalrészletek ritmusának hangoztatása, írása.
Tartalom
R i t m u s h a n g o z t a t á s egy- és több szólamban a tanult ritmuselemekkel és ritmusképletekkel.
A tizenhatod érték és gyakorló neve a tankönyv szerint, a negyed négyes osztásban.
A tizenhatod szünet.
Az alkalmazkodó ritmus.
Ritkítás és szaporítás.
Ritmus hangoztatás egy- és több szólamban a tanult új ritmuselemekkel, ritmusképletekkel, a tanult
metrumokban.
Az önálló nyolcad és szünet.
Váltakozó ütemek: 2/4 - 4/4.
Játékos feladatok: kopogós
felelgetõs
ének és taps
ritmus kánon
kétszólamú ritmusgyakorlat
kétkezes ritmusgyakorlat
vers ritmizálása
R i t m u s r ö g t ö n z é s:
Zene és költészet kapcsolata: szavak, mondókák, verssorok ritmusa, nevek ritmizálása. /ismert dalok
alapján/
Ütemezés mellett mondóka, verssor hangoztatása, lassan, tagolva, vers ritmusának keresése.
Üres ütemek kitöltése megadott ritmussal, majd tetszés szerint.
Szaporítás, ritkítás.
N í v ó c s o p o r t b a n:
A zenei hangsúlyok alapján ütemmutatók megállapítása.
Dalok éneklése egyszerû osztinátókkal.
Ritmusgyakorlatok, ritmusjátékok, ritmuskánon.
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Ritmushangszerek használata: triangulum, dobok, claves, csengõ, réztányér.
A tizenhatod értékû hang és szünete a negyed négyes és páros osztásban, nevük, írásmódjuk.
Ritmusgyakorlatok: ritmusfelelgetõs motívumonként 2/4, 3/4, 4/4 - es ütemekben.
A magyar népdalok elõadásmódjának ismerete : parlando, rubato, tempo giusto.
A metronóm és metronóm jelzés.
Zenei elõadási jelek: marcato, tenuto, fermata, ritenuto ismerete.
Tempó fogalmi ismeretek: allegro, andante, moderato, tempo di minuetto.
Tanult dal ritmusának írása emlékezetbõl.
Kétszólamú ritmusgyakorlatok intonációs és kánon alakban.
Kétkezes kopogós váltott kézzel.
Ritmusjátékok: csereberejárék, ütemekben a tanult ritmusokkal.
R i t m u s r ö g t ö n z é s:
Ritmusvariálás 4-8 ütem terjedelemben a tanult dalok, olvasógyakorlatok ritmusa alapján.
Ritmusosztimátó, tapssal, kopogással, forte, piano váltásokkal.
Ritmuskíséret dalhoz, lehetõleg gyermekhangszerekkel /dob, csörgõdob, triangulum, claves, réztányér/.
A hangszerek egyenként bevezetve.
Ajánlott módszerek:
A ritmusmotivumok írásakor, diktálásakor ügyelni kell az ütemhangsúlyokra.
A súlyos ütemrészt ütõhangszer is hangsúlyozza.
A ritmusok szünetes alakzatait is próbálgatni kell.
Váltakozó ütemeket hangsúlykereséssel tanítsuk /taps, kopogás, ütemezés/
Ritmusosztinátók megjelenítésében a nagy mozgásformától a kis mozgáselemek felé haladás. /lépegetés,
dobbantás, kopogás, tapsolás, csettintés, ujjhegy/. gyakorlásuk a készség szintig.
Improvizáció alkalmazásánál mindig ismert kapcsolatból kell kiindulni. /ismert dalok/ fokozatosság,
alaposság,
A t é m a k ö r f o l y a m a t o s, m i n d e n t a n í t á s i ó r á t é r i n t.
Értékelés
Szóbeli étékelés: dicséret és buzdítás az önálló megszólaláskor, részletosztályzatokkal a kedv felkeltése.
A követelmények ellenõrzése megfelelõ gyakorlás, hangoztatás után tevékenység közben történik.
Mértéke a ritmuskészség fejlõdésének foka, pontosság, önállóság a tanult ritmikai elemek ismeretében,
alkalmazásában.
A hangoztatott ritmusok felismerése, tudatossága, p o n t o s s á g a.
Írásbeli értékelés a munkafüzetbe lejegyzett, megfelelõen elõkészített már ismert ritmusra érdemjegy.
Hibátlan feleletszerû munkára is adható érdemjegy, az önkéntesség alapján.
Feltételek
Raffai Katalin: Ötödik daloskönyvem
Hangjegyfüzet a tanulóknak.
Tárgyi:
Ritmushangszerek: triangulum, dobok ütõvel, claves, réztányér, csengõ.
Házilag is elõállítható ötletes eszközök: köcsögduda, csörgõk, dobok, népi hangszerek stb.
Metronóm.
Ritmuskártyák egy és kétszólamban.
Mágneses tábla.
Szakirodalom:
Kodály Zoltán: Ötfokú zene III. és IV.
Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat
Papp Géza: Készségfejlesztés IBSN 963 175331 Tankönyvkiadó, Bp. 1981
Szõnyi Erzsébet: A zenei írás-olvasás módszertana I.-II. Zenemûkiadó Vállalat, Bp. 1954
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Zenei olvasás-írás
Szerkezet:

párhuzamos

Cél
A kottaolvasási készség alapozása a megismert ritmikai és dallami elemekkel, fejlesztése egy- és két
szólamban.
A belsõ hallás folyamatos fejlesztése a dallamok felismerésével jelrendszerrõl.
Öt- és hétfokú dallamok felismerése kottaképrõl.
Az ABC-s hangnevek megismerése, törzshangok violinkulcsban c1 - c2- ig.
N í v ó c s o p o r t b a n:
Az ismeretszerzés felgyorsítása a kottaismeret mielõbbi alkalmazásával.
A zene lüktetésének önálló érzékelése, reprodukálása hangoztatással egy- és több szólamban a tanult
ritmusképletekkel.
Új ritmikai és dallami elemek felismerése és hallás utáni lejegyzése.
Ritmus és dallamolvasás a tanult zenei elemekkel.
Követelmény
NAT III.
A zenei olvasás-írás készségei, a reprodukciós képesség fejlesztése.
III. a/ - A tanult dallamhangok, dallami elemek felismerése.
A begyakorolt dalokban szolmizációs jelek alkalmazása: kézjelrõl, betûkottáról, kottaképrõl.
A pentatónia jellemzõ dallamfordulatainak felismerése ismert dalokban.
Ritmusmotívumok olvasása ritmusnévvel.
III.c/ - A megismert szolmizációs hangok éneklése dalokban, motívumokban, írása a tanult dó helyekkel.
III.d/ - Tájékozódás a vonalrendszerben, az ABC-s hangok helyének megfigyelése G- kulcsban.
C s o p o r t o s k ö v e t e l m é n y:
Ritmus és dallamolvasás a tanult zenei elemekkel.
Tájékozódás a vonalrendszerben 1# és 1b elõjegyzéssel.
ABC-s hangok helyének jelölése a vonalrendszerben.
Tudja az osztály a r’ m’ hangokat.
Ismerje fel és énekelje az osztály a tiszta prím /t1/, tiszta kvárt /t4/, tiszta kvint /t5/ és tiszta oktáv /t8/
hangközöket.
Ismert népdal egy sorának ritmusát emlékezetbõl lejegyezni.
E g y é n i k ö v e t e l m é n y:
A kibõvült hangkészlet új elemét /felsõ r’ m’ / könnyû dallamfordulatban énekelni és lejegyezni a tanult
dó helyekkel.
ABC-s hangot vonalrendszeren rögzíteni.
M i n i m á l i s t e l j e s í t m é n y:
Öt és hétfokú dallamok éneklése betûkottáról.
Tudjon ismert dallamokat énekelni kottából és szolmizálva.
Könnyû ismert dallamok lejegyzése.
N í v ó c s o p r t b a n:
Ismeretlen anyagból ismert ritmust vagy hasonló ritmust visszatapsolni.
ABC-s hangokat dallamfordulatban olvasni.
Szolmizálva énekelt könnyû dallamfordulatot ABC-s névvel abszolút magasságban énekelni.
E g y é n i k ö v e t e l m é n y:
Begyakorolt dalok önálló éneklése betûkottáról és kottáról.
Ismert dallamok lejegyzése a vonalrendszerben C, G és F- dóval
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Elõzmény
A tananyagban való haladás alapfeltétele a negyedik évfolyam “Zenei ismeretek - dallami elemek,
ritmikai elemek - “ minimális követelményeinek teljesítése, dalanyag ismerete.
Szolmizációs kézjelek ismerete.
Dallami elemek: pentatóniában jártasság.
Ritmikai elemek egyéni követelményekben meghatározott szintje.
Öt- és hétfokúságba átmenõ alsó ti és fá hanggal jártasság.
Tartalom
A r’ m’ hangok tudatosítása.
Öt- és hétfokú dallamok éneklése kézjelrõl, betûkottáról és hangjegyekrõl.
Ritmus és dallamolvasás az új ritmikai és dallami elemekkel /r’ m’, tizenhatod értékû hang és szünete,
pontozott ritmusok/.
A funkcióérzék alapozása.
A G kulcs megismerése, a hangok ABC-s neveinek rögzítése c1-c2-ig.
Kottaolvasás 1# és 1b elõjegyzéssel.
Ismert könnyû dallamok lejegyzése C, G és F- dóval.
N í v ó c s o p o r t b a n:
A pentatónia hangköztípusai szolmizálva. /prím /1/, kvart /4/, kvint/5/, oktáv/8/ és tercek /3/ két irányú
gyakorlása: d-, s-d.
Ismert vagy ismeretlen dallamok olvasása kézjelrõl, betûkottáról, hangjegyekrõl.
A G-kulcs. A hangnevek és hangjelek kapcsolata a vonalrendszerben.
Magyar népdalfeldolgozások éneklése kottából, Kodály Zoltán: Bicinia Hungarica I.-II. betûkottás és
könnyû hangjegyes darabjaiból.
Ismert, könnyû dallamok lejegyzése 1# és 1b magasságban.
I m p r o v i z á c i ó:
Kötött rögtönzés
Dallam kiegészítése
Dallam variálás zárlatokban is
Zenei nyitás-zárás pentaton és dó, lá végû dallamokkal.
Kvintválasz alkotása adott A5 kezdõ sorra.
Szövegre dallam rögtönzése.
Szekvencia alkotása fölfelé, lefelé.
Ajánlott módszerek:
Kottaismeret kapcsolatai a 4. évfolyam dallamaival.
Kottaismeret történelmi koncentrációja /V. és VI. sz./
Kodály Zoltán:. 333 olvasógyakorlataiból betûs és kottás dallamok váltakozó éneklése.
Az olvasógyakorlatok hangnemi, formai elemzése.
A tiszta éneklésre való folyamatos törekvés az együtthangzó hangközökkel, cserélve a szólamokat.
Kétszólamú zenei munka hangsúlya: ritmusban, dallamban.
A t é m a k ö r f o l y a m a t o s, m i n d e n ta n í t á s i ó r á t é r i n t.
A g y a k o r l á s m i n d e n ó r á r a v o n a t k o z ó f o l y a m a t.
Értékelés
Megegyezik a ritmus fejezetnél leírtakkal.
Feltételek
Raffai Katalin: Ötödik daloskönyvem
Tanulói munkafüzet
Tárgyi:
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vonalas tábla
hangoszlopkocka
mozgatható hangsortábla: tanári
tanulói
Szakirodalom:
Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán!
Kodály Zoltán: Ötfokú zene: I.-II. kötet
Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat
Kodály Zoltán: Bicinia Hungarica: I.-II. kötete
Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlat I.

Zenei ismeretek, zenei hallás
Szerkezet:

párhuzamos

Cél
Az önálló népdalelemzés elõkészítése, stílusismeret megalapozása a népzenei ismeretek tudatosságával.
Dallami, elméleti, fogalmi ismeretek alapozása a kottaismeret, a hallásfejlesztés szolgálatában.
Az abszolút rendszer tudatosítása, a jelrendszer fogalmi és zenei jelentõségének felismertetése.
A zenei kifejezést szolgáló, mûzenei formák megismertetése. /nyitás-zárás, motívum, periódus/
N í v ó c s o p o r t b a n:
A népdal elemzés, stílusismeret. Kapcsolata a szülõföld népzenéjéhez.
A ritmikai, dallami, fogalmi és elméleti ismeretek bõvítése, összefüggése az énekes és hangszeres
zenével.
Követelmény
NAT II. /b
A belsõ hallás folyamatos fejlesztése a dalok felismerésével, dallamkártyán történõ megjelenésével, a
hangközök megfigyelésével.
III. /b
Ismert dallammotívumok, dallamsorok utószolmizálása kézjelrõl.
Pentaton hangközök és fordulatok éneklése kézjelrõl és kottáról.
III. /d
Tájékozódás a vonalrendszerben, az ABC-s hangok helyének megfigyelése G- kulcsban.
IV. /b
A zenei karakterek különbségének, kifejezõ erejének megfigyelése.
C s o p o r t o s k ö v e t e l m é n y:
Ismerje és énekelje az osztály a r’ m’ hangokat.
Ismerje az osztály a hétfokúságot és alkalmazza a daltanulás során.
Ismerje fel az osztály a tiszta prím /t1/, tiszta kvart /t4/, tiszta kvint /t5/, tiszta oktáv /t8/ hangközöket
kottaképrõl és hallás után.
Tanult hangközök éneklése szolmizálva.
A G- kulcs ismerete, a hangok ABC-s neve c1 - c2- ig, rögzítése a vonalrendszeren.
Ismerjék a tizenhatod értéket, variációs lehetõségeit egy negyed értéken belül.
M i n i m á l i s t e l j e s í t m é n y:
Ismerje fel a hangközöket: t1, t4, t5, t8 /tiszta prím stb./
ABC-s hangok ismerete violinkulcsban.
N í v ó c s o p o r t b a n:
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Tudjon az osztály hangjegyrõl és ABC-s névvel is elõkészítés után énekelni.
Ismerjék fel hallás után is a pentaton, dó és lá hangsort.
A gyermek-, nõi-, vegyes kar szólamainak felismerése hangszínük szerint.
A klasszikus zenekar hangszercsoportjainak vonós, fa- és rézfúvós, ütõs felismerése hangszínük szerint.
A hétfokúság felismerése dalokban, témákban.
Dallamszerkezet felismerése hallás után.
A régi stílus dallamszerkezeti ismeretei. Felismerése hallás után.
Népi éneklési elõadásmódok felismerése.
E g y é n i k ö v e t e l m é n y:
Hangközök felismerése kottában.
ABC-s hangok felismerése a vonalrendszerben violinkulcsban c1 - c2-ig.
Elõzmény
Azonosságok, különbségek felismerése tudatos megfigyeléssel.
Vonalrendszer ismeret.
Fejlõdõ intonációs készség.
Belsõ hallás fejlettsége.
Alakuló hangszínhallás.
Esetleges hangszer ismeret /furulya, zongora, metallofon/
A zenei ismeretek 4. évfolyamának minimum szintje.
Tartalom
1. Dallami elemek:
A pentaton hangkészlet bõvítése felsõ r’ m’ hangokkal.
Hétfokúság - diatónia.
Az abszolút rendszer violinkulcsban: törzshangok.
A hangok ABC- s nevei c1 - c2-ig.
A G-kulcs.
Tiszta hangközök /tiszta prím /t1/, tiszta kvart /t4/, tiszta kvint /t5/, tiszta oktáv /t8/ tudatosítása,
felismerése, éneklése szolmizálva.
2. Népzenei ismeretek:
Dallamszerkezeti ismeretek a népdalok régi stílusában.
A kvintváltós dallamszerkezet.
A visszatérõ szerkezet az új stílusú népdalokban.
Népi éneklési elõadásmódok: parlando, rubato, tempo giusto.
3. Mûzenei ismeretek:
A mûdalokban nyitás-zárás, motívum, periódus.
Tempó jelzések ismert dalokban. /pl.:moderato/
Ismert dalok dinamikai jelzései. /pl.:piano, mezzoforte/
Zenei forma: rondo.
Zenei mûfajok: szvit, versenymû, oratórium, opera.
Zenei szerkesztés: párhuzamos mozgás, tükörkép, párbeszéd.
Hangszerek: - duda, tekerõ, cimbalom, klarinét, - a barokk zenekar - trombita, csembaló, orgona..
A klasszikus zenekar hangszercsoportjai.
A metronóm és a metronóm jelzés.
N í v ó c s o p o r t b a n:
A szolmizálva énekelt, könnyebb dallamfordulatok éneklése ABC-s névvel abszolút magasságban is.
A népdalelemzés elõkészítése: szerkezet, hangnem, hangterjedelem, elõadásmód.
Természetes és megkomponált dinamika alkalmazása, a piano, forte fokozatai, erõsítés, halkítás.
A dúr és moll hangsor felismerése.
Kórusfajták: gyermekkar, nõi kórus szólamainak hangszíne.
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Ajánlott módszerek:
A hangközök tanításánál fontos az egymás után és az egyidejû megszólaltatás kipróbálása.
A hangközöket ebben az évfolyamban tonalitásban kell megszólaltatni.
Fontos a két irányú gyakorlás: fel és leugró forma.
Az ABC-s hangok gyakoroltatása, játékosan történjen.
Kis hangterjedelmû, kis hangközlépéses motívumokat énekelhetünk t4, t5, t8 párhuzamban.
Énekeltessünk rák és tükör formában dallamot.
Improvizáció:
Adott A5 dallamra A válasz sor kitalálása, írása.
Értékelés
Tekintettel arra, hogy ebben az egységben a belsõ hallás fejlettségén múlik a teljesítmény, ezért osztályzás nem
javasolt.
Feltételek
Raffay Katalin: Ötödik daloskönyvem
Tanulói hangjegyfüzet
Tárgyi feltétel:
vonalas tábla
mágneses tábla
hangvilla
metronom
ritmus- és dallamkártyák, hangoszlopkocka
Szakirodalom:
Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán!
Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat
Kodály Zoltán: Ötfokú zene I.-II. kötet
Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlat I. kötet

Zenehallgatás, zeneirodalom
Szerkezet:

párhuzamos

Cél
Zeneértõ és érzõ képesség kialakítása.
A zenemûveken keresztül a fontosabb stíluskörökhöz kapcsolódó, különbözõ karakterû mûvek é l m é n
n y ú j t ó hatásának átélése.
Az emberi hang színein, hangfajták, szólamfajták ismeretén, a hangszerek hangszínein, a zenekar
hangzásán keresztül zenei ismeretek nyújtása, a hangszínhallás fejlesztése.
A harmónikus hallás, a zenei emlékezet, stílusérzék készségeinek fejlesztése.
A zenemûvekben különbözõ hangulatok, egyszerû zenei formák, elõadó apparátus megfigyelése.
Hangverseny látogatási igény felébresztése.
Követelmény
NAT IV. A zeneértõ és érzõ képesség fejlesztése
IV./a A többször meghallgatott zenemûvek felismerése, megnevezése. Egyszerû zenei formák megfigyelése.
Az emberi hang hangszíneinek és a hangszerek hangszínének megkülönböztetése.
IV./b A zenei karakterek különbségének, kifejezõ erejének megfigyelése.
C s o p o r t o s k ö v e t e l m é n y:
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Ismerjék fel a tanulók a többször meghallgatott mûvekben elõforduló hangfajták, kórusfajták nevét,
hangzását.
Ismerjék a duda, tekerõ, citera hangszínét.
Ismerjék fel a vonós hangszerek hangszínét.
Figyeljék meg a klasszikus zenekar hangszereit, hangszercsoportjait. /vonósok, fa- és rézfúvósok,
ütõsök/
Legyenek képesek a meghallgatott zenemûvek jellegzetes részleteinek felismerésére megfigyelés
alapján.
M i n i m á l i s teljesítmény:
Tanult és meghallgatott népdalfeldolgozások felismerése.
Legyen képes felismerni néhány meghallgatott barokk és klasszikus zenei szemelvényt.
N í v ó c s o p o r t b a n:
Ismerjék a népi hangszerek, a cimbalom hangszínét.
Ismerjék fel a népi zenekart, a barokk zenekart.
A megismert mûzenei témákból néhány könnyen énekelhetõ stílusos megszólaltatása.
A barokk formák felismerése és a mûvek éneklése hallás után.
E g y é n i k ö v e t e l m é n y:
Ismerje fel a tanult népdalfeldolgozásokat /a zene hangulata, elõadási alkalmai/.
Ismerje fel hallás után és különböztesse meg a csembaló, a fuvola, a klarinét hangszínét.
Többszöri megfigyelés után ismerje fel a trombita, kürt hangszínét.
Ismerje fel a meghallgatott barokk versenymû egy tételét.
A többször meghallgatott hangszeres karakterdarabok, mesék, reneszánsz és barokk táncok felismerése.
Tudjon a tanár bemutatásra, élõ zenei elõadásra, hangfelvételre legalább 6-8 percig figyelni.
Vegyen részt az iskola, zeneiskola hangversenyén legalább évi egy-egy alkalommal.
V a l a m e n n y i t a n u l ó r a v o n a t k o z ó a n:
Ismerje fel a HIMNUSZ és SZ”ZAT zenéjét, tudja szerzõit. Nevezze meg elõadási alkalmait, tudja és
tartsa be a hozzájuk kapcsolódó magatartás helyes formáit.
Elõzmény
A 4. évfolyam zenehallgatás minimum szintjének ismerete.
Koncentrációs készség /minimum 5 percig/.
Belsõ tudati aktivitás.
Zenei memória /a különbözõ zenei összetevõk azonosságának, hasonlóságának, különbözõségének
felismerése/.
A vokális és hangszeres zene közti összefüggés megfigyelése. /népdalfeldolgozás/
Alalkuló hangszínhallás.
Tartalom
1. M a g y a r n é p d a l o k
varázslás, bûvölés, regõsök éneke Regölés /Udvarhely m./
dalok az õ s i rétegbõl:
A Dunáról fúj a szél -népdal
Gyõri kanász a dombon -népdal
Kocsira a ládát -népdal lakodalmas változat
Zörög a kocsi
dudanóták: Erre gyere amerre én /dudajáték -népdalfeldolgozás
népdalok néprajzi felvételrõl
J e l e s n a p o k, ü n n e p e k zenéje:
karácsony, újév, regölés, farsang, húsvét, pünkösd
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Paradicsom mezejibe..., Balázs köszöntõ..., Farsangolás
Szózat
Az új stílus körébõl
Erdõ, erdõ de magas a teteje - népdal
Tréfás dalok, népszokások dalai Pásztoremebër vígann él... /Somogy vm./
A szûkebben vett szülõföld népzenéje
/népi énekes elõadásának meghallgatása/
2. Kórusok, zenekari felvételek
Kodály Zoltán: Kállai kettõs; vegyes kar, népi zenekar
Bárdos Lajos: Magos a rutafa III. tétel
Összegyûltek, összegyûltek; nõi vagy leánykar
Bartók Béla: Magyar képek: Este a székelynél /zenekari/
z o n g o r a d a r a b o k:
Bartók Béla: Gyermekeknek I.31. - Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok
Bartók Béla: Mikrokozmosz:
Kérdés és felelet I.14.
Párbeszéd II. 65.
Párhuzamos mozgás I.16.
Tükörkép I.12.
Tánc kánon - formában I.31.
3. Régmúlt korok zenéje: õ s k o r
Indián termékenységi szertartás
népdal
ó k o r: -Pindarosz ódája
Szeikilosz sírverse, kórussal
K ö z é p k o r: G r e g o r i á n zene Spiritus Domini:Alleluja dallam
R e n e s z á n s z:
Orlando di Lasso -Bárdos Lajos: Visszhang
Régi magyar tánc
Farkas Ferenc: Régi magyar táncok
4. Hangszerismeret: Népi hangszerek:
népzenei felvételrõl; Erre gyere amerre én
tekerõ - Nincs Szentesen olyan asszony - népdal
duda
citera - Hol lakik kend bácsi
cimbalom - Csárdás - alföldi, dunántúli
A népi zenekar - Szabolcsi Bence-Daróczi Tamás: Kapuvár verbunk
5. Elemi ismeretek b a r o k k szerzõkrõl
Elemi ismeretek barokk mûvekrõl
Karakterdarabok: barokk táncok
Aszvit
J.S. Bach: h-moll szvit Sarabande
J.S. Bach: G-dúr szvit IV. Gigue /cselló/
J.S. Bach: D-dúr szvit III. Gavotte
G.F. Händel: Vizizene /F-dúr szvit/ 4. Andante
G.F. Händel: Tûzijáték szvit IV. tétel: Örömmámor
Aversenymû
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A. Vivaldi: A Négy évszak
A tavasz I. tétel Allegro
A tél II. tétel
A preludium,
A fúga
J.S. Bach: C-dúr preludium és fúga
Hangszerismeret: trombita, fuvola, csembaló, orgona
A barokk zenekar
Énekes mûfajok:
a k o r á l:
J.S. Bach - Kerényi Gy.: Már nyugosznak a völgyek...
a k a n t á t a: J.S. Bach: Parasztkantáta -részlet: Duett
o r a t ó r i u m: G.F. Händel: Judás Maccabeus - Gyõzelmi kórus -részlet
N í v ó c s o p o r t b a n:
Az elõzõek mellé feldolgozásra javasolt témák, mûvek:
népzenegyûjtésrõl
énekmondókról
a concerto g r o s s o
J.S. Bach: V. Brandenburgi verseny I. tétel részlet
az opera
H. Purcell: Dido és Aeneas operából részlet: Matrózkórus és matróztánc
magyar t á n c o k: ld. -ifj. P. Phalese: Ungaresca
Farkas Ferenc feldolgozása: Apor Lázár tánca
r o n d o forma
barokk táncok
Weiner Leó: I. Divertimento: I. Jó alapos csárdás
II. Rókatánc - Róka stb.
adivertimento
Mai katonai szignálok
Javasolt mûvek: C. Saint-Saëns: Az állatok farsangja: Az elefánt és részletek
P.I. Csajkovszkij: A diótörõ - részletek
M.P. Muszorgszkij: Egy kiállítás képei -részletek
M. Ravel: Lúdanyó meséi
Ajánlott módszerek:
A fokozatosság elve érvényesüljön:
idõtartam növelése
ismertbõl az ismeretlenbe
egyszerûbõl a bonyolult felé /fúga!/
Az életkori sajátosságok figyelembe vétele.
Nagyobb terjedelmû mûveket több órán át részekre bontva ismertessük.
Törekedni kell egy-egy mû ismételt meghallgatására az é l m é n y és m e g é r t é s szolgálatában.
Értékelés
Alapja a kollektív ellenõrzés.
Játékos formák: kártyák, képek felmutatása hangszer és forma felismerésénél.
Osztályzásra a többször meghallgatott mûvek esetén kerülhet sor.
Formája lehet a fejtörõ, zenei totó.
Egyéni feladat is adható. Csak a hibátlan megoldás legyen jeles.
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Feltételek
Tárgyi feltétel: -minõségi hangszer
pianínó, zongora,
video lejátszó.
Személyi feltétel:
az élõ zenei bemutatás legyen hibátlan, stílusos, példás értékû. A tanáron kívül ügyes zeneiskolás is
elõadhatja a darabokat. Népdaloknál népi énekes vagy hangszeres játék.
Szakirodalom:
Zenehallgatási anyag az Ötödik daloskönyvemhez - hangkazetta - Apáczai Kiadó
Bodza Klára - Paksa Katalin: Magyar népi énekiskola - hangkazetta I.-II.
Lakner Tamás: Kiegészítõ anyag a népzene tanításához
Ars musica /képek a magyar zene történetébõl/ video sorozat.
Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához tantervi kronológiai tablói
Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához: mûvészeti korok zenei stílusai I. Az ókor
A/2. Pindarosz ódája
A/4. Szeikilosz sírverse, kórussal /Petrovics Emil: Lysistraté-bõl/
Táncok a zenében A/12. Farkas Ferenc: Régi magyar táncok
Bartók Béla: Gyermekeknek I.-II.
Szabolcsi Bence: Musica mundana - hanglemez
Musica Hungarica - hanglemez
Rajeczky Benjamin: Magyar népzene 3.
IV. B./1. Regölés /Udvarhely vm/
2./c Paradicsom mezejibe.../Karácsonyi Kánta Bucovina/
3. Balázs - Köszöntõ... /Vas m./
4. Farsangolás... /Heves m./
II.B. 2. Pásztorembër vígann él... /Somogy m./

Ének-zene 6.
Szerkezet:

párhuzamos

Részei
Éneklés
Ritmus
Zenei olvasás, írás
Zenei ismeretek, zenei hallás
Zenehallgatás, zeneirodalom

43. oldal
47. oldal
49. oldal
51. oldal
54. oldal

Óraszám
Iskolai:
55 óra
Tanítási ciklus
3 óra / 2 hét

Éneklés
Szerkezet:

párhuzamos

Cél
A zenei ízlés megalapozása, a nép- és mûzenei alkotásokban rejlõ tartalmak elsajátításával.
Élmények átélése az éneklés és más zenei tevékenységek során.
Folyamatos érdeklõdés biztosítása további aktív énekléssel.
É n e k l é s i k é s z s é g fejlesztése a tiszta, szép éneklés megalapozása, hangterjedelem bõvítése.
Az éneklés hangereje természetes, mezzoforte hangerõ.
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Helyes légzés, hangzóformálás, hangképzés zenei és szövegi hangsúlyok tudatos kezelése.
Egybetartozó zenei gondolat egysége.
A tanulók fejlettségi szintjüknek megfelelõ érzelmi azonosulással éljék át a magyar népdalokat, ismerjék
a szülõföld dalait, népszokását, és zenei hagyományát. Ismerjék meg a magyar népdalok stílusrétegének
legfontosabb zenei jellemzõit.
Ismerkedjenek meg a zenetörténet jelentõsebb magyar és európai remekmûveinek énekes részleteivel.
A magyar történeti énekek és a népzene kapcsolatának felismerése.
A t ö b b s z ó l a m ú s á g élménye igényesebb kánonok, egyszerû népdalfeldolgozások éneklésével
/szólambiztonsággal, intonációs pontossággal/. Folyamatos törekvés a magasrendû, mûvészi
többszólamú éneklési kultúra kialakítására.
Követelmény
NAT I. Az éneklési készség fejlesztése
I. /a Népszokások, táncos dallamok éneklése zeneileg hibátlan elõadással, helyes artikulációval, a tiszta
éneklésre való törekvéssel.
I. / b A zenei hangsúlyok helyének megtartása a dalolás folyamatában.
Az alkalmazkodó ritmusú éneklés.
I. / d A többszólamúság készségének megalapozása kánonok éneklésével.
Biciniumok éneklésének elõkészítése.
II. / c A zenei memória folyamatos fejlesztése a dalok és témák gyakorlásával, majd emlékezetbõl való
éneklésével.
C s o p o r t o s k ö v e t e l m é n y:
25-30 dal tiszta éneklése, helyes artikulációval, a dallam és a szöveg kapcsolatára épülõ megfelelõ
elõadásmóddal népzenében, mûzenében.
Egészséges, szép, az osztály szintjén egységes hangzás kialakítása.
Alkalmazkodó ritmusú népdalok éneklése.
A többszólamú éneklés szintje: kánonok, egyszerû kétszólamú dalok biztos, stílushû elõadása.
E g y é n i k ö v e t e l m é n y:
A tanár által meghatározott számú népdal, mûdal éneklése emlékezetbõl, szépen, kifejezõen valamennyi
versszakkal.
M i n i m á l i s t e l j e s í t m é n y:
Tudjon a tanuló további 20-25 népdalt, mûdalt szépen, kifejezõen énekelni egyénileg vagy társakkal
együtt.
A szózat éneklése társaival együtt.
N í v ó c s o p o r t o s é v f o l y a m b a n:
Tudjon az osztály 25-30 népdalt, mûdalt, kánont és kétszólamú népdalfeldolgozást emlékezetbõl,
tisztán, átélten, egységes hangzással, biztos szövegtudással, a dalok hangulatának megfelelõ tempóban
és dinamikával énekelni.
Alkalmazkodó ritmusú éneklés a népdalokban. A zenei memória fejlesztése folyamatosan, ismert
dalokkal, dallamokkal, zenei témákkal.
E g y é n i k ö v e t e l m é n y:
Hangterjedelem 10-12 hang. Tudjon a tanuló 10-15 dalt önállóan, szép énekléssel emlékezetbõl, saját
hangterjedelemben, a dal hangulatának megfelelõ elõadásmóddal énekelni.
Mûzenei téma éneklése az osztállyal.
A népdalok megfigyelése, elemzése a tanult szempontok alapján. A népdalsorok azonosságának,
különbözõségének felismerése, elõadásmódjának megkülönböztetése hallás után. /szerkezet,
dallamvonal, hangkészlet, szótagszám, elõadásmód/
Alkotó készség terén dallamkiegészítés ismert dallammal.
Aktív, érdeklõdõ részvétel az iskola zenei alkalmain.
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Elõzmény
Az 5. évfolyam Éneklés témakörének minimális teljesítménye.
Biztos daltudás összes versszakkal.
Helyes éneklési szokások automatizmusa.
Megfelelõ hangterjedelem: h-é2
Tartalom
1. Magyar népdalok:
A szülõföld népdalai /válogatás/
Táncnóták: Hej, igazítsad... Hej, rozmaring... Sárga kukoricaszár...
Életképek: Jászkunsági gyerek vagyok... Sokat arattam a nyáron...
Balladák: Kádár Kata... Kõmíves Kelemen... Vidrózki...
Népszokások: villõzés, köszöntõk: - karácsony Glória, glória...
újév: Új esztendõ, vígság, szerzõ...
farsang: Fassang, fassang...
J e l e s n a p o k: Karácsonyi pásztorjáték
Húsvét Ma van húsvét napja...
Pünkösd A pünkösdnek jeles napján...
Ünnepek dalai: Március 15. Kossuth Lajos táborában...
Szózat
Katonadalok A jó lovas Katonának..., Garibaldi...
Anyák napja, Az iskola ünnepei Édesanyám, gyújts gyertyára...
2. Más népek zenéje: - lengyel, orosz, angol, olasz /feldolgozásokban is/
Zöldellt a rózsafa...
európai Nézd itt az ingó-bingó...
Európán túli: amerikai, indián, perui Életemnek nagyrészén...
keresztkapcsolatok - földrajz - térképismeret
3. Régi magyar dallamok
XVI. sz. históriás ének, dalok T i n ó d i Krónikájából: Egri históriának summája...
Ím egy krónikát mondok...
A kuruc kor zenéje Csínom Palkó... Te vagy a legény...
Virágénekek Ellopták szívemet...
Népies mûdal Juhászlegény...
4. Klasszikus szerzõk dalai Haydn: Szerenád... Mozart: Vágyódás a tavasz után...
Mozart: Kis éji zene, Beethoven: Hegedûverseny
Klasszikus zenemûvek könnyen énekelhetõ témái Haydn: Üstdob szimfónia II. tétel
5. T ö b b s z ó l a m ú s á g:
Kánonok Te álomszuszék ébredj...
Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, Szõnyi Erzsébet biciniumai
Röpülj páva, röpülj..., Altató...
6. I m p r o v i z á c i ó:
Dallamkiegészítés ismert, majd ismeretlen dallammal.
Szöveggel, szolmizálva, lehetõleg írásban is.
N í v ó c s o p o r t o s é v f o l y a m b a n:
1. Magyar népdalok:
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a szülõföld népdalai /válogatás/,
pásztorok, betyárok, Három ürü nem nagy fóka... Már Vidrócki emelgeti...
katonadalok. A jó lovas katonának...
2. Népdal a mûzenében: Kodály Zoltán: Mátrai képek
Kodály Zoltán: Pünkösdölõ
Karai József: Estéli nótázás dallamai
3. A bécsi klasszikus mesterek könnyû mûdalai zongorakísérettel.
A mormotás fiú dala..., Százszorszép...
4. T ö b b s z ó l a m ú s á g:
Igényesebb kánonok /kettõnél több szólam belépéssel/ Harangszó...
Biciniumok, népdalfeldolgozások
Kodály: Rossz a Jézus Kiscsizmája...
Szõnyi: Én a hegyre...
Mozart: A bûvös csengettyû
5. I m p r o v i z á c i ó:
Dallamalkotás: nyitás-zárás, kvintválaszok.
Dallamvariálás anyaga kötött népdalok, párosítók.
Új stílusú népdalok: soralkotás ABBA dallamszerkezet mintájára.
6. K a r é n e k: Ünnepekre: Karácsonyi kánonok, biciniumok
Március 15. Kodály Zoltán biciniumaiból
Bárdos Lajos: Kicsinyek kórusa II. /Huszártánc/
Szõnyi Erzsébet biciniumaiból csokor I.-II. válogatás
A tanuláshoz kapcsolt tevékenységek:
1. A dalanyag kiválasztásának alapelvei:
A dallampéldák az adott kor hiteles, tipikus, általánosan ismert példái lehetnek.
2. A daltanulás elõkészítése: hangulati
ritmikai
dallami
intonációs
tartalmi
A tanulók fejlõdésének, zenei érdeklõdésének, aktivitásának elismerése.
Értékelés
Az ellenõrzés és értékelés a tanulás egész folyamatában történhet.
A csoportos és egyéni követelmények alapján a dalok, dallamok, dalokhoz tartozó elméleti ismeretek
számonkérése, minõsítése szóban és érdemjeggyel is javasolt.
Feltételek
Tárgyi feltételek:
zongora, hangvilla, metronom, lemezjátszó, magnetofon, CD lejátszó.
Németh Endréné - Békefi Zsuzsanna: Hatodik daloskönyvem
Hangjegyfüzet
Bartók Béla: 27 egynemûkar
Bárdos Lajos: Kicsinyek kórusa I.-II.-III.
Bárdos Lajos: 70 kánon
Karai József: Gyermekkarok
Szõnyi Erzsébet: Biciniumok I.-II.
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Karácsonyi kánonok
Szabó Helga: Énekes improvizáció I.-II.
Zenehallgatási anyag a Hatodik daloskönyvemhez I.-II. hangkazetta Apáczai Kiadó
Nagy zeneszerzõk arcképcsarnoka

Ritmus
Szerkezet:

párhuzamos

Cél
A tartalomban meghatározott ritmuselemek, összetettebb ritmusképletek megismerése, zenei
élményekbõl induló elvonatkoztatással. A ritmuskészség fejlesztése. Az új ritmuselemek
megismerésével, gyakorlásával a készség szint eléréséig.
A ritmusismeret tudatossága dal szöveggel is azonosuljon.
Az egyszólamúság továbbfejlesztése a két- és háromszólamúság szintjéig.
Követelmény
NAT III. A zenei élményekbõl induló elvonatkoztatás a ritmikai elemek megismerését, felismerését és
megszólaltatását szolgálja.
III./a A begyakorolt dalokban ritmus jelek alkalmazása.
Ritmusmotivumok olvasása ritmusnévvel.
Dalrészletek ritmizálása.
C s o p o r t o s és e g y é n i k ö v e t e l m é n y:
Ismerje fel az osztály hallás után és kottaképrõl a kis éles, kis nyújtott, a kis szinkópa és a triola
ritmusokat.
Legyen képes a tanult ritmuselemek és ritmusképletek p o n t o s megszólaltatására ismert és ismeretlen
zenei anyagban.
E g y é n i k ö v e t e l m é n y:
Ismert könnyû népdal ritmusának emlékezetbõl való lejegyzése.
Ismeretlen népdalsor ritmusának visszatapsolása.
M i n i m á l i s t e l j e s í t m é n y:
Pontozott ritmusok, tizenhatodok, szinkópa, triola megszólaltatása, felismerése, jelölése ismert zenei
anyagban.
N í v ó c s o p o r t o s é v f o l y a m b a n:
Ritmusmotívumok olvasása, hangoztatása egy- és többszólamban.
Legyenek képesek a ritmikai fogalmi ismereteket ismeretlen zenei környezetben motívum és sor
terjedelemben hangoztatni és lejegyezni.
Egyéni követelmény:
Szabályos kottakép kialakítása, jártasság a kottaírásban az új ritmuselemekkel.
Elõzmény
Az elsajátítás feltétele a “Ritmus.metrum” ismeretek és készségek 5. osztályos minimális elvárásainak
teljesítése:
Metrumérzék, ütemhangsúlyok helyes érzékelése.
Éneklés egyenletes lüktetéssel.
A negyed négyes osztásának készségszintû ismerete.
Ismert dalok, zenei témák ritmusának megszólaltatása különbözõ módokon énekelve és anélkül.
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Tartalom
Ritmikai elemek:
Kis éles, kis nyújtott, kis szinkópa ritmusok.
A negyed hármas osztása, a triola.
Metrikai ismeretek:
A kétkettedes ütem: 2/2 -alla breve - , hangsúlyrendje és ütemezése.
A felütés, a csonkaütem megfigyelése dalokban.
Váltakozó ütemek: 3/4 - 2/4 változó hangsúlyai.
A históriás énekek jellegzetes ritmusképletei.
Egri históriának summája... Ím egy krónikát mondok...
Az ütemmutató nélküli mûvek tagolása.
Az augmentáció és diminució.
A ritmussor és szerkezet kapcsolata /népzenében, mûzenében/.
Ritmushangoztatás egy -és többszólamban a tanult metrumokban és ritmikai képletekkel.
Ritmusgyakorlatok, ritmusjátékok a már ismert formákban: osztinátó, két kezes és kétszólamú
feladatok.
Improvizáció:
Ritmus telefon.
Vers ritmizálása.
Vers mondása kánonban is.
Hibás kották javítása, ismert dalokban.
Dal kísérete dobbal és triangulummal a tanult ritmuselemek szabad variálásával.
Nívócsoportban:
Ütemmutató nélküli mûvek tagolása zenei és szöveghangsúlyok szerint.
Bi és tripodikus sorok megfigyelése, hangoztatása.
Kétszólamú nehezebb és háromszólamú könnyebb ritmusgyakorlatok különféle nehezebb
ritmusképletekkel.
Igényesebb ritmuskánon.
Improvizáció a megismert ritmikai elemekkel:
Szöveg, vers ritmusának megfejtése.
Hangokhoz ritmus keresés.
Vershez ritmus keresése, majd dallamalkotás pentaton hangkészlettel.
Ismert dalhoz taps és kopogós felelgetve.
Diminuálás és augmentálás.
Ellenritmus.
Ritmikai feladatok, gyakorlások ötletgazdag fokozatossága, az élménnyújtás folyamatával.
A kétszólamú ritmusgyakorlatok nehézségi foka elõzze meg az énekét.
Értékelés
Dalok, témák pontossága, a felismerés, hangoztatás tudatossága, a megszólaltatás
biztonsága.
A ritmuskészség elõzõ évhez viszonyított fejlõdése, értékelése szóban és reális osztályzattal.
Valamennyi ritmikai munkafázis értékelése az egyes tanulók visszajelzési szintjén.
A többszólamúság önállósága.
A memória tartóssága, terjedelme.
Rendezett kottaírás, esztétikus feladatmegoldás érdemjeggyel.
Feltételek
Tárgyi feltételek:
zongora, mágnestábla, szemléltetõ táblák.
Ritmushangszerek bõvítése.
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Kétszólamú ritmuskártyák, ritmikai képletek applikációi.
Jelzések nagyított képei.
Szakirodalom:
Németh Endréné - Békefi Zsuzsanna: Hatodik daloskönyvem
tanulói hangjegyfüzet
Gát József: Kottaolvasás
Papp Géza: Készségfejlesztés az általános iskolai ének-zene órán.
Dobszay László: A hangok világa II-IV.

Zenei olvasás, írás
Szerkezet:

párhuzamos

Cél
A zenével való találkozás elmélyítése a zenei olvasás-írás segítésével.
A kottaolvasás segítse a zene megértését, az élmények tudatosítását.
Kottaolvasási készség fejlesztése, tanult dallamok felismerése, lapról olvasás elsõ látásra.
Elõjegyzés és dó viszony összefüggésének ismerete l# és lb elõjegyzéssel. A feloldójel ismerete,
használata.
ABC-s hangok olvasása, írása.
Elméleti ismeretek fokozottabb gyakorlati alkalmazása.
A kottaolvasás ütemének, a megértés tudatosságának hallásfejlesztéssel kapcsolt növelése.
Követelmény
Követelmény NAT III. A zenei írás-olvasás készségei, a reprodukciós képesség fejlesztése.
III./a A tanult dallamhangok, dallami elemek felismerése.
A begyakorolt dalokban ritmus és szolmizációs jelek alkalmazása.
Dalrészletek ritmizálása.
III./b Ismert dallammotívumok, dallamfordulatok utószolmizálása kézjelrõl.
Pentaton hangközök és fordulatok éneklése kézjelrõl, kottáról.
III./c A megismert hangok éneklése dalokban, motívumokban, írása a tanult dó helyekkel.
II./b A belsõ hallás folyamatos fejlesztése a dalok felismerésével.
II./c A zenei memória folyamatos fejlesztése a dalok és témák gyakorlásával, majd emlékezetbõl való
éneklésével.
Csoportos követelmény:
Tudjanak a tanulók ismert dallamokat kottáról szolmizálva énekelni.
Legyenek képesek a vonalrendszerben való tájékozódásra.
Ismerjék a szolmizációs és ABC-s hangokat.
Legyenek képesek a módosított hangok felismerésére, szolmizálására kézjelrõl, kottából. /fi, szi, ta/
Ismerjék a módosított hangok ABC-s neveit, C,F és G-dó-ban.
Tudjanak megszólaltatni tizenhatodokat, pontozott ritmusokat, szinkópát és triolát.
Egyéni követelmény:
Tudja a tanuló az új ritmusképletek jeleit folyamatosan olvasni ismert olvasógyakorlatokban, dalokban.
Tudjon ismert dallamokat énekelni kottából szolmizálva, kézjellel.
Legyen képes a dallamok önálló lejegyzésére, 1# 1b elõjegyzéssel.
Elõjegyzés nélküli dúr és moll hangsor hangjainak felismerése, olvasása.
Módosító jelek felismerése, értelmezése, írása.
Minimális teljesítmény:
Öt- és hétfokú dallamok éneklése betûkottáról.
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Tudjon ismert dallamokat énekelni betûkottából szolmizálva.
Ismerje és alkalmazza a kézjeleket.
Könnyû, ismert dallamok lejegyzése betûkottával és hangjegyekkel.
Nívócsoportos évfolyamban:
Tudjanak a tanulók öt- és hétfokú dallamokat énekelni betûs és hangjegyes kottáról, módosított
hangokkal, szolmizálva 1# és 1b elõjegyzéssel.
Könnyû, ismert kétszólamú dalok hibátlan éneklése kottából.
ABC-s hangok helyének rögzítése a vonalrendszeren g- g2 -ig.
Egyéni követelmény:
Tudjon a tanuló tájékozódni a vonalrendszerben, violinkulcsban a tanult hangnemekben 1# és 1b
elõjegyzéssel.
A módosító jelek ismerete, alkalmazása. /#, b, feloldójel/
Tudjon dallamot lejegyezni a tanult dó helyekkel hallás után vagy emlékezetbõl.
Elõzmény
A zenei olvasás-írás 5. Évfolyamos minimális követelményeinek teljesítése.
Dallambiztonság /szövegelvonással megszólaltatott dallam/.
A mélyebb és magasabb hangok felismerésének képessége megfigyeléssel.
A dallamjárás megfigyelése.
A relatív szolmizáció jeleinek biztos ismerete. /kézjel, betûk/
Kottaírás biztonsága az elõjegyzés nélküli dallamokban.
Tartalom
Ritmus és dallamolvasás az elõzõ évben megismert hangnemekben.
Pontozott ritmusok, kis szinkópa, triola a tanult metrumokban.
Felismerés és gyakorlás váltakozó ütemekben: 4/4 - 2/4; 3/4 - 2/4.
Ereszkedõ, kvintváltó dallamok éneklése betûkottáról és hangjegyekrõl.
Könnyû kétszólamú gyakorlatok /ritmus, dallam/ olvasása.
Módosító jelek értelmezése és módosított hangok szolmizálása kézjelrõl, betûrõl, hangjegyrõl.
Öt és hétfokú dallamok lejegyzése betûkottáról az ismert dó helyekkel.
Gyakorolt dallamok lejegyzése önállóan.
Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat betûs és kottás anyagából a tankönyv válogatása alapján.
Dallamalkotó hangközök.
Nívócsoportos évfolyamban:
Ritmus és dallamolvasás a fentiek alapján egy és két szólamban.
Dallamok éneklése kézjelrõl, betûrõl és kottáról Kodály Zoltán: Bicinia Hungarica I-IV. anyagából.
Elõkészítõ anyag: Kodály: Énekeljünk tisztán! -Kötetébõl:
egy mozgó dallammal: 35-39, 42-44.
mindkét szólam mozog: 40., 41-, 45.
Ismert dallamok lejegyzése az elõjegyzések, módosítások figyelembevételével C-, G- és F- dóval.
Módosított hangok éneklése alsó váltóhangként. /Fi, szi, ri, di, ta/
Módosító jelek ismerete, használata. /#, b, feloldójel/
Improvizáció:
Pentaton zárlatok átalakítása diatonikus zárlattá. /d-l, d-t,-l, d-s,-d, d-s,-l,-t,-d/
Ritmushoz dallam módosított hangokkal
Változatlan ütem érték átalakítása éles, nyújtott és szinkópa ritmusokká.
Az órák folyamatában ajánlott gyakorlások:
Dallamok éneklése alkalmi hangzókkal.
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Módosító jelek játékos formában történõ gyakorlása.
Ismert dalban módosítás használata, ahol nem szerepel.
Ismert dallamban a módosítás elhagyása.
Improvizáció:
Improvizáció a tanult dallami és ritmikai elemekkel:
Párhuzamok:
Ismert népdalok megszólaltatása oktáv, majd kvintpárhuzamban.
Más hangközökre épülõ párhuzamok is megszólaltathatók.
Dudabasszus:
Ismert, egyszerû, pentaton dallamhoz dudabasszus kíséret rögtönzése.
Értékelés
Tájékozódás mértéke a vonalrendszerben 1# és 1b elõjegyzésig, elõjegyzés és dó viszony felismerése.
Játékos feladatmegoldás, közös és egyéni gyakorlás a gátlások oldására, értékelés elõkészítésére.
A kottaismeret foka, az olvasás tempója.
Rendezett füzetvezetés, pontos kottaírás.
Feltételek
Tárgyi feltételek:
zongora vagy pianínó, mágnestábla, szemléltetõ táblák, dallamkártyák egy- és kétszólamban.
Németh Endréné Békefi Zsuzsanna: Hatodik daloskönyvem
Tanulói hangjegyfüzet
Szakirodalom:
Szabó Helga: Énekes improvizáció az iskolában I.
Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán!
Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat
Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlat: I.-II.
Kodály Zoltán: Bicinia Hungarica I.-IV. kötetei
Gát József: Kottaolvasás

Zenei ismeretek, zenei hallás
Szerkezet:

párhuzamos

Cél
A zenei anyanyelv, a szülõföld népzenéjének megismerése.
Népzenei jellegzetességek megfigyelésére való képesség fejlesztése: új stílusú népdalok sajátosságainak
megállapítása. Népdalelemzési ismeretek bõvítése, készségek megalapozása, önálló népdalelemzés.
Formaérzék fejlesztése. A formai elemek tudatosítása.
Hallásfejlesztés: Dúr, moll hangsorok 1# és 1b -ig.
Módosított hangok felismerése, olvasása, lejegyzése /fi, szi, ta/ hallásélmény alapján.
Hangszínhallás bõvítése: Kórusfajták és szólamaik, hangszercsoportok felismerésében készségfok
elérése.
Abszolút rendszer további tudatosítása, az ABC-s módosított hangok.
Elõjegyzés és dó viszony összefüggéseinek felismertetése.
Hangközök, hangsorok tudatosítása, megismerése, éneklése.
Dúr és moll harmóniák megismertetése.
Követelmény
NAT II. Zenei hallás fejlesztése

Mûvészetek

52

II./b A belsõ hallás folyamatos fejlesztése a dalok felismerésével, dallamkártyán történõ megjelenésével, a
hangközök megfigyelésével.
Ismert dallammotívumok, dallamsorok utószolmizálása kézjelrõl.
III./d Tájékozódás a vonalrendszerben, az ABC-s hangok helyének megfigyelése G-kulcsban, g-g2-ig.
II./b Az emberi hang színeinek és a hangszerek hangszínének megkülönböztetése.
IV./b A zenei karakterek különbségének, kifejezõ erejének megfigyelése.
A hangközök éneklése szolmizálva.
Dúr-moll színezet különbségének megfigyelése.
A klasszikus zenekar hangszercsoportjainak felismerése hangszínük szerint.
Tájékozódás a vonalrendszerben, az ABC-s hangok helyének megfigyeltetése
G-kulcsban g-g2-ig.
Csoportos követelmény:
A szekund és terc hangköz ismerete, felismerése ismert dallamokban.
A dúr és moll hangsorok ismerete 1# és 1b-ig.
Módosító jelek felismerése, írása.
Dallamszerkezeti ismeretek: visszatérõ szerkezet, kupolás építkezés felismerése hallás után.
Az új stílusú népdal jellemzõi.
Egyéni követelmény:
Dallamszerkezeti ismeretekben jártasság, ismert zenei anyag elemzése.
Hangközök felismerése ismert dallamokban kotta alapján.
Módosított hangok szolmizált és ABC-s alakjainak ismerete, 1# és 1b elõjegyzésû hangnemekben.
Minimális teljesítmény:
Ismerje fel a hangközöket: prím, szekund, terc, kvart, kvint, oktáv hallás után kottából.
ABC-s hangok ismerete violinkulcsban.
Ismerje fel a módosítójeleket, elõjegyzéseket.
Nívócsoportos évfolyamban:
A követelmények csoportos és egyéni szintjeiben meghatározott készségek és fejlesztés mellé:
Alapvetõ formai ismeretek ajánlott zenemûvekhez is kapcsolva.
ABC-s hangok ismerete, éneklése alterációval alsó váltóhangként.
Dúr és moll színezet ismerete.
Tonalitás érzék /dúr és moll már ötfokúságban is/ megalapozása.
A többszólamú éneklés képességének fejlesztése.
Belsõ hallás fejlettsége. Megalapozott intonációs készség.
Elõzmény
A zenei ismeretek, zenei hallás 5. évfolyamos minimum szintje.
ABC-s hangok ismerete alteráció nélkül és vonalrendszerbe helyezve violinkulcsban.
Elõjegyzés nélküli hétfokúság a dúr és moll hangsorok.
Alakuló tonalitás érzet dúr és moll, érintve az ötfokúságot.
Többszólamúságban éneklés intonációs biztonsága /kánonok/.
Megalapozott belsõ hallás.
A formai építkezés elemeinek ismerete: azonosság, hasonlóság, különbözõség észrevétele.
Tartalom
Dallamszerkezeti ismeretek a népdalokban:
Kétrendszerû népdalok.
Visszatérõ szerkezet az új stílusban.
Ereszkedõ dallamvonal, kvintváltás, visszatérés, variáció, nyitás-zárás, motívumok, sorok.
Népi éneklési elõadásmód: parlando, tempo giusto, változatlan, negyedes mozgású vagy alkalmazkodó.
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Diszítõ hangok a népdalokban.
A népballada zenei jellemzõi, tartalmi sajátosságai.
ABC-s hangok g-g2 - magasságig.
Hétfokúság: dúr - moll.
Hétfokúság: modális hangsorok /ré sor, szó sor, mi sor fogalma/.
Hangnemek 1# és 1b elõjegyzésig. /dúr, moll, dór, frig, mixolyd/
Hangközök: k3-n3 /kis terc- nagy terc/ k2-n2 /kis szekund - nagy szekund/
Módosító jelek: kereszt #, bé b, és feloldójel ismerete, használata, elhelyezése G-kulcsban.
A módosított hangok fi-szi-di-ta ismerete 1# és 1b elõjegyzésû hangnemekben.
Mûdalokban és gyermekdalokban -nyitás-zárás,
arzis-tézis,
motívum,
periódus fogalma.
A klasszikus zenei mûfajok: szonáta,
vonósnégyes,
versenymû,
szimfónia,
klasszikus opera jellemzõinek megismerése.
A szimfónikus zenekar hangszercsoportjai.
Nívócsoportos évfolyamban:
A módosított hangok éneklése alsó váltóhangként.
A # és a dó hely, a b és a dó hely logikai összefüggése, utalás a kvintoszlopra.
A kadencia fogalma dúr-moll, autentikus kadencia.
Zenei formák: egy- és kéttagú dalforma
triós forma
szonátaforma
Hangszerek: lant, citera ismerete.
A klasszikus zenekar hangszercsoportjai.
A kórusok hangzásának felismerése: gyermekkar, nõikar, férfikar, vegyeskar és szólamaik megnevezése.
Improvizáció az ismert és új elemekkel:
Kérdés- felelet kitalálása dúrban, mollban.
A dúr dallam mollá változtatása és fordítva.
Visszatérõ szerkezetû dallam kitalálása.
Ismert zenei formákkal rögtönzés. /Színek, formák, képek/
Értékelés
Az 5. évfolyamban meghatározottak szerint.
Továbbiakban:
Az elsajátított ismeretekrõl egyéni és csoportos formában számolhatnak be a tanulók. A zenei ismeretek
értékelését elegendõ gyakoroltatás elõzze meg. Az elméleti ismereteket ne öncélúan kérjük számon, mindig
zenéhez kapcsolva ellenõrizzük a megértést, a biztos tudást. Szorgalmazzuk a hangszerismeretekhez
kapcsolódó gyûjtõmunkát.
Feltételek
Tárgyi feltételek:
Hangolt zongora, vagy pianínó, hangjegyvonalas és mágneses tábla.
Mozgatható hangsortábla: tanári, tanulói tábla.
Hangoszlopkocka, hangvilla, szemléltetõ táblák, hangsorok ábrái.
Lemezjátszó, magnetofon, hangkazetták, lemezek.
Szakirodalom:
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Németh Endréné - Békeffy Zsuzsanna: Hatodik daloskönyvem.
tanulói hangjegyfüzet.
Szabó Helga: Énekes improvizáció az iskolában: I.-II. kötete.
Papp Géza: Készségfejlesztés az általános iskolai ének-zene órán.
Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához - könyv, sorozat lemez vagy kazetta.

Zenehallgatás, zeneirodalom
Szerkezet:

párhuzamos

Cél
A zeneértõ és érzõ képesség fejlesztése /NAT/.
Megalapozni a tanulók zeneirodalmi és zenetörténeti tájékozottságát, képessé tenni õket a zenei értékek
közötti eligazodásra, a zeneirodalmi alkotások stílusjegyeinek felismerésére.
Az emberi hang színein, hangfajták, szólamfajták ismeretén, a hangszerek, hangszínein, a zenekar
hangzásán keresztül zenei ismeretek nyújtása, a hangszínhallás feljesztése.
A harmonikus hallás, a zenei emlékezet, stílusérzék készségének fejlesztése.
A zenemûvekben különbözõ hangulatok, zenei karakterek, egyszerû formák, elõadói apparátus
megfigyelése különbözõ feldolgozásokban.
A zenemûveken keresztül a fontosabb stíluskorokhoz kapcsolódó, különbözõ karakterû mûvek élménynyújtó hatásának átélése.
A zene nevelõhatású feltételeinek biztosítása által az esztétikai befogadás elõkészítése, megkönnyítése.
Követelmény
NAT IV. b -Klasszikus zenekar hangszereinek, hangszercsoportjainak megfigyelése.
IV. a -A meghallgatott zenemûvek, jellegzetes részleteinek megfigyelése.
IV. a -Egyszerû zenei formák /periódus, triósforma/ megfigyelése.
Csoportos követelmény:
Ismerje az osztály a klasszikus zenekar hangszereit, hangszercsoportjait.
A bemutatott mûvekben elõforduló hangfajták és kórusfajták, hangszerek és hangszeres együttesek
hangzását hallás után.
Ismerjék fel a többször meghallgatott zenemûveket jellegzetes részleteik alapján.
Egyéni követelmény:
Legyen képes a tanuló felismerni néhány tanult klasszikus szemelvényt.
Ismerje fel az eddig tanult hangszerek mellett a klarinét, a lant hangszínét.
Ismerje fel a többször meghallgatott mûvek közül Kodály, Bartók és egy bécsi klasszikus szerzõ egy-egy
énekes mûvét jellegzetes részlete alapján.
Minimális teljesítmény:
Tanult népdalfeldolgozások felismerése.
Legyen képes felismerni néhány meghallgatott klasszikus zenei szemelvényt, és Bartók, Kodály
népzenei ihletésû mûvei közül néhányat.
Nívócsoportban:
Legyenek a tanulók képesek a zenei formák megfigyelésére /periódus, rondó, triós forma, szonáta forma/
a meghallgatott zenemûvekben.
Tudják a reneszánsz, a barokk, a klasszikus kor jellemzõ szerkezeti elemeit stílusjegyek alapján
megkülönböztetni, többszöri meghallgatás alapján.
Énekeljék, - /vagy dúdolják/ a mûzenei szemelvények énekelhetõ témáit többszöri meghallgatás után
kottáról szolmizálva.
Ismerje a tanuló a reneszánsz, barokk és klasszikus kor legfontosabb zenei mûfajait, legnagyobb
zeneszerzõinek tanult alkotásait.
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Többszöri meghallgatás alapján legyen képes megkülönböztetni reneszánsz, barokk és klasszikus
zenemûvek egy-egy jellemzõ részletét.
Ismerje a Varázsfuvola történetét, szereplõit, hangszínüket, 2-3 jellemzõ zenei részletét.
Tudjanak a tanulók zenehallgatáskor 8-10 percig csendben figyelni.
Vegyenek részt iskolai, zeneiskolai, filharmóniai, vagy helyi hangverseny-rendezvényen.
Elõzmény
Megegyezik az 5. évfolyaméval.
Minimum követelmények ismerete.
Fontos tanítási látásmód az anyag egymásraépítettsége, valamennyi évfolyamban a 10. évfolyamig és az
“Éneklés”-sel való kapcsolat.
Így szerepel a magyar népzene, történeti emlékeket idézõ ének, az európai mûzene, reneszánsz, barokk és
klasszikus zene területén.
Tartalom
1. Magyar népdalok, /eredeti felvételrõl/.
Táncnóták, Fekete tyúk... /Szabolcs m./, Hej, igazítsad...
Életképek, Fehér fuszujkavirág... /Erdély/
Balladák. Kádár Kata...
Jeles napok zenéje: Kodály Z.: Villõ, Pünkösdölõ.
A szülõföld zenéje, lehetõleg élõ elõadásban hallgatva.
2. Népdalfeldolgozások:
Bartók, Kodály, Bárdos és tanítványaik népzenei ihletésû mûveibõl.
Kodály: Mátrai Képek, Villõ, Lengyel László, Páva variációk, Bartók: Gyermekeknek II. Fehér
fuszujkavirág, Bárdos: Dana-dána, Karai: Estéli nótázás.
3. Régi magyar dallamok.
Históriás éneke: Tinódi Lantos Sebestyén XVI. Sz.
Bakfart Bálint lant zenéje XVI. Sz. X. Lantfantázia C-dúr.
4. Elemi ismeretek klasszikus szerzõktõl:
A bécsi klasszikusok zenéjébõl
Zenei formák megfigyeltetése: periódus, rondó, triósforma, szonátaforma
Zenei mûfajok:
opera, szonáta, szimfónia, divertimento, vonósnégyes
triósforma: W.A.Mozart: Utazás szánon
szonáta forma: W.A.Mozart: Á-dúr szonáta
oratórium: J.Haydn: Évszakok: Tavasz kórus
Szüreti kórus
szimfónia: J.Haydn: D-dúr “Londoni” szimfónia
L.v.Beethoven: VI. szimfónia
vonósnégyes: J.Haydn: D-dúr vonósnégyes I. tétel
opera: W.A.Mozart: Varázsfuvola
divertimento: W.A.Mozart: D-dúr Divertimento
szerenád: W.A.Mozart: Egy kis éji zene
periódus: L.v.Beethoven: Százszorszép
szimfónikus zenekar: W.A.Mozart: Esz-dúr kürtverseny
Hangszerismeret:
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A klasszikus zenekar hangszerei, hangszercsoportjai
A klarinét hangszíne
Nívócsoportban:
Magyar középkor: gregoriánum, gregorián karácsonyi dallamok
A reneszánsz zenéjébõl XIII.sz. J.o.Fornsete: Nyárkánon
A szimfónikus zenekar J.Haydn: G-dúr szimfónia
A vonósnégyes hangzása J.Haydn: d-moll vonósnégyes
Keleti színezet és verbunkos hatás a klasszikus zenében
Magyar népi hangszerek: szülõföld hangszerei.
Citera és citera együttes
Kodály Zoltán, Bárdos Lajos egynemû-, vegyes- és férfikari mûveibõl;
Kodály Z.: Pünkösdölõ; Kodály Z.: Fölszállott a páva; Bárdos L.: Nemzeti fény;
Bárdos L.: Láng és fény
Értékelés
Megegyezik az ötödik évfolyaméval.
A zenemûvek, részletek felismerése és elemzése csoportos és egyéni formában, játékos feladatok megoldása
közben történjen.
A stíluskorszakok jellemzõit, a nagyobb zenetörténeti korszakok meghatározó jegyeit, a zeneszerzõk életét
ajánlatos tabló formájában, egyéni és csoportos gyûjtõmunkával feldolgozni.
A közös munkában való részvételt, annak aktivitását pozitív elbírálásban részesítjük. Érdemjegyet az egyes
tartalmi egységek feldolgozása közben, illetve lezárásakor egyaránt adhatunk.
Feltételek
Zenehallgatási anyag a “Hatodik daloskönyvemhez” hangkazetta:
I.-II. Apáczai Kiadó tanári segédlet
Az általános iskola zenehallgatási anyaga a 6. Osztály részére.
/Szerk. Ördög László/ tanári segédlet
Kiegészítõ anyag a népzene tanításához 6. Osztály /szerk. Lakner Tamás Pécs/ tanári segédlet
Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához - könyv és hangkazetta vagy hanglemez tanári segédlet ISBN 963
Tankönyvkiadó Vállalat 184498 6 Bp. 1992.
Rajeczky Benjamin: Magyarország zenetörténete I. Középkor
ISBN 9630545799, Akadémia, Bp. 1988.
Rajeczky Benjamin: Mi a gregorián? Tanári segédlet
ISBN 9633303745 Zenemûkiadó, Bp. 1981.
Rajeczky Benjamin: Magyar népzene 3. LPX 18050-53 Hungaroton
I.A 2/b Fehér fuszujkavirág... Erdély
7. Fekete tyúk... /Szabolcs vm/
Sárosi Bálint: Magyar népi hangszerek tanári segédlet
ISBN 9631739948 Tankönyvkiadó, Bp. 1977.

Ének-zene 7.
Szerkezet:
Részei
Éneklés

párhuzamos

57. oldal
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Ritmus
Zenei olvasás, írás
Zenei ismeretek, zenei hallás
Zenehallgatás, zeneirodalom

57

60. oldal
61. oldal
63. oldal
66. oldal

Óraszám
Iskolai:
18 óra
Tanítási ciklus
1 óra / 2 hét
Cél
Ld. az 5. évfolyam Ének-zene 5-10 moduljában (OKI96 MÛV/ÉZ/5-10).
Követelmény
Ld. az 5. évfolyam Ének-zene 5-10 moduljában (OKI96 MÛV/ÉZ/5-10).
Tartalom
Ld. az 5. évfolyam Ének-zene 5-10 moduljában (OKI96 MÛV/ÉZ/5-10).
Értékelés
Ld. az 5. évfolyam Ének-zene 5-10 moduljában (OKI96 MÛV/ÉZ/5-10).
Feltételek
Ld. az 5. évfolyam Ének-zene 5-10 moduljában (OKI96 MÛV/ÉZ/5-10).

Éneklés
Szerkezet:

párhuzamos

Cél
Az éneklési kultúra fejlesztése, zenei élményt nyújtó hatásokkal.
Élményt nyújtó énekléssel pozitív érzelmek felkeltése, életkori sajátságok miatti szorongások feloldása.
Az éneklési készség további fejlesztése a hangképzés folyamatával. A tanuló átsegítése a mutálás
idõszakán.
A hangterjedelem kétirányú növelése.
Az értékes népzenei, mûzenei anyag megismerésével, a dalkincs növelésével a zenei ízlés formálása.
Zenei jellegzetességek a nemzetiségek, etnikai kisebbségek dalaiban.
Idegen hatások megfigyelése népzenénkben.
Összefüggések meglátása a vokális zene fejlõdésében: tartalom, forma a stílusjegyek kapcsolatában.
Többszólamú éneklési készség fejlesztése, szólamszámaiban szaporodó kánonokkal, egyszerû
kétszólamúsággal. Elõkészítõ intonációs gyakorlatokkal.
A népdalkincs további bõvítése újabb tájegységek, népszokások, jeles és ünnepnapok dalaival.
A dalok keletkezési körülményeinek /kor, társadalmi háttér/ ismerete.
Cselekvõ aktivitás alkalmainak biztosítása a népdalversenyeken, mûveltségi vetélkedõkön, zenei
bemutatókon.
Követelmény
NAT I. Az éneklési kultúra továbbfejlesztése:
I. A. Az egyéni és közös énekléssel a természetes, szép hangzás kialakítása.
Az életkori sajátságok figyelembevétele az egyéni éneklés során.
I. B. A népdalokra jellemzõ elõadásmód megvalósítása, a parlando, rubato, tempo giusto különbségeinek
átélésével. Mûdalok megfelelõ karakterû elõadása.
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I.D. A hazai nemzeti és etnikai kisebbségek dalainak elõadásbeli különbségei. Egyszerû kétszólamúság
megvalósítása kifejezõen, tisztán, emlékezetbõl, csoportosan és osztályközösségben. Kánonéneklés
továbbfejlesztése.
Követelmények a 7. évfolyam befejezésekor:
Csoportos követelmény:
Tiszta éneklés, az éneklõ közösség egységes hangzásának formálása.
Oldottabb metrikájú parlando, szabadabb rubato és feszes tempo giusto lüktetéssel történõ éneklés.
A kijelölt 20-25 népdal, mûdal, szemelvény emlékezetbõl való éneklése.
Egyszerû kétszólamúság, növekvõ kánon szólamszám.
Egyéni követelmény:
Húsz népdal, mûdal ismerete, a népdalokon felül 5-6 dallamot az õsi népzenébõl tudjon a tanuló, a szép
és kifejezõ éneklés alapkészségével énekelni.
Tudjon emlékezetbõl egy-egy népéneket ünnephez kötve.
Az énekelt hangmagasság g-é2 hangok terjedelmében.
Mimimálisteljesítmény:
Húsz népdal, mûdal stílusos, kifejezõ éneklése emlékezetbõl, egyénileg vagy csoportosan.
Nívócsoportban:
Tudjon az osztály 20-25 dalt emlékezetbõl, tisztán, átélten, pontos ritmusban, g-g2 hangok közötti
magasságban, a dalok hangulatának megfelelõ tempóban és dinamikával énekelni. /Ebbõl 5-6 dallam
népzenénk õsi rétegébõl. /
A szülõföld dalaiból a tanár által szabadon választva.
Tudjon az osztály énekelni egy-egy zsoltárt, himnuszt, népéneket ünnepnaphoz kötve.
Tudjon az osztály a tanult mûvekbõl néhány könnyebb mûzenei témát emlékezetbõl énekelni.
Egyéni követelmény:
Adjon bizonyságot a tanuló éneklési készségének fokozatos fejlõdésérõl elsõsorban a népzene
területérõl a népdalok pontos, zeneileg hiteles, stílusos elõadásáról emlékezetbõl. 20 népdal szép
elõadása.
Hangszerkísérethez való alkalmazkodás képessége.
Lapról olvasási készség fejlett szintje.
A stílusos énekléshez szükséges ismeretanyag.
A mutálás idõszakát figyelembe véve tudjon a tanuló emlékezetbõl, összes versszakkal, saját
hangterjedelmében stílusosan énekelni.
Tartalom
1. Magyar népdalok, a szülõföld dalanyaga
Régi réteg dalaiból: siratók, párosítók, szerelmi dalok, balladák.
Vékony cérna, köménymag...Gyere velem Molnár Anna... Láttál-e valaha...
Jeles napok, ünnepek dalai, népszokások dallamai:
Karácsonyi és újévi kánta -Mostan kinyílt... Mennyei király születik...
Népénekek- Betlehem kis falucskában...
Farsangvégi csúfoló- Farsang három napjában...
Szentiváni ének- No, ti apró diákok...
Új stílusú népdalok- Szépen úszik ... Rezgõ rezeda...
2. Hazai nemzeti és etnikai kisebbségek dalai
3. Európai népek dalai:svéd, angol , német dalok:
A nap nyugodni tér... Nap süt, kék az ég... ” jertek énekeljünk...
4. Történeti énekek:- Magyar verbunkos dallamok és zenemûvek témáiKecskemét is kiállítja...
Katonadalok: Március 15-re- Most szép lenni katonának...
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5. Romantikus dalok, zenemûvek énekelhetõ témái J. Brahms:Bölcsõdal...
G. Verdi: Nabucco-Rabszolgák kórusa...
6. Bartók Béla és Kodály Zoltán mûveinek énekes szemelvényei.
Bartók B.: Tisza partján...Ne menj el!...részlet Kodály Z.: ”, szép béke...
Kodály Z. .Székely fonó: A csitári hegyek alatt...
7. Többszólamú dalok: kánonok, biciniumok, kantáta részletek. Dona nobis pacem!
J.S.Bach:Parasztkantáta- részlet.
Bárdos L.: A szántói...
Improvizáció:
Dallamrögtönzés népdalaink mintájára. Régi stílusú szerkezet alapján kvintváltó dallamok alkotása.
Új stílusú, visszatéréses szerkezetû dallamok alkotása kvintválasz alapján.
Nívócsoportban:
1. -Új stílusú népdalaink: Sej, besoroztak...
2. -Gregorián énekek: zsoltárok, népénekek, himnuszok: Ascendit Christus hodie... Fényességes ez a mai
nap...
3. -Protestáns egyházi népének: Mint a szép híves patakra...
4. -Magyar táncdallamok és zenemûvek a XVI.sz.-ból:
”Magyar tánc” W Heckel lantkönyvében, Mennyegzõi ének...
5. -Többszólamú dalok, korálfeldolgozások Trará, trará...
Karének: J. S. Bach: Már nyugosznak a völgyek...kísérettel, “Pajkos tánc”... Kájoni kódexbõl
Erkel F.-Kölcsey F.: Himnusz- egynemû karra
Kodály Zoltán: ”, szép béke, Fut a nyúl bic.
Liszt F.:Hajnalozó
Biciniumok: Szõnyi Erzsébet, Bárdos Lajos mûvei Bárdos:Napfényes utakon...
Szõnyi E.:Jánoshídi vásártéren...
Kánonok 3-4 szólam számban
Egynemûkarok: két és három szólamban
A két- és háromszólamú mûveket elõkészítõ intonációs gyakorlatokat kottáról énekeltessük a szólamokat
cserélgetve.
Tempó nyugodt. Cél a tiszta intonáció. /Kodály Z. : Énekeljünk tisztán! gyakorlataiból/
Ahol mód van az idegen dalanyagot eredeti nyelven szólaltassuk meg, ez feltételezi a tanár nyelvtudását
vagy szaktanár segítését.
Improvizáció:
Dallamrögtönzés népdalaink mintájára, régi stílusú, kvintváltó dallamok alkotása megadott elsõ sor és
záróhang alapján.
Új stílusú, visszatéréses szerkezetû dallamok alkotása kvintválasz gyakorlatai alapján.
Értékelés
Többségében csoportos éneklésnél a szóbeli forma az értékelés módja, mindig utalva a jobbítás
lehetõségére, hibák javítására.
Egyéni éneklésnél az önkéntesség elve alapján a hibátlan, példamutató elõadást értékeljük érdemjeggyel.
Javításkor mutassuk meg a hibátlan elõadást. Buzdító jelleggel rész osztályzatot adhatunk.
A mutálás méltánylása elengedhetetlen.
Feltételek
Tárgyi feltételek:
zongora, ritmushangszerek, lemezjátszó, magnetofon, CD
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Németh Endréné: Hetedik daloskönyvem
tanulói hangjegyfüzet.
Bartók B.- Kodály Z.: Magyar népdalok /20 magyar népdal/
Kodály Zoltán: Magyar népzene I.-II.
Kodály Zoltán: Iskolai énekgyûjtemény II. Az országos közoktatási tanács Bp., 1944.
Javasolt dalok:
Fényességes ez a mai nap...499. Mint a szép híves patakra...42.Genfi zsoltár...505.
Drucker Péter: Dalgyûjtemény I.ISBN 963 18 5683 6 Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.Bp.1944.
Javasolt dal: Ascendit Christus hodie...22.
Dobszay László- Szabó Helga: Ének-zene 7.
Javasolt kórusmû: Már nyugosznak a völgyek...
J. S. Bach: János passió 15.sz. darabja.
Szabolcsi Bence: A magyar zenetörténet kézikönyve, Magyar kórus Bp.,1947.
Javasolt:-V. hangszeres zene a/Magyar tánc.../23 old/
”Mennyegzõi ének” a Vietórisz kódexbõl m/35 old
”Pajkos tánc” c/38.old.a Kájoni kódexbõl.
Kodály Zoltán:Nõi és gyermekkarok Editio Musica, Budapest, 1972. 26724
Bartók Béla: kórusmûvei két- és három szólamra; Zenemûkiadó Vállalat, Bp. Z.1103 1953.
Szabó Helga: énekes improvizáció az iskolában I.-II. ISBN 963 330 124 6 Z7735,
Zenemûkiadó Bp.1976.

Ritmus
Szerkezet:

párhuzamos

Cél
A ritmikai jelenségek zenei szempontú megközelítése, a ritmikai, metrikai készség fejlesztése aktív
énekléssel, játékkal, játékos mozgással
A zenei ritmussal való gyakori találkozással, a kreativitás kibontakozatása.
Ritmikai, metrikai, elméleti készségek fejlesztése a zene hallási, megszólaltató funkcióiban.
A ritmikai értékek megismerése, befogadása, alkalmazása. A ritmuselméleti fogalmak lényeges
jegyeinek tisztázása gyakorlati tevékenység közben.
Az ismeretek nehézségi foka a népzenei, mûzenei anyaggal párhuzamosan nõ, ezért a készségek
fejlesztését rendszeres gyakorlás, folyamatos aktivitás biztosítja.
Követelmény
NAT III. A zenei élményekbõl induló elvonatkoztatás a ritmikai elemek megismerését, felismerését és
megszólaltatását szolgálja.
III.A-A tanult ritmuselemek, ritmusképletek felismerése és megszólaltatása.
Szólaltasson meg nyolcad értékû ritmusokat.
Ritmushangoztatás egy- és több szólamban.
Követelmények a 7. évfolyam befejezésekor:
Csoportos követelmény
A tanult ritmuselemek, ritmusképletek felismerése és pontos megszólaltatása hallás után és kottaképrõl.
Nyolcad lüktetésû ritmusok hangoztatása: 3/8, 6/8 felismerése hallás után.
A súlytalan kezdés felismerése az ismert dalokban.
Egyéni követelmény:
Ismert népdal, könnyû mûdal ritmusának hangoztatása emlékezetbõl.
Ismeretlen visszatérõ szerkezetû népdal ritmusát visszatapsolni.
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Tempo fogalmi ismeretek, zenei elõadásjelek biztos felismerése.
Minimális teljesítmény:
Ismert dalok ritmusának felismerése, hangoztatása emlékezetbõl.
A megismert ritmuselemek és ritmusképletek lejegyzése.
Nívócsoportban:
A tanult dalok éneklése a hangulatának megfelelõ tempóban és ritmusban.
A nyolcad mértékegységû ütemek felismerése hallás után tanult dalokban.
Aszimmetrikus ütemû ritmusok ismerete: 3/8, 4/8, elsajátítása dalok, olvasógyakorlatok hangoztatásával
Egyéni követelmény:
Ismert népdal, mûdal, téma ritmusának emlékezetbõl történõ felidézése, írása.
Ismert elemeket tartalmazó könnyebb hangzó ritmusok felismerése, lejegyzése.
Elõzmény
A ritmus 6. évfolyam minimum szintjének ismerete.
A tizenhatodok, pontozott ritmusok, szinkópa hangoztatása.
Biztos metrumérzet nyolcad lüktetésben.
Zenei hangsúlyok érzete, különbözõ méretegységû ütemekben.
Értékelés
A tanári megfigyelés és ellenõrzés a megoldás minõségi követelményeinek teljesítésére terjed ki.
Az egyéni és csoportos értékelés szempontjai:
A ritmikai feladatok pontossága.
A feladatmegoldás önállósága.
A kreativitás eredetisége.
Feltételek
Tárgyi feltétel:-tanulói hangjegyfüzet
vonalas tábla
mágneses tábla
ritmuskártyák egy- és kétszólamú
metronóm, hangvilla
ritmus hangszerek
applikációs kártyák
Kodály Zoltán: Ötfokú zene I.-III. tanári segédlet
Bartók Béla: Gyermekeknek III. tanári segédlet
Bartók Béla: Mikrokozmosz II. tanári segédlet
Szõnyi Erzsébet: A zenei írás- olvasás módszertana I.-II.Zenemûkiadó Vállalat, Bp.1954.Z.1191. tanári
segédlet

Zenei olvasás, írás
Szerkezet:

párhuzamos

Cél
A reprodukciós készség fejlesztése.
A relatív szolmizációval történõ kottaolvasási készség fejlesztése módosított hangokkal is a tanult
hangnemekben.
Kottaismeret bõvítése 2# és 2b elõjegyzésû, egyszerû ritmusú, kis hangkészletû dallamokkal.
A zenei memória fejlesztése tanult mûzenei, könnyebb témák kottából, majd emlékezetbõl való éneklésvel.
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A zenei megértés, “meghallás” fejlesztésén keresztül a pozitív érzelmek biztosítása: alkotás vágya,
aktivitás növelése, öröm, akarat.
Követelmény
NAT III. A zenei írás- olvasás készségei, a reprodukciós képesség fejlesztése.
III. A. Az öt- és hétfokú dalok dó helyeinek megkeresése 2# és 2b elõjegyzéssel.
III.B. Könnyû, rövid dallamok kottaolvasása elõkészítés után közösen.
Öt- és hétfokú dalok utószolmizálása kottából.
Csoportos követelmény:
Tudjanak a tanulók ismert és ismeretlen könnyû dallamot 2# és 2b elõjegyzésig szolmizálva
megszólaltatni.
Tudjanak 2-4 ütem terjedelmû motívumokat, sorokat hallás után vagy emlékezetbõl lejegyezni.
Tudjanak ismert dalt kézjellel utószolmizálva énekelni.
Ismerjék az ABC-s módosított hangokat.
Egyéni követelmény:
Tudja a tanuló a 2# és 2b elõjegyzést a vonalrendszeren elhelyezni.
Tudjon ismert dallamrészletet folyamatosan szolmizálni, emlékezetbõl leírni.
Minimális teljesítmény:
Tudjon ismert dalokat és dallamokat énekelni szolmizálva.
Tudjon ismert, könnyû népdalokat, rövid mûzenei témákat a tanult dó helyekkel lejegyezni
emlékezetbõl.
Nívócsoportban:
Kottaolvasási készség kialakítása a relatív szolmizációval 2# és 2b elõjegyzéssel.
Tudjanak a tanulók ismert és ismeretlen könnyû dallamot 2# és 2b elõjegyzésig szolmizálva
megszólaltatni.
Tudjanak 2-4 ütemes motívumokat, rövid dallamsorokat hallás után vagy emlékezetbõl lejegyezni.
Tudjanak ismert dalt kézjellel utószolmizálva énekelni.
Ismerjék a ABC-s módosított hangokat.
Legyenek tájékozottak a vonalrendszerben, ismerjék az ABC-s és szolmizációs módosított hangok
összefüggéseit.
Módosított hangok éneklése ismeretlen dallamban tanult hangnemekben 2# és 2b elõjegyzésig.
Kromatikus váltóhangként ugrással is.
Ismert népdal vagy könnyû mûdal ritmusának lejegyzése emlékezetbõl.
Ismert népdal vagy könnyû mûdal dallamának lejegyzése emlékezetbõl, a tanult dó helyekkel.
Egyéni követelmény:
Módosított hangok éneklése a tanult hangnemekben 2# és 2b elõjegyzésig.
Módosított hangokat is tartalmazó ismert /kívülrõl szolmizált/ diatonikus dallamot emlékezetbõl leírni a
tanult dó helyekkel.
Elõzmény
A kottaolvasási készség 6.évfolyamban elért minimum szintje.
Hallás után tanult dalanyag, utószolmizálása, mely megelõzi az adott részlet írását.
Tartalom
A kottaolvasás továbbfejlesztése 2# és 2b elõjegyzésig.
Hallás után tanult régi és új stílusú népdalok utószolmizálása, a relációk felismerése.
Módosított hangok- fi, szi, ta-éneklése szolmizálva a tanult hangnemekben, dallamfordulatokban,
könnyû gyakorlatokban elsõ látásra is.
Éneklés violinkulcsban az ismert hangnemekben kottából, ABC-s névvel, 2-3 ütemes motívum
terjedelemben.
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Improvizáció:
Ritmushoz dallam módosított hangokkal, írásban is.
Ismert, majd ismeretlen dallam hiányzó ütemeinek pótlása énekelve, szolmizálva, írásban. Dallam
befejezése különbözõ záróhanggal.
Nívócsoportban:
Elõjegyzés és módosítás összefüggései.
Dúr és moll hangsorok 2# és 2b elõjegyzésig.
Súlytalan kezdés a dalokban.
Dúr és moll dalok karaktereinek, befejezõ fordulataik színezet különbségének
megfigyelése.Tonalitásérzék fejlesztése.
Ismert, könnyû szolmizált nép- vagy mûdal emlékezetbõl való lejegyzése a tanult hangnemekben.
Egyszerû dallamok éneklése hangjegyrõl kétszólamban 2# és 2b elõjegyzéssel.
Improvizáció:
Dallamvariálás Kodály Zoltán 333 olvasógyakorlatának dallamaiban a kis terc ugrások átmenõ
hangokkal történõ kitöltése. / s-fi-m, d’-ta-l/.
Szekvencia éneklése módosított hangokkal.
Értékelés
Értékelés csoportos és egyéni szinten minden órán lehetséges.
Tanult dalok felismerése betûkottáról, hangjegyekrõl.
Módosító jelek helyes alkalmazása.
Új dallam megfejtésének foka, tempója.
A kottaolvasás tudatossága, önállósága.
Valamennyi feladatnál fontos a szóbeli dicséret és az írásos érdemjegy.
Az írásbeli munka minõsége, rendezettsége.
Önellenõrzés alkalmazása a táblai helyes megoldás egybevetésével.
Feltételek
Tárgyi feltételek:-tanulói hangjegyfüzet
vonalas tábla, mágneses tábla
mozgatható hangsortábla: tanári, tanulói tanári segédlet
Németh Endréné: Hetedik daloskönyvem
Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat
Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlat: I-II.
Kodály Zoltán: Ötfokú zene: I.-III. tanulói segédlet.

Zenei ismeretek, zenei hallás
Szerkezet:

párhuzamos

Cél
A zenei emlékezet, zenei fantázia, zenei gondolkodás, az elemzõ készség intenzív fejlesztése a
készségfejlesztõ gyakorlatok és a zenehallgatás során.
Az önálló népdalelemzési készség kialakítása.
Alakuljon ki a megfelelõ készség a magyar zenei mûfajok megkülönböztetésére.
Elméleti, formai, hangoztatás, olvasás és írás funkcióiban.
Gyarapodjanak az értõ, tudatos zenehallgatást segítõ formatani, zeneelméleti, stílustörténeti ismertei,
fejlõdjön zenei hallása, erõsödjön hangszínhallás képessége.
Hangközök tudatosítása, felismerése, tiszta intonálása a dallamban, együtthangzásban.
A kottaolvasás tudatosságának kiterjesztése 2# és 2b elõjegyzésig. Az elõjegyzés és dó viszonya,
összefüggéseinek megértetése.
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Elõjegyzés és módosított hangok összefüggéseinek felismertetése.
Elméleti tudnivalók elsajátítása egyszerû zenei szerkesztésmódok megismerése, a zenemûvek ismerete,
alapszintû elemzése érdekében.
Követelmény
NAT II. A zenei hallás fejlesztése
A zenei hangzásviszonyok megfigyelése.
II. A - Hangkarakterek felismerése: férfikari szólamok hangszínének megfigyelése, hangszerek, zenekar
hangzásának megfigyelése.
III. A -Az ötfokú és hétfokú dalok dó helyeinek megkeresése 2# és 2b elõjegyzés esetén.
A tanult és gyakorolt hangközök felismerése kottából.
IV. B-A meghallgatott zenemûvekben elõforduló hangszerek, hangszeres együttesek, zenekarok hangzásának
megfigyelése.
II.B.-A belsõ hallás továbbfejlesztése a mûzene többszólamúságával.
Csoportos követelmény:
Hangközök tiszta éneklése, oktávon belüli felismerése kottaképrõl és ismert dallamban hallás után.
Dallamok hangkészletének megfigyelése, éneklése.
Tudják a tanulók a dúr és párhuzamos moll hangsorokat 2# és 2b elõjegyzésig.
Ismerjék és értsék az elõjegyzés és módosítás összefüggéseit.
Ismerjék a tanult, énekelt, meghallhatott magyar zenei mûfajokat a verbunkos és a rapszódia zenei
jellemzõit.
Egyéni követelmény:
Legyen gyakorlott a tanuló a dúr és moll hangsorok felismerésében 2# és 2b elõjegyzésig. Tudjon ismert
dallamot szolmizálva énekelni.
Minimális teljesítmény:
Hangközök megnevezése oktávon belül./tiszta:1,8,4,5, kis-nagy: 2,3,6,7/
A leggyakoribb tempó és dinamikai jelzések.
Ismerje a népdalstílust maghatározó jellemzõket.
Nívócsoportban:
Ismerje fel a dúr és moll dalokat hallás után befejezõ fordulatból.
Új hangközök /szext, szeptim/ felismerése ismert dalokban, szolmizált megszólaltatása.
A bemutatott és többször halott mûvekben ismerjék fel a hangszerek, zenekarok, hangszeres együttesek
hangzását.
Ismerjék a tanult, énekelt, meghallgatott egyszerûbb darabok, zenemûvek szerkesztésmódját.
Egyéni követelmény:
Népzenei ismeretek kibõvítve a régi és az új stílusú magyar népdalokra.
Régi stílusú népdalok elemzése: szerkezet, hangkészlet, hangnem, elõadásmód felismerése hallás után és
kottaképrõl.
Elõzmény
”A zenei ismeretek -Zenei hallás” 6. évfolyamban elért minimum szintje.
Hangközhallás fejlettsége.
Hétfokúságban készségszintû jártasság alterációval és anélkül.
Alakuló tonalitás érzet.
Intonációs készség fejlettsége.
Zenei kifejezések ismerete és használata.
Tartalom
1.-Népzenei ismeretek: -A magyar népzene eredete.
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Népvándorláskori elemek a magyar népzenében.
Régi stílusú magyar népdalok jellemzõi.
Régi stílusú népdalok elemzése: hangkészlet, hangsor, szerkezet, elõadásmód.
2. Ritmikai ismeretek:
Új ütemfajták nyolcad alapegységgel: 3/8, 6/8, 4/8, 5/8
Váltakozó ütemek nyolcad alapegységgel:3/8-6/8. 3/8-4/8 “Jaj pártám, jaj pártám”
Bartók: Mikrokozmosz: változó ütem - 3/8-5/8
3. Dallami ismeretek: 2# és 2b elõjegyzés.
A dúr és moll hangsor 2# és 2b -vel.
Szext /6/ és szeptim /7/ kis, nagy változatai szolmizálva, elhelyezése a vonalrendszeren.
Öt és hétfokú hangsorok éneklése.
Az elõjegyzés és módosítás különbözõ szerepe.
Leggyakoribb tempó és dinamikai jelek: -tempójelzések: (Lento, Largo, Adagio, Andante, Andantino,
Moderato, Allegretto, Allegro, Vivace, Presto, Prestissimo)
dinamikai jelek:(pianissimo /pp/-piano /p/-mezopiano /mp/-mezzoforte /mf/-forte /f/fortissimo/ff/,crescendo-decrescendo)
4. Mûzenei ismeretek:
A magyar zenei mûfajok: rapszódia és verbunk.
Ismeretkör bõvítve: versenymû nyitány
Klasszikus hangszeres mûfajok.
Klasszikus opera-opera buffa.
Zenei formák és mûfajok a XIX. sz. zenéjében:-a dalforma
szimfónia
szimfónikus költemény
opera
Romantikus zeneszerzõk: F. Schubert, R. Schumann, Liszt F., Erkel F.,
M. P. Muszorgszkij, F. Chopin, B. Smetana
A mazurka, polonéz./fogalma, jellemzõi/
A népies mûdal fogalma, jellemzõi.
Kodály Zoltán színpadi mûvei-részletek.
Bartók Béla népdalgyûjtése, kórusmûvei.
Nívócsoportban:
További ismeretek:
váltás felismerése ismert dalokban, olvasógyakorlatokban.
Zenei szerkesztésmódok: homofon, polifon.
A dalok, témák dúr és moll jellegének felismerése.
Kvintváltás, kvintválasz fogalma.
Átmenõhang, váltóhang fogalma, éneklése alterált hangokkal.
Témák és variánsaik: népzenében, mûzenében.
Zenei fogalmak: kadencia, ambitus, recitálás.
Kánonok: prim, kvint éneklése, szerkesztésmódja.
Az improvizáció tekintettel az életkori sajátosságokra a szaktanár elbírálása alapján történik./periódus
alkalmazás, dúr dallam mollá alakítása/
Értékelés
1. A tanulók egyéni és csoportos értékelésénél az éneklésre több idõt fordítsunk,
mint az írásbeli ellenõrzésre.
2. A tanári megfigyelés és értékelés terjedjen ki az önálló feladatmegoldásra, a munka tempójára, a megoldás
minõségére.
3. Az alacsony óraszámok miatt az óra valamelyik mozzanatában kerüljön sor tanári visszajelzésre, a zenei
hallás, fogalom javítására, az ismeretek megerõsítésére.
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4. Játékosnak látszó, de konkrét információt nyújtó feladatokkal ellenõrizzük a tanulók tudásszintjét.
5. A zenérõl történõ hosszas magyarázat, vagy “dolgozatok íratása” helyett sokkal többet ér az aktív éneklés,
kottaolvasás, többszólamúság öröme, melyre a “Hetedik daloskönyvem” gazdag többszólamúsága biztat.
6. Értékelési mód egyre inkább az érdemjegy, mely tartalmazza a tanuló fejlõdését.
Feltételek
Tárgyi feltételek:-tábla, zongora, hangvilla, metronóm, lemezjátszó, magnefoton
Szakirodalom: Németh Endréné: Hetedik daloskönyvem
Tanulói hangjegyfüzet
Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat, Ötfokú olvasógyakorlat I-IV.
Tegzes György:Hétfokú olvasógyakorlat I..-II.
Szõnyi Erzsébet: A zenei olvasás-írás gyakorló füzetei: I.-II.

Zenehallgatás, zeneirodalom
Szerkezet:

párhuzamos

Megjegyzés
Dallamszerkezeti ismeretek a népdalokban:
Kétrendszerû népdalok.
Visszatérõ szerkezet az új stílusban.
Ereszkedõ dallamvonal, kvintváltás, visszatérés, variáció, nyitás-zárás, motívumok, sorok.
Népi éneklési elõadásmód: parlando, tempo giusto, változatlan, negyedes mozgású vagy alkalmazkodó.
Diszítõ hangok a népdalokban.
A népballada zenei jellemzõi, tartalmi sajátosságai.
ABC-s hangok g-g2 - magasságig.
Hétfokúság: dúr - moll.
Hétfokúság: modális hangsorok /ré sor, szó sor, mi sor fogalma/.
Hangnemek 1# és 1b elõjegyzésig. /dúr, moll, dór, frig, mixolyd/
Hangközök: k3-n3 /kis terc- nagy terc/ k2-n2 /kis szekund - nagy szekund/
Módosító jelek: kereszt #, bé b, és feloldójel ismerete, használata, elhelyezése G-kulcsban.
A módosított hangok fi-szi-di-ta ismerete 1# és 1b elõjegyzésû hangnemekben.
Mûdalokban és gyermekdalokban -nyitás-zárás,
arzis-tézis,
motívum,
periódus fogalma.
A klasszikus zenei mûfajok: szonáta,
vonósnégyes,
versenymû,
szimfónia,
klasszikus opera jellemzõinek megismerése.
A szimfónikus zenekar hangszercsoportjai.
Nívócsoportos évfolyamban:
A módosított hangok éneklése alsó váltóhangként.
A # és a dó hely, a b és a dó hely logikai összefüggése, utalás a kvintoszlopra.
A kadencia fogalma dúr-moll, autentikus kadencia.
Zenei formák: egy- és kéttagú dalforma
triós forma
szonátaforma
Hangszerek: lant, citera ismerete.
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A klasszikus zenekar hangszercsoportjai.
A kórusok hangzásának felismerése: gyermekkar, nõikar, férfikar, vegyeskar és szólamaik megnevezése.
Improvizáció az ismert és új elemekkel:
Kérdés- felelet kitalálása dúrban, mollban.
A dúr dallam mollá változtatása és fordítva.
Visszatérõ szerkezetû dallam kitalálása.
Ismert zenei formákkal rögtönzés. /Színek, formák, képek/
Cél
Élmény és ismeret nyújtása a zenehallgatás, a mûvek elemzése során.
Tájékozódás az alapvetõ zenemûvek és részleteinek témái, a legfontosabb karakterek alapján a
meghatározó stílusjegyek között Alapozó stílusismeret kialakítása.
Az eddigi stílusok ismeretbõvítõ szándéka mellet a romantikus zene iránti érdeklõdés felkeltése.
A zenei mûveltséganyag kapcsolatainak megismertetése más mûveltségterületek tartalmai, más
mûvészeti alkotások keletkezésének idõszaka között.
Értékmérõ zenei látásmód további szélesítése, gazdagítása, a tanulók zenetörténeti korszakokban való
tájékozottságának megalapozása.
Követelmény
NAT IV. A zeneértõ és értõ képesség fejlesztése
II.A Hangkarakterek felismerése: férfikari szólamok, hangszerek hangzásának, a zenekari hangzás
megfigyelése.
II.B A belsõ hallás továbbfejlesztése a mûzene többszólamúságával, annak megfigyeléséve.
II.C Összefüggések meglátása a zenei korok, történelmi események, a képzõmûvészet és irodalom között.
II.C Zenei mûfajok, egyszerû formák jellegzetességeinek felismerése.
IV.A A zenei korszakokhoz kapcsolódó zenei mûfajok, zenei formák megkülönböztetése. A zenei stílusokban a
stíluskorszakokhoz tartozó zenei formák felismerése.
IV.B.A meghallgatott zenemûvekben elõforduló hangszerek, hangszeres együttesek, zenekarok hangzásának
megfigyelése.
Csoportos követelmény:
Adjanak számot a tanulók a zenemûvek ismeretérõl a többször meghallgatott, elemzett mûvek témái,
részletei, karakterek alapján.
Legyenek képesek a megtanult mûvek jellemzõin keresztül az alapvetõ stílusjegyek elvonatkoztatására.
Ismerjék a zenei mûfajokat, korszakokat.
A belsõ hallás továbbfejlesztése a mûzene többszólamúságával.
A legismertebb zeneszerzõk tanult zenemûveinek felismerése.
Egyéni követelmény:
Legyen képes a tanuló a többször meghallgatott zenemûvek felismerésére.
Ismerje fel a tanuló a többször meghallgatott mûvek közül egy barokk, klasszikus, két romantikus
szerzõ, Bartók és Kodály egy-egy mûvét jellegzetes részleteik alapján.
Minimális teljesítmény:
Tudjon felismerni többször hallott zenemûveket.
Tájékozódás a tanult zenei stílusokban, zenetörténeti korszakokban.
Nívócsoportban:
Legyenek képesek a tanulók hosszabb zenei részletek, tételek meghallgatására.
Ismerjék fel a romantikus hangzásvilágot többször meghallgatott részletek alapján.
Egyéni követelmény:
Tudja a tanuló a zenei korszakok legfontosabb jellemzõit.

Mûvészetek

68

Ismerje a zenei korszakok legkiemelkedõbb zeneszerzõit, néhány mûvének pontos címét.
Erkel Ferenc, Liszt Ferenc, Bartók Béla, Kodály Zoltán tanult, meghallgatott zenemûveinek ismerete,
felismerése.
Elõzmény
A zenehallgatás, zeneirodalom 6.évfolyamában meghatározott minimum szint ismerete.
Koncentrációs készség /minimum 5-8 perc/
Zenei memória fejlettsége, összehasonlítási képesség, belsõ tudati aktivitás.
Összefüggések észrevételére való készség.
Hangszínhallás megalapozottsága.
Eddigi ismeretek birtokában kialakult rendszerezõ képesség.
Tartalom
1. Magyar népdalok, a szülõföld népzenéje lehetõleg élõ elõadásban:
Eredeti népzenei felvételek: a régi stílus dalaiból: siratók, párosítók, szerelmi dalok, balladák. A fényes
nap..D:539, Jaj, pártám...Vikár B., Bartók B.,
Kodály Z., Lajtha L. gyûjtésébõl, népzenei felvételébõl.
Jeles napok, ünnepek dalai: -Karácsonyi és újévi kánta,
Ünnepkörhöz köthetõ: népénekek, zsoltárok
Március 15. Katonadalok. Erkel F. Himnusz, Kodály Z.: Háry: Sej, besoroztak...
Szabó F.: Föltámadott a tenger
2. A szomszéd népek zenéje Bartók mûvekben: -Gyermekeknek: III.IV. füzetébõl
3. Magyar nemzeti romantika
Erkel Ferenc jelentõsége: a magyar romantikus nemzeti opera megteremtõje
Hunyadi László opera-részletek: Meghalt a cselszövõ-kórus, Palotás, Nyitány.
Bánk bán opera-részletek: Keserû bordal, Bánk bán áriája.
A program-zene,
Liszt Ferenc jelentõsége: szimfónikus költemény: Mazeppa
rapszódia: XV. Magyar rapszódia
4. Romantikus szerzõk mûveinek részletei: F. Schubert.: A pisztráng
M.P-Muszorgszkij: Egy kiállítás képei- részletek
F. Chopin: g-moll Mazurka
J. Brahms. I. magyar tánc
G. Verdi: Nabucco- Rabszolgák kórusa - részlet
P.I.Csajkovszkij: Vonósszerenád IV. tétel
5. Kodály Zoltán: Háry János- részletek
Székely fonó- részletek
Bartók Béla: Mikrokozmosz: -Változó ütem V. 126.
Báli szigetén IV. 109.
Dudamuzsika V. 138.
Kórusmûveibõl: Legénycsúfoló,Lánycsúfoló
Divertimento III. tétel
Nívócsoportban:
az elõzõeket kiegészítve:
Gregorián zenei szemelvények: Salve sancte Parens-Mária ének
Ünnepekhez köthetõ himnuszok: Regis regum civis, ave... himnusz
Magyar gregoriánum anyagából: Domine, ad adiuvandum... nagy ünnepekre
Reneszánsz zenei szemelvények: Délkelet-Dunántúl-Ugrós Estampida XIII.sz. angol tánc
Barokk zenei szemelvények: Pavane Ferrareze: Passamezzo d’Italye
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klasszikus szemelvények: L.v.Beethoven: I.szimfónia C-dúr Op.21. III.Menuetto
Erkel Ferenc: Hunyadi László opera. Nyitány
Liszt Ferenc: XIV. Magyar rapszódia szabadon választott mûveibõl
F. Schubert: Pisztráng - ötös Á-dúr Zongoraötös /”A pisztráng”/ IV.t.
M.P.Muszorgszkij: Borisz Godunov- részletek
G.Verdi: Aida- részletek
H. Berlioz: Fantasztikus szimfónia Op.14. Boszorkányszombat
Bartók Béla, Kodály Zoltán, Bárdos Lajos népdal ihletésû és egyéb mûvei.
Továbbiakban még: B.Smetana, R. Schumann, F.B. Mendelssohn, és R. Wagner mûveibõl a tanár választása
szerint. R.Wagner: A nürnbergi mesterdalnokok
Rózsálló hajnalról álmodtam én
Keresztkapcsolatok: történelemmel, irodalommal, földrajzzal, képzõmûvészettel
Támaszkodjunk a tanulók ismeretanyagára, majd életkori szintjüknek megfelelõen tovább bõvítve.
A hangzásvilág változásainak észrevétele.
Az idõ rövidsége ellenére élmény és emlékezet fejlesztés az ismétlõ zenehallgatások alapján alakul.
Vegyük figyelembe az életkori sajátosságot: hõsi magatartás, honszeretetet tükrözõ mûvek megfelelõ
meghallgatása, zeneszerzõk életének példája.
Értékelés
A csoportos és egyéni számonkérést egyaránt alkalmazhatjuk.
-Érdemjegyet a jól elõkészített, /tartalmi és eszköz/ zenehallgatás esetében lehet adni. A számonkérést
elõzze meg az összefoglalás.
Segít a füzetben rögzített lényeg kiemelése.
/Vetélkedõk, versenyek játékos formában./
Feltételek
Személyi feltétel:
Felkészült, képzett tanár, zeneiskolai tanár, esetleg diák /az élõ zenei bemutatáshoz/
Tárgyi feltételek:
zongora, metronóm, hangvilla, lemezjátszó, megnetofon, szemléltetõ falitáblák. hanglemezek,
hangkazetták
zenehallgatási anyag: “Hetedik daloskönyvem”-hez kazetta I.-II. Apáczai Kiadó
Javasolt anyag:- A fényes nap...Dobszay László: A magyar dal könyve 539.
Eredeti népzenei felvételek: A Néprajzi Múzeum népzenei Gyûjteménye: I.hanglemez: A/I.Vikár Béla
gyûjtésébõl 1895 1.Fehér László
II./d Adj el anyám, adj el Bartók Béla gyûjtése 1907
III./4446 Bóthajtásos az én szobám Kodály Zoltán 1913
IV/e Kõmíves Kelemen /részlet/Lajthai László 1912
Magyar Gregrianum ének a középkorból 5.SLPX 12169 Hungaroton
A/1.Domine, ad adiuvandum-nagy ünnepekre
B/8. Regis regum civis, ave-himnusz
Magyar Gregorinanum 6.SLPX 12170 Hungaroton, Dobszay-Szendrey
A/1.Salve sancte Parens-Mária -ének, régi stílusú
Magyar Gregorianum- Rajeczky Benjamin
B17. Dies est laetitiae /Cantio/
Romantikus nagyzenekar: H. Berlioz: Fantasztikus szimfónia:
Op.14.Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához. Boszorkányszombat .
Reneszánsz zenei szemelvények: -Délkelet-Dunántúl- Ugrós /lánc- és körtánc/
Barokk: Pavane Ferrareze, Passamezzo d’Italye, Pécsi Géza : Kulcs a muzsikához /táncok/
Klasszikus szemelvények: L.v.Beethoven:I. szimfónia C-dúr Op.21. Menuetto
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Népénektár: -A magyar népzene antológiája /hanglemez sorozat/
A magyar népzene I.-III. Rajeczky B.
Szabolcsi Bence: A magyar zenetörténet kézikönyve.

Karének 5-7.
OKI96APKÉZ5-7

Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

párhuzamos

74 óra

Megjegyzés
Az iskolai többszólamú éneklés alapja az élményt és ismeretet is nyújtó karéneklésnek. A karéneklés
próbákon folyó munkát az évfolyamokban végzett többszólamú éneklés készíti elõ.
A Közoktatási Törvény 1996/53. Par. / 2./a pontja alapján lehetõség van az iskolai karéneklés
biztosítására, ahol a személyi feltételek kedvezõek. Hagyomány hiányában is elindítható megfelelõ
feltételek alapján, segítõ támogatással.
“Az énekkari munka az ének-zene tanterv szerves része, lehetõség szerint már az alsóbb évfolyamokban
is... Csakis mûvészi érték való a gyermeknek!” /Kodály Z./
5-7 évfolyamok számára
Évi: 74 óra
Heti: 2 óra
Cél
Az éneklési készség fejlesztése. A zene megszerettetése, az élményekbõl fakadó aktív éneklési kedv
felkeltése, az éneklési kultúra kialakítása, továbbfejlesztése.
Egyszerû többszólamúság megvalósítása kifejezõen, tisztán, emlékezetbõl csoportosan. / NAT /
Felkészülés az iskolai ünnepélyekre, rendezvényekre, hangversenyekre.
Ismeretek és fejlesztés:
Hangképzõ és intonációs gyakorlatok a kórus tiszta, egységes, szép hangyásának kialakítására, a
karmûvek megtanulásának segítõ elõkészítésére.
A zenemûvek szólamainak ritmikailag pontos, dallamilag hibátlan megtanulása helyes hangzó
formálással, szövegejtéssel,
Az együtthangzás megvalósítása, a harmonikus hallás és formaérzék fejlesztése, a szólamok gondos
összecsiszolásával.
Arzis-tézis mozgások váltakozása.
Új karmûvek gondos keresése a kórushoz és a mûsorhoz. Legyen a kórus képességeihez mért és kedvére
való.
Feleljen meg a karnagy szándékának, képességének és az alkalomnak.
Követelmény
Tudjon az énekkar mûvészi értékû remekmûveket szép elõadásban, tisztán,
gondos szövegmondással, a mû érzelmi tartalmának megfelelõ kifejezõ
elõadással énekelni.
Tudjon az énekkar a próbákon pontos megjelenésével a felkészítõ munkában a kórusvezetõvel
együttmûködni kellõ figyelemmel.
A karmûveket a mûvészi elõadás fokáig, -lehetõleg emlékezetbõl is memorizálják-, csiszolják.
Legyen képes az énekkar az iskolai rendezvényeken, hangversenyeken, elõadásokon egységes
megjelenésével, kiemelkedõ zenei munkájával, gyönyörködtetõen énekelni.
Zenei anyaga:
Népdalcsokrok a szülõföld közeli és távoli tájegység népdalaiból.
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Két- és háromszólamú mûvészi értékû kórusmûvek, magyar népdalfeldolgozások, más népek dalai, nagy
zeneszerzõk kánonjai, könnyû gyermekkari mûvei, igényesebb két- és háromszólamú kórusmûvek.
Himnusz, Szózat /lehetõleg hangszerkísérettel/
Feltételek
Tárgyi feltételek:
zongora v. pianino, hangvilla, kottatartó állvány, megfelelõ nagyságú próbaterem, dobogó, kották, lapkották, kórus gyûjtemények, kottatartók, kazettás magnetofon, hangkazetták, video készülék, mikrofon.
Kodály Zoltán: Bicinia Hungarica I-IV.
Kodály Zoltán: Gyermek- és nõikarok
Bartók Béla: Kórusmûvei
Bárdos Lajos: Hetven kánon
Bárdos Lajos: Húsz egynemûkar
Bárdos Lajos: Kicsinyek kórusa I-III.
Bárdos Lajos: Négy földrész
Szõnyi Erzsébet: Biciniumok I-VI.
Agócshy- Varga: Szállj szép énekszó
Botka-Csányi: Gyermekkarok II.
Csányi László: Gyermekkórusok kótáskönyve
Csányi László: Kétszáz kórusmû- kétszáz jó tanács
Szolfézs példatár: Énekeljünk, muzsikáljunk
Schola Cantorum füzetei
Karai József: Könnyû gyermekkarok
Karai József: Gyermek- és nõikarok

Ének-zene 8.
Szerkezet:

párhuzamos

Részei
Éneklés
Ritmus
Zenei olvasás, írás
Zenei ismeretek, zenei hallás
Zenehallgatás, zeneirodalom
Óraszám
Iskolai:
37 óra
Tanítási ciklus
1 óra / 1 hét
Cél
Ld. az 5. évfolyam Ének-zene 5-10 moduljában (OKI96 MÛV/ÉZ/5-10).
Követelmény
Ld. az 5. évfolyam Ének-zene 5-10 moduljában (OKI96 MÛV/ÉZ/5-10).
Elõzmény
Ld. az 5. évfolyam Ének-zene 5-10 moduljában (OKI96 MÛV/ÉZ/5-10).

72. oldal
75. oldal
77. oldal
79. oldal
81. oldal
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Tartalom
Ld. az 5. évfolyam Ének-zene 5-10 moduljában (OKI96 MÛV/ÉZ/5-10).
Értékelés
Ld. az 5. évfolyam Ének-zene 5-10 moduljában (OKI96 MÛV/ÉZ/5-10).

Éneklés
Szerkezet:

párhuzamos

Cél
A magyar népzene, európai mûzene, az egyetemes zenekultúra értékeinek megismerésén keresztül a
tanulók személyiségének sokoldalú formálása az élmények segítségével.
Az zene megszerettetése, az éneklési kultúra fejlesztése.
Az éneklési készség további céltudatos fejlesztése, természetes, szép hangzás kialakítása. Életkori
sajátosságok adta lehetõségekkel való élés, egyéni tehetségek kibontakoztatása.
A magyar népdalkincs folyamatos bõvítése egyre szélesedõ látásmód kialakítása az értékes népzene, a
variánsok, a szülõföld dalainak memorizált továbbörökítése. A magyar népdalkincs folyamatos bõvítése
búcsúzó, bujdosó, jeles napok, ünnepek, a Dunántúl szép dalváltozataival.
A magyar népdalok õsi rétegén keresztül a honfoglalás elõtti idõk zenei örökségének megismerése.
A magyar népdalok sajátos elõadásmódjának megvalósítása: parlado, rubato, giusots lüktetésû éneklés.
A zenei memória fejlesztése a strófikus dalok gondos szövegi gyakorlásával.
A zenei önállóság növelése a dalok, témák egyéni elõadásával.
Aktív részvétel a többszólamú éneklésben, a többszólamúság igényes képviseletével.
Izlésformálás, különbségtevés értékes és értéktelen zenei anyag között.
A tehetséges gyermekkel való kreatív munka, versenyekre, bemutatókra való felkészítés.
/Népdalverseny,zenei mûveltségi versenyek/
Az ének-zene tanítás eredményéül a tanulók szívesen énekeljenek, nyitottak legyenek az élmények
befogadására.
A nyolc év jelentõs népzenei, mûzenei dal és élmény anyagának összegezése.
Követelmény
NAT I. Az éneklési készség fejlettsége terén:
I.A. Tiszta éneklés, intonálás, az éneklõ közösség egységes hangzásának formálása.
I.B. A zenei hangzásviszonyok arzis-tézis mozgások átélése.
I.C Ismert népdalok, táncos dallamok mellé nehezebb osztinátók alkalmazása.
I.D A többszólamú éneklés új lehetõségei a vegyeskari hangzás kialakításával.
Csoportos követelmények:
Tudjon az osztály tisztán, egységes hangzással, az életkori fejlõdés adta új funkciók kialakításával
énekelni.
A magyar népdalkincs folyamatos bõvítése búcsúzó, bujdosó, jeles napok ünnepek, a dunántúl szép
dalváltozataival.
A magyar népdalok õsi rétegén keresztül a honfoglalás elõtti idõk zenei örökségének megismerése.
Ismerje az osztály a dalok keletkezési körülményeit, /az alkotót/, a legfontosabb zenei jegyeket.
A kamaraéneklés élményének megteremtése egyszerûbb többszólamú mûvek kis
létszámú igényes elõadásával.
A legfontosabb dalok, biciniumok, kórusmûvek kisebbik hányadának ismerete.
Rendelkezzenek a tanulók az ének-zenei nevelés nyolc éves munkája eredményéül általános iskolai
tanulmányaik végére hasznosítható, továbbfejleszthetõ, alapfokú zenei mûveltséggel, alapvetõ
ismeretekkel, készségekkel.
A nyolc év jelentõs népzenei mûzenei dal- és élményanyagának rendszerezõ áttekintése, összegezése.
Egyéni követelmény:
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Tudjon a tanuló 20-25 népdalt, mûdalt hibátlanul, emlékezetbõl énekelni.
Egészséges, alapfokon képzett hang
Ismerje a népzenei anyag tartalmi és formai csoportosítási lehetõségeit.
Aktív részvétel az iskola zenei közösségi alkalmain /népdalverseny, ünnepélyek, táncház/
Minimális teljesítmény:
20-25 népdal, mûdal stílusos, kifejezõ éneklése emlékezetbõl egyénileg vagy csoportosan.
Egyszerû kétszólamú szemelvények éneklése csoportosan.
Nívócsoportban:
Tudjon az osztály 20-25 népdalt, mûdalt emlékezetbõl tisztán, kifejezõen, pontos ritmusban /g-g2
hangok magasságában/, a dalok hangulatának megfelelõ tempóban és dinamikával, érzelmi
azonosulással énekelni.
Legyen gyakorlott a magyar népdalok tartalmának megfelelõ elõadásában, az “oldottabb” metrikájú
parlando, rubato és a feszes, alkalmazkodó giusto lüktetéssel történõ éneklésben.
A dalok emlékezetbõl való éneklése terjedjen ki valamennyi jellemzõ strófa megfelelõ gyakorlására,
önálló éneklésére.
A kamaraéneklés élményének megteremtése alkalmas darabok önálló elõadásával tanári vezénylés
nélkül is.
Tudjon az osztály 4-5 kánont, biciniumot, egyszerûbb két- és háromszólamúságot igényesen elõadni.
Egyéni követelmény:
Törekedjen a tanuló emlékezetbõl a tanult dalok, témák elõadására.
Ismerje a tanult anyag tartalmi és formai csoportosításának lehetõségét.
Igényelje és vegyen részt a többszólamú éneklési alkalmakban /Éneklõ Ifjúság versenyei/.
Éljen az iskolai közös éneklési lehetõségekkel: /népdalverseny, ünnepélyek, zenei rendezvények/
Elõzmény
Megegyezik a 7.évfolyam követelményével. A 7. évfolyam “Éneklés” minimum szintjének biztos ismerete.
Tartalom
1. Magyar népdalok:
Régi stílusú népdalok: -kivintváltó,nyomaiban kvintváltó,
pentaton, pien hangokkal feltöltõdõ dalok:
Éva szívem, Éva..A citrusfa...Kikelet, kikelet...
Búcsúzó és bujdosó dalok: Erdõk, völgyek...,Októbernak, októbernak...,
Balladák: A két nõvér..., Szivárvány havasán...D:277
Lírai dalok, mulató és tánc dallamok: Mély a Tiszának a széle..., Száraz dió...
Új stílusú népdalok: Fáj a fának..., Sárgul már a..., Által mennék én a Tiszán...
Jeles napok, ünnepek dalai: -magyar karácsonyi népdalfeldolgozások:
Kodály Z.: Karácsonyi pásztortánc, Gebhardi: Béke!
/Bárdos L., Farkas F. és Szokolay S. mûveibõl/ Vígan zengjetek citorák!-népdal,
Farkas F.: Mikor Jézus eljön hozzánk...
Március 15.-Egressy Béni: Nemzeti dal
Ballagási énekek: Elindultam szép hazámbul...,Gaudeamus igitur...
2. Más népek dalai: cseh, német, orosz, spanyol, amerikai dalok, kánonok.
Ne szórj átkot rám..., Kakukk..., Bölcsõdal..., Barabba Ba..., Nem kérdi senki...
3. A középkor zenéje: Gregorián himnusz: Dies irae
4. A többszólamúság fejlõdése: világi mûfajok -Fornsete: Nyár-kánon XIII.sz.
5. Korálok: J.S. Bach: Máté passió-ból: Koráldallam
6. Barokk dallamosság: ária, dal G.F. Händel: Alcina c. op.ból, Hímes rétek ária részlete
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7. Bécsi klasszikusok: J. Haydn: Falusi jókedv
W. A. Mozart: Oragna Figa, Papageno áriája- részlet a Varázsfuvolából
L.v. Beethoven: Örömóda, IX.szimfónia-részlet.
8. A kuruc zene dallamai: A Rákóczi-nóta...,Török bársony süvegem...,
9. Kollégiumi zene magyarországon: Ifjúság, mint sólyom madár...D:587. Aramy ideim folyása...D:599.
10. Virágénekek XVII.sz.: Magos kõsziklának..., Ne hagyj el angyalom...
11. Nemzeti romantika: dalok, zenemûvek témái. F. Schubert: A molnár virágai
R. Schumann: A tavasz köszöntése.
12. Énekes szemelvények a XX.sz.-i szerzõk mûveibõl:
Sugár R.. Már megmondtam, bús gerlice...
13. Többszólamúság: Biciniumok, Bartók Béla, Kodály Zoltán mûveinek énekes szemlevényei /Kodály Z.: Érik
a szõlõ..., Elment a két lány...,
Bárdos L.: Ugyan édes komámasszony..., Bartók B.: Huszárnóta...-I.rész/.
Improvizáció:
Népdal-imitáció. Variánsok sora egy kezdõ sorra.
Ereszkedõ hétfokú dallam alkotása: Adott kezdõ sorra.
A teljes dallamot a tanulók alkotják.
Nívócsoportban:
Jeles napok: Lakodalom dalai, táncnóták Gyújtottam gyertyát..., Jól meggondold rózsám...
Rokon népek zenéje: mari, cseremisz, csuvas finn dallamok:
Kodály Z.: Folyik a víz...,Árok partján...,Játszott Vejnemöjnen ujja...
A többszólamúság fejlõdése: világi mûfajok
Igényesebb kánonok: a dal, a madrigál Praetorius: Viva la musica...,
W. Byrd: Tavasz kánon, Kék ibolyácska.
A polifónia elsõ fénykora. Neuvach: Régi dalocska..., J. D. Prez: Ave Maria.
Improvizáció:
Dudabasszus- Adott népdal mellé énekelve.
Párhuzamok éneklése: /oktáv, tiszta-kvint, tiszta-kvart párhuzamok./
Népdalkánon: “Elmegyek, elmegyek”- népdal éneklése prím, majd kvart kánonban. /Más dallam is lehet
megfelelõ választással/
Karének:
Népdalcsokor
Biciniumok Kodály Zoltán, Bárdos Lajos mûveibõl
Igényes kánonok: L.v.Beethoven: Ünnepélyre
W. Byrd: Tavasz kánon- Zivatar
G. Martini: Kicsi kertben
W.A. Mozart: Csalogány az erdõn
Egynemûkarok: Ismeretlen szerzõ: Kék ibolyácska
J. Haydn: Szép nyári reggel
J. Brahms: Bölcsõdal
F. Schubert: Májusi dal
Egyszerûbb 3 szólamú vegyeskarok Bárdos: Nemzeti fény a cél...
Értékelés
Egyéni és csoportos értékelés történhet minden órán, az anyagrészek lezárásakor.
Népdalok éneklésénél: az elõadás minõsége, érzelmi azonosulás.
Szövegtudás, szövegértés minõsége.
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Az éneklési készség fejlõdésének mértéke. /Biztos dallam, szövegtudás, tiszta intonációi, pontos ritmus
az alapja./
A hangterjedelem ellenõrzése csoportos és önálló énekléskor
Az énekkari munka, a közös éneklések is minõsíthetõk jeggyel.
Feltételek
Tárgyi feltétel:
zongora, hangvilla, metronóm, ritmushangszerek, lemezjátszó, hanglemez, magnetofon, hangkazetta,
CD lemez, Cd lejátszó.
Németh Endréné: Nyolcadik daloskönyvem
tanulói hangjegyfüzet.
Szabó Helga: Énekes improvizáció az iskolában II.
Forrai Miklós: Ezer év kórusa Magyar kórus, Bp. 1943.
B. Horváth Andrea: Ünnepeljünk! ISBN 963 18 7090 1 Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.1996 83235
Dobszay László: A magyar dal könyve ISBN 963 330 434 2 Editio Musica, Bp. 1984.
Kodály Zoltán: Bicinia Hungarica I-IV.
Bárdos Lajos: Tizenhárom egynemûkar, Húsz egynemûkar, Férfikarok
Bartók Béla: Kórusmûvei Gyermek, Nõi- és Férfikarok részére. Zenemûkiadó Vállalat, Bp. Z.1103. 1953.
Szõnyi Erzsébet: Biciniumok I -VI. Zenemûkiadó Bp.1974. Editio Musica 2. 6648.
Szekeres Ferenc: Karácsonyi album, Énekhangra és zongorára, Zongorakíséret: Farkas Ferenc. Editio
Musica, Bp.1970.2.6334.
Drucker Péter: Dalgyûjtemény I-I.I. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1994. ISBN 968 18 5683 6 13156
Javasolt dalok: Szivárvány havasán...Dobszay:277
Vígan zengjetek citerák...B. Horváth A.: Ünnepeljünk! 114.
Farkas F.: Mikor Jézus eljön hozzánk...-//- 122.
Ifjúság, mint sólyom madár...Dobszay.587
Arany ideim folyása...599
Kodály Z.: Folyik a víz... bicinium
Játszott Vejnemöjnen ujja... bicinium,Bicinia Hungarica IV.
Kodály Z.: Árok partján... bicinium, Tankönyvkiadó Bp. 1941.
Neuwach: Régi dalocska...244.o. Ezer év kórusa
J. D. Prez: Ave Maria...31.o.Ezer év kórusa
Bárdos: Nemzeti fény a cél...

Ritmus
Szerkezet:

párhuzamos

Cél
A zenei képesség fejlesztése, a zenei élményeken alapuló ritmikai ismeretek bõvítése, az eddig tanultak
önálló, alkotó alkalmazása.
A hang idõbeli szervezõdésének, idõtartartamának pontos felidézése, megszólaltatása, lejegyzése ismert
és ismeretlen zenei anyagban.
Fogékonyság a tanulók korosztályának megfelelõ vokális és hangszeres zene ritmusának megismerésére,
befogadására.
A többszólamú ritmushallás, ritmuskészség fejlesztése.
A jazz és a XX.század ritmikai problémáinak megismerése.
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Követelmény
NAT III.A A tanult ritmuselemek, ritmusképletek felismerése, megszólaltatása. Ritmushangoztatás egy és több
szólamban.
Csoportos követelmény:
A tanult dalok, dallamok, témák éneklése pontos ritmusban, megfelelõ tempóban a mû hangulatának
kifejezésére.
Nyolcad lüktetésû ritmusok önálló megszólaltatása a tanult metrumokban.
Olvasógyakorlatok lapról olvasása.
Egyéni követelmény:
Tanult dalok ritmusának felismerése, hangoztatása emlékezetbõl.
Ismeretlen, 4 soros visszatérõ szerkezetû népdal ritmusának visszatapsolása, írása diktálás után.
Minimális teljesítmény:
Ismert dalok ritmusának felismerése, hangoztatása emlékezetbõl.
Nívócsoportban:
Ismeretlen visszatérõ szerkezetû népdal ritmusának visszatapsolása és leírása. /2 sor: AB/
Nyolcad alapegységû ritmusokkal ütemek kitöltése.
Augmentálás és diminuálás.
Ritmushangoztatás egy és több szólamban nehezebb ritmus képletekkel kombinálva.
Nyolcad alapegységû ütemek váltakozása.
Elõzmény
Egyéni követelmény megegyezik a csoportéval.
A ritmikai követelmények 7. évfolyam minimum szintje.
Az eddig tanult, begyakorolt ritmuselemek és szüneteik, ritmusképletek készségszintû ismerete.
Tartalom
A tizenhatod összetettebb képletei, szünetes alakzataival.
Nyolcad lüktetésû ritmusok változatai: 3/8, 4/8, 5/8, 6/8-os metrumokban.
3/8-4/8 váltakozása, érzékeltetése ütemezéssel, hangsúlytapssal.
A triola különféle metrumokban.
Alla breve 2/2-es ütem.
Improvizáció a tanult ritmuselemekkel, ritmusképletekkel.
Nívócsoportban:
Az 5/4-es, 6/4-es ütemek és ritmusképletik.
/Rokon népek zenéje: finn, cseremisz, 3+2, 3+3 belsõ tagolású ütemek/.
Váltakozó ütemek a népdalokban: 4/4-5/4.
Ritmusgyakorlatok, ritmusjátékok az ismert metrumokban, ismert ritmuselemekkel egy- és
többszólamban.
Modern ritmushangszerek alkalmazása.
Improvizáció:
Ritmusvariálás a tanult ritmuselemekkel, ismert metrumokban. Anyaga: tanult olvasógyakorlatok,
népdalok ritmus elemei.
Ritmus-képletek ütembe rendezése.
Az egy- és kétszólamú ritmusgyakorlatok változatos gyakoroltatása: osztinátó, kánon, kétkezes
gyakorlatok, ellenritmus stb.
Augmentálás és diminuálás.
Versek ritmizálása.
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Értékelés
Szóbeli értékelés és osztályozás minden lényeges zenei tevékenységet kísérjen.
Egyéni értékelés:
Ritmusképletek, metrumok felismertetése.
Tanult népdal ritmusának felismerése, hangoztatása emlékezetbõl.
Olvasógyakorlatok ritmikai pontossága.
Ismeretlen zenei anyag ritmikai elemzése, megszólaltatása.
A zenei aktivitás foka.
Írásbeli munka színvonala, zenei tartalma.
Az osztályzatot szóbeli értékelés is kísérje.
Feltételek
Tárgyi feltételek:
Ritmushangszerek. Modern ritmushangszerek. Orff instrumentumok.
Ritmusképletek, applikációi, falitáblák.
Ritmuskártyák egy és kétszólamban.
Németh Endréné: Nyolcadik daloskönyvem
tanulói hangjegyfüzet
Szõnyi Erzsébet: A zenei írás-olvasás gyakorló füzetei 2. füzet,
Zenemûkiadó Z. 2063, tanulói segédlet.

Zenei olvasás, írás
Szerkezet:

párhuzamos

Cél
A zenével való találkozás elmélyítése az olvasás-írás eszközével.
Az eddig elsajátított zenei ismeretek alapján a kottaolvasás és megértés szintjének fokozása 2# és 2b
elõjegyzéssel.
A reprodukciós készség fejlesztése, a dalok, zenemûvek megfejtésében az önállóság fokozása.
Az eddig elsajátított zenei ismeretek alapján a kottaolvasás és megértés önállóságának fokozása 3# és 3b
elõjegyzéssel a nívócsoportos évfolyamban.
Követelmény
NAT A zenei olvasás-írás készségei, a reprodukciós képesség fejlesztése:
III. D Kottaolvasás gyakorlása 2# és 2b elõjegyzésû, egyszerû ritmusú, kis hangkészletû dallamokkal.
Csoportos követelmény:
Elõjegyzés és dó viszony megállapítása 2# és 2b elõjegyzés esetén.
Könnyû, rövid dallamok kottaolvasása elõkészítés után közösen.
Kottaolvasás gyakorlása 2# és 2b elõjegyzésû, kis hangterjedelmû dallamokkal.
Az ABC-s hangok ismerete G-kulcsban. Ismerjék, értelmezzék a módosított hangokat, módosító jeleket.
Egyéni követelmény:
Tudjon a tanuló ismert dallamokat és dalokat énekelni szolmizálva, kottából kézjellel, emlékezetbõl. Legyen képes a relatív és abszolút rendszer közötti összefüggés felismerésére.
Minimális teljesítmény:
Tudjon az osztály ismert dalokat és dallamokat énekelni szolmizálva, kézjellel.
Motívumterjedelmû ismeretlen anyagot legyen képes lejegyezni.
Nívócsoportban:
Tudjanak a tanulók könnyû öt és hétfokú dallamokat 3# és 3b elõjegyzéssel, mérsékelt tempóban, elsõ
látásra énekelni szolmizálva.
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Tudjanak ismert, tanult dallamokat énekelni szolmizálva, emlékezetbõl is.
Ismerje az ABC-s módosított hangokat és módosító jeleket.
Egyéni követelmény:
Elõjegyzés alapján határozza meg a tanuló a dó helyét, a hozzá tartozó hangkészletet és záróhangot 3#
és 3b -ig.
Tudjon ismert dallamokat énekelni szolmizálva kottából, emlékezetbõl, kézjellel.
Legyen képes egyszerûbb, ismert dallamok lejegyzésére a tanult hangnemekben, emlékezetbõl 3# és 3b ig.
Tudjon egyszerû dallamokat énekelni ABC-s névvel.
Elõzmény
A zenei olvasás-írás 7. évfolyamban meghatározott minimum szintje.
Az eddig tanult ritmikai és dallami elemek készségszintû ismerete, olvasása, írása.
Tartalom
Éneklés violinkulcsban az ismert hangnemekben kottából és emlékezetbõl 2# és 2b elõjegyzéssel.
Módosított hangok éneklése szolmizálva ismert dallamban, motívumban, a tanult hangnemekben.
Technikai írásgyakorlatok a hangnemek, elõjegyzések jelölésére.
A kottaolvasás gyakorlására:
Dalcím, kottakép, ritmus, dallam párosítása.
Kodály Zoltán: 333/ 291,293,300,305 gyakorlatai.
A továbbiak a szaktanár szabad meghatározása alapján.
Dallamolvasás kottából - fél dallam ritmus variálásával.
Kottaírás: Betûs kotta átírása C-, G-, F- dókkal.
Improvizáció:
Kvintváltás -motívum vagy dallamsor- kérdés-felelet alkotása ötfokú hangrendszeren belül.
Kvintválasz szerkesztése: A A5 szerkezet alapján /.kiegészítve írásbeli feladatokkal./
Nívócsoportban:
Éneklés violinkulcsban az ismert hangnemekben kottából és emlékezetbõl 3# és 3b elõjegyzéssel.
Módosított hangok ismerete, éneklése, írása a tanult hangnemekben.
Öt- és hétfokú hangnemek ismerete, szolmizáló éneklése, írása 3# és 3b elõjegyzéssel.
Ismert, könnyû öt. hétfokú népdalrészlet, téma írása többszöri felidézés után megadott kezdõhanggal,
ismert hangnemekben.
Mûzenei témák éneklése betûs és hangjegyes kottáról különbözõ hangnemekben: /é-moll, g-moll, F-dúr,
B-dúr/.
Többszólamú éneklés hangjegyrõl -elõkészítés után- violinkulcsban.
Improvizáció:
Dallamrögtönzés népdalszerkezetek mintájára, régi és új stílus jellemzõi alapján.
Dallamolvasás hangközökrõl.
Értékelés
A 8. évfolyam az 5-10. évfolyamok egységében a befejezés, iskola változtatás éve is lehet.
Sok énekes hallás élmény alapján a kottaolvasás alapfokú képességének birtokában értékeljük
csoportosan:
A kottaismeret pontosságát 3# és 3b elõjegyzésig a tanult dó helyekkel.
A tanult népdalok, mûdalok, zenei témák hangjegyrõl történõ felismerését.
Új dallam lapról olvasásánál a reprodukálás pontosságát, tempóját.
Értékeljük az ABC-s és szolmizációs nevek, módosított hangok ismeretének fokát.
Egyéni szinten minden zenei munkafázis visszajelzését értékeljük szóban. Fontos a szóbeli elismerés, a
fejlõdés jelzése.
Érdemjeggyel nagyobb zenei teljesítményt, összefoglaló tudást értékeljünk.

Mûvészetek

79

Fontos az önértékelés, önellenõrzés alkalmazása a feladatok megoldásánál.
Feltételek
Tárgyi feltételek:
Zongora, metronóm, hangvilla, szemléltetõ falitáblák, lemezjátszó, magnefoton, lemezek, hangkazetták,
tanulói hangjegyfüzet.
Németh Endréné -Békeffy Zsuzsanna: Nyolcadik daloskönyvem tanulói segédlet
Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlat: I.-II. tanulói segédlet
Szõnyi Erzsébet: A zenei írás-olvasás gyakorló füzetei 2.füzet,
tanulói segédlet, Zenemûkiadó Z.2063
Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán! Zenemûkiadó, Bp. 1958. tanári segédlet
Kodály Zoltán: Ötfokú zene: I-IV. Zenemûkiadó, Bp.1945.
Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I-II. Zenemûkiadó, Bp.1977.
Papp Géza.: Készségfejlesztés az általános iskolai ének-zene órákon Tankönyvkiadó Bp-1981. tanári
segédlet
Szabó Helga: Énekes improvizáció az iskolákban II.
Zenemûkiadó, Bp.1960. tanári segédlet

Zenei ismeretek, zenei hallás
Szerkezet:

párhuzamos

Cél
A tanulók kottaismeretének, szolmizálásbeli önállóságának, készségeinek
továbbfejlesztése.
A képességek megszilárdítása a hangsorok, az elõjegyzések, a tempó és dinamikai jelek ismeretében,
alkalmazásában.
A népdalelemzésben jártasság kialakítása, önálló népdalelemzés.
A zenei formák és mûfajok felismerési képességének fejlesztése, ismeretek bõvítése a XIX. és XX.sz.
dalai, zenemûvei alapján.
Követelmény
NAT II. A.
A zenei hallás fejlesztése:
NAT I.A. A zenei hangzásviszonyok, arzis-tézis mozgások átélése.
II.A Hangkarakterek felismerése: férfi szólamok megfigyelése.
II.A. Hangszerek, zenekar hangzásának megfigyelése a meghallgatott zenemûvekben.
III.A. A tanult és gyakorolt hangközök felismerése kottából.
IV.B. A meghallgatott zenemûvekben elõforduló hangszerek, hangszeres együttesek, zenekarok
hangzásának megfigyelése.
Csoportos követelmény:
Legyenek képesek a tanulók a hangközök felismerésére, megnevezésére, tiszta intonálására a kottakép
alapján.
Tudják a tanult hangközöket felbontva, dallamban és együtthangzóan is tisztán intonálni.
Ismerjék fel és hangoztassák a tanult dúr-moll hangsorokat 2# és 2b elõjegyzésig.
Ismerjék fel a tanult hangszereket tárgyi alakjukban /eredetiben, képrõl vagy mozgóképrõl/, és hangzás
alapján, szólóban és hangszeregyüttesben.
Egyéni követelmény:
Ismerje a tanuló a magyar népdalokat stílusuk szerint, ismerje fel az ereszkedõ dallamvonalat és a
kupolás szerkezetet.
Ismerje fel és nevezze meg a leggyakoribb tempó és dinamikai jeleket.
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Minimális teljesítmény:
A pentatónia és diatónia hangközeinek megnevezése oktávon belül és tiszta intonálása.
A leggyakoribb tempó- és dinamikai jelek ismerete, alkalmazása.
Nívócsoportban:
Ismerjék és nevezzék meg a tanult, legjellemzõbb zenei formákat, mûfajokat a XIX. és XX.sz.
zenéjébõl.
Egyéni követelmény:
Tudjon a tanuló záróhang és elõjegyzés alapján könnyû öt- és hétfokú dallamot mérsékelt tempóban,
kottából, szolmizálva elsõ látásra énekelni.
Ismert dallam kottaképérõl tudja a hangközöket megnevezni, írásban jelölni, oktávon belül.
Az eddig tanult ismeretek alkalmazásának képessége.
Elõzmény
A Kárpát-medence földtörténeti kialakulásának, fejlõdésének lemeztektonikai alapon történõ értelmezése, a
felszín változásainak, a változást eredményezõ külsõ és belsõ erõk munkájának megismertetése.
Sokrétû ismeretek nyújtása hazánk természeti adottságairól, a társadalmi-gazdasági fejlõdés természeti
alapjairól.
Hazánk földtani, biológiai, vízrajzi, talajtani, tájképi értékeinek, nemzeti parkjaink, világörökségeink és
nemzeti örökségeink megismertetésével környezetvédõ szemlélet formálása.
A hazai tájhoz való kötõdés, a hazaszeretet gondolatának erõsítése.
Tartalom
Az eddig tanult dallami elemek összefoglalása.
Hangnemek a nép és mûzenében 2# és 2b elõjegyzésig.
Hangnemek ismerete: pentatónia, diatónia, modalitás 2# és 2b elõjegyzésig. Népzenében, mûzenében.
Hangközismeret: Kotta után biztos felismerése és gyakorlása, éneklése oktávon belül, felbontva és
együtthangzóan szolmizálva, ABC-s névvel.
Könnyû öt és hétfokú dallamok éneklése szolmizálva 2# és 2b elõjegyzésig, mérsékelt tempóban, elsõ
látásra.
A régi és új stílusú magyar népdal. Népdalváltozatok ismerete.
A vegyes osztályú népdal.
Népdal elemzése: hangkészlet, dallamvonal, záróhang, szerkezet szerint.
Virágének XVII.sz.: keletkezésük, jellemzõik.
Keresztkapcsolatok: A Balassi strófa.
A leggyakkoribb tempó és dinamikai jelek ismerete, alkalmazása.
Évszázadok zenéje. Összefoglaló. /zenetörténeti rendszerezés az ókortól a XX. századig/
Többszólamú szerkesztés: homofon, polifon.
Imitáció, kánon.
A tanult zenemûveket megszólaltató hangszerek felismerése alak és hangzás szerint.
A szimfónikus zenekar hangszereinek felismerése hangszín szerint.
Nívócsoportban:
Hétfokú dallamok éneklése szolmizálva kottából 3# és 3b elõjegyzéssel.
A zenei formák /összevetése/ a XIX. és XX. század zenéjébõl.
Zenei mûfajok /összehasonlítása/ a XIX. és XX.sz. zenéjébõl.
A tanult zenemûvek stíluskorszakának azonosítása.
Ismert, könnyû dallam lejegyzése emlékezetbõl megadott kezdõhanggal.
Évszázadok muzsikája /Zenetörténeti rendszerezés/.
A zenekar hangszerei, felismerése hangszínük szerint.
Értékelés
Az értékelés csoportos és egyéni módja alkalmazott. Területei:
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A közös éneklésben való részvétel minõsége.
Az osztály többszólamban közösen énekel. Az osztály kórusában betöltött éneklés jelentõsége.
Szóló feladatok vállalása, minõsége.(énekes, hangszeres, egyéb)
A mutálók értékelhetõ feladatra kapjanak lehetõséget.(ritmikai, hangszeres, társ mûvészetek területérõl)
Feltételek
Tárgyi feltételek:
zongora, metronóm, furulya, hangvilla, lemezjátszó, magnetofon, szemléltetõ falitáblák, lemezek,
hangkazetták. Mozgatható hangsortábla: tanári, tanulói, Pécsi Géza szemléltetõ falitáblái.
ritmushangszerek /dobok, triangulum, claves, egyéb/
Németh Endréné: Nyolcadik daloskönyvem, tanulói hangjegyfüzet és a hozzákapcsolódó hangkazetták: I-II.
Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán! tanári segédlet
Ötfokú zene: I-IV. tanulói segédlet
Bicinia Hungarica: I-IV. tanulói segédlet
24 kánon fekete billentyûkön-tanári segédlet
Egynemûkarok
Szõnyi Erzsébet: 21 énekes játék
Dalgyûjtemények-tanári segédlet, tanulói segédet
Zenei szótár -tanári segédlet
Zenei lexikon- tanári segédlet.

Zenehallgatás, zeneirodalom
Szerkezet:

párhuzamos

Cél
A zenehallgatás céljai a zeneértõ és érzõ képesség fejlesztése.
A belsõ hallás továbbfejlesztése a többszólamúság irányába /vokális és hangszeres mûzene
többszólamúságával/.
Kiemelkedõ zeneszerzõk tanult mûveinek összegezése az elmúlt tanévek ismeretei alapján, a zenével
való aktív találkozás élményével.
Ízlés formálása, érdeklõdés fenntartása a zeneirodalom remekmûvei iránt.
Rendszerezõ, összefoglaló ismeretek a tanult zenetörténeti korszakok, nagy zeneszerzõk ismert mûvei
alapján.
A legismertebb zeneszerzõk tanult mûveinek, mûvek és stílus kapcsolatának felismerése.
A könnyûzene irányzatainak és kiemelkedõ képviselõinek ismertetése.
Követelmény
NAT IV. A zeneértõ és érzõ képesség fejlesztése
IV.A -A zenei korszakokhoz kapcsolódó zenei formák, mûfajok megkülönböztetése.
IV.B. -A meghallgatott zenemûvekben elõforduló hangszerek, hangszeres együttesek, zenekarok
hangzásának megfigyelése.
Csoportos követelmény:
Ismerjék a tanulók a bemutatott mûvekben elõforduló hangszerek, hangszeres együttesek, zenekarok
hangzását.
Legyenek képesek a többször meghallgatott mûvek felismerése, stílusának meghatározására, könnyebb
témáinak éneklésére.
Tudjanak a tanulók 10-15 percig intenzíven a hangzó zenére figyelni.
Egyéni követelmények:
Ismerje a zenetörténet korszakait, legnagyobb zeneszerzõit.
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Legyen képes a tanuló a többször meghallgatott, tanult zenemûvek felismerésére, megnevezésére.
/szerzõ,cím/
Ismerje Bartók Béla és Kodály Zoltán jelentõségét a bemutatott zenei szemelvények alapján.
Minimális teljesítmény:
Tudjon felismerni többször hallott zenemûveket, mûrészleteket.
Tájékozódás a tanult zenei stílusokban, zenetörténeti korszakokban.
Nívócsoportban:
Tudjanak megfigyelési szempontok alapján a zenei struktúrákra figyelni, észrevételeiket,
megfigyeléseiket zenei kifejezésekkel megfogalmazni.
Egyéni követelmény:
Ismerjék a legfontosabb zeneszerzõket és alapvetõ mûveiket a tanult zenei stílusokban, zenetörténeti
korszakokban. Tudjanak elemezni egy tanult mûvet.
Elõzmény
A zenehallgatás, zeneirodalom 7. évfolyamának minimum teljesítménye.
A már tanult zenetörténeti korszakok biztos ismerete. A már megismert stílusjegyek felismerése hallás után.
Összehasonlító képesség.
Tartalom
1. -Magyar népdalok népzenei felvételrõl. A szülõföld népzenéjébõl.
2. -Jeles napok: Kodály Zoltán: Karácsonyi pásztortánc.
3. - Gregorián szemelvények: (Magyar Gregorianum, Lectio /Magyar középkori gregorián ének/)
4. -Reneszánsz zenei szemelvények:
világi mûfajok: dal, madrigál, ( Pietro Bono: 2 Pavanen /Mátyás király udvari zenéje, Orlando di Lasso,
Bárdos Lajos fordítása: Visszhang)
5. -Barokk zenei szemelvények: J.S. Bach: h-moll mise- Credo, J.S. Bach: Máté Passio- Korál
6. -Klasszkus zenemûvek: W. A. Mozart: Varázsfuvola, Papageno áriája,
J. Haydn: D-dúr versenymû csembalóra, III. tétel Rondo,
L.v. Beethoven: IX.szimfónia /d-moll/, IV.tétel, Allegro assai-Presto
7. -A magyar zene évszázadai: Kuruc dalok török sípon /kollégiumi zene/,
Bárdos Lajos: széles a Duna.
8. -Nemzeti romantikák: Antonin Dvorak: Újvilág szimfónia, IV. tétel, Allegretto con fuoco.
A romantika stílusjegyei.
A romantikus zenekar.
9. -XX.századi zenei irányzatok: -Századforduló
Impresszionizmus: Cl. A. Debussy: Gyermekkuckó,
Golliwogg’s Cake Walk: A néger baba tánca
A folklorizmus: A jazz G. Gershwin: Egy amerikai Párizsban
I. Stravinsky: Petruska-Orosz tánc, Balerina tánca
Bartók Béla-Balázs Béla: A fából faragott királyfi-részletek
Bartók Béla: Allegro barbaro
Kodály Zoltán: Férfikarok: Fölszállott a páva
Kodály Zoltán: Fölszállott a páva- nagyzenekari variáció-részlet
A konzervativizmus: B.Britten: Variációk és fuga egy Purcell témára
C. Orff: Carmina Burana- O Fortuna!
Nívócsoportban:
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Az elõzõek mellé: J.Regnart-Balassi Bálint: Ki ne hinné
J.S. Bach: h-moll mise-Et resurrexit
Cl. A. Debussy: A tenger, III. tétel, A szél és a tenger párbeszéde-részlet.
Gyermekkuckó: Az elefánt bölcsõdala
I. Stravinsky: Zsoltár-szimfónia, III. tétel-részlet
G. Gershwin: Porgy és Bess-Bendzsó dal /Nincs semmim, s minden az enyém/
K. Penderecki: Hirosima emlékezetére
Farkas Ferenc-Juhász Gyula: Tavaszvárás /záró tétel vége/.
Hogy ezután a Földön ünnep legyen az élet.
Szokolay Sándor: Alliterációk: Töprengés, Tréfa, Tükrözõdés, Tûzijáték
Bartók Béla-Balázs Béla: A kékszakállú herceg vára /V. ajtó/ részlet
Értékelés
A csoportos és egyéni számonkérés formáját alkalmazhatjuk.
Vetélkedõk, versenyek, “zenei mûvészeti verseny”
Egy-egy anyagrész összefoglalása után összefoglaló és számonkérõ feladatlap kitöltése javasolt.
Minõsíthetõ éremjeggyel.
Érdemjegyet a jól elõkészített zenehallgatás esetében lehet adni. A füzetben rögzített lényeg kiemelése
segít.
Feltételek
Tárgyi feltétel:
zongora, metronóm, furulya, hanglemezek, CD lemezek, hangkazetták, lemezjátszó, CD, magnetofon,
videómagnetofon.
Zenehallgatási anyag a “Nyolcadik daloskönyvemhez”, Hangkazetta I-II. Apáczai Kiadó
Kiegészítõ anyag: Népzenei felvételek: -Rajeczky Benjamin: Magyar népzene 3.,Hungaroton LPX18050-53
/mono/
Régi réteg: Sirató típusú, Ballada
Európai örökség: Lírai dal, Gregorián paródia
Új stílus
Hangszeres zene
Megjegyzés: Stílusos, hibátlan élõ zenei bemutatás a tanár részérõl, vagy jó képességû zeneiskolai
osztálytárs adjon elõ hangszeres darabot.

Ének-zene 9.
Szerkezet:

párhuzamos

Részei
Éneklés
Ritmus
Zenei olvasás, írás
Zenei ismeretek, zenei hallás
Zenehallgatás, zeneirodalom
Óraszám
Iskolai:
37 óra
Tanítási ciklus
1 óra / 1 hét

84. oldal
88. oldal
90. oldal
92. oldal
94. oldal
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Cél
Ld. az 5. évfolyam Ének-zene 5-10 moduljában (OKI96 MÛV/ÉZ/5-10).
Követelmény
Ld. az 5. évfolyam Ének-zene 5-10 moduljában (OKI96 MÛV/ÉZ/5-10).
Elõzmény
Ld. az 5. évfolyam Ének-zene 5-10 moduljában (OKI96 MÛV/ÉZ/5-10).
Tartalom
Ld. az 5. évfolyam Ének-zene 5-10 moduljában (OKI96 MÛV/ÉZ/5-10).
Értékelés
Ld. az 5. évfolyam Ének-zene 5-10 moduljában (OKI96 MÛV/ÉZ/5-10).

Éneklés
Szerkezet:

párhuzamos

Cél
A kifejezõ, szép éneklés, a tanult dalok tartalmi, hangulati átélése, élményszerû dalolás alkalmainak
megteremtése.
A mutálást követõ idõszakban a tiszta éneklés, egységes, szép hangzás kialakítása jól megalapozott
énektechnikával. A zenei hangzásviszonyok, arzis-tézis mozgások egyre tudatosabb átélése.
A népdalkincs bõvítése népballadákkal. Tudják a tanulók a balladákról, hogy népköltészetünk
gyöngyszemei.
A népzenei dialektusok bemutatása: Dunántúl I. és Szlavónia, Palócok II. és Alföld III. dalai.
További ismerkedés más, távoli /kelet/ népek zenéjével.
Mûzenei ismeretek bõvítése a magyar mûzene értékein keresztül a XIX.sz.végéig.
Az európai mûzene fejlõdésének bõvebb megismerése az énekes szemelvények, karmûvek ismeretével.
A kis létszámú csoportos éneklés, kamaramuzsikálás népszerûsítése. A zenei biztonság, az elõadás
önállóságának növelése. Az énekelt dalok szövegének értelmezése, a dinamikai elõírások pontos
megoldása.
A 8. évfolyam után esetleg más iskolából, évfolyamokból alakult osztály zenei ismereteinek elemzése,
hiányok pótlása, készségek azonos szintre hozása.
A zeneileg tehetséges, jó hangi adottságokkal rendelkezõ tanulók segítése, felkészítése versenyekre.
A többszólamú éneklés új lehetõségeinek megalapozása a vegyeskari hangzás kialakításával.
Az alkotó, öntevékeny zenei gondolkodás fejlesztése. A népdalok, táncos dallamok stílusos zenei
kísérete osztinátokkal, nehezebb ritmusokkal.
Követelmény
NAT I. Az éneklési készség fejlettsége terén:
I.D Az egyéni és közös énekléssel a tanulók egységes hangszínének kialakítása a vegyeskari hangzás
alapozása.
I.B.A mûdalok elõadásában a karakterek érvényesítése.
I.D.A kánonéneklés fejlettségének biztosítása szólamszámaiban növekvõ, zenei tartalmában igényesebb
kánonokkal.
Csoportos követelmény:
Tiszta éneklés, kultúrált, egységes hangzás, többszólamú éneklési készség kialakítása csoport- és
osztályszinten.
A zenei stílusok és a karakterek iránti érdeklõdés és az értékes zene iránti igény kialakítása.
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Ismerje az osztály a tanult dalok keletkezési körülményeit, a szerzõt, a lényeges zenei jegyeket.
Ismertebb zenemûvek témáinak felismerése, éneklése.
A népdalok, táncos dallamok stílusos zenei kísérete osztinátókkal, nehezebb ritmusokkal.
Egyéni követelmény:
Törekedjen a tanuló önálló, szép éneklésre az egyszólamúságban.
Törekedjen a balladák pontos, hiteles, önálló megszólaltatására.
A balladák pontos, hiteles, önálló elõadása tartalmi és formai csoportosítása
A jeles napok /ünnepek/ dalai közül a “halottak napja” a kegyelet érzését növelje a tanulókban.
Minimális teljesítmény:
Tudjon 15-20 népdalt, mûdalt kánont elõadni emlékezetbõl.
Ismertebb zenemûvek témáinak felismerése, éneklése.
Nívócsoportban:
Tudjon az osztály 15-20 népdalt és mûdalt elõadni önállóan, emlékezetbõl, megfelelõ zenei tartalommal,
kifejezõen.
Ismerje az osztály a balladák zenei és irodalmi értékét, tartalom és forma szerinti csoportosítását.
A jeles napok /ünnepek/ dalai közül a halottak napja a kegyelet érzését mélyítse a tanulókban.
Tudják és értékeljék a magyar középkor legszebb himnuszait.
A magyar gregorián zene gazdagságát megismerve szerezzenek bizonyságot a XVI. sz-i magyar zenénk
európai jelentõségérõl.
Ismerjék az európai mûzene kiemelkedõ alkotásait és énekes remekmûveiket a klasszikus
zeneirodalomból.
A romantikus dalok közül két dal biztos ismerete, emlékezetbõl való éneklése.
Tudjon az osztály igényesebb nehézségû 2 és 3 szólamú dalokat, karmûveket elõadni.
Egyéni követelmény:
Hangi adottságainak megfelelõen törekedjen a tanuló önálló, szép éneklésre az egyszólamúságban,
önállóan alkalmazza a tempó és dinamikai jeleket.
A 15 népdal, mûdal ismerete mellett rendelkezzen alapvetõ ismeretekkel, -elemzõ készséggel, -mûfaji
ismeretekkel, -formai ismeretekkel
Rendelkezzék a többszólamú éneklés alapvetõ készségével.
Vegyen részt évfolyamában kisebb csoportban, kamara éneklésben.
Függõség: A 8. évfolyam éneklés minimum szintjének ismerete.
Az elõzõ évek alatt tanult dallamok éneklése, összes versszakkal emlékezetbõl. Biztos intonáció, jó
artikuláció, fejlett kottaolvasási készség.
Nívócsoportoknál:
Biztos intonáció. Fejlett kottaolvasási készség. A hangképzési mechanizmus automatikus használata. Jó
artikuláció.
Elõzmény
A haza földrajzának szintetizáló rendszerezése, a természeti adottságok, társadalmi és gazdasági jellemzõk
ismertetésével a hazai nagytájak átfogó áttekintését adni.
Megmutatni nagytájaink egyedi sajátosságait, eltéréseit, a gazdasági fejlettség és lehetõségek különbségeit,
ezek okait.
Megismertetni a tanulókkal nagytájaink valós környezeti állapotát, az egyéni felelõsségvállaláson is alapuló
környezettudatos magatartás és gondolkodásmód fejlesztése.
Tartalom
1. -Magyar népdalok:
Népballadák: Kádár Kata..., Gõgös feleség...
Jeles napok /ünnepek/ dalai: D: 423 O. Jönnek, jönnek...D:507,
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A kapuban’ ja szekér...D:511 Zörög a kocsi...D: 518 , Isten veled, édesanyám...D: 537.
Halottak napja /Aj, sirass édesanyám...D: 379.- Az hol én elmegyek...D: 382.
Hazai nemzeti és etnikai kisebbségek dalai /Ancsurka a ládád...166.
Csipkebokor zöld levele...162.
2. -Más népek dalai: -Kelet zenéje: Japán, indiai, kínai népzenék: Szakura...japán, Hashivenu...Izrael, Zöld
sûrûségben...kínai
3. -Magyar mûzenei szemelvények a középkortól a XIX.sz-ig
a. Középkor: Gregorianum
Himnusz László király tiszteletére /XII.sz.Várad/, /Magyar Gregorianum hanglemez: V: B/8./
XVI.sz. végérõl -/Gyöngyös /-Patai Graduáléból /hanglemezen is V: B/7. Magyar Gregoriánum/
XVI.sz. Gyergyai Albert Argirus-széphistóriája a XVI.sz. végérõl D: 56
b. Históriás dallamok: História az vitéz Hunyadi János vajdáról 1560
Mátyás királyról szóló históriás ének 1570
c. Virágénekek /Pálóczi Horváth Ádám “” és új, mintegy ötödfélszáz éneke” c. gyûjteményébõl /1813/,
Ej haj gyöngyvirág /Szabolcsi B.: A magyar zenetörténet kézikönyve 78.o./
4. Karének:
Többszólamúság: Igényes kánonok,
Egyszerû kórusmûvek
5. -Az európai mûzene kialakulása
Énekes szemelvények a klasszikus irodalomból:
J. Haydn: Ha jõ a csendes alkony..., Egykedvûség dala...
W.A. Mozart: ”, felvirradt a szép óra!..., A mormotás fiú dala...
L.v. Beethoven vokális mûveibõl: Százszorszép, Urián földkörüli utazása...
6. Énekes szemelvények a romantikus irodalomból:
F. Schubert, R. Schumann dalaiból, témáiból:
F. Schubert: A patak bölcsõdala..., Már olvad... R. Schumann: A rózsa, a gerle...
Javaslat a következõ népballadák tanítására: Dobszay László: A magyar dal könyve alapján
Kõmûves Kelemen balladája D:28.
Vígballadák: Csodahalott D:287.
Balladaszerû énekek, történelmi dalok: “ Ifjú Mátyás király” olyan álmot látott D:288
Nívócsoportban:
Az elõzõek mellé:
1. - Más népek dalai: /Kelet zenéje: A szigetvilág zenéje/
2. -A magyar mûzenei szemelvények a XIX. sz. végéig:
Középkor: Szent László himnusz, XII. sz. vége Nagyvárad, “Regis, regum, civis, ave!” /Magyar
Gregoriánum hanglemez: V: B/8./
Improvizáció:
Az alkotó, öntevékeny zenei gondolkodás fejlesztése:
A népdalok, táncos dallamok stílusos zenei kísérete, variációi nehezebb ritmusokkal, osztinátókkal.
Alkalmas népdalok mozgással történõ átélése.
Karének:
népdalok, népdalfeldolgozások, igényes kánonok, 2-3 szólamú mûvészi értékû kórusmûvek
könnyebb divisivel, vegyeskarok 3 szólamban.
Javaslat: A következõ népballadák tanítására: Dobszay László: A magyar dal könyve - alapján Kádár Kata
D:281.
Gõgös feleség /Szegény legény voltam/ D: 290.
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Értékelés
A felzárkóztatásból adódó különbségek segítõ értékelése, elsõsorban szóban dicsérettel, javításra buzdítással.
Ennek következménye az objektív osztályzat.
A zenei tevékenységekben való aktív részvétel, a gyakorlati készségek fejlõdése a memorter énekes
anyag elsajátításának minõsége, az ismeretek önálló alkalmazása az értékelés alapja. Az osztályzatokban
mindenkor tûnjön ki az egyes tanulók saját képességéhez mért fejlõdési szintje.
Feltételek
Személyi feltétel: szaktanári végzettség /ELTE Tanárképzõ énektanár szak/.
Zeneakadémia középiskolai énektanár- karvezetõ szak, Tanárképzõ Fõiskola ének-zene -karvezetés
szak./
Tárgyi feltétel:
megfelelõ minõségi zongora vagy pianínó,
hangvilla, metronóm
szemléltetõ eszközök: Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához- kronológiai táblái
hasznos a saját tanári gyûjtemény
Lukin László- Ugrin Gábor: Ének-Zene a gimnázium I.-II.-III- osztálya számára
Druckner Péter: Dalgyûjtemény I.-II.
B.Horváth Andrea: Ünnepeljünk!
Kodály Zoltán: Bicinia Hungarica I-IV.
Kodály Zoltán: Egynemûkarok
Bartók Béla: 27 egynemûkara
Ezer év kórusa: Forrai Miklós szerkesztése
Ötszáz év kórusa: Forrai Miklós szerkesztése
Pálóczi H. Ádám: ” és új mintegy ötödfélszáz éneke,
Magyar Gregoriánum V. hanglemez
Javallt dalok: Dobszay László: A magyar dal könyve-bõl választva.
Szabolcsi Bence: A magyar zenetörténet kézikönyve
Kárpáti: Kelet zenéje
Javasolt dalok és forrásai:
-Dobszay László: A magyar dal könyve
Kádár Kata...275
Gõgös feleség...290
Kõmûves Kelemen balladája..28
Csodahalott...287 víg ballada
“Ifjú Mátyás király” olyan álmot látott...288
Balladaszerû énekek, történelmi dalok
Aj, sirass édesanyám...379
Az hol én elmegyek...382
-Jönnek, jönnek...507
A kapuba’ ja szekér...511
Zörög a kocsi...518
Isten veled, édesanyám...537
-Drucker Péter: Dalgyûjtemény I.
Ancsurka a ládád...szlovák nd.166
Csipkebokor zöld levele...román nd.162
Europa Cantat VIII. füzet
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Hasivenu...izraeli nd.43.o.
Szakura...japán nd. 40.o.
Szabolcsi Bence: A magyar zenetörténet kézikönyve
Históriás énekek: “Néktök emléközöm”
História a vitéz Hunyadi János vajdáról /1560/,19 oldal/ a dallam
“Árpád vala fõ az kapitányságban...”,Mátyás királyról szóló históriás ének /1570/
Drucker Péter: Dalgyûjtemény II.kötete 19 oldal / b dallam
L.v.Beethoven: Urián földkörüli utazása...112
L.v.Beethoven: A mormotás fiú dala...113
J. Haydn: Ha jõ a csendes alkony...103
W.A Mozart: ”, felvirradt a szép óra!...104.
Szabó Helga: Énekes improvizáció az iskolában III.
Kínai dallam: Zöld sûrûségben táncoljunk...30.
Lukin László-Ugrin Gábor: Ének-zene I.-III. Gimnázium
F. Schubert: A patak bölcsõdala...,Már olvad ó...kánon
R. Schumann: A rózsa, a gerle

Ritmus
Szerkezet:

párhuzamos

Cél
A zenei hallásképzés és a ritmuskészség fejlesztése.
A mind tudatosabbá váló begyakorolt kottaolvasás.
Ritmikai, metrikai készségek fejlesztése a ritmus hallás, hangoztatás, olvasás és írás funkcióiban.
A ritmus jelentõségének felismertetése más mûvészeti ágakban /irodalom, képzõmûvészet, tánc/ és a
természetben. /környezeti, természeti ritmusok ismerete/
A zene, a zenei mozgás idõbeli lefolyásának, kifejezõerejének átélése.
A zenei fantázia kibontakozása, bátorság, önállóság elérése a kreatív megnyilatkozásokban is.
A zene és mozgás kapcsolatának felismerése, a munkaritmustól a magyar nép és más népek táncain
keresztül. Tánc és drámajáték.
Követelmény
NAT III.
A zenei élményekbõl induló elvonatkoztatás a ritmikai és dallami elemek megismerését, felismerését és
megszólaltatását szolgálja.
III. A-Irott kottakép ritmusának felismerése, megszólaltatása.
Ritmushangoztatás egy- és több szólamban.
Egyszerû ritmuskánon páros ütemben.
Csoportos követelmény:
A tanult ritmuselemek, ritmusképletek, metrumok felismerése, lejegyzése.
A magyar népzene jellegzetes ritmusformái /a kanásztánc, a hajdútánc, a verbunkos, a mazurkaszerû
ritmus./
Egyéni követelmény:
Ismert dalok, zenei témák ritmusának hangoztatása emlékezetbõl. A könnyebb dalritmus írása.
Minimális teljesítmény:
Ismerje a tanult ritmuselemeket, ritmusképleteket és metrumokat.
Ismert népzenei, mûzenei szemelvények ritmusának megszólaltatása.
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Nívócsoportban:
Ismerje fel a tanuló hallás után a különbözõ korok táncait jellegzetes ritmikájuk, lüktetésük, jellegük
alapján.
Ismerjék meg a magyar táncdialektusokat és jellegzetes ritmusaikat.
Egyéni követelmény:
Könnyebb hangzó ritmusok, dallamok ritmusának felismerése, lejegyzése.
Figyeljék meg a ritmus differenciálódását zenetörténeti korszakokban.
Elõzmény
A 8. évfolyam ritmikai minimum szintjének ismerete.
Az elõzõ évek ritmikai ismereteinek készségszintû tudása, alkalmazása.
Megosztott figyelem képessége./ Többszólamúságban /
Tartalom
A zenemûvekben, népdalokban elõforduló nehezebb ritmusok, ritmusképletek, metrumok megismerése.
/pontozott, átkötött ritmusok, nyolcad értékû metrumok/
Ritmusgyakorlatok egy- és többszólamban, ismert ritmuselemekkel, a tanult metrumokban.
Táncritmusok: A munka ritmusa, szertartások táncritmusa, kanásztánc ritmus, kolomejka, mazurka,
szinkópáló ritmusok énekes anyaga, ritmikája.
Magyar néptáncok: karikázó, csárdás
Más népek táncai: menüett, mazurka, keringõ
Nívócsoportban:
Ritmushangoztatás negyed, nyolcad, tizenhatod értékekkel, nehezebb képletekben páros és páratlan
ütemekben ismert ritmuselemkkel, a tanult metrumokban, egy- és több szólamban.
Igényesebb ritmuskánon páros és páratlan ütemekben.
A ritmus változásának, jelentõségének megfigyelése az egyes korszakokban.
A reneszánsz énekes szöveghez igazodó ritmikája.
A barokk mozgalmas polifon szövésû ritmusvilága, a bécsi klasszikusok egyszerûbb ritmusfordulatai.
A romanticizmus bonyolult ritmusai, változó ütemei.
A ritmushangszerek alkalmazása. /köcsögduda népzenéhez, dobok, triangulum, csörgõdob, csengõ,
claves mûzenéhez./
Értékelés
Ellenõrzés és értékelés a tanítási órák folyamatában, közös és egyéni tevékenység közben, tanítási
szakaszonként a követelményekben meghatározott csoportos és egyéni szinteknek megfelelõen történik.
Számonkérésre az elõírt követelmények teljesítésének szintjén, szóban és írásban is minden órán sor
kerülhet.
Egyéni számonkérés: -Énekes számonkérésnél a ritmus, tempó pontossága.
Kottaismeret foka, ritmikai biztonság.
Önállóság a többszólamúság képviseletében.
Alkotó feladatok teljesítése, eredetisége.
Az osztályzatot szóbeli értékelés is kísérje.
Az értékelés reálisan tükrözze a tanulók felkészültségét, adjon lehetõséget a helyes önértékelésre.
Feltételek
Tárgyi feltételek: metronom, ütõhangszerek, megvásárolható és házi készítésû ritmuskártyák, hangjegyfüzet,
kottavonalas mágneses tábla.
Kodály Zoltán: Ötfokú zene III. IV. kötet, 333 olvasógyakorlat
Kodály Zoltán: Huszonnégy kánon fekete billentyûkön
Szõnyi Erzsébet: Zenei írás-olvasás módszertana-gyakorló füzetei: 2. és 3.
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Kodály-Ádám: Énekes könyv, Általános iskola, 8. osztály. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1994. ISBN 963 18
5632 1 855.

Zenei olvasás, írás
Szerkezet:

párhuzamos

Cél
A zenei olvasás-írás, a reprodukciós képesség fejlesztése.
A kottaolvasási készség erõsítése violinkulcsban.
Zenei jártasság kialakítása a zenei olvasás tevékenységében.
A zenei írás, mint a hallásnevelés kontrollja.
A kottaolvasás tudatosságának fejlesztése a feladatok minõségi, mennyiségi szintjén. Az olvasás
tempójának gyorsítása. A folyamatos kottaolvasás.
A kottaolvasás a zenével való találkozás alapvetõ eszköze.
Követelmény
NAT III.
A zenei írás-olvasás készségei, a reprodukciós képesség fejlesztése.
III. B.-Könnyû, rövid dallamok kottaolvasása elõkészítés után közösen.
Az öt- és hétfokú dalok utószolmizálása kottából.
III. C. -Ismert könnyû öt- és hétfokú dallamok, népdalrészletek írása megadott kezdõhanggal.
III. D. -Kottaolvasás gyakorlása 2# és 2b elõjegyzésû egyszerû ritmusú, kis hangkészletû dallamokkal.
Csoportos követelmény:
Tudja az osztály a tanult dallami, ritmikai elemeket, képleteket, hangközöket felismerni, kottáról
leolvasni.
Ismert dalok, zenei témák ritmusának hangoztatása emlékezetbõl.
Tudjanak a tanulók ismert dalokat, dallamokat önállóan emlékezetbõl, stílushûen énekelni.
Ismerjék a diatónia hangközeit hallás után és hangjegyrõl.
Tudjanak két- és háromszólamú kánont énekelni.
Az abszolút rendszer alapos ismerete.
Egyéni követelmény:
Törekedjen a tanuló a dallamok önálló, szép elõadására, tiszta intonálására.
Legyen tájékozott a vokális és hangszeres partitúrákban 2-3 szólamúságig.
Minimális teljesítmény:
Ismert dalok, dallamok éneklése.
Tudjon ismert egyszerû dallamokat lejegyezni 2# és 2b elõjegyzéssel.
Nívócsoportban :
Legyenek képesek egyszerû két- és háromszólamúság megszólaltatására ritmikai és intonációs
biztonsággal 3# és 3b elõjegyzéssel.
Egyéni követelmény:
Tudjon a tanuló egyszólamúságot segítség nélkül, többszólamúságot megfelelõ elõkészítõ segítséggel
énekelni.
Elõzmény
A zenei olvasás-írás 8. évfolyam minimum szintjének ismerete.
Biztos olvasási készség a megismert elõjegyzésekben 2# és 2b -ig.
Íráskészség megfelelõ szintje.
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Megfelelõ mennyiségû dalanyag ismerete.
A violinkulcs és basszuskulcs ismerete.
Alapfokú tájékozódás a vokális zene partitúráiban.
Tartalom
Dalok, dallamok, zenemûvek témáinak éneklése violinkulcsban kottáról.
Biciniumok, kánonok, többszólamú éneklési gyakorlatok.
A kottaolvasás összekapcsolása az énekléssel.
A tanult hangnemek ismerete 3# és 3b elõjegyzésig.
Intonációs gyakorlatok: Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán! kottájából.
Memóriát fejlesztõ gyakorlatok.
Ismert dallamok írása violinkulcsban a tanult hangnemekben.
Nívócsoportban:
Többszólamú éneklési és hallásfejlesztõ gyakorlatok.
Ismert és könnyû ismeretlen dallam olvasása.
ABC-s törzshangok írása F kulcsban. /basszuskulcsban/
Tájékozódás a vonalrendszeren.
Karének:
Egyszerû két- és háromszólamú mûvek, népdalfeldolgozások, klasszikus vokális mûvek, romantikus
kórusmûvek éneklése ritmikai, dallami intonációs elõkészítés után.
Értékelés
Amennyiben több osztályból tevõdnek össze a tanulók mielõbbi feladat a kottaolvasási ismeretek
kiegyensúlyozó pótlása ötletes faladatokkal
A dalok, dallamok megismerésénél, értékelésénél a zene kerüljön elõtérbe a készségfejlesztés szándékán
belül.
Többszólamúságnál külön figyelmet igényel a férfikari hangzás megvalósítása, segítése csoportos
szinten.
Kísérettel ellátott darabok csak kísérettel együtt taníthatók, minõsíthetõk. /Jó részük szakosított tantervû
ének-zene könyvekben megtalálható/.
Elemzésnél a kíséret sokat segíthet a forma, moduláció megállapításában.
Az elemzés önállóságát érdemjeggyel értékeljük.
(-A zeneiskolai tanulók fokozott bevonása az órai feladatokba.)
Az írásbeli munkát érdemjeggyel értékeljük a témaegységek lezárásakor.
Feltételek
A ritmikai fejezetben felsoroltakon kívül:
Tárgyi feltétel:
zongora, hangjegyvonalas tábla, füzet, hangoszlopkocka, applikációk, dallam és ritmuskártyák,
ritmushangszerek, lemezjátszó, magnetofon, CD.
Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán! füzete
Kodály Zoltán: Tizenöt kétszólamú énekgyakorlat.
Szõnyi Erzsébet: Zenei írás-olvasás gyakorló füzetei: 2.,3.füzete.
Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlat: I-II.
Dobszay László: A hangok világa, Zenei olvasókönyv
Lukin László-Ugrin Gábor: Ének-zene, gimnázium I-III. oszálya számára.963 1863050, Nemzeti
Tankönyvkiadó Rt., Bp. 1995.
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Zenei ismeretek, zenei hallás
Szerkezet:

párhuzamos

Cél
A zenei iránt érdeklõdõ, mûvelt fiatalok nevelése.
A magyar népzene régi és új stílusának felismerésében elemzésében való jártasság kialakítása, zenei
alapismeretek rendszerezése.
A népdalokkal való rendszeres foglalkozással neveljen a hagyományos értékeink megbecsülésére,
szeretetére.
A többszólamú éneklési és hallási készség fejlesztése. Zenei alkalmazkodóképesség, figyelemmegosztás
fejlesztése.
Megbízható hangközhallás kialakítása.
A zenei szerkezet, forma változatosságának összefoglaló rendszerezése a zenetörténeti korszakokban.
Elméleti ismeretek alkalmazása a zenei megértés folyamatában, az alkalmazási képesség fejlesztése.
Jártasság a zenemûvek alkalmazásában.
Követelmény
NAT
A zenei hallás fejlesztése
I.B -A népdalok jellemzõ elõadásmódja szerint: oldottabb metrikájú parlando, szabadabb rubato és a feszes
giusto lüktetéssel történõ éneklés. Mûdalok megfelelõ karakterû elõadása. Magyar népdalok, a hazai nemzeti és
etnikai kisebbségek, a szomszéd és más népek dalai.
III.A -Az öt- és hétfokú dalok dó helyének megkeresése 2# és 2b elõjegyzés esetén. A tanult és gyakorolt
hangközök felismerése kottából.
IV.A -A zenei korszakokhoz kapcsolódó zenei formák és mûfajok megkülönböztetése.
II.C -A zenei stílusokban a stíluskorszakokhoz tartozó zenei formák felismerése.
Csoportos követelmény:
Tudja az osztály a tanult dallami, ritmikai elemeket, képleteket, hangközöket írásban felismerni, kottáról
leolvasni.
Az ismert zenei anyagot alkotó módon, improvizative kezelni.
Tudjanak zenei témákat hallás után felismerni, a mû részletének jellemzõit önállóan bemutatni.
Egyéni követelmény:
Ismerje a tanuló a népzenei stílusokat és a tanult, ismételten halott zenei mûfajokat.
Legyen képes a hangközök felismerésére írott kottában.
Legyen tájékozott a stílustörténeti korokat jellemzõ zeneelméleti, mûfaji, formatani kérdésekben.
Minimális teljesítmény:
Ismerje a népzenei stílusokat és mûfajokat.
A tanult dallami, ritmikai elemek, képletek, hangközök ismerete, kottából való felismerése.
A tanult hangnemek, zenei formák, mûfajok ismerete.
Nívócsoportban:
Tudjanak zenei témákat, karaktereket hallás után megkülönböztetni.
Legyenek képesek a hangnemi kitérés felismerésére, meghallására.
Egyéni követelmény:
Ismerje fel a zenei stílusokat jellemzõ mûvek alapján.
Tudja a dó helyeket meghatározni 3# és 3b elõjegyzésig, legyen képes hangkészlet felismerésére,
záróhang megállapítására, könnyû olvasógyakorlatok lapról olvasására, motívumok lejegyzésére.
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Elõzmény
A zenei ismeretek, zenei hallás 8. évfolyamban meghatározott minimum szintje.
Az elmúlt évek népzenei anyagának biztos ismerete.
A hangnemekben való jártasság.
Az ismert formák, mûfajok és példák összehasonlító jellegû alkalmazási készsége.
Tartalom
1. -Régi és új stílusú népdalok formai, szerkezeti, hangnemi, elõadásbeli elemzése.
Magyar népzenei mûfajok / Az elõzõ évek anyagának rendszerezése, ismétlése/: balladák, betyárdalok,
ivónóták, siratók, katonaság, párosítók, táncnóták, életképek, lakodalmas dalok.-/témák szerint/
2. -A tanult ritmikai, dallami elemek kottáról való felismerése, alkalmazása a tanult hangnemekben, 3# és 3b
elõjegyzésig.
3. -Hangközök felismerése írott kottában, hangközéneklés dallamban, kézjelrõl felbontva és együtthangzásban.
Elméleti ismeretek: Az oktávnál nagyobb hangköz: a nóna.
4. -Minore- maggiore összefüggés.
Dúr és párhuzamos moll hangsorok ismerete: 3#, 3b-ig.
Dúr-moll tonalitás. Alaphelyzetû dúr-moll hármashangzat. A kadencia.
Dallami többszólamúság.
5. -Hangszínek felismerése
Idõmérték, tempó kombinációi: Andante cantabile
Moderato assai
Allegro ma non troppo, Allegro assai, Prestissimo
6. -Formai ismeretek: Dalforma. Rapszódia.
Nívócsoportban
az elõzõek mellé:
Az ötfokúság hangközei
Modális hangsorok
7. -Hangnemi kitérés
Dúr-moll hármashangzat és megfordításaik
A kromatikus hangsor
Szabad formák
Fantázia - a meghallgatott példák alapján.
Énekléssel, ismételt zenehallgatással a formára, mûfajra vonatkozó ismeretek rendszerezése.
Értékelés
Összegezéseknél alkalmazhatunk rövidebb írásbeli szintfelméréseket érdemjegyre.
Feltételek
Tárgyi feltétel:
zongora, hangjegyvonalas tábla, applikációk, dallam és ritmuskártyák, ritmushangszerek, tanulói
hangjegyfüzet, lemezjátszó, magnetofon, CD és lemezek, kazetták.
A már eddig is megjelölt szakirodalmi gyûjtemények mellé:
Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához-kronológiai táblák
Dobszay László: A magyar dal könyve
Lukin L.- Ugrin Gábor: Ének-zene gimnázium I.-III. tanulói segédlet
Drucker Péter: Dalgyûjtemény I.-II tanulói segédlet
Kodály Zoltán: Bicinia Hungarica: I-IV.
Kodály Zoltán: Tizenöt kétszólamú énekgyakorlat -tanulói segédlet
Szabolcsi Bence: A magyar zenetörténet kézikönyve-tanári segédlet
Szõnyi Erzsébet: A zenei írás-olvasás módszertana I.-II.-Gyakorló füzetei: 2-3.
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Darvas Gábor: A zene anatómiája
ISBN 963 330 013 4 Z 6934 Zenemûkiadó, Bp., 1974. tanári segédlet
Zenei lexikonok
Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I-II. Zenemûkiadó, Bp.1977.
Kodály Z. -Vargyas L.: A magyar népzene ,Zenemûkiadó, Bp.1969. tanári segédlet
Kodály Zoltán: Gyermek- és nõikarok, Zenemûkiadó, Bp. 1972. tanulói segédlet

Zenehallgatás, zeneirodalom
Szerkezet:

párhuzamos

Cél
A zenehallgatás céljai a 9. évfolyamban:
A zenei mûveltség megalapozása.
A folyamatosan egy intézménybe járó tanulók zenei ismereteinek további bõvítése valamennyi stílusban.
A különbözõ intézményekbõl új iskolába került tanulók tudásának felmérése a hangszínhallás,
zeneirodalmi stíluskorok ismerete, mûelemzõ tájékozottság, zenei formák, mûfajok területén. /Ezek után
az esetleges hiányok pótlása./
Irodalmi, képzõmûvészeti, történelmi ismeretek kapcsolata a zenével.
Képesség az összefüggések meglátására.
Követelmény
NAT IV. A zeneértõ és érzõ képesség fejlesztése.
IVB. Összefüggések meglátása a zenei korok, történelmi események, a képzõmûvészet és irodalom között.
Zenei mûfajok, egyszerû formák jellegzetességeinek felismerése.
IVA.-A zenei korszakokhoz kapcsolódó zenei formák, mûfajok megkülönböztetése.
A zenei stílusokban, a stíluskorszakokhoz tartozó zenei formák felismerése.
IVB.-A meghallgatott zenemûvekben elõforduló hangszerek, hangszeres együttesek, zenekarok hangzásának
megfigyelése.
IVB.-Összefüggések meglátása a zenei korok történelmi események, a képzõmûvészet és irodalom fejlõdése
között. Keresztkapcsolatok a zenével.
Csoportos követelmények:
Népzenei stílusok, mûfajok ismerete és elemzése.
A zeneelméleti ismeretek alkalmazása dalok, témák, zenemûvek elemzése kapcsán.
A legfontosabb zenetörténeti korszakok ismerete, zenei stílusuk jellemzõinek felismerése.
Hangszerek, hangszeres együttesek, zenekarok hangzásának felismerése.
Egyéni követelmény:
A zenetörténeti korszakokról és stílusjegyekrõl legyen képes szóban is számot adni.
Ismerje fel a meghallgatott zenemûvekben elõforduló hangszereket, hangszeres együttesek, zenekarok
hangzását.
Minimális teljesítmény:
A legfontosabb zenetörténeti korszakok ismerete, zenei stílusok jellemzõinek felismerése többször halott
zenemûvekben, részletekben.
Nívócsoportban:
Zenetörténeti korszakok jellegzetes, meghatározó stílusjegyeinek megismerése, felismerése, a
zenemûvek meghatározása során.
Hallás után vagy kottaképrõl a tanult zenemûvek felismerése és megszólaltatása /stílusjegyek, mûfajok,
elõadói apparátusok / kottaképrõl.
Témák felidézése emlékezetbõl.
Egyéni követelmény:
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A tanult részletek alapján adott mû felismerése, az ismeretanyag szóbeli megfogalmazása - ez lehet
feleletszerû vagy rövidebb írásbeli beszámoló -.
Elõzmény
A zenehallgatás és zeneirodalom 8. évfolyamban meghatározott minimum szintje.
Fejlett koncentráló képesség.
Fejlett zenei emlékezet az azonosság, hasonlóság, különbözõség felismerésére.
A zenei szakkifejezések ismerete.
A zenei anyaghoz kapcsolódó irodalmi, képzõmûvészeti, történelmi ismeretek.
Tartalom
1. Magyar népzene:
Magyar népballadák: Fiam, fiam Balind vitéz -A csuda-halott románca
történelmi dalok-balladaszerû énekek
Jeles napok: Lakodalom -Pärta.., Menyasszony sirató...
Halottak napja: Halottsirató...
Rajeczky Benjamin: A magyar népzene: I.-II.-III.
2. Más népek dalai:
Kelet zenéje: japán, indiai, kínai népzenék
3. A magyar középkorból:
Mária énekek: Salve sancte Parens A/1
Salve regina- az énekes iskolás gyermekek állandó bevonulási éneke a szereplések alkalmával B/1
Halotti beszéd -A Pray Kódexbõl / régi / magyar irodalmunk becses darabja/
4. Az európai mûzene kialakulása:
Egyszólamúság: -trubadurzene: világi, anyanyelvû szerelmi líra
/ “-Il lamento, di Tristano”, -”Dudautánzás”: “Ez a lábom”, Si anc nuills...XII.,XIII. sz.
5. Szemelvények a Barokk zene irodalmából:
A. Vivaldi: d-moll Concerto grosso Op. 3., No.11.-I- tétel
Énekes összekapcsolás: Kodály Zoltán: 15. kétszólamú énekgyakorlata 12. darabjával.
J.S. Bach: h-moll Mise-részlet: Gloria BWV 232
G.F. Händel: F-dur orgonaverseny op. 4., I.- tétel
6. Énekes szemelvények a klasszikus irodalomból:
J. Haydn: Az évszakok-részletek: Viharkórus, Simon gazda áriája
J. Haydn: D-dúr Csemballóverseny-III. tétel
W.A Mozart: d-moll zongoraverseny részlet: I. tétel
L.v. Beethoven: D-dúr hegedûverseny, részletek: III. tétel, Rondótéma
7. Szemelvények a romantikus irodalomból:
G. Verdi: Nabucco- opera részlet
J. Brahms: Magyar táncok: 19. Magyar tánc
Liszt Ferenc: Les Préludes- szimfónikus költemény
F. Schubert: Erlkönig, A muzsikához...
8. Hangszerismeret: W.A Mozart: 12 Duó két kürtre, KV 487.No.12.Allegro
Kamaraegyüttesek: L.v. Beethoven: Für Elise, Woo.59.
A romantikus nagyzenekar: H. Berlioz: Fantasztikus szimfónia, op.14.
9. Impresszionizmus: M. Ravel: Bolero
10. XX.sz. amerikai zene: G. Gershwin: Porgy és Bess- részletek
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Nívócsoport:
Más népek dalai: Kelet- A szigetvilág zenéje
10. -Magyarország és az európai kultúrák népzenéje /Bartók Béla zenéjében, Mikrokozmosz, Hegedûduók,
Román népi táncok/
A mûzene és népzene kapcsolata Bartók, Kodály mûvei alapján
11. -A verbunkos zene és mûzene kapcsolata: Bihari, Lavotta, Erkel
12. -A zene szórakoztató funkciói a zeneirodalomban. Táncok a zenében.
13. -A jelenkor magyar zenéje: Kodály Zoltán: Galántai táncok
Bartók Béla: Concerto
Kurtág György: Játékok / zongorára/
Mihály András: Apokrifek, III. tétel Agitato
Sugár Rezsõ: Hunyadi /Hõsi ének/ No.L. Bevezetõ kórus
Értékelés
Csoportos és egyéni értékelés.
Szerkezeti összehasonlítások sok énekelhetõ motívum beépítésével.
Társmûvészetekkel való kapcsolódások észrevétetése, egy-egy témát tanuló is feldolgozhat
Ismétlésen alapuló tudásszint emelés, értékelés.
Rendszerezés: mûfajok, korszakok, országok, /más elemek/ szerinti rendezése, részvétel, aktivitás.
Konkrét kérdések a zenehallgatáshoz, többszöri meghallgatás után kérhetõ számon.
Spontán vélemények karakteres zenék esetében
Fantázia alkotó jellegû felhasználása, értékelése.
Megfelelõen elõkészített, énekelhetõ vagy ritmizálható elemeket megszólaltatott feldolgozás alkalmával
lehet érdemjegy céljából írásos beszámolót kérni. Eredményes az érdekes, ötletes forma alkalmazása.
/Anagramma, keresztrejtvény, zenei totó, térkép kitöltése, hiányos kotta, szöveg kitöltése stb./
Feltételek
Személyi és tárgyi feltétel a 8. évfolyam szerint.
Ajánlott hanglemezek: -Gimnáziumi lemezsorozat
Nyolcadik daloskönyvem zenehallgatási hangkazettája, Apáczai Kiadó
Magyar Gregorianum sorozat
Musica Hungarica
Musica Mundana sorozat-Szabolcsi Bence
Javasolt zenehallgatási anyag:
1. Magyar népzene:
Rajeczky Benjamin: A magyar népzene 3. I. A Hungaroton LPX 18050-53
8. Fiám, fiám, Bälind vitéz...ballada
10.b Hová mész te árva... ballada
W.A/9 Pärtá, pärtá...Lakodalmas Nyitra
10.Mennyasszonysirató...Moldva
III.A Hangszeres népzene: 4/a “Szögény csárdás” parasztzenekar, Tolna m.
b. Friss
5/a “Lassú magyaros” Kettõs furulyán, Erdély
b.”Medrés”
9/a Eddig vendég -Hegedû és gardon, Erdély
b.”Lakodalmi mars”
III.B. 2/b Erre gyere rózsám hosszú furulyán, Somogy m.
5/a-b-c “Dudautánzás”: “Ez a lábom” Sopron m.
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6/a Kun verbunk Alföldi cigányzenekar , Pest m.
8/a “Régi ritka magyar “ Táncdallamok, Erdély-falusi cigányzenekar
2.Magyar középkor:
Magyar Gregoriánum 6. Dobszay-Szendrey SLPX 12170
A/1. Salve sancte Parens
B/1. Salve regina
B/6. Halotti beszéd
3. Európai mûzene: Trubadúrzene-”Si anc nuills...”
Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához,XII., XIII.sz.
/középkor/-Moniot d’Arras: Nyári ének
”Il lameto di Tristano”-tánc dudakísérettel
Peire Vidal: Poiz tornaz /Egy trubadúr Magyarországon/
J.Brahms: 19 Magyar tánc
L.v. Beethoven: Für Elise, Woo.59.
W.A.Mozart: 12 Duó két kürtre KV 487.12.Allegro
H.Berlioz: Fantasztikus szimfónia op.14. Boszorkányszombat
Táncok a zenében.

Ének-zene 10.
Szerkezet:

párhuzamos

Részei
Éneklés
Ritmus
Zenei olvasás, írás
Zenei ismeretek, zenei hallás
Zenehallgatás, zeneirodalom
Óraszám
Iskolai:
37 óra
Tanítási ciklus
1 óra / 1 hét
Cél
Ld. az 5. évfolyam Ének-zene 5-10 moduljában (OKI96 MÛV/ÉZ/5-10).
Követelmény
Ld. az 5. évfolyam Ének-zene 5-10 moduljában (OKI96 MÛV/ÉZ/5-10).
Elõzmény
Ld. az 5. évfolyam Ének-zene 5-10 moduljában (OKI96 MÛV/ÉZ/5-10).
Tartalom
Ld. az 5. évfolyam Ének-zene 5-10 moduljában (OKI96 MÛV/ÉZ/5-10).
Értékelés
Ld. az 5. évfolyam Ének-zene 5-10 moduljában (OKI96 MÛV/ÉZ/5-10).
Feltételek
Ld. az 5. évfolyam Ének-zene 5-10 moduljában (OKI96 MÛV/ÉZ/5-10).

98. oldal
103. oldal
104. oldal
106. oldal
108. oldal
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Éneklés
Szerkezet:

párhuzamos

Cél
Az élményekbõl fakadó aktív éneklési kedv fenntartása, az éneklési kultúra továbbfejlesztése.
A zenei nevelés eredményéül bontakozzon ki a tanulóban az értékes zene iránti személyes igény az újra
átélésre, az öröm élményére, a zenével való ismételt találkozásra.
A magyar népdalok új stílusának alapján a témaválasztás, a szöveg tartalmi megfigyelése.
A népdalanyag bõvítése, rendszerezése.
A klasszikus és romantikus dal-irodalomból további szemelvények, témák elsajátítása. Fokozódó
érdeklõdés a zenei stílusok és karakterek iránt.
Összehasonlítás: népzene és európai mûzene formaalkotó hatásai között.
A személyiség és a zenei ízlés formálása, annak elérése, hogy átérezzék, átéljék a tanulók a zene
életszépítõ hatását. Ismerjék fel, hogy a zene értékeihez minden fiatalnak joga van, csak tanulni kell!
Követelmény
NAT követelmények a 10. Évfolyam befejezésekor:
I. Az éneklési készség fejlettsége terén
I.A - Tiszta, éneklés, kultúrált, egységes hangzás, többszólamú éneklési készség csoport- és osztály-szinten.
Magyar és nemzetiségi népdalok, szülõföld dalainak igényes képviselete a népdalok jellemzõ elõadásmódja
szerint.
I.B - Alakuljon ki a tanulókban a zenei stílusok és karakterek iránti érdeklõdés és az értékes zene iránti
igény.
I.D - Egyszerû kétszólamúság megvalósítása kifejezõen, tisztán, emlékezetbõl, csoportosan és osztály
közösségben.
I.D - Kánonéneklés továbbfejlesztése. Többszólamú éneklés új lehetõségeinek ismerete a vegyeskari
hangzás kialakításával.
Csoportos követelmény:
Tudjon az osztály 15-20 dallamot emlékezetbõl, tisztán, zenei pontossággal, a dal hangulatának
megfelelõen énekelni.
A magyar népdalok új stílusának alapján a témaválasztás, a szöveg tartalmi megfigyelése.
A népdalanyag bõvítése, rendszerezése.
Ismerjék a magyar dal legjelentõsebb stíluscsoportjait.
Tudjon 2-3 dallamot a tanult idegen népzenei anyagból.
Legyenek képesek a mûzenei szemelvények mindegyik stílusterületérõl egy-egy dalt, témát hiteles
pontossággal, érzelmi átéléssel elõadni.
Alakuljon zenei igény a kamara éneklés megvalósítására, zenei mûveltségük elérhetõ fokának
bemutatására a szülõk, tanulótársak elõtt.
10 éven át kapott zenei nevelés eredményéül bontakozzon ki a tanuló/k/ban az értékes zene iránti
személyes igény az újra átélésre, az öröm élményére, a zenével való ismételt találkozásra.
Egyéni követelmény:
Törekedjen a tanuló a dalok, témák zeneileg hiteles, pontos elõadására tanári segítség nélkül.
Legyen összefoglaló áttekintése a magyar dal stílustörténetérõl.
Javasolt, hogy “Daljegyzéken” tüntesse fel tanulmányai során megtanult, önálló elõadással is igazolható
népdalait, mûdalait.
Zenei tanulmányai végeztével a zenei stílusok ismerete.
Minimális teljesítmény:
Tudjon 15-20 népdalt, mûdalt, kánont elõadni emlékezetbõl.
Ismertebb zenemûvek témáinak felismerése, éneklése.
Nívócsoportban:
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Tudják, ismerjék fel a dalokkal, szemelvényekkel kapcsolatos legfontosabb keletkezési, tartalmi, formai
elemeket.
Tudjon az osztály igényesebb kánont, egyszerûbb két- és háromszólamúságot megszólaltatni a tanult
szemelvényekbõl, tisztán, zeneileg gondosan megformált elõadásban.
Vegyenek részt településük értékes, zenei igényeinek szolgáltató szintû képviseletében.
Készüljenek fel az alapvizsga sikeres letételére, éneklési készségük, tudásuk elérhetõ szintjeinek
bemutatására.
Egyéni követelmény:
Legyen képes a tanuló a megtanult dallamok zeneileg pontos, szép és stílusos éneklésére emlékezetbõl,
összes versszakkal.
Legyen önálló a tanuló a tanult és elemzett dalok, zenemûvek, témák elemzésében.
Zenei tanulmányi végeztével a zenei stílusok ismerete, a különféle zenei karakterek iránti érdeklõdése
eredményes alapvizsgán nyerjen igazolást.
Elõzmény
A 9. Évfolyam éneklés minimum szintje.
Az elõzõ évek énekes szemelvényeinek biztos ismerete.
Kottaolvasási készség fejlettsége.
Tudatos énekhang képzés.
Jó artikuláció.
Igény az éneklésre.
Kialakított zenei ízlés.
Figyelemmegosztás képessége.
Tartalom
1. Magyar népdalok:
“Jaj-nóták” /Dobszai: A magyar dal könyve: 395/
Kit virágot rózsám adott...
Szabad a madárnak... D:398
Hajtsd ki rózsám... D:399
“Katonaság” dalai D:358
Megírták a levelembe... D:421
Megütik a dobot... D:428
Este van, este van... D:441
Kimegyek a doberdói... D:448
Sej, haj, katona se ... D:450
Új stílusú magyar népdal típusai:
Sej, haj, nincsen rózsa... D: 334
Esteledik a faluba... D:336
Széles a Balaton víze... D:339
Sárgul már a búza... D:335
Most jöttem Gyuláról...Repülj madár...
Szép a gyöngyvirág egy csokorba...
Letörött a kutam gémje...
A bolhási kertek alatt...
Népdalelemzés:
formai azonosságok, szerkezet, hangnem, verselés, elõadásmód, mûzenei hatás a formaalkotásban.
A magyar népzene dialektikus területei; zenei nyelvjárás:
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III. Alföld
IV. Erdély - Kalotaság, Székelyföld, Gyimes, Bukovina
V. Moldva
Jeles napok dalai:
Aratás D: 448
Alkalmi dalok: Október 6., Március 15., az iskola hagyományos ünnepei
A kalendárium lucázástól aratásig D:412
Hazai nemzeti és etnikai kisebbségek dalai.
3. Más népek dalai: Angol népballada /Drucker P.: Dalgyûjtemény II./
Barbra Ellen... Robin Hood és a cserzõvarga...
4. Magyar mûzenei szemelvények a középkortól a XX. sz.-ig:
Gregorián dallamok XVI-XVII. Sz.-i továbbélése magyar szöveggel /D: 555/
Fénylik az nap fényességgel...
XVIII. Sz. Balassi Bálint verses dallamai:
“ad notam” /Búcsú vers D: 548, 566/
6. Én édes hazám 566, Siralmas énnékem 567,
Félelmes szívûnek..., Apati Ferenc: Feddõ ének dallamára
“Magos kõsziklának oldalából nyílik”
XVI. Sz-i szerelmi búcsúzólíra /D. 568/
A Vietorisz-kódex mûzenei jellegû dalai, korabarokk formálásai: “Arany ideim folyása” D:599, 597
“Hová készülsz szívem...
Református kollégiumnak “melódiáriumából”
“Ellopták a szívem” D: 606
A XIX. Sz. Nyugati ritmus-, harmónia- és formavilág hatása
Népies dalirodalomra:
“Tegnap, csütörtökön este” D: 625
“Török bársony süvegem” D: 634
“Magasan repül a daru” D: 641
Erkel Ferenc áriák, témák Erkel a nemzeti opera megteremtõje operáiból.
Mikoron Dávid - Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus - fõtéma, D: 647
Versszakképlet: 10, 10, 10, 11 szótagszámú epikus strófa
5. Karének
Népdalcsokrok
Kodály Zoltán - Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz-kános
Bartók Béla: Ne menj el
További kórusmûvek Bárdos Lajos, Kocsár Miklós, Farkas Ferenc, Szokolay Sándor és más XX. sz-i
szerzõk mûveibõl.
6. Énekes szemelvények a XX. sz. Vokális irodalmából
Nívócsoportban
továbbiakban:
1- Népdalaink szimbóluma
2- Más népek dalai:
Észak- és Dél Amerika zenéje
Keletgrönlandi Kajak-dal... Röpül a fecske... Heje haja hej haj... 37, 34, 35
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3. Bornemissza Péter “Cantio Optima” D: 568
“Ifjúság, mint sólyom madár” D: 587
4. Eszterházy Pál: “Harmonia caelestis” gyûjteményébõl: “Jesu dulcedo” D: 602
Egyszerû, dalszerû forma feloldása nagyobb kompozíciós tervben.
Összefoglalás: A magyar dal stílustörténete
1. Diatonikus sirató stílus
2. “Psalmodizáló stílus”
3. Pentaton ereszkedõ dallamok
Ereszkedõ, pentaton vázú dór dallamok
4. Magyar “gregoriánum” /latin nyelv/
5. Anyanyelvû egyházi éneklés
6. Népszokások dalai, “Jeles napok”
7. Középkori udvarok, városok, vásárok énekei
8. Históriás énekek
9. Protestáns dicséretek, zsoltárok, genfi zsoltárok
10. Önálló lírai dal fejlõdése
11. “Rákóczi” dallamkör
12. Református kollégiumok dalanyaga
13. Magyar barokk - Eszterházy Pál - kantátái
14. Magyar mûdal formálása - XVIII-XIX. sz. - rokoko
15. Verbunkos- dal - népiesség
16. Új stílusú magyar népdal kialakulása
17. Romantikus mûzene - mûdal XIX. sz. XX. sz. -ban a népdal felfedezése, hatása a mûzenére
Improvizáció:
Indián dallamokhoz szöveg, dallamhoz dal, és tánc alkotása.
Egyéb alkotói lehetõségek:
A zenei ismereteknek tánccal, képzõmûvészettel, irodalommal való társítása, egyéni kezdeményezések
megvalósítása.
Történelmi táncok a gyakorlatban.
Keresztkapcsolatok honismerettel, történelemmel, tánccal.
Énekes felvételeken remekmûvek rögzítése. Gyûjtés, átjátszás.
A szülõföld “élõ” népzenéjének, szokásainak, jeles napjainak dokumentálható riportja. /Kazettán,
albumban/
Értékelés
Ellenõrizhetõ, minden órán értékelhetõ témák:
A kottaolvasási készség foka, a zenei hallás fejlettsége.
Népdaléneklés emlékezetbõl, az aktív dalkincs ellenõrzése, egyéni és kiscsoportos formában.
Idegen dalanyag lehetõség szerint anyanyelven történõ éneklése.
Mûzenei témák ismeretének minõsége, mennyisége, önálló elemzés a tanult szempontok szerint: /forma,
hangkészlet, hangsor, ambitus, kadencia/, zenei hallás fejlettsége.
Az elméleti ismeretek pontossága, a rendszerezésben való aktivitás.
A memorizálás gyorsasága, mélysége, tartóssága, érzelmi azonosulás a tanult zenei anyaggal. Daljegyzék készítése, a daljegyzéken szereplõ mûvek önálló elõadása.
Feltételek
Tárgyi feltételek:
zongora, furulya: szoprán, alt, ritmus hangszerek, metronóm, hangvilla, térképek
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Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához falitablói
lemezjátszó, CD, magnetofon, hangkazetták, hanglemezek, tanulói hangjegyfüzet
Lukin László - Ugrin Gábor: Ének-Zene a gimnázium I-III. osztálya számára
Szakirodalom:
Dobszay László: A magyar dal könyve
Szabolcsi Bence: A magyar zenetörténet kézikönyve
Drucker Péter: Dalgyûjtemény I.-II.
Kodály Zoltán: Egynemûkarok
Bartók Béla: 27 egynemûkar
Bárdos Lajos: Negyven egynemûkar
B. Horváth Andrea: Ünnepeljünk!
Esterházy Pál: Hamonia Caelestis Kantáták LPX Hungaroton 1143335
Morvay Endre 1969
Szabó Helga: Énekes improvizáció az iskolában III.
Javasolt dalok:
Keletgrönlandi kajakdal ... 37. :/ Szabó Helga: Énekes improvizáció az iskolában III.-ból/
Repül a fecske ... Zuni indián dallam 34.
Heje haja hej haj ... Objubway indián dallam 35.
Dobszay László. A magyar dal könyve:
Kit virágot rózsám adott ... 396
Szabad a madárnak... 398
Hajtsd ki rózsám ... 399
Megírták a levelembe ... 421
Megütik a dobot ... 428
Este van, este van ... 441
Kimegyek a doberdói ... 448
Sej, haj, katona se ... 450
Sej, haj, nincsen rózsa ... 334
Esteledik a faluba ... 336
Széles a Balaton vize ... 339
Sárgul már a búza ... 335
”, én édes hazám ... 566
Siralmas énnékem ... 567
- A Kalendárium Lucázástól aratásig 412
Fénylik az nap fényességgel ... 555
”, én édes hazám ... 566
Siralmas énnékem ... 567
Búcsú vers ... 548
Magos kõsziklának oldalából nyílik ... 568
Arany ideim folyása ... 599
Hová készülsz szívem ... 597
Ellopták a szívem ... 606
Tegnap, csütörtökön este... 625
Török bársony süvegem ... 634
Magasan repül a daru ... 641
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Mikoron Dávid ... 647
Bornemissza Péter: “Cantio Optima” ... 568
Ifjúság, mint sólyom madár ... 587
“Jesu dulcedo” ... 602
Lukin L. - Ugrin G.: Gimnázium Ének-Zene I.-III.
Most jöttem Gyuláról... Repülj madár ... Szép a gyöngyvirág...
Letörött a kutam gémje... A bolhási kertek alatt...

Ritmus
Szerkezet:

párhuzamos

Cél
Ritmikai ismeretek bõvítése, rendszerezése az ismeretanyagban.
A zene és mozgás kapcsolatának bemutatása a zeneirodalom jelentõsebb mûvein keresztül.
Az értékes könnyûzene bemutatása.
Élményszerzés a ritmussal való egy- és többszólamú, improvizációs munkában.
A zene szerepe a társmûvészetekben, /ritmus/ és a természetben.
Követelmény
NAT III.
A zenei írás-olvasás készségei, reprodukciós képesség fejlettsége terén.
III. A- Ismert dallamok ritmusának felismerése, hangoztatása.
Képesség írott kottakép ritmusának pontos megszólaltatására.
Egyszerû ritmuskánon elõadása páros ütemben.
Mûalkotásokban megkomponált ritmus felismerése, hangoztatása.
Csoportos követelmény:
Ismert népzenei, mûzenei szemelvények ritmusának hangoztatása.
Írott kottakép ritmusának pontos megszólaltatása.
Ritmushangoztatás egy- és többszólamban.
Páros és páratlan váltakozó ütemek kitöltése negyed és nyolcad alapegységgel.
Egyéni követelmény:
Mûalkotásokban megkomponált ritmus felismerése, hangoztatása.
Ismerje a tanuló a könnyûzene fontosabb irányzatait jellegzetes ritmikájuk alapján.
Ritmikai ismeretek bõvítése dalok, témák, zenemûvek kapcsán.
Nívócsoportban:
Tanult dalok, zenei témák ritmusának felismerése, hangoztatása, könnyebb témák lejegyzése.
Tanult és ismert ritmusképletek variálása írásban is.
Minimális teljesítmény:
Ismert népzenei, mûzenei szemelvények ritmusának megszólaltatása.
A ritmushangszerek kezelése.
Elõzmény
A ritmusismeretek 9. évfolyamban meghatározott minimum szintjének ismerete.
Készség a ritmussal való egyszerûbb többszólamúságban.
Tartalom
Ritmikai ismeretek bõvítése dalok, témák, zenemûvek kapcsán.
Táncritmusok a mûzenében.
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Ritmushangszerek a XX. sz. zenéjében.
A könnyûzene táncritmusai /rock, blues, country és western, rock and roll, beat/.
Aszimmetrikus ritmusok
Nívócsoportban:
Bolgár ritmus.
A ritmus jelentõségének megismerése más mûvészeti ágakban. /irodalom, képzõmûvészet, film, tánc/
Tánc- és drámaismeret.
Improvizáció:
Tudja a tanuló a már elsajátított ritmikai ismereteket rögtönözve variálni.
Aszimmetrikus méretegységekre bolgár ritmusú ütemekkel ritmusjáték ritmushangszerek
alkalmazásával.
Rögtönzött ritmuskánon páros és páratlan ütemekben.
Staccato, legato játék /Szabó Helga: Imp. III./
Értékelés
A ritmussal való munka pontossága, tempója.
Egyéni, szóbeli és írásbeli feleletek értékelése, ritmusdiktálás, írás emlékezetbõl.
A ritmikai többszólamúságban való készség foka, megbízhatósága.
Feltételek
Tárgyi feltételek:
metronóm, ütõhangszerek, Orff hangszerek, ritmuskártyák, mágneses tábla, csengõ, claves, dobok, kínai
fadob
tanulói hangjegyfüzet
Szabó Helga: Énekes improvizáció az iskolában II.-III. kötete
Lukin László - Ugrin Gábor: Ének-zene a gimnázium I.-III. osztálya számára.
Szõnyi Erzsébet: A zenei írás-olvasás gyakorló füzetei II.-III. füzet
Gát József: Kottaolvasás
Gonda János: A populáris zene antológiája, tanári segédlet
Martin György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok
Néptáncpedagógusok Kiskönyvtára, Budapest, 1970, tanári segédlet

Zenei olvasás, írás
Szerkezet:

párhuzamos

Cél
A kottaolvasási készség továbbfejlesztése: ismeretlen könnyû öt- és hétfokú dallamok elsõ látásra való
folyamatos leéneklésében.
A készségek és képességek megszilárdítása az elõjegyzés és a dó viszony, az ötfokú-, hétfokú, modális
dallamok ismeretében.
Többszólamú kottaolvasás két- és könnyû háromszólamúságban. Violinkulcsban való megbízható
tájékozódás.
Módosított ABC-s hangok ismerete.
A zenei olvasás-írás, a kottaolvasás eszköz a zenében való gondolkodáshoz, a zeneértéshez, az
örömszerzõ, aktív énekléshez, mûélvezethez.
Követelmény
III. A zenei írás-olvasás készségei, reprodukciós képesség fejlettsége terén.
III. B - Az öt- és hétfokú dalok utószolmizálása kottából.
A magyar népzene régi- és új stílusának felismerése és elemzése.
Tájékozódás a vokális és hangszeres kottákban.
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III. C - Iráskészség a tanult hangnemekben.
III. D - Kottaolvasási készség violinkulcsban, egyszerû ritmusú, kis hangkészletû dallamokkal.
Csoportos követelmény:
Ismerjék a tanulók az elõjegyzés és a dó viszony kapcsolatát 3# és 3b elõjegyzéssel.
Tudjanak a tanulók könnyû öt-, hat- és hétfokú dallamokat elsõ látásra 3# és 3b elõjegyzéssel leénekelni
mérsékelt tempóban folyamatosan.
Ismerjék fel az öt-, hat- és hétfokú hangsorokat, modális hangnemeket, állapítsák meg a tanult dalok,
zenemûvek hangnemét.
Egyéni követelmény:
Ismerjen fel a tanuló és énekeljen kottából ismert dalokat, dalrészleteket.
Tudjon a tanuló ismert, egyszerû dallamot emlékezetbõl lejegyezni a tanult hangnemekben.
Minimális teljesítmény:
Ismert dalok, dallamok éneklése.
Tudjon a tanuló ismert egyszerû dallamokat lejegyezni.
Nívócsoportban:
Tudjanak a tanulók kottából könnyû két- és háromszólamú mûveket 3# és 3b elõjegyzésig mérsékelt
tempóban énekelni. /Kulcsok és szólamok felismerése, észrevétele/
Tudjanak tájékozódni a vokális és hangszeres mûvek kottáiban.
Legyenek képesek egyszerû, új dallam megfejtésére szolmizálva.
Egyéni követelmény:
Biztos tájékozódás a kottakép alapján 3# és 3b elõjegyzéssel, hangkészlet, hangnem megállapítása.
Elõzmény
A zenei olvasás-írás 9. évfolyamának minimum szintje.
Folyamatos kottaolvasási készség, biztos tájékozódás a kottakép alapján /elõjegyzés, hangnem, ritmus/.
Íráskészség megfelelõ szintje.
Violinkulcs ismerete.
Alapszintû partitúra olvasás.
Megfelelõ mennyiségû és szintû dalanyag.
Tartalom
Hangnemek ismerete 3# és 3b elõjegyzésig. /Öt-, hat- és hétfokúság./
Dalok, zeneirodalmi témák éneklése szolmizálva kottából.
Könnyû dallamok, témák megfejtése szolmizálva, írása a tanult hangnemekben.
Ismert dalok, témák írása violinkulcsban a tanult hangnemekben emlékezetbõl.
Szólamok elrendezõdésének felismerése a vokális és hangszeres mûvek kottájában.
Dalok, témák éneklése megfelelõ karakterrel.
Egyszerû és összetett autentikus kadenciák szerkesztése.
Nívócsoportban:
Olvasás basszuskulcsban.
Egészhangúság, dodekafónia.
Kottaolvasás és éneklés egy- és többszólamban tisztán, kifejezõen, pontos ritmusban, emlékezetbõl is,
csoportosan, osztály-közösségben.
Értékelés
Az évfolyam tanulói ének-zene tanulásuk jelentõs korszakát zárják. A zenei olvasás-írás, a kottaolvasás eszköz
a zenében való gondolkodáshoz, a zeneértéshez, az örömszerzõ, aktív énekléshez, a mûélvezethez.
A zenei olvasás-írás eredményének ellenõrzése csoportos és egyéni szintnek megfelelõen elsõsorban aktív
éneklés közben történik.
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Egyéni számonkérésnél minõsítjük az éneklés intonációs biztonságát, a szövegtudást, az elõadó
muzikalitásának fokát. A számonkéréshez kapcsolható a kottaismeret, a szolmizációs készség és az elméleti,
zenetörténeti ismeretek.
Írásbeli számonkérés lehetõségei a kottázási feladatok és a könnyû dallam megfejtése, írása.
Az alapvizsgára való eredményes felkészülést rendszeres szóbeli értékelés és eredményjeggyel való osztályozás
elõzi meg.
Feltételek
Tárgyi feltételek:
tanulói hangjegyfüzet
zongora, hangjegyvonalas tábla, hangoszlopkocka, applikációk, dallam- és ritmuskártyák, ritmushangszerek
lemezjátszó, megnetofon, CD
mozgatható hangsortábla, tanári segédlet
Lukin László - Ugrin Gábor: Ének-zene Gimnázium I-III., tanulói segédlet
Kodály Zoltán: Tizenöt Kétszólamú énekgyakorlat tanulói segédlet
Kodály Zoltán: 55 Kétszólamú énekgyakorlat, tanulói segédlet
Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat tanulói segédlet
Kodály Zoltán: Ötfokú zene I-IV. tanulói segédlet
Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlat I-II. tanulói segédlet
Gát József: Kottaolvasás
Szabó Helga: Énekes improvizáció az iskolában III. tanári segédlet
Molnár Antal: Klasszikus Kánonok, tanulói segédlet
Zenei lexikonok

Zenei ismeretek, zenei hallás
Szerkezet:

párhuzamos

Cél
Zeneértõ és érzõ képesség fejlesztése, a zenei ismeretek bõvítése.
A magyar népzenei anyag stílusismerete, mûfaji áttekintõ rendszerezése. Dallamkincs összeállítása
csoportos és egyéni szinten.
A zenei ismeretek további bõvítése, kiegészítése, rendszerezése.
Az évek folyamán tanult zenei formák, mûfajok, a dallamok, témák, meghallgatott zenemûvek alapján
történõ összefoglalása, további kiegészítõ rendszerezése.
A zenei hallás tudatos továbbfejlesztése az egyéni képességek szerint.
A harmonikus hallás tudatos továbbfejlesztése a mûzene összhangvilágával, az éneklési és a
szolmizációs képesség fenntartása.
Felkészítés a zenei ismeretek alapvizsgájának sikeres letételére.
A tehetségek továbbtanulását segítõ felkészülés.
Követelmény
NAT A zeneértõ és érzõ képesség fejlesztése
IV. A - A zenei korszakokhoz kapcsolódó zenei formák, mûfajok megkülönböztetése.
A zenei stílusokban, a stíluskorszakokhoz tartozó zenei formák felismerése.
III. A- A tanult és gyakorolt hangközök felismerése kottából.
III. B - A magyar népzene régi és új stílusának felismerése, elemzése.
Csoportos követelmény:
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Összefoglaló áttekintés: Ismerjék a tanulók a dalokhoz, zenemûvekhez kapcsolt zenei formákat és
mûfajokat a tanult zenetörténeti korszakokban.
Ismerjék a tanult öt- és hétfokú, modális hangsorokat 3# és 3b elõjegyzésig.
Az ismert hangnemekben könnyebb dallamok szolmizált éneklése, beleértve a századforduló és a XX.
sz. jellegzetes részleteit.
Egyéni követelmény:
Felkészülés az alapvizsgára
Ismerje a tanuló a tanult ritmikai elemeket, alkalmazza önálló gyakorlatokban.
Rendelkezzék dallami ismeretekkel.
Ismerje a hangközöket, az alaphármasokat és funkcióit.
Ismerje a népzenei stílusokat és ezek rendszerezõ alapfogalmait, jellemzõit.
Minimális teljesítmény:
Ismerje a népzenei stílusokat és mûfajokat.
A tanult dallami és ritmikai elemek, képletek, hangközök ismerete, kottából való felismerése.
A tanult hangnemek, zenei formák és mûfajok ismerete.
Nívócsoportban:
Ismerjék a tanulók a dalokkal, témákkal összekapcsolt zenei elmélet alapjait.
Ismerjék a harmóniákat.
Legyenek képesek a hármashangzatok dúr, moll színezetének és a funkciók megfigyelésére.
Legyenek gyakorlottak a népdaléneklésben és a stílus-meghatározásban.
E követelmények az egyes tanulókra is vonatkoznak.
Elõzmény
A zenei ismeretek, zeni hallás 9. évfolyamának minimum szintje.
Tartalom
Kottaismeret bõvítése 3# és 3b elõjegyzésig.
Öt- és hétfokú hangsorok ismerete 3# és 3b elõjegyzésig.
A kvintoszlop logikai rendje.
Magyar népzenei stílusok, a régi- és az új stílus, vegyes osztály rendszerezõ összefoglalása. Mûfaji
megkülönböztetés siratók, katonadalok, párosítók, lakodalmas, aratás.
Az elõzõ években tanult népdalok csoportosítása, ismétlése: gyermekdalok, tréfás dalok, táncnóták,
balladák, életképek.
A tanult hangnemek: öt- és hétfokú, valamint a modális hangsorok felismerésének gyakorlása.
Stíluskorokhoz kapcsolódó zenei formák és mûfajok összefoglaló rendszerezése, felismerése tanult és
ismert dalok, témák meghallgatott zenemûvek alapján. /homofónia, polifónia, imitáció, fúga, oratórium,
kantáta, passió, concerto, versenymû, szvit, szonáta, szimfónia, szimfónikus költemény, opera, motetta,
mise, madrigál, dal/
Hangközök és megfordítások.
Funkciók megfigyelése. A tonika, domináns, szubdomináns funkciók a tonális zenében.
Valamennyi tanult hangköz felismerésének gyakorlása írott kottában.
Nívócsoportban:
Hangközéneklési gyakorlatok
Énekes és hangszeres darabokban alkalmazott fõbb tempó és dinamikai jelek önálló felismerésének
gyakorlása. /Lento, Largo, Adagio, Andante, Allegro, Vivace, Ritardando, pianisszimotól a
fortisszimóig/.
Diatónikus szekvencia felismerése, éneklése.
Dúr és moll harmóniák megfigyelése hangzó zenei anyagban.
Funkciók megfigyelése a klasszikus zenében.
A basszuskulcs ismerete.
A domináns szeptim-akkord /V7/.
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A négyeshangzat.
Értékelés
Fontos a zenei ismeretek rendszerezése zeneelméleti összefoglalás keretében, /hangközök, elõjegyzés,
módosító jelek, abszolút rendszer, ritmusok, hangsorok, legfontosabb zenei jelek és kifejezések/.
A zenei ismeretek összefoglalását ellenõrzés, értékelés kövesse.
Az ismeretek tudásszint “mérése” lehetõleg konkrét zenei anyagon történjen. Elvonatkoztatáskor is
utaljunk a tanult zenei anyagra, a hallás élményére.
Feltételek
Tárgyi feltételek:
zongora, hangjegyvonalas tábla, hangoszlopkocka, applikációk, dallam és ritmuskártyák,
ritmushangszerek.
tanulói hangjegyfüzet
lemezjátszó, magnetofon, CD, hangkazetta, hanglemezek, CD lemez, írásvetítõ, TV, Video lejátszó,
mikrofon
Lukin L. - Ugrin G.: Ének-zene I.-III. Gimnázium
Szõnyi Erzsébet. A zenei írás-olvasás módszertana I.-II. kötet
Gyakorló füzetek 1-5. füzet
Bárdos Lajos: Hangzatgyakorló I. könyv Hármashangzatok Zenemûkiadó,
Bp. 1976 ISBN 9633301173 tanári segédlet
Frank Oszkár: Hangzó zeneelmélet A tonális-funkciós zene ISBN 963 18 2378 4 Tankönyvkiadó Vállalat,
Bp. 1990 tanári segédlet
Lagányné Hegyi Erzsébet: Stílusismeret I. Népzenei sajátosságok, reneszánsz stílusjegyek ISBN 963330
4717 Zenemûkiadó, Bp. 1982. tanári segédlet
Dobszay László: A hangok világa III.-VI.
Dobszay László: A magyar dal könyve tanári segédlet
Dömötör Tekla: Naptári ünnepek Bp., 1964
Kósa László - Szemerkényi Ágnes: Apáról fiúra Néprajzi kalauz
Bp., 1973 tanári segédlet
Magyar néprajz VI. Népzene - Néptánc. Népi játék. Dömötör Tekla, Bp. 1990
Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje Bp. 1981 tanári segédlet
Vargyas Lajos: Népzene és zenetörténet III. Editio Musica
Bp., 1977. ISBN 963 330 096 7 Z. 7663
Vikár László: Volga Káma Bjelaja Vidéki finnugor és török népzenegyûjtés 1958-1979
MTA Zenetudományi Intézet
Bp. 1986 ISBN 963 01 7085 86 16528 MTA 1986 tanári segédlet
Bárdos Lajos: Irások népzenénkrõl Tankönyvkiadó,
Bp. 1988 ISBN 963 18 0947 1 53102 tanári segédlet
Bárdos Lajos: Bartók-dallamok és a népzene OPI
Bp., 1977 ISBN 963 7801 146 tanári segédlet
Lagányné Hegyi Erzsébet: Énektanárképzés Kodály pedagógiai mûvei alapján Zenemûkiadó, Bp., 1977
ISBN 963 330 0142 Z. 6979 tanári segédlet

Zenehallgatás, zeneirodalom
Szerkezet:

párhuzamos

Mûvészetek

109

Cél
Zeneértõ és zeneérzõ képesség fejlesztése a tanulók zenei és mûvészeti gondolkodásmódjának megalapozása.
A tanulók stílusérzékének fejlesztése.
Zeneirodalmi ismeretek bõvítése új mûvekkel az esztétikai, etikai, intellektuális értékrend gazdagítása.
A zenetörténeti korszakok kiemelkedõ zeneszerzõinek megismertetése.
A zenei stíluskorok rendszerezõ jellemzése zenetörténeti kapcsolatok a történelemmel, irodalommal.
Zenemûismeret bõvítése új mûvekkel, az esztétikai, etikai, intellektuális értékrend gazdagítása.
Hangversenyigény felkeltése. Hangversenyalkalmak keresése.
A zenei jártasság kialakulása a zenehallgatás során.
A zene és a társmûvészetek kort kifejezõ szerepének felismertetése.
Korunk kiemelkedõ karmestereinek, zenekarainak, elõadó mûvészeinek megismertetése.
Az irodalom és a zene kapcsolatának jelentõsége.
Követelmény
NAT IV. A zeneértõ és -érzõ képesség fejlesztése.
IV. A Zenetörténeti korszakok jellegzetes, meghatározó stílusjegyeinek felismerése a zenemûvek hallgatása
során.
IV. B A zene és társmûvészetek kapcsolatának megismerése.
Csoportos követelmény:
Legyenek a tanulók képesek a tanult, megismert stílusok jellemzõinek felismerésére a zenemûvekben és a
részletekben is, a zenemûvek meghallgatása során.
Alakuljon ki bennük a vokális zene áttekintésének képessége, a hallgatott, elemezett mûvek alapján.
Legyenek jártasak a hangszeres zene fejlõdésének áttekintésében, a tanult hangzó példák alapján.
Egyéni követelmény:
Tudja a tanuló a zenetörténeti stíluskorok legfontosabb jellemzõit, a korszakok kapcsolódását a mûvekben
is felismerni.
Tudjon a tanuló egy Bartók és egy Kodály mûvet elemezni, a tanult, feldolgozott mûalkotások közül.
Minimális teljesítmény:
A legfontosabb zenetörténeti korszakok ismerete, zenei stílusok jellemzõinek felismerése többször hallott
zenemûvekben, részletekben.
Nívócsoportban:
Egyéni követelmény:
Legyen képes egy klasszikus szimfónia-tétel elemzésére, a szonátaforma illusztrálására.
Ismerjen és elemezzen a tanuló egy-egy példát a hangszeres mûfajokból.
Ismerje fel a többször megfigyelt mûvek elõadói apparátusát.
Legyen igénye az értékes zene irányított és öntevékeny hangverseny-alkalmainak keresésére.
Elõzmény
A zenehallgatás, zeneirodalom 9. Évfolyam minimum szintje.
Tartalom
1. Magyar népzenei ismeretek:
Jaj-nóták Halottsirató: Tátikám édes, tátikám...Moldva
Katonadalok Huszárosan vágatom a hajamat...Szabolcs vm.
Új stílusú magyar népdalok: Ha lemegyek én a rétre...
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Jeles napok: Aratás A dorogi, nagy dorogi bíró...
A kalendárium: Lucázástól-aratásig.
Rajeczky B.: A magyar népzene: I.-II.-III.
A Néprajzi Múzeum eredeti felvételeibõl.
Pátria lemez: Nem vetettem én soha... Csík vm Lajtha L.
2. Más népek dalai: Észak- és Dél-Amerika zenéje
Za horámi, za dolámi... szlovák;
3. Az európai mûzene kialakulása:
4. ”kor: Zene és költészet egysége
Pindarosz ódája...Szeikilosz sírverse, kórussal
5. Középkor:
Egyszólamúság: Gregorián: latin nyelv Oratio... Spiritus Domini...
Többszólamúság: XI.-XIII.sz. párhuzamos szólamok J. o. Fornsete: Nyár kánon...
Gregorián antifónák, olvasmányok a magyarországi kódexek anyagából.
Antifona a 109. zsoltárral...
Antifona Magnificat canticummal...
Rajeczky B.: Schola Hungarica SLPD 12534 Hungaroton
6. Reneszánsz:
Többszólamúság: Homofon és polifon kórusmûvészet
G. P. Palestrina: Nigra sum...
F. Azzaiola: L’ amanza mia...
Gregorián és többszólamú énekek a
7. A magyar középkorból:
Karácsony B/II
Pünkösd B/III.-részletek Schola Hungarica SLPX 12048
Mátyás király - udvari zene Pietro Bono: Basse dance...
Tinódi Lantos Sebestyén - históriás énekek
Hajdútánc - ungaresca a Drezdai tabulatúrából
8. Barokk
opera, oratórium, kantáta, passió
J. S. Bach: h-moll prelúdium és fúga BWV. 544
G. F. Händel: A Messiás HWV. 56. No. 42. Halleluja
Cl. Monteverdi: Orfeo
A. Corelli: D-dúr concerto grosso Op-6 No. 1. I. Largo-Allegro
A. Vivaldi: Stabat Mater III. Andante R.V. 621
9. Klasszikus zene:
szonáta, szimfónia, szimfónikus zenekar
L.v. Beethoven: G-dúr szonáta Op. 49. No. 2.1.
J. Haydn: Esz-dúr szimfónia No. 103. I.
W. A. Mozart: g-moll szimfónia K. V. 550.1.
10. Romantika
nemzeti jelleg,
verbunkos a szimfónikus és opera zenében
romantikus nagyopera: G. Verdi: Rigoletto III. felv., Quartett
dal: F. Schubert: -Hová? ...
-A patak bölcsõdala...
szimfónikus költemény:
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Liszt Ferenc Les Préludes R. 414
11. A XX. század:
A jazz - stílusjegyei: élénk ritmus - egyszerû harmóniák, improvizálás
G. Gershwin: Kék rapszódia
A jazz és a klasszikus zene kapcsolata
12. A népzenei hagyományok továbbfejlesztése: Kodály Zoltán: Esti dal
/ a francia impresszionizmus és az õsi magyar népzene /
Psalmus Hungaricus
Bartók Béla: Magyar képek: I. Este a székelyeknél
A népzene sajátos stílusjegye Bartók hangzásvilágának.
Kórusmûvek: Levél az otthoniakhoz, Leánykérõ, Legénycsúfoló
Napjaink zenéje: elektronika, könnyû szórakoztató zene és komoly zene ötvözése
Egy kiállítás képei /Emerson-Lake-Palmer-trio/
Nívócsoportban:
az elõzõek mellé
A bölcsesség könyve- Liber Sapientiae -részletek -gregorián: A/I
Magnificat G. Dufay XV.sz. 2 és 3 szólamú feldolgozás
W. A. Mozart: Reqviem,: J. Lacrimosa K.V. 626
C. Orff: Carmina Burana- osztinato ritmus- egyszerû harmóniák
I. Stravinsky: Le Sacre du Printemps /Tavaszi áldozat/
II. A kiválasztott /õserejû ritmus/
Bartók Béla: Cantata profana, Magyar képek - zenekari, Bolyongás...Tavasz...
Ne hagyj itt! - Kórusmûvek
Leonard Bernstein: Divertimento
Segítõ módszer:
Az énekelhetõ témák vagy ritmikailag megközelíthetõ motívumok megszólaltatásával elõsegíteni a
befogadást.
Ismétléssel ébren tartani az ismereteket.
A zeneirodalmi ismeretek rendszerezése.

Összefoglalás (alapvizsga)
Szerkezet:

párhuzamos

Cél
Zenetörténet, zeneirodalom, zenehallgatás
összefoglalása: alapvizsga
1. A magyar zene fejlõdése:
A népvándorlás és honfoglalás kora.
Az õsi magyar dallamvilág és ázsiai rokonsága.
Ötfokúság, kétrétûség, ornamentika, szabad ritmus.
2. Gregorián korális és magyar népi rokonságuk.
Magyarföldi gregoriánum.
3. A középkor egyházi és világi magyar zenéje.
Késõközépkori latin himnuszok a magyar népköltészetben.
4. Korai többszólamúság.
5. A XVI. sz.: önálló magyar mûvészi zenestílus: vallásos és világi líra.
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Históriás ének: Tinódi Sebestyén.
Egyházi népének.
6. A XVI.XVII.sz. hangszeres zenéje: Magyar táncok. / “Ungarescha”, “Hajdútánc”/
Bakfark Bálint, Fantázia lantra /1552/
7. Magyar barokk. A XVII. sz.
Táncdallamok virginálra a Kájoni kódexbõl.
a Vietorisz - kódexbõl.
8. Katolikus népének. /1650-1780. “Cantus Catholici”/
9. A XVIII. Század:
Kollégiumi diákmelodiáriumok.
Esterházy Pál: “Harmonia Caelestis” /1711/
Pálóczy Horváth Ádám: “Ötödfélszáz énekek”,-Kuruc mozgalmak daltermése.
A református kollégiumok daltermése. /1740-1800/
Egy- és többszólamúság.
10. A verbunkos: hangszeres zenéje.
Bihari János, Lavotta János, Csermák Antal
A verbunkos nyomai a nyugati klasszikus irodalomban.
/J. Haydn, L.v.Beethoven/
Liszt Ferenc, Mosonyi Mihály
11. A XIX. Század: népies mûdal.
12. Az opera-szerzõ Erkel Ferenc.
13. A XX. Század magyar zenéje:
Bartók Béla: “ A fából faragott királyfi “ c. táncjáték.
Kodály Zoltán: “Psalmus Hungaricus”
14. A magyar népzene
A magyar népzene régi és új stílusa. A vegyes osztály.
Magyar népzenei dialektusok. A magyar népzene gyûjtésének alapismerete.
15. A szomszéd népek népzenéje Bartók mûvekben.
16. Az Európai mûzene fejlõdése.
”kor: Zene és költészet egysége.
Középkor: Gregorián korális, Arezzoi Guido.
17. A középkor világi zenéje, trubadúrok.
18. Többszólamúság: XI.- XIII.sz.
Homofon és polifon szerkesztés. Imitáció. Motetta, mise, madrigál. /J.d.Press, G.P.Palestrina,
O.d.Lasso/
19. A reneszánsz kor zenei mûfajai, stílusjegyei.
20. A barokk kor stílusjegyei, zenei mûfajai, formái.
J.S. Bach, G.F. Haendel, A.Vivaldi, Cl. Monteverdi
21. A bécsi klasszikusok zenéjének stílusjegyei.
J. Haydn, W.A. Mozart, L.v. Beethoven
22. A klasszikus zene mûfajai, formái.
A szimfonikus zenekar hangszerei.
23. A romantikus zene stílusjegyei.
A szimfonikus költemény. A programzene.
A fantázia, rapszódia.
Kis formák a romantikus yenében. /F. Schubert/
24. A nemzeti romantikák:
Német romantikusok: R. Schumann, F. B. Mendelssohn, J. Brahms
A francia romantika: H. Berlioz
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A romantikus nagyzenekar.
A lengyel romantika: F. Chopin.
A cseh romantika: B. Smetana,, A. Dvourak.
Olasz opera: G. Verdi, G. Rossini, G. Donizetti, G. Puccini.
A német opera: R. Wagner.
Az orosz romantikusok: P.I. Csajkovszkij, az orosz ötök, M. Muszorgszkij
A magyar romantika: A verbunkos. Erkel F., Liszt F., Mosonyi Mihály.
25. A századforduló zenéje és stílusjegyei.
26. A késõ romantika. /Liszt F. /
27. A zenei impresszionizmus. / Cl. Debussy, M. Ravel /
28. Labilis tonalitás, bitonalitás, politonalitás.
29. A folkorizmus / I. Stravinsky, Bartók B., Kodály Z./
30. Bartók és Kodály zenéjének stílusjegyei.
31. A neoklasszicizmus /Sz.Prokofjev/
32. A jazz. / G. Gershwin /
33. A zenemûvészet helye a tudományok között.
Híres elõadómûvészek, karmesterek, zenekarok.
34. A XX.sz. kortárs magyar zenéje.
35. A XX.sz. jellegzetes zenei irányzatai.
Értékelés
A 10. Évfolyam végén csoportosan és egyénileg is értékeljük a zeneértõ és érzõ képesség fejlesztésének
elért szintjeit. A zeneértés, a hallásképzés végsõ célja a zene örömének megtapasztalása.
“...a zeneértést nem lehet a levegõvel beszívni anélkül, hogy a zene elemeit meg ne tanulja valaki”... “...
az iskola kötelessége, hogy minden ember kezébe adja a kulcsot, amivel bejut a zene birodalmába”.
/Kodály Z. 1954 /
Az értékelést a meghallgatott, tanult zenei anyag “többszempontú” összefoglalása elõzi meg. Ez az
összefoglalás nem mennyiségi számvetés, hanem a kialakult zenei szemlélet, világkép már szinte
nagykorú leszûrése. A tudás igényével, a személyiség integráns részeként a “folytatás” belsõ
szükségletével.
Értékeljük:
A zenehallgatás során tanult stíluskorok felismerését zenemûvekben, részletekben
A stíluskorok legfontosabb jellemzõinek ismeretét, felismerését a tanult zenemûvek alapján.
Értékeljük a korszakokhoz kapcsolódó tanult, énekes és hangszeres zenemûvek felismerését.
A zenei mûfajok, formák ismeretét, felismerését tanult, többször meghallgatott zenemûvekben.
A meghatározott, részletesen elemzett mûvek közül egy klasszikus szimfónia, Kodály és Bartók
mûalkotás önálló tartalmi és formai elemzése.
Hangszerek, hangszercsoportok, zenekar, elõadói apparátus felismerése hangzó zenei anyagban.
Értékelhetõ kisebb zenei elõadás, zene-mûismertetés önálló készítése.
Egyénileg értékelhetõ a korra jellemzõ, tanult könnyebb dallam, téma éneklése, folyamatos
kottaolvasása.
Értékeljük a zene és más mûvészeti tartalmak ismeretét. /irodalom, képzõmûvészet, történelem, dráma,
tánc /.
Az értékelés hangzó zene írásbeli megfejtése, éneklése, zenei feladatlap kitöltése, ötletes, egyéb formai
alkalmazás is lehet.
Feltételek
Tárgyi feltételek:
zongora, furulya /szoprán, alt /, egyéb hangszerek, ritmushangszerek, hangjegyvonalas tábla,
zeneszerzõk arcképei, Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához tablói,
lemezjátszó, sztereo, CD, magnetofon, hanglemezek, hangkazetták, TV, video lejátszó, mikrofon
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tanulói hangjegyfüzet
Lukin László- Ugrin Gábor: Ének-zene I.-III. Gimnázium
Ajánlott hanglemezek:
Gimnáziumi lemezsorozat I.II. III.
Magyar Gregoriánum sorozat
Gonda János: A populáris zene antológiája
A magyar zenetörténet antológiája
Szakirodalom:
Drucker Péter : Dalgyûjtemény I-II.
Magyar néprajz I-III.
Javasolt anyag:
Tátikám, édes tátikám... Halottsirató Rajeczky Benjamin:
Magyar népzene 3. Hungaroton LPX 18050-53 IV. B.7.
Huszárosan vágatom a hajamat...
Ha lemegyek én a rétre...
A dorogi, nagy dorogi bíró... II.B./3. b,c, I.B./6
A Kalendárium: Lucázástól - Aratásig IV.A/1.– 7.b.
Nem vetettem én soha... Csíkverebes, Lajtha László
A Néprajzi Múzeum Népzenei Gyûjteménye I. A oldal IV. 1611/b
Más népek, nemzetiségek dalai:
Szlovák, Za horámi, za dolámi... Hungaroton SLPX 18064
A/1. Szánt a kacsa, szántogat...
Nincs szebb a tavasznál...
Milyen a te szerelmed, kedvesem...
A pilisi kapu...
”kor: Pécsi Gyula: Kulcs a muzsikához:
Pindarosz ódája... Szeikilosz sírverse, kórussal...
Középkor: Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához:
Oratio... /Karácsonyi és húsvéti vecsernyék
Spiritus domini...
Többszólamúság: John of Fornsete: Nyárkánon
Gregorián antifóniák: “Estétõl estéig” Dobszay László, Hungaroton AD SLPD 31086
B/9. Antifona a 109. zsoltárral...
B/12./a Antifona a Magnificat canticummal...
Rajezcky B.: Schola Hungarica SLPD 12534 Hungaroton
Magyar középkor: Karácsony B/II. Pünkösd B/III. részletek
Schola Hungarica SLPX 12048
Többszólamúság: G. P. Palestrina: Nigra sum..., F. Azzaiola: L’amanza mia...
Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához...-tól
Pietro Bono: Basse dance “La Brosse” - Mátyás király udvari zenéje
Tinódi Lantos Sebestyén: Eger vár viadaláról...
Hajdútánc a Drezdai tabulatúrából...
Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához...-ból
Barokk zene: -A. Corelli: D-dúr concerto grosso
Op. 6. No.1. I. Largo-Allegro
A. Vivaldi: Stabat Mater III. Andante Rv. 621
Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához...-ból:
J.S. Bach: h-moll preludium és fúga BWV. 544.
G.F. Händel: A Messiás HWV. 56. No. 42. Halleluja
Cl. Monteverdi: Orfeo

114

Mûvészetek

115

L.v. Beethoven: G-dúr Szonáta Op. 49. No.2.I.
J. Haydn: Esz-dúr szimfónia I. No. 103.
W.A. Mozart: Requiem, 7. Lacrimossa K.V. 626.
W.A. Mozart: g-moll szimfónia K.V. 550. I. Molto allegro
G. Verdi: Rigoletto, III. felvonás, Quartett
Liszt Ferenc: Les Preludes R. 414
P.I. Csajkovszkij: Diótörõ, Op. 71. Trepak
Gimnáziumi zenehallgatási lemez anyagából:
F. Schubert: “Die schöne Müllerin” dalciklusból:
Hová?..., -A patak bölcsõdala
Asz-dúr impromptu Op. 142. No.2.
Chopin: E-dúr etûd - Lento, á-moll mazurka - Lento,
R. Schumann: A két gránátos
F. Schubert: h-moll “Befejezetlen” szimfónia
G. Verdi: Don Carlos -opera: Szabadság - kettõs I. felv. - Fülöp áriája - III. felv.
R. Wagner: A nürnbergi mesterdalnokok - nyitány
M. Muszorgszkij - Ravel: Egy kiállítás képei
Erkel Ferenc: Bánk Bán - opera részletek, Hunyadi László - opera részletek, a Palotás
Bartók Béla: Tavasz... Ne hagyj itt!
Levél az otthoniakhoz - Bolyongás... Leánykérõ, Legénycsúfoló... kórusmûvek
Bodza Klára - Paksa Katalin: Magyar népi énekiskola I.-II. Tankönyvkiadó,
Bp. 1992. ISBN 963 18 44595 53271 tanári segédlet

Karének
OKI96APKÉZ8-10

Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

párhuzamos

74 óra

Megjegyzés
8-10. évfolyamnak
vegyeskar számára
Évi: 74 óra
Heti: 2 óra
Cél
Az éneklési készség fejlesztése. Az élményekbõl fakadó aktív éneklési kedv folyamata, az énekkari
kultúra továbbfejlesztése.
Magasabb évfolyamokban a többszólamú éneklés új lehetõségeinek megvalósítása a vegyeskari hangzás
kialakításával. / NAT /
Ismeretek és fejlesztés:
“Minden mûvészetnek van kézmûves alapja, s csak az erre való elegendõ rátermettség és annak gondos
kimûvelése útján emelkedhet valaki mesteri fokra mûvészetében.” /Bruno Walter /
A karmû, a zene akusztikai összefüggéseinek ismeretében a tiszta intonáció énekkari gyakorlatának
megvalósítása.
A tiszta intonáció megvalósítása folyamatos tevékenység a kórus mûvészet ben az anyagszerûség
alapkövetelménye.
A tiszta intonáció következménye a felhangok, kombinációs hangok megszólalása, “olyan hangoké,
amelyeket a kórus nem is énekel.” /Kodály Z. /
Kiegyenlítettség az egyes szólamok és a kórus egésze között:
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Egységes hangzóformálás, hangszín-kultúra, árnyalatnyi intonációs különbségek felismerésére érzékeny
hallás.
Feszültségmentes dinamikai alsó hangerõ bázis megkeresése a “lazaság” érzésével.
A legkényelmesebb középfekvésben kell kialakítani a dinamikai alsó bázist, ahonnan a kiegyenlítés
munkája minden irányban elkezdhetõ. / Kardos Pál /
Énekkari hangképzés minõségi mederbe terelése az egységes, kultúrált énekkari hangyás megteremtése.
Követelmény
Tudjon az énekkar kiegyenlített, szép hangon uniszónó énekelni.
Legyen képes az énekkar valamennyi tagja egyéni alkati, zenei, fiziológiai, pszichikai tulajdonságait
képessége határain belül kórusvezetõje segítségével fejlettsége lehetséges fokára eljuttatni.
Legyen képes minden kórustag egyéni tehetségét, zenei tudását, teljes szellemi, pszichikai kapacitását a
zenét alkotó közösség érdekének alárendelni. A kóruspróbákon folyamatos, pontos megjelenésével a
tanulási idõt eredményesen felhasználni.
Az éneklõ közösséggel végzett munka hasson vissza az egyesek éneklõ készségére.
Tudjon az énekkar az iskola ünnepein, rendezvényein, hangversenyein, versenyein képességéhez mérten
kiemelkedõ zenei teljesítményével gyönyörködtetõen énekelni.
Zenei anyaga:
Népdalcsokrok a szülõföld közeli és távolabbi tájegység képviseletébõl.
Egyszólamú dalok, kánonok, s a korosztály hangi adottságai szempontjából megvalósítható egyszerû
vegyeskari mûvek.
Két- és háromszólamú mûvészi értékû kórusmûvek, magyar népdalfeldolgozások, más népek dalai, nagy
zeneszerzõk könnyû vegyeskari mûvei, igényesebb három és négyszólamú karmûvek.
Himnusz, Szózat /lehetõleg hangszerkísérettel/
Feltételek
Tárgyi feltételek:
zongora v. pianino, hangvilla, kottatartó állvány, megfelelõ nagyságú próbaterem, dobogó, kották, lapkották, kórus gyûjtemények, kottatartó-dossziék.
kazettás magnetofon, hangkazetták, video készülék, mikrofon
W.A.Mozart: Harminc kánon /Kerényi György közreadása/
Huszonöt angol kánon /Raics István fordítása/
Régi mesterek vegyeskarai
Ezer év kórusa- Forrai Miklós gyûjteménye
Öt évszázad kórusa- Forrai Miklós gyûjteménye
Kodály Zoltán: Gyermek- és nõikarok
Vegyeskarok
Bartók Béla: Kórusmûvei
Madrigálok és kánonok - régi mesterek válogatott mûveibõl
Bárdos Lajos: Nõi karra
Bárdos Lajos: Férfikarok
Bárdos Lajos: Negyven kánon - bárminõ karra
Schola Cantorum kötetei
Daloló ifjúság III.
Europa Cantat Repertoire - kiadvány sorozat

Tánc, dráma 1-4.
OKI96APKTD1-4

Szerkezet:

soros

Mûvészetek

Részei
Tánc, dráma 1.
Tánc, dráma 2.
Tánc, dráma 3.
Tánc, dráma 4.
Óraszám
Iskolai:

117

119. oldal
122. oldal
125. oldal
129. oldal

148 óra

Megjegyzés
Idõigény: minden évfolyamon 1 óra/hét.
A tanterv téma szintig van kidolgozva.
A tantervet készítette: Dr Csonka Csabáné országos szakértõ
A tanterv tanításának végére elérendõ specifikus követelmények:
Ismerjen a gyermek legalább 10 gyermekjátékdalt, játékával és a hozzátartozó mondókák anyagával.
Ismerje a néptánc alaplépéseit (egyszerû kar és lábmozgásokat), alapvetõ térformáit.
Koordinált mozgásokkal, mozgássorokkal, helyes testtartással jelenítse meg a színpadi elõadásra begyakorolt
anyagot.
Vegyen részt népszokásokat megelevenítõ játékokban.
Rendelkezzzék játékbátorsággal, a csoporton belül szerepének megfelelõ módon viselkedjék .
Tudjon a térben (a színpadon) tájékozódni.
A gyermek testi adottságának, korának és személyiségének megfelelõen fejezze ki magát.
Legyen képes az érzelmekkel és a helyzetekkel harmonizáló ritmus és mozdulatok megjelenítésére.
A tananyag belsõ tagolódása
Évfolyamonként a NAT témaköreinek megfelelõen, a tánc és dráma két témakörében jelenik meg a feldolgozott
tananyag.
I. A hagyomány játékai és táncai
II. Ünnepi szertartások, rituális játékok.
A népi gyermekjátékok, a szerepjátszó gyermekjátékok, a népköltészeti alkotások (dúdolók, altatók, simogatók
csúfolók..stb), dramatikus játékok (rövid történetek improvizálása), a téli és tavaszi ünnepkörök játékai és a
lakodalmas játékok szolgálják a kitûzött célok elérését.
A témakörök soros építkezése jelzi, hogy mindkét témakör folyamatos építkezéssel, önálló idõkeretben
valósítható meg.
" A hagyomány játékai és táncai" témakörön belül, altémaként jelenik meg a "Játék, játékfûzés" a
"Motívumtanulás, motívumfûzés" és a "Színpadi játék".
A tanterv tanévenkénti óraterve
A hagyomány játékai és táncai
Ebbõl:
Játék, játékfûzés
Motívumtanulás, motívumfûzés
Színpadi játék tanulása
Szabad felhasználásra
Ünnepi szertartások, rituális játékok
Szabad felhasználásra
Összes felhasználható óra:

1.

2.

3.

4.

évfolyam

30

26

26

30

óra

10
6
4
10
4
3
37

8
8
4
6
8
3
37

8
8
4
6
8
3
37

6
6
8
10
4
3
37

óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra

*** az 1. és 2. évben a mûveltségtartalmat a testnevelés óra keretében kell elsajátíttatni.
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A "Játék, játékfûzés" témaköre az ének-zene anyagával koncentrálva, felezett órákban, vagy tömbösítve is
megvalósítható. A dalok többsége ugyanis az ének-zene Apáczai Kiadónál megjelentetett tankönyveiben
megtalálható.
A játékok és játékfûzések kivétel nélkül, eredeti népi játékokat tartalmaznak. Mûvészi elõadásukhoz
hozzátartozik, hogy a gyermekek a játékokat eredeti formájukban ismerjék és játsszák. (A tanterv végén
felsorolt irodalomból ezek megismerhetõk.)
A szinpadi mûvek hivatottak arra, hogy az év eredményét összefoglalják és nyilvánosság elõtt bemutassák a
gyermekek. A gyermekek életkorának megfelelõ fokon, a mûvészeti alkotások igényével készültek. A tanterv
tartalmazza, mint szükséges feltételt, a betanításhoz az alkotók nevét és a koreográfia leírását tartalmazó
irodalmat.
A motívum, motívumfûzés témakör tartalma kapcsolódik az évfolyam alapvetõ néptáncos mozgásanyagához.
Etûdök formájában kerülhet feldolgozásra, amelyek gyengébb összetételû osztály esetében a javasolt színpadi
játék helyett, önállóan is elõadható.
A szabad felhasználásra adott óraszámban lehetõség van a helyi szokások és hagyományok felelevenítésére,
megtanulására, vagy a tanultak elmélyítését szolgáló gyakorlásra.
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek
A tanító speciális felkészültsége.
Szükség lehet gyermeksegítõre (korrepetítorra), esetenként zenészre (színpadi szerepléshez).
A mozgás tanulásához, a játékok gyakorlásához szükség van mozgástérre. Ez megoldható a tanterem
bútorainak elrendezésével, az iskola zsibongójában, tornateremben..stb.
A tanterv nem igényel az osztálytól eltérõ csoportszervezést, de szükség esetén két osztály összevonásával,
tömbösítéssel is megoldható az óravezetés.
Tárgyi feltételek: magnó, videomagnó erõsítõ, hangkazetták, (eredeti népzenével, táncházi zenével),
videofilmek.
Szakmai anyagok a felkészüléshez: (beszerezhetõk a Néptáncosok Szakmai Házában, Budapest, Corvin tér 8.)
Hang és videokazetták:Motívumfûzések videomelléklete, hangzó melléklete.
Játékfûzések videomelléklete, hangfelvételek néptáncoktatáshoz
Szakirodalom:
Ének-zene tanítás kézikönyve 1-4. évfolyam számára (Apáczai Kiadó)
Magyar népi gyermekjátékok, Bp. Tankönyvkiadó,1986.
Tallózó Jánosi Sándor: Játsszunk táncot! Bp. Népmûvelési Intézet 1976.
Magyar népi gyermekjátékok, Bp FPI, 1993.
Gyermektáncok, Bp. Népmûvelési Propaganda Iroda, 1973.
Foltin-Karcagi-Neuwirth: Játék és tánc az iskolában 1-4. osztály, Motívumfûzések, Bp. Néptáncosok
Szakmai Háza. 1990.
Cél
A tanterv fõ céljai:
A néphagyományokon alapuló játékos, táncos nevelés.
A tánc sajátos nyelvi alapjainak elsajátítása, a közös élmény alapján, szoros kapcsolatban az ének-zene
tanítás népi gyermekjátékok anyagaival.
A gyermek kapcsolatteremtõ képességének fejlesztése, testi kondíciójának javítása a táncos mozgás
segítségével.
A magyar néptánc alaplépéseinek, motívumainak megismerése és begyakorlása.
Alapvetõ táncos és drámai kifejezési formák megismerése.

Mûvészetek

A játékok természetes rögtönzõ technikájának áttétele szinpadi produkciókba.
A téli és tavaszi ünnepkörökhöz tartozó szokások megelevenítése.
Felkészülés évfolyamonként játék, játékfûzés, a korosztálynak való koreográfia szinpadi bemutatására.
Követelmény
Ld. a részei modulokban (OKI96 MÛV/TD/1)

Tánc, dráma 1.
Szerkezet:

soros

Részei
Játék, játékfûzés
Motivumtanulás, motivumfûzés
Színpadi játék
Szabad felhasználásra
Ünnepi szertartások, rituális játékok
Szabad felhasználásra
Óraszám
Iskolai:
37 óra
Tanítási ciklus
1 óra / 1 hét
Megjegyzés
Óraszámát a testnevelés óra kerete tartalmazza.
Cél
Ld. a részei modulokban (OKI96 MÛV/TD/1.1 - 1.6)
Követelmény
Ld. a részei modulokban (OKI96 MÛV/TD/1.1 - 1.6)
Tartalom
Ld. a részei modulokban (OKI96 MÛV/TD/1.1 - 1.6)
Értékelés
Ld. a részei modulokban (OKI96 MÛV/TD/1.1 - 1.6)

Játék, játékfûzés
Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

soros

10 óra

Cél
A zenei, a táncos és a beszélt anyanyelv fejlesztése játék-szituációkban.
A mindennapos játéköröm és mozgásigény kielégítése.
Érzékelõ ritmus és fantáziagyakorlatok a játékszerepekben.
A magyar páros tánc egyszerû fogásmódjainak begyakorlása.

119. oldal
120. oldal
121. oldal
121. oldal
121. oldal
122. oldal

119
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Követelmény
A játékok dalainak (szövegtartalmainak) megfelelõ hangulatú éneklés.
A játékok mozgásanyagának megfelelõ ritmusú és tempójú elõadás.
Begyakorolt részvétel a szerepjátékokban.
Biztos tájékozódás a játékok elõadása során.
Tartalom
Az óvodai népi gyermekjátékok és szerepjátszó gyermekjátékok ismétlõ gyakorlása.
Új játékok megtanulása és gyakorlása.
Fogyó-gyarapodó játékok:
Egy most érik e meggy, Járom az új váromat, A kassai szõlõbe,
Vonulós-kapuzós játékok: Bújj, bújj zöld ág, Iglice szívem, iglice, Keren, keren kása, Tekeredik a kígyó,
Tivi-tovi tács,
Kiszámolós játékok:
Mondókák ritmizálása- Éni-péni, Ikom, pikom pikuláré, Ice, bice, Elment apám dinnyét szedni,
Énekes játékok: Híd alatt, pad alatt, Itt a köcsög, Hátra ne nézz róka jár, Tûzet viszek..,
Párválasztó-párcserélõ játékok: Kék selyemkendõ, Hajlik a meggyfa, Körtéfa, elvesztettem zsebkendõmet,
Hatan vannak, a mi ludaink, Párosforgó (pórumozás) Húzz, húzz Katica,
Szerepjátszó játékok: Gólya, gólya gilice, Kis kacsa fürdik, Fehér liliomszál, Hová mégy te.
Értékelés
Folyamatosan szóban, a közös teljesítményre vonatkozik.
Szempont: a játékszabály megtartása, a szerepnek megfelelô viselkedés, a dal kifejezõ éneklése.

Motivumtanulás, motivumfûzés
Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

soros

6 óra

Cél
Alaplépések pontos eltáncolása.
Adott etûdben és a gyakorolt játékokban a lépések begyakorlása.
Követelmény
Énekre és zenére ritmikus mozgás végzése.
A társakkal való együttmozgás elsajátítása.
A sarokemelgetõs, egyes csárdás, továbbhaladó csárdás, höcögõ motívumok ismerete.
Tartalom
A zene ütemére sétáló lépés a kialakított térforma megtartásával.
Lépés negyedekkel és nyolcadokkal.
Egylépéses csárdás jobbra-balra, továbbhaladó csárdás.
Höcögõ és dobogó lépések.
A tanult motívumok összefûzése.
Egyes csárdás etûd (Zöld erdõben, zöld mezõben, Úszik a kácsa).

Mûvészetek

Színpadi játék
Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

soros

4 óra

Megjegyzés
Színpadi játék:
Györgyfalvay Katalin: Új vár címû koreográfiája vagy egy tápéi játékfûzés: Görbénye címmel.
Cél
A koreográfia játékainak megtanulása.
A színpadi elõadásban a rögtönzés lehetõségeinek elemzése.
A változó tempójú daloknak megfelelõ mozgás elsajátítása.
Követelmény
A tanult játék szerepek szerinti elõadása.
A játék dalainak, szövegeinek ismerete.
Tartalom
Az Új vár 6 játékot tartalmaz: Új vár- vonulós, Kipp-kopp-tapsos, Szökellõs, Elvesztettem zsebkendõmetpárcserélõs, Cicajáték- fogócskás. Kígyózás-kivonuló játék.
Motivumai: páros taps, szökellõ, tovahaladó csárdás, sarkas, egylépéses csárdás, galopp.
A Görbénye 5 játékot tartalmaz: Lipem-lopom a szõlõt, Kifli játék-vonulós, Hej görbénye-fogócskás,
Párválasztó játék, szökdelõ tánc a befejezés.
Motívumai: szökdelés elõre, szökdelés hátra, sétáló lépés.

Szabad felhasználásra
Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

soros

10 óra

Ünnepi szertartások, rituális játékok
Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

soros

4 óra

Cél
Célja és követelménye a megnevezett három ünnep ismerete, az elõkészületeiben való részvétel, a
megvalósításban az aktivitás.
Térhasználat, a tájékozódás játékai.
Valós és elképzelt tér, térkihasználás, térkitöltés.
Improvizáció maszkos játékban.
Szoros tantárgyi koncentráció a Magyar nyelv és irodalom, az Ének-zene és az Ember és társadalom
témakörökkel.
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Követelmény
Ld. a célok modulban.
Tartalom
Luca napja, Karácsony, a Farsang kezdete.
Értékelés
Értékelés az ünnepeket követôen.
Szempontja: az ünnepek jelentésének ismerete (az életkornak megfelelõen, a magyar nyelv és irodalom és az
ének-zene tantárgyak kiegészítõ tartalmaival), a részvétel az elôadásban.

Szabad felhasználásra
Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

soros

3 óra

Tánc, dráma 2.
Szerkezet:

soros

Részei
Játék, játékfûzés
Motívumok, motívumfûzés
Színpadi játék tanulása
Szabad felhasználásra
Ünnepi szertartások, rituális játékok
Szabad felhasználára
Óraszám
Iskolai:
37 óra
Tanítási ciklus
1 óra / 1 hét
Megjegyzés
Óraszámát a testnevelés óra kerete tartalmazza.
Cél
Ld. arészei modulokban (OKI96 MÛV/TD/2.1 - 2.6).
Követelmény
Ld. arészei modulokban (OKI96 MÛV/TD/2.1 - 2.6).
Tartalom
Ld. arészei modulokban (OKI96 MÛV/TD/2.1 - 2.6).
Értékelés
Ld. arészei modulokban (OKI96 MÛV/TD/2.1 - 2.6).

123. oldal
123. oldal
124. oldal
124. oldal
124. oldal
125. oldal

Mûvészetek

Játék, játékfûzés
Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

soros

8 óra

Cél
Az elsõ osztályos játékok ismétlõ gyakorlásával a negyed és nyolcad érték ritmusának érzékelése
mozgással.
A kettes és négyes ütem ütemhangsúlyainak, hangsúlyváltásainak megfigyeltetése.
A tanult tánclépések alkalmazása a játékok során.
Követelmény
A társakkal való együttmozgás, az ennek megfelelõ viselkedés játék közben.
Néhány fogásmód ismerete (váll-derék fogás, keresztezett kézfogás)
Regõs énekek és mondókák alkalmazása a játékokban.
A dal hangulatának és a játékalkalomnak megfelelõ elõadásmód.
Részvétel a lazítás és feszítés közös gyakorlataiban.
Tartalom
Fogyó-gyarapodó játékok: Hol jársz, hová mész?, Méz, méz,méz, Egy most érik a meggy,
Párválasztó-párcserélõ játékok:Hej vára, vára, A pünkösdi rózsa, Kínyilt a rózsa, Zöld paradicsom, Az én
párom elveszett, Hatan vannak a mi ludaink,
Szerepjátékok: A part alatt, Egyszer egy királyfi,
Zálogos játékok: Anyám, édesanyám, Hatan vannak, Túrót vettem
Értékelés
Szóban, a játékgyakorláshoz kapcsolva, javító szándékkal.

Motívumok, motívumfûzés
Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

soros

8 óra

Cél
Az elsõ évfolyamon tanult motívumok ismétlése, improvizatív gyakorlása.
Az új motívumok megtanulása, gyakorlása körben és párban .
A párral való táncolás, külöbözõ fogásmódokkal.
A kettes és négyes ütemekben hangjegyérték gyakorlatok, különbözõ tempóban.
Követelmény
A tanult motívumok eltáncolása önállóan és különbözõ fogásmódokkal párban.
A körben való táncolás irány és tempóváltásokkal.
Tartalom
Motívumok:
Kettes csárdás, ingó, sarokemelgetõs, egyszerû cifra változatok szökellés, dobbantás, galopp forgó.
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Etûd:
Kettes csárdás (Két szál pünkösd rózsa).
Cifra elõre-hátra (Hess, légy ne szállj rám)

Színpadi játék tanulása
Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

soros

4 óra

Cél
Györgyfalvay Katalin összeállítása: Kõketánc címmel.
Cél:
A koreográfia játékainak begyakorlása.
A motívumok és a térformák megtanulása (kör, csigavonal, félkör, kettõs félkör).
Követelmény
A színpadi játék kiszámolójának, dalszövegeinek és szerepek szerinti szövegének ismerete.
A játékok hangulatának megfelelõ elõadási mód.
A tánc motívumainak eltáncolása pontos ritmusban és megfelelõ tempóval.
Tartalom
A játékfûzés 5 játékot tartalmaz: Kõketánc (futólépés csigavonalban), Kiszámoló, Hej vára, vára, Koszorú,
Pám, pám, paripám.
Motívumok: szökellés, dobbantós, galopp-forgó, tovahaladó csárdás, egylépéses csárdás.

Szabad felhasználásra
Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

soros

6 óra

Cél
Felhasználó által szabadon meghatározható.
Követelmény
Felhasználó által szabadon meghatározható.
Tartalom
Felhasználó által szabadon meghatározható.

Ünnepi szertartások, rituális játékok
Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

soros

8 óra
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Cél
Hiedelmek megismerése a Luca naphoz kapcsolódó idõjárással kapcsolatosan.
Regõs énekek és mondókák az ünnepek köszöntésére.
Regölés, regõs énekek gyakorlása ritmushangszerekkel.
A farsang maszkos játékainak megismerése.
Követelmény
Részvétel a karácsonyi mûsorban a tanult versekkel, énekekkel.
Az ünnepekhez kapcsolódó népszokások ismerete.
Farsangi maszkos játékok eljátszása.
Tartalom
Adott környezetben tartott ünnepekhez igazodva.
Értékelés
Szempont: mennyire sikerült kifejezni az ünnep hangulatát, milyen élményt jelentett a család tagjainak az
ünnnepen való részvétel, egyéni teljesítményekért dícséret.

Szabad felhasználára
Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

soros

3 óra

Cél
Felhasználó által szabadon meghatározható.
Követelmény
Felhasználó által szabadon meghatározható.
Tartalom
Felhasználó által szabadon meghatározható.

Tánc, dráma 3.
Szerkezet:

soros

Részei
Játék, játékfûzés
Motívumok, motívumfûzés
Színpadi játék tanulása
Szabad felhasználásra
Ünnepi szertartások, rituális játékok
Szabad felhasználásra
Óraszám
Iskolai:
37 óra
Tanítási ciklus
1 óra / 1 hét

126. oldal
126. oldal
127. oldal
128. oldal
128. oldal
129. oldal
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Cél
Ld. a részei modulban (OKI96 MÛV/TD/3.1 -3.6).
Követelmény
Ld. a részei modulban (OKI96 MÛV/TD/3.1 -3.6).
Tartalom
Ld. a részei modulban (OKI96 MÛV/TD/3.1 -3.6).
Értékelés
Ld. a részei modulban (OKI96 MÛV/TD/3.1 -3.6).
Kapcsolatok
Ld. a részei modulban (OKI96 MÛV/TD/3.1 -3.6).

Játék, játékfûzés
Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

soros

8 óra

Cél
A tanult játékok ismétlõ gyakorlása, gazdagítása improvizációval.
A játékgyakorlás táncos etûdökben.
A játék összefûzése, alkalomnak megfelelõ eljátszása színpadon.
Követelmény
A játékok elõadása a hangulatnak megfelelõ ritmusban és tempóban.
A dalszövegek ismerete.
Karakterek ábrázolása mozgással.
Tartalom
Párválasztó, párcserélõ, párosító játékok: Hajlik a meggyfa levele, Járok egyedül, Most viszik, most viszik,
Cickom, cickom, Éva, szívem, Éva, Járok egyedül, Érik a dinnye, Ábi, Bábi de beteg, Láttál-e már valaha,
Csipkefa bimbója.
Fogyó-gyarapodó játékok: Ninive, ninive, Ásom, vájom az udvarnak, Itt ül egy kis kosárba,
Szerepjátszó játékok: Volt nekem egy kecském, Készen áll már a híd, A faragószék nótája
Táncos etûdök:
Kanásztánc, Házasodik a tücsök, Zöld erdõben, zöld mezõben, Erdõn járódnak a lányok, Csipkefa bimbója.
Értékelés
Folyamatosan szóban, a közös teljesítményre vonatkozik.
Szempont: a játékszabály megtartása, a szerepnek megfelelô viselkedés, a dal kifejezõ éneklése.

Motívumok, motívumfûzés
Szerkezet:

soros
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Óraszám
Iskolai:

8 óra

Cél
A tanult néptánclépések ismétlõ gyakorlása.
Az új motívumok megtanulása és összefûzése.
Követelmény
A tanult lépések felismerése, eltáncolása csoportban.
A párral való táncban megfelelõ viselkedés (tekintet megtartása, megfelelõ kéz és kartartás,a szerep szerinti
magatartás..stb).
A hangulatnak megfelelõ elõadási mód.
Tartalom
A nyílt rida, séta-forgó táncolása etûdben (Kajtai rózsa.).
Páros etûdben a csárdás, höcögõ, cifra (oldalt és elõlkeresztezett), lengetõ láb alatt csapó, csapásoló,
térdütögetõ és keresztezõ futó lépések gyakorlása, elõadása.
(Derék gyerek a prücsök, Télen tetût teleltettem.)
Lányok: csárdás, höcögõ, jobbra-balra cifra, lengetõ, lengetõ tapssal, térdütögetõ.
Fiúk:csárdás-höcögõ, lengetõ, láb alatt csapó, csapásoló.
Értékelés
Folyamatosan szóban, a közös teljesítményre vonatkozik.
Szempont: a játékszabály megtartása, a szerepnek megfelelô viselkedés, a dal kifejezõ éneklése.

Színpadi játék tanulása
Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

soros

4 óra

Cél
Györgyfalvay Katalin koreográfiája: János úr.
Cél:
A táncban megjelenõ dinamikai és hangulati váltásoknak megfelelõ elõadási mód elsajátítása.
A koreográfia játékainak begyakorlása.
A játék motívumainak pontos eltáncolása.
Követelmény
Tájékozódni tudás a tánc térformáiban.
A szerepeknek megfelelõ elõadás, a hangulatnak megfelelõ tempóváltásokkal.
A motívumok önálló táncolása.
Tartalom
A darab 4 játékot tartalmaz. János úr, Ninive (fogyó-gyarapodó), Kis kertem (párválasztó), Haza lányok.
A motívumok: bújós, ninive -lépés, páros pörgõ, gyors zárt rida, tovahaladó csárdás, szökellés.
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Értékelés
Folyamatosan szóban, a közös teljesítményre vonatkozik.
Szempont: a játékszabály megtartása, a szerepnek megfelelô viselkedés, a dal kifejezõ éneklése.

Szabad felhasználásra
Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

soros

6 óra

Cél
A szabad felhasználásra adott óraszámban lehetõség van a helyi szokások és hagyományok felelevenítésére,
megtanulására, vagy a tanultak elmélyítését szolgáló gyakorlásra.
Követelmény
A szabad felhasználásra adott óraszámban lehetõség van a helyi szokások és hagyományok felelevenítésére,
megtanulására, vagy a tanultak elmélyítését szolgáló gyakorlásra.
Tartalom
A szabad felhasználásra adott óraszámban lehetõség van a helyi szokások és hagyományok felelevenítésére,
megtanulására, vagy a tanultak elmélyítését szolgáló gyakorlásra.
Értékelés
Folyamatosan szóban, a közös teljesítményre vonatkozik.
Szempont: a játékszabály megtartása, a szerepnek megfelelô viselkedés, a dal kifejezõ éneklése.

Ünnepi szertartások, rituális játékok
Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

soros

8 óra

Cél
Részvétel karácsonyi mûsorban.
A helyi hagyományokból szokások gyûjtése és megismertetése.
Részvétel a maszkos farsangi bálon.
Követelmény
Az ünnepek jelentése, a szokások (öltözködés, étkezés, díszítés, ajándék, rituálé) közös értelmezése.
Beszámoló a család ünnepi szokásairól.
Minimális néprajzi ismeretek a lakóhelyrõl és a megyérõl.
Tartalom
Az ének-zene és a Magyar nyelv és irodalom tantárgyakban feldolgozott ismeretanyaggal koncentrálva a
szokások és hagyományok összegyûjtése. (Karácsony, Újév, Farsang)
Vízkereszt, Busójárás jelentése és szokásai.
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Értékelés
Folyamatosan szóban, a közös teljesítményre vonatkozik.
Szempont: a játékszabály megtartása, a szerepnek megfelelô viselkedés, a dal kifejezõ éneklése.

Szabad felhasználásra
Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

soros

3 óra

Cél
A szabad felhasználásra adott óraszámban lehetõség van a helyi szokások és hagyományok felelevenítésére,
megtanulására, vagy a tanultak elmélyítését szolgáló gyakorlásra.
Követelmény
A szabad felhasználásra adott óraszámban lehetõség van a helyi szokások és hagyományok felelevenítésére,
megtanulására, vagy a tanultak elmélyítését szolgáló gyakorlásra.
Tartalom
A szabad felhasználásra adott óraszámban lehetõség van a helyi szokások és hagyományok felelevenítésére,
megtanulására, vagy a tanultak elmélyítését szolgáló gyakorlásra.
Értékelés
Folyamatosan szóban, a közös teljesítményre vonatkozik.
Szempont: a játékszabály megtartása, a szerepnek megfelelô viselkedés, a dal kifejezõ éneklése.

Tánc, dráma 4.
Szerkezet:

soros

Részei
Játék, játékfûzés
Motívumtanulás, motívumfûzés
Szinpadi játék tanulása
Szabad felhasználásra
Ünnepi szertartások, rituális játékok
Szabad felhasználásra
Óraszám
Iskolai:
37 óra
Tanítási ciklus
1 óra / 1 hét
Cél
Ld. a Részei modulokban (OKI96 MÛV/TD/4.1 - 4.6).
Követelmény
Ld. a Részei modulokban (OKI96 MÛV/TD/4.1 - 4.6).
Tartalom
Ld. a Részei modulokban (OKI96 MÛV/TD/4.1 - 4.6).

130. oldal
130. oldal
131. oldal
131. oldal
131. oldal
132. oldal
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Értékelés
Ld. a Részei modulokban (OKI96 MÛV/TD/4.1 - 4.6).

Játék, játékfûzés
Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

soros

6 óra

Cél
A tanult játékok gyakorlása.
Az új játékok dalainak és szerepeinek megtanulása.
Hangulatnak megfelelõ elõadás.
Követelmény
A játékok elõadásában a szerepnek megfelelõ magatartás.
A játék szerepének felismerése a hagyományban.
A lakóhely hagyományából játékfûzés bemutatása.
Tartalom
Játékfûzések a gyerekek kívánsága szerint.(játékgyakorlás)
Párválasztó, párcserélõ: Kõsziklán felfutó, Kinyílt a rózsa,Most viszik, most viszik, Látál-e már valaha, Hej
Vargáné,
Csúfolók: Csömödéri faluvégén, Szép szakmári lányok, Csütörtökön virradóra.
Szerepjátszó játékok: A gõgös lány, Kotyolás-jeles napok, Pásztorjáték, Új esztendõ, Hipp-hopp-Farsang,
Balázsolás, Gergely-járás, Pünkösd (királynõjárás).
Értékelés
A játékok ismeretének értékelése osztályzattal. Legalább 10 játék dalának, szövegének és szerepeinek önálló
ismerete, részvétel az elõadásában.

Motívumtanulás, motívumfûzés
Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

soros

6 óra

Cél
A megismert tánclépések gyakorlása.
Az új tánclépések pontos elõadása.
A tanult tánclépésekkel improvizációk.
Követelmény
A néptánc alaplépéseinek stílusos táncolása.
A páros tánc fogásmódjainak alkalmazása.
Páros táncetûd és szóló szerep ismerete, különbözõ (kötött) térformákban.
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Tartalom
Cifra-kopogós etûd, motívumai: cifra-kopogós, kanász-cifra, lengetõ (Tímár Sándor koreográfiája)
Elvesztettem zsebkendõmet, elõl-hátul keresztezõ rida etûd. Motívumai: Zárt rida, elöl-hátul keresztezõ rida,
záró.

Szinpadi játék tanulása
Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

soros

8 óra

Cél
Timár Sándor: Üvegestánc (fiútánc), Galgamenti csárdás c. koreográfiáinak megtanulása és bemutatása.
Cél:
Az üvegen való átugrás virtusának bemutatása.
A galgamenti palóc táncanyag egyszerû formáján keresztül a csárdás jellegzetes típusának megismerése.
Követelmény
A táncok alaplépéseinek pontos eltáncolása.
A tánc mondanivalójának kifejezése a magatartással, a karjátékkal és tánc eszközével az üveggel.
Tartalom
Az üvegestánc motívumai: Egyes csárdás, forduló csárdás, üvegen átugró (cifra).
A galgamenti csárdás motívumai: tovahaladó csárdás, egylépéses csárdás, egyes csárdás elõre, forduló csárdás,
egyes csárdás hátra csapó-taps, szökdelõ, félforgó. A kartartások megtanulása és begyakorlása (a fiú és
lányszerepek szerint).

Szabad felhasználásra
Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

soros

10 óra

Ünnepi szertartások, rituális játékok
Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

soros

4 óra

Cél
A téli ünnepkörhöz a Pásztorjáték betanulása és színpadi elõadása.
Tavaszünnep játékai.
Helyi hagyományok megismerése a tavasz köszöntésében.
Követelmény
Az ünnepkörök jelentésének ismerete.
A kiválasztott ünneprõl a helyi hagyományok összegyûjtése és bemutatása.
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Tartalom
Karácsony-Pásztorjáték (az ének-zene órával koncentrációban, az énekes könyvben leírt dramatikus játék
megtanulása) elõadása.
Balázs-járás (adománygyûjtés, köszöntés).
Virágvasárnap (villõ, kiszehajtás). Húsvét- helyi szokások összegyûjtése.

Szabad felhasználásra
Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

soros

3 óra

Tánc és dráma, mozgóképkultúra 5-10.
OKI96APKTD5-10

Szerkezet:

soros

Részei
Tánc, dráma 5.
Tánc, dráma 6.
Tánc, dráma 7.
Mozgóképkultúra 8.
Mozgóképkultúra 9.
Mozgóképkultúra 10.
Óraszám
Iskolai:

134. oldal
135. oldal
137. oldal
138. oldal
142. oldal
145. oldal

129 óra

Megjegyzés
A különbözõ magyar néptánc-dialektusok alapvetõ mozgásanyagának elsajátítása.
A társas kapcsolatok fejlesztése. Fiúk-lányok kapcsolata a néptáncban és a társas táncban. A tánchoz illõ
öltözködés szokásai, néprajzi érdekességek, a viselet jellemzõinek megismerése.
Drámajáték eszközei és módszerei a hagyományok, szokások, táncok elõadásában. A kifejezõ közlés
elsajátítása. Jellemábrázolás, karakterek megmutatása mozgással. Az alkalmazott módszerek: bemutatás: élõ
tánc és video felvételrõl mûsorok,
gyakorlás közösen egyénileg és párban,
alkalmazás szabad táncban, bemutatókon és táncházban.
A társas tánc alapjait és a néptáncot együtt, párhuzamosan dolgozza fel a tanterv.
A 4. évfolyam végére kialakult mozgáskoordinációt az érzelmekkel és helyzetekkel harmonizáló ritmussal, a
rögtönzésekhez kapcsolódó mozdulatokkal fejlesszük tovább! A negyedes, nyolcados beszéd- és improvizációs
gyakorlatok kerülnek elõtérbe az 5-6. évfolyamokon. A 8. évfolyam végére a pontosság és tudatosság kerül
elõtérbe a kommunikációs és improvizációs gyakorlatok végzése közben.
Idõigény: minden évfolyamon 1 óra/hét.
A tanterv téma szintig van kidolgozva.
A tantervet készítette: Dr Csonka Csabáné országos szakértõ
Cél
A gyermekek testi adottságainak, korának és személyiségének megfelelõ kifejezés.
Az élethelyzetekben pontos, tiszta kifejezésmódok elsajátítása.
Az alkotások szerkezetének megismerése, felismerése.
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A szereplõk szándékainak, tetteinek, kapcsolatainak elemzése.
Képességfejlesztõ gyakorlatok a kommunikáció, a felfogó képesség a tájékozódó képesség fejlesztésére.
Követelmény
A tanterv tanításának végére elérendõ specifikus követelmények
Ismeretek a különbözõ táncdialektusokról, a néptánchagyományról.
Összefüggések felismerése a népszokások, néphagyomány, a közösségei magatartásmód és a történelmi
események között.
Tájékozottság a XIX. és a XX. század tánc- és mozgásmûvészetérõl.
Tudatosság a kommunikációs és improvizációs gyakorlatokban.
A kommunikációs kultúra eszközként való használata a társas érintkezésben, egymás megértésében és
elfogadásában.
Folyamatos aktív részvétel a jeles napok szertartásaiban, rituális játékaiban, az iskola ünnepeiben.
A kicsiknek szóló bábos, maszkos játékokban a szerepek felvállalása.
Tartalom
Évfolyamonként a néptáncanyag
5. osztályban a nyugati dialektus,
6. és 7. osztályban a tiszai és erdélyi dialektus,
8. évfolyamon a nemzetiségek táncai.
Társastáncok alapjainak elsajátítása
Évfolyamonként:
5. osztályban az angol keringõ,
6. osztályban fox-trott és rumba,
7. osztályban palotás és polka,
8. osztályban bécsi keringõ és tangó.
A 7-8. évfolyamon a NAT követelményei szerint egy témakörbe kerülnek a tanítás anyagai.
"A tánc és mozgásmûvészet" témakörben a már jelzett néptánc és társastánc elemek feldolgozása mellett, (az
ének-zene tantárgyban meghallgatott zenei szemelvényekkel összhangban) a XIX. és a XX. század
mozgásmûvészetére irányul a figyelem.
A korabeli öltözködés, illem, viselkedés, a társasági szokások, a táncnak és az alkalomnak megfelelõ viselkedés
elemzése egészítheti ki a helyi tantervekben a témakör feldolgozását.
A tánc idõkerete minden évfolyamon heti fél óra amit a tanórán kívüli idõkeretbõl kiegészítve célszerû
tömbösítve felhasználni, esetleg "epocha-szerûen" megtervezni õszi és tavaszi idõszakra. Jól hasznosulhat az év
végi idõszakban tervezett táncos szaktábor, illetve életmód tábor is.
Feltételek
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek
Személyi feltétel: a tánctanításra felkészült pedagógus, gyermeksegítõ (korrepetítor), fellépésekhez zenész
(zenekar).
Tárgyi feltételek: jól szellõztethetõ, mozgásra alkalmas terem (tér),vetítésre alkalmas osztályterem, magnó,
videó, televízió, hang- és videokazetták kézikönyvtár (népzenei, néptáncos és néprajzi kötetekkel).
Szakmai könyvek ajánlott jegyzéke:
Magyar néprajz VI. Népzene-néptánc-népi játék, Bp. Akadémiai Kiadó, 1990.
Foltin-Karczagi-Neuwirt-Salamon: Motívumfûzés
(Játék és tánc), Bp. Néptáncosok Szakmai Háza, 1990.
Együtteseink mûsorából XIII. Bp. Népmûvelési Propaganda Iroda 1977.
Együtteseink mûsorából XVI. Bp. Népmûvelési Propaganda Iroda, 1978.
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Dömötör Tekla: Magyar népszokások, Bp. Corvina Kiadó, 1972.
Kerényi György: Magyar énekes népszokások, Bp. Gondolat Kiadó.'
Bodrog Miklós-Ugrin Aranka: Adventi kalendárium Bp. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1990.
Móser Zoltán: Jelek és ünnepek, Bp. Fekete Sas, 1994.
Papp Gy.-Trencsényi L: Kalandozások múltban és jövõben, 1986.
Balassa-Ortutay: Magyar néprajz, Bp. Corvina, 1979.
Hoppál Mihály: Sámánok, lelkek és jelképek, Helikon, 1994.
Dömötör Tekla: Régi és mai magyar népszokások, Tankönyvkiadó, Bp. 1986.
Granasztói Szilvia-Magyari Beck Anna: Ünnepsoroló, Bp. Móra Kiadó, 1991.
Hang- és videokazetták:
Táncház I. ÉIõ népzene IV. ( Sípos-Halmos) , 1978, Hungaroton.
Táncház II. Élõ népzene V. (ifj Csoóri S.) 1978, Hungaroton.
Motívumfûzések videomelléklete Bp. Néptáncosok Szakmai Háza.Aprók tánca, (Sebõ-Timár), 1986,
Televideó.
Hónapsoroló I., II., 1990, Televideó.

Tánc, dráma 5.
Szerkezet:

soros

Részei
A hagyomány táncai
Ünnepi szertartások, rituális játékok

134. oldal
135. oldal

Óraszám
Iskolai:
18 óra
Tanítási ciklus
1 óra / 2 hét
Cél
Ld. a fõmodulnál.
Követelmény
Ld. a fõmodulnál.
Tartalom
Ld. a fõmodulnál.
Értékelés
Ld. a fõmodulnál.

A hagyomány táncai
Szerkezet:

soros

Cél
Dunántúl tájegységének jellegzetes táncairól és néprajzáról való tájékozódás.
Követelmény
Somogy népmûvészetének ismerete (viselet, jellegzetes tárgyak, néptáncmotívumok, dalok).
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Sárköz népmûvészetének ismerete.
Egy régi stílusú tánc elõadásában való részvétel (karikázó).
Tartalom
Somogyi karikázó (etûd). Motívumai: ingó, csárdás-ingó, lépõ-ingó, rida /lenthangsúlyos/, ridaváltó, belépõ.
Sárközi karikázó. Motívumai: csárdás, hátulkeresztezõ, fent hangsúlyos rida.
A karikázók szerepe a néptáncban.
A verbunk- decsi verbunk motívumainak megtanulása. bokázó, sarkazó, lengetõ, légbokázó, dobogó cifra.
Az angol keringõ alaplépéseinek begyakorlása: négyszög, haladó lépés, négyszög forgás.

Ünnepi szertartások, rituális játékok
Szerkezet:

soros

Cél
Az esztendõ jeles napjainak szertartásai.
A történelmi hagyományok és az ünnepek kapcsolata.
Követelmény
A jeles napokhoz kötött szokások eredete.
A történelmi gyökerek kutatása (koncentrációban a Magyar nyelv és irodalommal).
Tartalom
Luca, karácsony, vízkereszt, farsang, húsvét, farsangi bálok, Gergely-járás.
Ünnepek játékainak betanulása és elõadása a kisebbeknek.
Ritmus és fantáziagyakorlatok a koncentráció idejének növelésével.
A kezdet és a befejezés lehetõségeire improvizációk.
Negyedes és nyolcados beszéd- és improvizációs gyakorlatok.
Elemzõ beszélgetések a jeles napokról és a szokások szerkezetérõl.
Értékelés
Az elõadásban a pontos kifejezés.
A jellemábrázoló mozgások megoldásának értékelése.
Az érzelmekkel és a helyzetekkel harmonizáló ritmus megoldása.

Tánc, dráma 6.
Szerkezet:

soros

Részei
A hagyomány táncai
Ünnepi szertartások, rituális játékok
Óraszám
Iskolai:
18 óra
Tanítási ciklus
1 óra / 2 hét
Cél
Ld. a Részei modulban (OKI96 MÛV/TD/6.1 - 6.2).

136. oldal
136. oldal
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Követelmény
Ld. a Részei modulban (OKI96 MÛV/TD/6.1 - 6.2).
Elõzmény
Ld. a Részei modulban (OKI96 MÛV/TD/6.1 - 6.2).
Tartalom
Ld. a Részei modulban (OKI96 MÛV/TD/6.1 - 6.2).
Értékelés
Ld. a Részei modulban (OKI96 MÛV/TD/6.1 - 6.2).

A hagyomány táncai
Szerkezet:

soros

Cél
A tiszai vidék (Szatmár) viselete és jellegzetes motívumainak tanulása.
Az erdélyi (széki) viselet és táncmotívumok megismerése.
Követelmény
A széki és a szatmári mozgásanyag felismerése, megkülönböztetése.
A kéz és a láb munkájának összehangolása.
Negyedes és feles forgások megvalósítása.
Társas táncok alaplépései (fox-trott és rumba).
Tartalom
Széki táncrend: négyes, lassú, csárdás, porka megtanulása.
Forgás, forgatás, perdülés, páros forgások a hármaslépések fordulattal.
A szatmári táncok alapmotívumai: verbunk és csárdás- egyes-kettes csárdás, nyílt rida, váltások, átvetõ,
csizmaütõ, fonás hegyezõ, bokázó.
A motívumok gyakorlása nagy körben és párosan.
Improvizáció táncházi zenére.
A társas táncok alaplépései:
A rumba alaplépésének gyakorlása: négyszög, oldalazó lépés.
Fox-trott alaplépéseinek gyakorlása: sétáló, oldalazó.

Ünnepi szertartások, rituális játékok
Szerkezet:

soros

Cél
A történelmi tanulmányokhoz kapcsolódó õsi, improvizatív jellegû táncok és szertartások megismerése.
Történetek az újkorból, a különbözõ kultúrák találkozásáról (koncentráció "Az ember és társadalom 6.
évfolyam követelményei szerint -"Történetek az emberiség és hazánk múltjából")
Követelmény
A szokások idejének, funkciójának ismerete.
Egyszerû mozgások, zenei eszközök (ritmushangszerek), bábok maszkok ismeretek az ünnepeken való
használatról önálló ismertetés.
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Részvétel az ünnepekre rendezett mûsorokban.
Tartalom
Az esztendõ jeles napjainak szertartásai (történelmi emlékek alapján összehasonlítás, a kultúrák egymásra
hatása).
Táncos, zenés rítusok, õsi improvizatív jellegû táncok és szertartások, irodalmi ismertetés és videó-anyag
megtekintése.
Értékelés
Értékelés szóban és osztályzattal.
Szempontok: etûd elõadásában való részvétel, a tanult alaplépések ismerete, az imrovizatív elõadási készség,
részvétel a gyakorlatokban és a táncokat (a néprajzi alapokat) elemzõ beszélgetésekben. Részvétel az esztendõ
jeles napjainak megünneplésében.

Tánc, dráma 7.
Szerkezet:

soros

Részei
Tánc- és mozgásmûvészet
Óraszám
Iskolai:
37 óra
Tanítási ciklus
1 óra / 1 hét
Cél
Az általános részben leírtak szerint.
Követelmény
Az általános részben leírtak szerint.
Elõzmény
Az általános részben leírtak szerint.
Tartalom
Az általános részben leírtak szerint.
Értékelés
Az általános részben leírtak szerint.

Tánc- és mozgásmûvészet
Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

soros

18 óra

Cél
A szatmári és a széki táncok ismétlõ gyakorlása, motívumainak bõvítése.
Többszólamúság a mozgásban.

137. oldal

Mûvészetek

138

A 3/4-es és 5/8-os ritmusok begyakorlása táncokkal.
A történelmi társastáncok térformáinak, gesztusainak, párkapcsolatainak elemzõ megismerése.
A különbözõ táncdialektusok megismerése és elemzése filmanyag segítségével.
A XX. század táncainakjellemzõ sajátosságai.
A társas táncok ismétlõ gyakorlása.
Új táncanyag megtanulása.
Követelmény
A sárközi karikázó és ugrós motívumok ismerete.
A társas táncok közül a palotás és a polka lépéseinek ismerete.
Részvétel legalább etûd-szintû elõadásban.
Isrneretek a táncmûvészet, zene és irodalom kapcsolatáról.
A XIX. és a XX. század jellemzõi, tánc- és mozgásmûvészete.
Magyarország népi kultúrális öröksége: a népzene, néptánc, viselet, tárgyalkotó mûvészet kapcsolatai.
Egy táncmûsor közös elemzésében való részvétel.
A tanult táncok ismerete, legalább egy etûd elõadásában való részvétel.
Tartalom
Elemi ismeretek Sárköz néprajzából, viseletébõl.
Társasági szokások és öltözködés a XIX. században.
Motívumok: sárközi karikázó lépések: 5/8-os lépõ, csárdás, futó, sárközi ugrós motivumok.
Sárközi etûd megtanulása.
A palotás motívumainak megtanulása, összefûzése és elõadására való felkészülés.
(Futó cifra, hintalépés, kisharang, lengetõ, bokázó /légbokázó/ )
A menüett és a polka, mint társasági és mint színpadi tánc. Egy polka-etûd betanulása.
Az eddig tanult táncok ismétlése, egyes tájegységek jellemzõ motívumai szerint.
Táncdialektusokról filmanyag megtekintése és elemzése.
Szomszéd népek táncaiból néhány etûd megtanulása (fõként a nálunk is élõ nemzetiségek szerint (pl. német,
szlovák, délszláv stb.).
A társas táncok ismétlõ gyakorlása.
Új tánc motívumai: bécsi keringõ és a tangó folyamatos gyakorlása.
Színházi táncmûsor megtekintése és elemzése.
Néprajzi kiselõadások meghallgatása.
Értékelés
Értékelés szóban és osztályzattal.
Szempontok:
A tanuló képes-e a tanult táncos mozgások alapján színpadi mûsorban részt venni, mozgássorokat
improvizálni?
Ismeri-e népünk néptánchagyományát, legalább egy tájegység néprajzi sajátosságait?
Felismeri-e az összefüggéseket a népszokások, a. néphagyomány, a közösségi magatartásmód és a
történelmi események között.
Lehetõsége szerint részt vesz-e szülõföldje hagyományõrzésében?

Mozgóképkultúra 8.
Szerkezet:

soros
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Óraszám
Iskolai:
18 óra
Tanítási ciklus
1 óra / 2 hét
Cél
A képi, mozgóképi hatás elemeinek, ezek müködésének felismerésére és önálló értelmezésére való képesség
megszerzése, ezen hatásmechanizmusok felhasználásán alapuló alkotókészség megszerzése és a rendelkezésre
álló technikai adottságoknak megfelelõ gyakorlása. A tömegkommunikációs eszközök nyújtotta információk
tudatos befogadására való képesség kialakítása és fejlesztése.
Követelmény
A program végére a tanulók önállóan legyenek képesek a legfõbb mozgóképi kifejezõeszközök felismerésére és
müködésük, az általuk hordozott tartalmak nyelvi-fogalmi leírására és értelmezésére.
Maguk is hozzanak létre egyszerübb cselekvéseket, történeteket elbeszélõ alkotásokat rajzos animációs
eszközökkel, különbözõ technikájú
képsorozatokkal, videókamerával a különbözõ mozgóképi müfajok sajátosságainak alkalmazásával.
Legyen képes a tanuló:
Önállóan eligazodni és válogatni a különféle televíziós müsorfajták között, tudatosítva azoknak a befogadására
gyakorolt hatásait.
Elõzmény
Sokszorosítási, képrögzítési, vetítési és mozgásszintetizáló eszközök technikatörténete (technika) fotokémiai
alapismeretek (kémia) optikai alapismeretek (fizika) az irodalmi és drámai müfajokkal, a történetmeséléssel, a
szóképekkel és a stílusalakzatokkal kapcsolatos alapfogalmak (magyar nyelv és irodalom) a képi kifejezés
alapvetõ eszközei, térábrázolás, fénykezelési és színtani alapok, idõ és mozgás ábrázolása a képzõmüvészetben
(vizuális kultúra) a modern polgári társadalmak társadalmi viszonyainak,életmódjának összefüggései a
tudományos-technikai forradalmakkal(történelem) új technikai eszközök az adattárolásban és információátvitelben (informatika és könyvtárhasználat).
Tartalom
1. A képtõl a mozgóképig
A kép nyelve: mit mond a kép, hogyan közlünk képekkel? A kép lehetõségei és határai a gondolatok és
érzelmek kifejezésében. A téma, a képek kulturális környezete, jelképek. Méret, alak és háttér, térbeli
irányok a képen, perspektíva. Vonal, forma, körvonal, tagolás, kontúr. Fény és tónus. Színek és
felhasználásuk. Idõ- és mozgásábrázolás a képzõmüvészeti eszközökkel elõállított képeken. A képregény
mint átmeneti müfaj.
A megmozdított kép: az animáció fogalma. Az animációt lehetõvé tevõ emberi „gyengeség”: a szem
tehetetlensége.
Animációs képsorozat fázisa mint egy sorozat tagja, mint önállóan nem értelmezhetõ kép. Kulcsszavak:
mozgás, változás, történés.
Az animáció „házilag” is elõállítható
Eszközei és technikái: thaumatrope, zootrope, pergetõfüzet, karcolt nyersfilm.
A technikai kép: sokszorosítás a különbözõ grafikai eljárásoktól a nyomtatásig. Eredeti és másolat,
egyediség fogalmainak értelmezése a technikailag elõállított müvek esetében.
A fény mint a leképezés eszköze: vetítési eljárások és eszközök. A fényképezés felfedezéséhez szükséges
fizikai és kémiai feltételek. Rögzítés vagy alkotás a technika segítségével: a fényképkészítõ személy szerepe
fénykép elkészültében. A fotografikus kép néhány fõbb kifejezõeszközének vizsgálata: fény-árnyék,
távolság és plán, látószög, mélységélesség.
A fotográfia felhasználása: különbözõ célú dokumentumfotók és müvészi felvételek jellemzése.

Mûvészetek

140

A mozgófénykép: a mozgásábrázolás és a fényképezés összekapcsolásának technikatörténete. Mozgás és
változás technikai jellegü rögzíthetõsége és kezelése (gyorsítás, lassítás, visszapörgetés, kimerevítés):
uralom az idõ felett ?
Az idõbeliséggel összefüggõ sajátos kifejezõeszközök:
Kameramozgások, tempó és ritmus. A mozgásrögzítés felhasználásának lehetõségei: dokumentum és
tudományos kutatás, ábrázoló és fantasztikus mesélés.
Történetmesélés a mozgófényképek segítségével: a montázs fogalmának értelmezése. A történetmesélés
néhány megoldása: folyamatos és kihagyásos elbeszélés, többszálú cselekményvezetés. Gondolati tartalmak
kifejezési lehetõségei: halmozás, fokozás, ellentét, párhuzam, ok-okozat, hasonlat, utalás. Jelképes
tartalmak kifejezési lehetõségei: hasonlatok, utalások.
Filmélmények értelmezése: az érzéki-képi információk nyelvi-fogalmi „lefordíthatósága” és annak határai.
Filmek értelmezésének fokozatai: a primer filmélmény megfogalmazásától az élmények filmbeli eredõinek
kutatásán és számbavételén át a „nekünk szóló üzenetek” felfedezéséig. Történet és „üzenet”
megkülönböztetése. Az „értelmezés” visszacsatolása, ütköztetése a müvel.
2. Bevezetés a mozgóképfajták világába a mozgókép rögzítõ jellegü felhasználása: a dokumentarista
mozgókép. Tárgyilagosság és személyesség eszközei a dokumentumfilmben. A dokumentumfilm néhány
alapvetõ típusának jellemzése: riport, portré, esettenulmány, mozgóképes napló,lírai dokumentumetüd. A
tudományos és ismeretterjesztõ filmek.
A mozgókép és a többi müvészet: a mozgóképi és irodalmi történetmesélés összehasonlítása. Színészi játék
és drámai cselekmény a színházban és a filmen. A fénykép és a mozgófénykép eltérõ viszonya a múló
idõhöz. Ritmus a zenében, táncban és a mozgóképen.
A mozgókép szórakoztató és ábrázoló müvészi felhasználása: különbségek a történet, a figurák, a
háttérvilág kezelésében, a hatások kifejtettségében, az alkotás létrehozásának céljában. Néhány szórakoztató
filmes müfaj jellemzése: kaland, mese, a fantasztikum különbözõ típusai.
Európai film - amerikai film.
Filmtörténeti mozaikok: némafilm - hangosfilm, ”hanghatások” a némafilmekben. A tömeg, az emberi
érzelmek és belsõ világ, az emberi környezet, a technika, a történelem, az emberi kultúra nagy
alaptörténeteinek ábrázolása és megjelenése a filmtörténet különbözõ korszakaiban.
Technikai eszközök az információ-tovbbításban: nyomtatás, nyomtatott sajtó, rádió. A televízió
technikatörténete és megjelenésének összefüggései a modern tömegtársadalmak szervezési igényeivel.
Intézmények az események és a befogadó között.
A televíziós müsorrenddel kapcsolatos ismeretek: müsorfolyam, kiemelt müsorsávok, rétegmüsorok. A
müsorfolyam megszakítatlanságának eszközei és hatásuk a befogadóra: a „második valóság”/elektronikus
környezet
Létrejötte. Eszközök a müsorfolyamból való kiemelésre: ismétlés, gyorsítás, érzéki kifejezõerõ fokozása,
történetmesélés. Ismerõsünk, a médiaszemélyiség.
Néhány televíziós müsorfajta jellemzése: hír-,vita-, és magazinmüsorok, élõközvetítések, talk-show és
vetélkedõk. Sorozatok és a tv-játék más változatai. Reklámok, müsorelõzetesek és fõcímek.
Új technikai eszközök a kommunikáció folyamatában: a müholdas müsorszórás, számítógépes hálózatok,
multimédiás ismerethordozók, inetraktivitásra épülõ eszközök. A totálissá váló kommunikációban rejlõ
kedvezõ lehetõségek és veszélyek.
Gyakorlatok a képtõl a mozgóképig témakörhöz:
Egyszerü komponálási gyakorlatok: kompozíciók létrehozása síkidomokból, színes foltokból.
Képregények készítése.
Képzõmüvészeti alkotások nyelvi-fogalmi leírása, értelmezése szóban és írásban.
Különféle animációs eszközök elkészítése: thaumatrope-változatok, zootrope-szalagok és -henger,
pergetõfüzetkék, karcolt és színezett nyersfilmszalagok.
Fényképek nyelvi-fogalmi leírása és értelmezése szóban és írásban.
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Fényképezési gyakorlatok: portrék, tájképek, tárgyfotók, eseményrögzítõ felvételek készítése. Ugyanarról a
témáról a gép eltérõ beállításával, más technikai kiegészítõvel készített felvételek és összehasonlító
elemzésük.
Ugyanazt az egyszerü cselekvést, történést feldolgozni hangfelvételen, fényképsorozatban, színpadi
jelenetként és mozgóképen.
Egyszerü kamerás gyakorlatok: statikus kompozíciók készítése, egyszerübb kameramozgások gyakorlása,
dekomponált és döntött síkú felvételek készítése, életlen beállítások, ismerõs tárgyak szokatlan beállításban
való rögzítése, plánfajták gyakorlása, rövid és hosszú
Beállításokból álló mozgássorok készítése.
Különbözõ gondolati tartalmakat kifejezõ montázsok létrehozása adott fényképek montázsokba
rendezésével, önállóan készített fényképekkel és mozgófelvételekkel. Az elkészült alkotások nyelvi-fogalmi
értelmezése.
Egyszerü történetek, mozgássorozatok elmesélése adott fényképekbõl szerkesztett fényképsorozatokkal,
önállóan készített fényképekkel és mozgóképpel. A folyamatszerüség nézõi élményét biztosító jelzések
keresése és értelmezése az elkészült „alkotásokban”.
Egyszerü, lineáris jellegü történeteket mesélõ, rövid terjedelmü filmalkotások kiscsoportos és egyéni
értelmezése szóban és írásban.
Gyakorlatok a bevezetés a mozgóképfajták világába témakörhöz:
Riport, portré készítése fényképekkel, kamerával.
Valamely esemény feldolgozása fényképriport, hangfelvétel és videófilm segítségével.
Érzelmi állapot, gondolat kifejezése rögzített látványok megszerkesztésével fényképsorozat vagy videófilm
formájában.
Irodalmi és drámai alkotások egy-egy jelenetének megvalósítása technikai forgatókönyv, képes
forgatókönyv, fényképsorozat, képregény, videófilm formájában.
Videóklipforgatás.
Ugyanarról az eseményrõl, történetrõl készített fényképsorozat és videómunka összehasonlítása.
Hasonló tartalmú szórakoztató és müvészfilmes jelenetek összehasonlítása.
Hasonló vagy azonos témát feldolgozó európai és amerikai film összevetése.
Azonos motívumokat, témákat feldolgozó különbözõ stílusú, más-más irányzathoz tartozó filmrészletek
összehasonlítása.
Egy hír „történetének” nyomon követése a különbözõ médiumokban megjelenéstõl a hírérték elvesztéséig.
Különféle hírmüsoroknak ugyanazon hír tálalására vonatkozó eljárásainak összevetése.
Különbözõ televíziós müsorok kiscsoportos és egyéni elemzése.
Az egyéni és családi televíziónézési szokások napló formában való rögzítése egy rövidebb idõszakon
keresztül.
Értékelés
A kreatív feladatok házi dolgozati rendszerben történõ megoldásával.
Feltételek
Feltételek:
Videómagnó és televízió. Szemléltetéshez válogatott filmrészletek.
Videókamera és/vagy fényképezõgép, elõhívóberendezések.
Videókazetták és fotónyersanyagok.
fejezetek a film történetébõl (videókazettasorozat)
David Piper: A müvészet élvezete
müvészeti albumok és fotóalbumok
nézz,láss,kérdezz!
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Szoboszlay Péter: A rajzfilm
Mozgás - az animáció tankönyve (szerkesztette: Bartók István és Bleier Edit)
Féjja Sándor: Az animációs film
Julien Vivie: A filmtechnika fejlõdése és története
Walter Benjamin: Müvészet a technikai sokszorosíthatóság korszakában (a fejezetek a filmesztétikából és a
kommentár és prófécia címü kötetben)
Szilágyi Gábor: A fotómüvészet története
Hevesy Iván: A fényképezés története
Susan Sontag: A fényképezésrõl
Wim Wenders: Egyszer...(filmvilág 1995/2.szám)
Bíró Yvette: A film formanyelve, a film drámaisága/a hetedik müvészet
Balázs Béla: A látható ember, a film szelleme
Rudolf Arnheim: A film mint müvészet
Reneto May: A film formanyelve
Andre Bazin: Tanulmányok a filmmüvészetrõl / mi a film?
Szilágyi Gábor: A film fogalma
Gyürey Vera-Honffy Pál: Mozgófénykép, Chaplintõl Mihalkovig
Török Gábor: Filmek értelmezése kiscsoportban
Zalán Vince: Fejezetek a dokumentumfilm történetébõl
A dokumentum- és híradófilm problémái (szerkesztette: Homoródy József és Sallay Gergely) 24 filmremek
II. - a mannheimi 12 (szerkesztette: Karcsai
Kulcsár István és Vörös Éva)
Kovács András Bálint: A játékfilm esete a dokumentumfilmmmel (filmvilág 1993/12.szám)
Szabó Balázs: In vivo - in vitro (a dokumentumfilm és fikció Címü kötetben)
Peternák Miklós: Mit nevezünk dokumentumfilmnek és miért? (a dokumentumfilm és fikció címü kötetben)
Film és szórakozás (szerkesztette: Király Jenõ)
Király Jenõ: Mozifolklór és kameratöltõtoll
Nemes Károly: A film mint müvészet
A film és többi müvészet (szerkesztette: Kenedi János)
Írók a moziban (szerkesztette: Kenedi János)
Film és képzõmüvészet (filmvilág 1987/9.szám)
Jürgen Habermas: A társadalmi nyilvánosság szerekezetváltozásai
A televíziós jelenség (szerkesztette: Szecskõ Tamás)
Raymond Durgant: A televízió - technikai és kulturális forma
Halász László: A képernyõ tekintetete
Wisinger István: A televízió „szent tehene”: a müsorrend (filmkultúra 1995/1.szám)
Muhi Klára: Hitelesség (filmkultúra 1995/1o.szám)
Kapitány Ágnes-Kapitány Gábor: Szappanoperák és sikerfilmek világképe (filmkultúra 1995/7.szám)
Válogatás a filmvilág elmúlt néhány évfolyamának média tárgyú írásaiból.
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Cél
A program célja a mozgóképi hatás alkotóelemeinek megismerése, mûködésük és egymásra hatásuk
megértésére való képesség megszerzése, a megszerzett esztétikai ismeretek és elemzési készség kreatív
felhasználása.
Követelmény
A program végére a tanulók legyenek képesek megadott szempontok szerint és/vagy önállóan beállítások,
montázsok, narratív egységek és teljes filmek értelmezõ leírására, elemzõ értékelésére, valamint a
rendelkezésre álló eszközökkel kreatív kompozicionális, építõ szerkesztési feladatok megoldására, rövidebb
terjedelmû mozgóképi alkotások önálló létrehozására.
Elõzmény
Drámaelméleti, narrációelméleti, kommunikáció-elméleti alapfogalmak, szóképek és stílusalakzatok (magyar
nyelv és irodalom) optikai, képrögzítési, vetítési és mozgásszintetizáló eszközök technikatörténete (technika)
optikai alapismeretek (fizika) alapvetõ képi kifejezõ eszközök, térábrázolással, fény-árnyék kezeléssel és
színtannal kapcsolatos alapismeretek, idõ- és mozgásábrázolás képzõmûvészeti lehetõségei, elvont gondolatok
képi kifejezésének lehetõségei (vizuális kultúra).
Tartalom
1.általános kommunikációelméleti bevezetõ
A jakobsoni modell alapfogalmainak értelmezése a mozgóképre, képi-érzéki kódolás és nyelvi-fogalmi
dekódolás kettõsségének következményei. Aktuális/ konnotatív és átvitt/denotatív jelentés
megkülönböztetése és értelmezése a mozgókép esetében.
2.a beállítás
A legkisebb egységgel kapcsolatban felmerülõ fogalmak értelmezése: képkeret, képkivágat, képmezõ,
beállítás. A beállítás mint a kamera térbe helyezése, technikai beállítása és mint a képkészítõi beállítódása a
témára.
Elemek a beállításban: tovább bontható-e a legkisebb filmi egység?
A beállítás alapvetõ típusai: statikus és dinamikus beállítás.
Kompozicinális súlypont és lehetséges megoldásai a statikus beállításokban. Gépmozgástípusok. A zoom
mint kvázi-kameramozgás.
A kamera beállításával kapcsolatos kifejezõeszközök: plán és plánfajták. A közelkép mint a „nem látható”
jelzése. Kameramagasság. A kamera nézõszöge. Képsík. A kamera látószöge és a mélységélesség
problémája. A zoom látószöggel kapcsolatos vonatkozásai.
Kompozíciós rend és arányok: harmadszabály, aranymetszés. A dekomponálás mint kompozíciós lehetõség.
A kompozíció telítettsége.
Beállítás és tér: elõtér és háttér értelmezése a mozgóképen.
Heterogén és homogén térszervezés. Képkivágaton kívüli terek.
Mozgó fény-árnyék: leírás, mélységérzet, atmoszférateremtés, hangulatkifejezés és értelmezés lehetõségei a
megvilágítás révén. A szín realista, dekoratív és expresszív használata.
Beállítás és idõ: a beállítás idõbeli korlátainak technikai és
Befogadás-lélektani korlátai. Alkotáslélektani aspektus: a beállítás hosszának összefüggései a
filmszöveggel.
A beállítással kapcsolatos egyéb technikai lehetõségek: visszapergett mozgás, gyorsítás és lassítás, a
mozgás megállítása, többszörös expozíció, életlen beállítás, különleges lencsék használata, tükrözõ felületek
alkalmazásával készített képek, képkivágat-manipulációk.
3.a montázs
Fogalomértelmezések: vágás, snitt, montázs, szekvencia. A montázs kapcsán felmerülõ gondolati
folyamatok és az emberi percepció közös lélektani vonatkozásai.
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Alapvetõ montázsfajták jellemzése: folyamatos (elbeszélõ/narratív/hely és idõ logika alapján
mûködõ),expresszív (retorikus/asszociatív/kétoldalú összevetésen alapuló) és szeriális (sorozatszerû
összevetésen alapuló).
Irányadó szabályok a folyamatos montázsban: mozgásra vágás, fokozatosság plánban és képhosszban,
tengelyszabály/nézési irány szabálya, mezõ-ellenmezõ logika és összeállító kép. „teremtõ montázs”:
montázstér és „teremtõ földrajz”, az idõ sûrítése és terítése, tér és idõ egymást meghatározó jellege,
montázskauzalitás, érzelmek befolyásolása montázzsal, tempó és ritmus teremtése montázzsal.
Intellektuális és költõi viszonyok az expresszív montázsban: fokozás, párhuzam, ellentét, ”teremtett”
kauzalitás, közbeékelés, hasonlat, metafora, metonímia/utalás.
A belsõ montázs: technikai feltételek és rövid történeti áttekintés a kialakulás folyamatáról. A belsõ montázs
mint az emberi percepció teljesebb megközelítése: fokozott jelenlétérzet, természetesség, a befogadói
önállóság növekedése, többértelmûség.
A hang „függõleges montázsa”: szelekció, sûrítés és szintézis a film hallható tartományában. A zajok és
zörejek realisztikus, szimbolikus-metaforikus, érzelemkeltõ és „pszichologizáló” használata. Az emberi
beszéd filmbeli használatának általános jellemzése. Teátrális, irodalmias, ”realista” dialógus.
A monológ mint a belsõ világ „kivetítésének” eszköze. Szöveg és kép viszonyának lehetõségei: összhang,
eltérés-elcsúszás és kontrapunkció. A kommentár. Realisztikus és funkcionális zenehasználat.
Képkapcsolási módok: éles/keményvágás, fade out-fade in, áttünés, hangáttünés, különbözõ áttolási
effektek, képi-pszichológiai képkapcsolások.
4.mozgóképi elbeszélés
A mozgóképi elbeszélés sajátosságainak általános jellemzése: extenzív teljességre törekvés, jelenidejü
érzéki konkrétság, laza szerkezetû epikus folyamatosság. A mozgókép idõaspektusa mint az elbeszélés
„kényszere”.
A cselekmény szerkezetének társmûvészetektõl örökölt elemei: expozíció, bonyodalom, kibontakozás,
csúcspont, megoldás. A drámai konfliktus mozgóképi ábrázolásának lehetõségei. Kronológia és motivációs
logika összefüggése a mozgóképi elbeszélésben. Fabula és szüzsé. A beállítás és a szekvencia mint az
elbeszélés tagolásának mozgóképi egységei.
A mozgóképi elbeszélés néhány gyakori eszközének jellemzése: kihagyás és utalás, flash-back és más
„függõ szövegek”, suspense és thrill, kontextusban értelmezõdõ metafora, szimbólum, allegória, prológus és
epilógus.
A mozgóképi elbeszélés néhány alaptípusa: lineáris és váltakozó, a linearitást különbözõ „függõ” szövegek
közbeiktatásával széttördelõ, párhuzamos, spirális, „minimáltörténet”.
A karakterek mozgóképi megjelenítésének lehetõségei.
A mozgóképi elbeszélõ problematikája:a nézõpont. A mozgóképi elbeszélés jelzései az elbeszélés
szándékoltságára.
Gyakorlatok a beállítás témakörhöz:
Mozgóképi és fotográfiai beállítások értelmezõ leírása kiscsoportban, egyénileg szóban és írásban.
Képkomponálási gyakorlatok kamerával és fényképezõgéppel: ”szabályos” statikus kompozíciók készítése,
a kompozíció jelentésének módosítása gépmozgással vagy a plán beállításon belüli megváltoztatásával,
ugyanarról a témáról a kameramagasság és a kameraszög változtatásával készített kompozíció , életlen
beállítások dramaturgiai használata, eltérõ mélységélesség alkalmazása a filmtér különbözõ síkjaiban,
dekomponált és döntött képsíkú kompozíciók, tükrözõ felületeket felhasználó kompozíciók, telítõdõ és
üresedõ tereket rögzítõ kompozíciók, mozgáspillanatok szándékolt vagy esetleges kimerevítése, statikus
beállítások a súlypont különféle elhelyezésével, szálkereszt alkalmazásával részkompozíciók létrehozása
kész képekbõl, képkivágat manipulációja az objektív részleges kitakarásával, monotóniát eredményezõ
Mozgó beállítások komponálása, a videókamera különféle képeffektjeinek indokolt használata.
Gyakorlatok a montázs témakörhöz:
Szekvenciák, képsorozatok, montázsmegoldások értelmezõ leírása kiscsoportban, egyénileg szóban és
írásban.
Irodalmi és képzõmûvészeti montázspéldák keresése és értelmezõ leírása.
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Különbözõ fajta montázsmegoldások készítése egyszerû mozgásokról és cselevésekrõl kamerával,
fényképezõgéppel, képregényben, képes forgatókönyvben.
Ready made-ek készítése kész felvételek átszerkesztésével vágóberendezéssel vagy videómagnókkal,
fotósorozatok és más képsorozatok átalakításával.
Ugyanannak a cselekvésnek hagyományos és belsõ montázsban történõ felvétele videókamerával.
Híres montázskísérletek, montázsmegoldások egyéni változatainak elkészítése kamerával,
fényképezõgéppel, képregényben.
Gyakorlatok a mozgóképi elbeszélés témakörhöz:
Filmértelmezések a „nekünk szóló üzenetek” megfejtésével, filmelemzések megadott szempontok szerint
kiscsoportban, egyénileg szóban és írásban.
Filmvázlatírás, szóbeli képzeletgyakorlatok megadott ösztönzõk alapján.
Rövidebb történetek elmesélése kamerával, fényképezõgéppel, képregényben.
Értékelés
A tanórai és házi dolgozati értelmezõ leírások, elemzések, valamint a kreatív gyakorlatok értékelésével.
Feltételek
Videómagnó és televízió. Szemléltetéshez válogatott filmrészletek.
Videókamera és/vagy fényképezõgép, elõhívó berendezések.
Videókazetták és fotófilm.
A film formanyelve (fejezetek a film történetébõl kazettasorozat I. Kazetta 1.rész)
Báron György-Moldoványi Ferenc: A film és a fény/ a tér/ a hang/ az idõ és az emlékezet/ az álom/ a mese/
a hõs (televíziós dokumentumsorozat részletei)
Rudolf Arnheim: A film mint mûvészet
Balázs Béla: A látható ember, a film szelleme
Andre bazin: Mi a film ?/ Tanulmányok a filmmûvészetrõl
Bíró Yvette: A hetedik müvészet/ a film formanyelve,a film drámaisága
Bíró Yvette - Marie-Genevieve Ripeau: Egy akt felöltöztetése
Bódy Gábor: Jelentéstulajdonítások a kinematográfiában (a Bódy Gábor 1945-1986 címû kötetben)
Szergej Eizenstein: A filmrendezés mûvészete
Kovács András Bálint: Metropolis, Párizs
Lev Kulesov: Filmmûvészet és filmrendezés/ a film mûvészete és a filmrendezés alapjai
Lohr Ferenc: Hallom a filmet
Renato May: A film formanyelve
Christian Metz: Szubjektív beállítás, szubjektív hang: a nézõpont kérdése (filmkultúra 1991/1.szám)
A montázs (szerkesztette: Horányi Özséb)
Vszevolod Pudovkin: A filmrendezõ és a filmszínész mûvészete
Sas Tamás: Íme, a kép (filmkultúra 1994/2)
Szilágyi Gábor: A film fogalma
Wim Wenders: Egyszer... (filmkultúra 1995/2.szám)
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1 óra / 2 hét

Cél
A mozgóképfajták és a mozgókép különféle használati módjai közötti eligazodás megkönnyítése és tudatossá
tétele a legalapvetõbb típusok és mûködésük megismerése révén.
Orientálás tudatos befogadói magatartás kialakítására.
Követelmény
A program végén a tanuló képes legyen felismerni és értelmezni a mozgókép rögzítõ, ábrázoló, szórakoztató
formáinak konkrét megnyilvánulásait. A rendelkezésre álló keretek között tegyen kísérletet egyszerûbb
dokumentum, fikciós és animációs alkotás létrehozására. Tudjon eligazodni a média különbözõ mûsortípusai
között, képes legyen azok rá gyakorolt hatásait felismerni és azokat tudatosan felhasználni saját élmény- és
ismeretszerzésében.
Elõzmény
Irodalmi münemek és mûfajok jellemzõi és kifejezõeszközei, a népszerû irodalmi formák vizsgálata (magyar
nyelv és Irodalom)
A modern polgári társadalmak kialakulásával, az ipari-technikai forradalmak társadalomtörténeti,
mûvelõdéstörténeti, szellemtörténeti hatásaival kapcsolatos ismeretek (történelem)
Tömegkommunikáció kifejezési formái és hatásai, a reklám kifejezési eszközei és üzenetei (vizuális
kommunikáció)
Új technikai hordozók az adattárolásban és információ-továbbításban (informatika és könyvtárhasználat)
Tartalom
1. Általános bevezetõ
Mozgóképfajták mûfaji csoportosíthatóságának néhány lehetséges szempontja: fõ társadalmi funkciók és
rendeltetés, a „valóság” megjelenítésének anyaga és módszerei, a társmûvészetekhez és a bennük kialakult
mûfajokhoz való viszony, technikai hordozók és a megjelenés kulturális környezete, tematikusság. A mûfaji
csoportosíthatóság határai és a mozgóképi kifejezés összetettsége, ”összmüvészet” jellege.
2. A dokumentumfilm
A dokumentumfilmmel kapcsolatosan felmerülõ alapfogalmak elemi értelmezése: tény, dokumentum,
igazság, valóság. A rögzítés mint a dokumentumfilm központi kategóriájának értelmezése: a tárgyilagosság
fõbb eszközei és a valóságot rögzítõ személy jelenlétének nyomai a dokumentumfilm témaválasztásában, a
kamera térbeli és technikai beállításában, az anyag megszerkesztésében. A tárgyilagosság határait
szemléltetõ szemelvények a dokumentumfilm történetébõl: vertov és a „kameraszem”- elmélet, a cinema
verite és a cinema direct kísérletei, a Budapesti iskola alkotásai. Etikai megfontolások a dokumentumfilmek
készítésében. Néhány dokumentumfilmes mûfaj jellemzése a tárgyilagosság és a személyesség eszközeinek
kettõssége szempontjából: híradó, riport, portré, esettanulmányok, filmes és videós napló, ”home movie”,
lírai dokumentumfilm, filmnyelvi kísérlet dokumentumanyagon, tudományos kutatást és népszerûsítést
szolgáló filmek, oktatófilmek, útileírás és természetfilm. A dokumentumfilm különleges esetei: talált
dokumentumokból szerkesztett „ready made” és áldokumentumfilm.
3. Az animációs film
Az animáció fogalma. A képvetítés technikatörténete: kínai árnyszínház, laterna magica és mozgásillúziót
keltõ változatai, megoldások a vetített képek mechanikai megmozgatására. A mozgásszintézis
technikatörténete: thaumatrope, plateau és a phenakistoscope, stroboscope, horner és a zootrope, emile
reynaud praxinoscope-ja és az optikai színház mint a mozi feltalálása a film megszületése elõtt. A
mozgásszintézis fiziológiai alapja: az emberi szem „tehetetlensége”. A metamorfózis korlátlansága mint az
animációs film varázslatának alapja. Különbözõ animációs mûfajok jellemzése az elõállítás technikája
szempontjából: rajzfilm, kollázsfilm, árnyfilm, tárgyanimáció, festményfilm, ”szoborfilm” vagy bábfilm,
pixilláció, karcolt és színezett celluloid, számítógépes animáció.
4. A társmûvészeti hatások a fikciós filmekben
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Film és színház összehasonlító jellemzése a cselekmények szervezése és uralkodó kifejezõeszközei, a
szöveg szerepe és jellege, a színészi játék szerepe és jellegzetességei, a cselekmények tér- és idõkeretei, a
tárgyi és háttérvilág megjelenítése szempontjából. Nézõpont színházi és filmi megjelenése. Kiemelés és
hangsúlyozás eszközei színházban és filmen. Színházfilm és színházi film különbségei: a színházi élmény
mozgóképi sajátosságok szerinti rögzítése. Színházi filmek és színházi hatások alatt álló rendezõk a
filmtörténetben. Az irodalmi münemek mozgóképi megjelenésének vizsgálata. Lírai-költõi eszközök a
filmben: személyes kommentárok, a háttérvilágnak mint lelkiállapot kifejezésének különféle megoldásai, a
cselekmény háttérbe szorítása és széttördelése, nem vagy nehezen azonosítható nézõpontú beállítások
dominanciája, költõi kifejezõerõre épülõ montázsmegoldások és zenei hatásokra épülõ vágások
dominanciája. Az epikusság eszközei a filmben: cselekményközpontúság, a folyamatos cselekményvezetés
alaptípusainak túlsúlya, a külsõ elbeszélõi nézõpont túlsúlya, a háttér és tárgyvilág egyenrangúsága a
figurákkal. A drámaiság eszközei a filmben: a konfliktushelyzeteket kifejezõ dialógusok és montázsok
túlsúlya, koncentráltság a tér- és idõkezelésben, a háttér- és tárgyvilág stilizáltsága. Drámai mûfajok filmi
megjelenése: filmdráma és filmkomédia, a középfajú dráma mint a mozgóképi drámaisághoz közelálló
mûfaji lehetõség jellemzése a hõsök, a jellegzetes cselekményfordulatok, a megjelenõ esztétikai minõségek
szempontjából. A nyelvi-fogalmi elvontságon alapuló irodalmi és az vizuális-érzéki megjelenítés
konkrétságán alapuló mozgóképi kifejezésmód összehasonlító vizsgálata: szó és mozgókép határainak
szemléltetése irodalmi alapanyagból készített filmek összehasonlító elemzésével.
Képzõmûvészeti hatások a mozgóképen: a fény szerepének különbsége. A keret ábrázoló képzõmûvészeti
hagyománya és a mozgóképi képkivágat. Perspektíva és térábrázolás hasonlóságai és különbségei. Elvont
formákkal, kontúrossággal, vonalassággal ható mozgóképi megoldások. Az „abszolút film”, a „mozgó
festmény” filmes hagyománya. Idõ- és mozgásábrázolás különbségei: a mozgás logikai és lélektani
ábrázolása a képzõmûvészetben. Egy átmeneti mûfaj: a képregény. Szín és a mozgókép: színdramaturgia, a
szín realisztikus és nem realisztikus használata. Képzõmûvészetek a mozgóképi hatáskeltés szolgálatában: a
díszletépítészet. Képzõmûvészeti idézetek a filmmûvészetben. A „kamera-ecset” használata: festõi
kompozíciók dominanciája alatt álló filmesek és filmek a filmtörténetben.
Fotográfia és mozgófénykép: a fotográfia és a mozgófénykép eltérõ viszonya a múló idõhöz, a mozgáshoz.
A fotografikus kép mint bizonyíték a dolgok létérõl. A fotográfia mint a létezõ világ kvázi-birtoklása, kváziuralása. Fényképezés mint erõszaktétel metaforikus értelmezése. A képkészítõ jelenléte és felelõssége a
fotográfiában: etikai megfontolások egy látszólag technikai meghatározottságú alkotásmódban. A fénykép
megjelenése és fõbb alkalmazása a mozgóképi kifejezés különbözõ formáiban.
Zenei hatáselemek a mozgóképen: fõmotívumok és „felhangok” a kompozíciókban, tempó és ritmus a
montázsban, ritmikusság a kompozícióban. A ritmikusságra épülõ mozgóképi mûfajok jellemzése: a klip, a
musical. Mozgásmûvészeti hatások a mozgóképen: a gesztus- és mozdulatnyelv, a pantomim szerephez
jutása a mozgókép történetének korai korszakában és késõbb.
5. Bevezetés a tömegfilm-esztétikába
A fikciós filmek eltérõ társadalmi funkciójú alaptípusaival kapcsolatosan használt fogalompárok
értelmezése hagyománya a filmes gondolkodásban: mûvészfilm-közönségfilm, elitfilm-tömegfilm,
felfedezõfilm-szórakoztatófilm, szerzõi film-kivitelezõi film. A kultúra világában bekövetkezett „szakadás”
és a modern tömegtársadalmak kialakulásának néhány összefüggése: szabadidõ, iparszerû kultúratermelés,
technikai sokszorosítás, a társadalmi munkamegosztás elidegenítõ hatásainak és a modern európai kultúra
értelem-központúságának „kiigazítására” való igény.
Alapfogalmak értelmezése és jellemzése: fikció, ábrázolás, mesélés, fantasztikum. A fikcióformák mesélõ
és ábrázoló változatainak összehasonlító jellemzése a megjelenítés módszerei és jellegzetességei, a narráció
jellemzõ eszközei szerint. Az esztétikai lefokozás és felfokozás eljárásai. Mitikus alaptörténetek,
archetípusok a tömegfilben.
A mesélõ forma felosztása: a kaland és a fantasztikum megkülönböztetése. A kalandforma jellegzetes
alkotóelemei és narrációs sablonjai, a kalandhõsök alapproblematikája, a kalandor figurája. Néhány
kalandformához sorolt filmes mûfaj általános jellemzése: western, krimi, gengszterfilm, háborús és
történelmi kaland, road-movie.
A fantasztikus forma felosztása: a megokolt-megmagyarázott és a tiszta fantasztikum megkülönböztetése. A
fantasztikum leggyakoribb magyarázati lehetõségei: térbeli és idõbeli meghatározás, a vallás és más rokon
tudatformák segítségül hívása. A tudományos-technikai magyarázat mint a fantasztikus forma megújítása. A
fehér fantasztikum világa és a fantasztikus mese mint alapvetõ mûfaja jellemzése. A fekete fantasztikum és
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leggyakoribb filmes mûfajainak általános jellemzése. A fantasztikum köznapi világba való behatolásának
módozatai és a „valóság” rétegmodelljének mûködése.
Egy másik gyakori különbségtétel: a filmkészítés európai és amerikai hagyományának összehasonlítása.
Tendenciális különbségtétel a térszervezés, a világítás, a kamera technikai beállítása és mozgatása, az
idõhöz való viszony, a montázs szerepe, a cselekményhez való viszony és a narráció uralkodó megoldásai
szerint. Kísérlet az eltérõ mozgóképkészítési attitûdök társadalomtörténeti, kultúrtörténeti és tömeglélektani
összefüggésekbe ágyazására.
6. Bevezetés a tömegkommunikáció világába
A televízió mint technika és kulturális forma kialakulásának rövid történeti áttekintése és jellemzése a
modern tömegtársadalmak információs és irányítási-szervezési folyamataival összefüggésben. A tömeges
kommunikáció egyéb médiumai, hatásuk a televízióra. A mûsorszórás. Intézmények a mûsorok mögött.
A mûsorfolyam rejtett üzenetei: a mûsorrend-mûsorszerkezet fogalma. A müsorszerkesztés-müsorpolitika
feladatai. Kiemelt mûsorsávok és rétegmûsorok. A mûsorfolyam heterogenitásának, a mûsorok
megszakítatlan egymásutániságának és a mûsoridõ kiterjesztésének hatásai a befogadásra, elõzményei és
megjelenési módjai más tömegkommunikációs médiumokban, összefüggései a tömegesség társadalmi
jelenségével. A megszakítás és szünet elválasztó szerepének átértékelõdése: a hirdetések és müsorelõzetesek
kiemelt szerepe a televíziós mûsorfolyam „második valósággá”, virtuális valósággá válásában. A
mûsorfolyam hatása a mûsorok belsõ szerkezetére. A mûsorfolyamból való kiemelkedés kényszere és
összefüggése a hatások permanens fokozásának jelenségével. Hatásfokozó módszerek: ismétlés, gyorsítás,
sokkírózó érzékiség, narratív eljárások segítségül hívása. A mûsorrend és nézettség összefüggései a
televízió társadalmi környezetébõl érkezõ elvárásokkal.
Néhány alapvetõ televíziós mûsortípus általános jellemzése és elemzése: hír-, vita- és magazinmûsorok. Az
élõközvetítések különbözõ változatai, különös tekintettel a sportközvetítésre. A folytatásos televíziójátékok
és a tv-játék más formái. Szórakoztató talk-show, vetélkedõk, egyéb szórakoztató mûsorok. A filmek,
színházi elõadások, zenei koncertek televíziós megjelenései. A reklám, müsorelõzetesek, fõcímek.
A televízió hatásai: a „ki mond, mit, hogyan, kinek, milyen hatással és milyen céllal” kérdéseinek
vizsgálata. A véleményformálás lehetõségei a televízióban: a tájékoztatástól a manipulációig.
Közszolgálatiság és kereskedelmi televíziózás. A médiaszemélyiség.
Jelenségek, fogalmak napjaink tömegkommunikációjával kapcsolatosan: a technikai közvetítettség totálissá
válása, virtualitás, interaktivitás. Eszközök az információs társadalom szolgálatában: számítógép, hálózatok,
multimédia. Lehetõségek és veszélyek a totálissá váló kommunikáció világában.
Gyakorlatok a dokumentumfilm témakörhöz:
Dokumentarista filmek és filmrészletek értelmezõ leírása különös tekintettel a rögzített valósághoz fûzõdõ
alkotói viszony mozgóképi jelzéseinek számbavételével.
Riport, portré, esettanulmány készítése a rendelkezésre álló technika keretei között fényképekkel,
hangfelvétellel, kamerával.
Gyakorlatok az animációs film témakörhöz:
Egyszerû animációs eszközök elkészítése: pergetõfüzet, thaumatrope-életkerék, zootrope és zootropeszalagok, karcolt és színezett nyersfilm.
Képregénykészítés.
Gyakorlatok a társmûvészeti hatások a fikciós filmekben témakörhöz:
Idõ- és mozgásábrázolás képzõmûvészeti példáinak gyûjtése és értelmezõ leírása.
Tanult és elemzett drámairodalmi alkotás egy jelenetének kreatív megvalósítása színpadi és a rendelkezésre
álló képi, mozgóképi eszközökkel, a hatások eltérõ jegyeinek számbavétele.
Filmvázlatírás és az elkészült filmnovellák egy jelenetének kreatív megvalósítása, a hatások eltérõ jegyeinek
számbavétele.
Klipkészítés. adaptációs filmalkotás egy részletének összehasonlító elemzése az irodalmi alapszöveggel.
Gyakorlatok a bevezetés a tömegfilm-esztétikába témakörhöz:
Különféle mûfaji filmalkotások értelmezése és elemzése jellegzetes narrációs fogások, képi motívumok, a
történetben feldolgozott archetipikus motívumok számbavételével.
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Adott téma filmvázlat, képregény, fényképsorozat és rövid filmalkotás formájában történõ feldolgozása
néhány alapvetõ tömegfilmes mûfaj hatásainak, motívumainak Felhasználásával.
Ugyanarról az alkotásról megjelent filmkritikák összehasonlítása.
Gyakorlatok a bevezetés a tömegkommunikáció világába témakörhöz:
Egy esemény tömegkommunikációban való megjelenítésének nyomonkövetése a hír felbukkanásától az
esemény hírértékének minimálisra csökkenéséig, a különbözõ médiumokban való megjelenés eltéréseinek
számbavételével. különféle televíziós mûsorfajták kiscsoportos és egyéni elemzése.
A tanulók saját és családtagjaik televíziónézési szokásainak naplóformában és interjúban történõ rögzítése
és kiscsoportos értelmezése.
Müsorrendelemzés mûsorújságok segítségével.
Értékelés
Az elemzõ és kreatív feladatok értékelésével.
Feltételek
Videómagnó és televízió. Szemléltetéshez válogatott filmek és filmrészletek.
Videókamera és/vagy fotófelszerelés, elõhívó berendezés.
Videókazetták, fotónyersanyagok.
Animációs eszközök készítéséhez szükséges anyagok.
Hamar Péter: A játékfilm münemeinek és mûfajainak rendszere
Török Gábor: Van-e nálunk a filmnek rendszertana? (szellemkép 1994/3.szám)
Zalán Vince: Fejezetek a dokumentumfilm történetébõl
A híradó- és dokmunetumfilm problémái (szerkesztette: Homoródy József és Sallay Gergely)
Beszélgetések a dokumentumfilmrõl
John Grierson: Dokumentumfilm és valóság
Paul Rotha: A dokumentumfilm
24 filmremek II. - a mannheimi 12 (szerkesztette: Karcsai Kulcsár István és vörös Éva)
Peternák Miklós: Mit nevezünk dokumentumfilmnek, és miért? (a dokumentumfilm és fikció címû kötetben)
Szabó Balázs: In vivo - in vitro (a dokumentumfilm és fikció címû kötetben)
Dziga Vertov: Cikkek, naplójegyzetek
Kovács András Bálint: Metropolis, Párizs
Kovács András Bálint: A játékfilm esete a dokumentumfilmmel (filmvilág 1993/12.szám)
Julien Vivie: A filmtechnika története és fejlõdése
Féjja Sándor: Az animációs film
Féjja Sándor: Holnap nyolcéves leszek - az egész estés filmanimációról
Mozgás - az animáció tankönyve (szerkesztette: Bartók István és Bleier Edit)
A film és a többi mûvészet (szerkesztette: Kenedi János)
Írók a moziban (szerkesztette: Kenedi János)
Andre Bazin: Mi a film ?/ Tanulmányok a filmmûvészetrõl
Film és képzõmûvészet (filmvilág 1987/9.szám)
György Péter: Film és képregény (filmvilág 1986/7)
Gellért Endre: A képregény története
Susan Sontag: A fényképezésrõl
Roland Barthes: A világoskamra
Walter Nenjamin: A fényképezés rövid története
Theodor Adorno - Hanns Eisler: Filmzene
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Film és szórakozás (szerkesztette: Király Jenõ)
Király Jenõ: Filmelmélet
Király Jenõ: Mozifolklór és kameratöltõtoll
Király Jenõ: A tömegkultúra esztétikája
Király Jenõ: Frivol múzsa 1-2.
Nemes Károly: A film mint mûvészet
Almási Miklós: Anti-esztétika
V.J.Propp: A mese morfológiája
Kommunikációelméleti szöveggyûjtemény III . - a tömegfilm
Berkes Ildikó: A western
Összeállítás a sci-fi mûfajról (filmkultúra 1991/3.szám)
Susan Sontag: A pusztulás képei (a pusztulás képei címû kötetben)
Walter Benjámin: Mûvészet a technikai sokszorosíthatóság korszakában (a fejezetek a filmesztétikából vagy
a kommentár és prófécia címû kötetben)
Varga Károly: Modernizálódás és tömegkommunikáció
Jürgen Habermas: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozásai
Közvélemény és tömegkommunikáció (szerkesztette: Szekfü András)
Kepes György: A világ új képe a mûvészetben és a tudományban
A televíziós jelenség (szerkesztette: Szecskõ Tamás)
Raymond Durgant: A televízió - technikai és kulturális forma
Halász László: A képernyõ tekintete
Vége a gutenberg galaxisnak ? (szerkesztette: Halász László)
Jean Cazenauve: A rádió és a televízió szociológiája
Wisinger István: A televízió szent tehene: a mûsorrend (filmkultúra 1995/1.szám)
Jean Cazenauve-Jean Olif: A televízió nagy lehetõsége
Paul Virilio: Az eltûnés esztétikája
Paul Virilio-Sylvere Lotringer: Tiszta háború
Vilém Flusser: A fotográfia filozófiája
Összeállítás a képkorszakról (filmkultúra 1992/5.szám)
Kép-képiség (athenaum 1993/4.szám)
Tillmann J.A.: Szigetek és szemhatárok
György Péter: Az elsüllyedt sziget
Peternák Miklós: Új képfajtákról
Válogatás a filmvilág utóbbi néhány évfolyamának média tárgyú írásaiból
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Megjegyzés
Bõvíthetõ -Bármely variáció esetén szükséges a tanterv kisebb-nagyobb mértékû helyi bõvítése, vagy a
hangsúlyok átalakítása a helyi törekvéseknek megfelelõen.
A Látáskultúra tanterv a Vizuális nyelv, a Képzõmûvészet és a Vizuális kommunikáció témaköreire fektet
nagyobb hangsúlyt.
A Tárgy- és környezetkultúra tananyagát, követelményeit a technika tantárggyal szoros együttmûködésben
javasolja megvalósítani. A látáskultúra órákon elsõsorban a népmûvészet megismertetését és a tárgyak
esztétikai elemzését állítja a középpontba. A tárgyalkotásban pedig a szabad, mûvészeti jellegû alkotásnak
kívánja a nagyobb teret adni, a kreativitás fejlesztésében a mûvészeti jellegû alkotó tevékenységet tartva a
legfontosabb tényezõnek.
Ajánlás
A Nemzeti Alaptanterv Mûvészetek mûveltségi területének Vizuális kultúra c. fejezetének itt közölt
Látáskultúra 1-10. tanterve 1996-ban készült.
A tantervet ajánljuk:
a) azoknak az iskoláknak, amelyek a teljes Apáczai tanterv szerint kívánnak dolgozni
b) választhatják az iskolák az Apáczai tantervbõl csak a Mûvészeti blokkot és tantárgyi tanterveit
c) kiemelhetik és felhasználhatják a Látáskultúra önálló tantervét is.
Cél
Célunk tanulóink látáskultúrájának megalapozása, személyiségük alkotó erõinek, megismerõ-képességüknek
fejlesztése a vizuális nevelés sajátos eszközeivel.
Ennek érdekében feladataink a következõk:
1- 6. évfolyamon
A gyermekek látási és láttatási képességeinek fejlesztése
Esztétikai kifejezõ-, alkotóképesség, kreativitás
A gyermekek képi-plasztikai önkifejezõ készségeinek továbbfejlesztése, képzeletének, alkotókedvének
ösztönzése, bátorítása, motiválása az örömteli, szabad, kötetlen alkotás tanórai és tanórán kívüli
alkalmaival.
Befogadóképesség
A vizuális mûvészetek iránti érdeklõdés felkeltése, az ilyen élményekre való fogékonyság kibontakoztatása
a gyerekek érzésvilágához közelálló, anyagukban, megoldásukban is figyelemfelkeltõ, fantáziára ható
alkotások bemutatásával, albumok, diaképek, filmek, s ha csak lehet eredeti mûvek, tárgyak, épületek,
köztéri alkotások minél érzékletesebb megtapasztalása által, a róluk való szabad, képzettársításokra
ösztönzõ beszélgetésekkel.
Vizuális megismerõ és közlõképesség
A környezet tárgyait, jelenségeit kíváncsian megfigyelõ, a látottakat megjeleníteni és szóban is
megfogalmazni tudó, vizuális megismerõ képességek fokozatos fejlesztése. A gyermekek vizuális
képzeteinek fogalmainak, képi gondolkodásának gazdagítása a látható világ érdekes, szép jelenségeire való
rácsodálkozással, élményteli megfigyelésének, képi megörökítésének lehetõségeivel.
Ábrázolástechnikai készségek, jártasságok
A szükséges képnyelvi és technikai képességek óvodából hozott tapasztalatbeli, készségbeli alapjainak
további szilárdítása.
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Az ismert és megismert (rajzi, grafikai, festési, mintázási, tárgyalkotási) eljárások gyakorlása mellett a bátor
próbálkozás, kísérletezés ösztönzése.
Személyiségük fejlesztése
Énképük, önismeretük, aktivitásuk kibontakozásának segítése.
Társas kapcsolataik, együttmûködési, vizuális és szóbeli kommunikációs képességeik fejlesztése a
változatos tevékenység öröme által. A 7-10 évfolyamon feladatunk a tanulók vizuális kommunikációs
képességeinek fejlesztése.
Esztétikai kifejezõ- és alkotóképesség kreativitás
A fiatalok kifejezõ képességeinek, vizuális fantáziájának, alkotókedvének fenntartása és továbbfejlesztése a
kamaszkor idõszakában is, a szabad, kötetlen örömteli alkotás, a kreatív kísérletezés, a vizuális esztétikai
élmények és a képi-plasztikai kifejezés lehetõségei által.
Befogadóképesség
A képzõmûvészet és a tárgyalkotó mûvészetek történetének, egyes alkotásoknak és neves alkotóknak a
megismertetése, a lakóhely népmûvészeti hagyományainak, emlékeinek felfedezõ megismertetése.
A tanulókban a mûalkotásokhoz való olyan befogadói viszony kialakítása, amelyben egy-egy konkrét
mûalkotással meghitt, személyes kapcsolatba tudnak kerülni, tudják a mû rájuk gyakorolt hatásának okait
vizsgálni, elemezni.
A fiatalok döntéseiben, tetteiben is megnyilvánuló esztétikai értékszemléletének kialakítása a személyes
alkotói élmények, mûelemzések által.
Vizuális megismerõ és közlõképesség
A tanulók személyiségfejlõdésében, szocializációjában, tanulmányaiban, mûvelõdésében nélkülözhetetlen
vizuális megfigyelõ és értelmezõ képességeinek, képnyelvi készségeinek, jártasságainak fejlesztése, továbbá
a köznapi, a tudományos, a mûszaki és a mûvészeti kommunikációhoz szükséges alapképességek
kimûvelése.
Ábrázolástechnikai készségek, jártasságok
A képzõmûvészeti és kézmûves jellegû képalkotó, plasztikai és tárgyalkotó munkában szerezhetõ érzékletes
tapasztalatokra,
készségekre, jártasságokra támaszkodva a tanulók kifejezõ-alkotó,
befogadó-megismerõ képességeinek fejlesztése.
A változatos technikák, anyagok megismerése által kísérletezõ kedvük, kreatív, problémamegoldó, tervezõ,
önellenõrzõ, kivitelezõ és önértékelõ képességeik formálása.
Személyiségük fejlesztése
A tanulók személyes megnyilvánuláshoz való hozzásegítése az ábrázolás, alakítás, alkotás lehetõségével.
Eszköz biztosítása belsõ világuk (képzeteik, fogalmaik, képzeletük, szemléletmódjuk, a látható világhoz, az
emberekhez való viszonyuk) kifejezéséhez, megjelenítéséhez.
A vizuális mûvészeti nevelés legfõbb feladata, hogy a fiatalok számára létfontosságú önismereti forráshoz,
énképük kialakításának eszközéhez juttassa õket, önmaguk és a látható világ viszonyáról való gondolkodás
alapképességét bennük kialakítsa.
A tantárgy évfolyamokra vonatkozó céljait kétéves szakaszokra bontva az 1., 3., 5., 7., 9. évfolyamok
fõmoduljaiban szerepeltetjük.
Követelmény
Az egyes mûvészeti ágak tantárgyai a maguk sajátos - semmi mással nem pótolható - eszközeivel és
módszereivel járuljanak hozzá a Nemzeti alaptanterv közös követelményeinek megvalósításához.
A hon- és népismeretre vonatkozó alapkövetelmény, hogy az általános iskola befejezésének idejére alakuljon ki
a tanulókban a néppel és a hazával való azonosulás érzése és tudata.
A mûvészeti nevelés segítségével épüljenek ki verbális, zenei és vizuális „anyanyelvi” készségeik,
alapképességeik.
Ismerjék a népmûvészet hagyományait, konkrét alkotásait, valamint a mûvészeti ágak kiemelkedõ magyar
alkotóit és mûveiket.
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Fedezzék fel a szûkebb-tágabb hazai környezet és kultúra értékeit, alakuljon ki tettekben, magatartásban is
megnyilvánuló értékõrzõ beállítottságuk, cselekvõkészségük.
Mindezek által alapozódjon nemzettudatuk, épüljenek be személyiségükbe a nemzeti önismeret elemei.
Az iskola iránti követelmény az Európához és a nagyvilághoz való kapcsolódás alapozása: el kell érni, hogy a
mûvészet európai és Európán kívüli értékeinek megismerése által formálódjék a tanulókban az egyetemes
emberi értékekkel való azonosulás képessége.
A mûvészeti nevelés segítségével ismerjék fel a tanulók, hogy az alkotás az ember egyik legnagyszerûbb
képessége, s hogy a mûvészet az emberrõl szól és általa az egyes ember és az adott kor nagy kérdései
fejezõdnek ki.
Ismerjék a tanulók a mûvészettörténet nagy korszakait, kiemelkedõ alkotásait, s mindezt tudják a történelmi
idõben elhelyezni
Ismerjenek konkrét hazai és határainkon túli kortárs mûvészeti alkotásokat is.
Korunk problémáiból következõen kiemelt elvárás a környezeti nevelés erõsítése: követelmény, hogy
tanulmányaik befejezéséig formálódjon a tanulók felelõsségérzete a természeti és az emberalkotta környezetért.
A személyes alkotói és befogadói élmények által alakuljon ki a tanulók értékvezérelt cselekvõkészsége,
legyenek készek szûkebb környezetükért dolgozni, értékeit feltárni, ápolni.
Tudják és értékeljék, hogy a mûvészet megörökíti, felmutatja az emberi élet, a természet, a tárgyi és az
épített környezet szépségét - rútságát.
A kommunikációs kultúra terén az iskola fejlesztõ munkájának eredményeként a tanulók legyenek képesek
másokkal való kapcsolattartásra, információcserére, környezetükben való biztonságos tájékozódásra
Sajátítsák el a tanulók a mûvészeti tantárgyak keretében a mûvészeti kommunikáció - a vizuális, a zenei, a
tánc, a drámai, a mozgóképi mûvészeti ágak - nyelvi alapjait, jelrendszereit, legyenek gyakorlottak, jártasak
az ilyen kifejezési és közlésmódok legjellemzõbb formáinak felismerésében, olvasásában és
alkalmazásában.
Képességeiket a mûvészeti kommunikáció mellett a köznapi, a mûszaki és a tudományos
információcserében is kamatoztassák.
Testi és lelki egészségük megõrzése érdekében alakuljon ki a gyermekekben, a fiatalokban az egészséges,
harmonikus életre való készség és igény.
Legyenek a tanulók nyitottak a látott, hallott mûalkotások tartalmi átélésére, átérzésére, legyen igényük,
vágyuk érzelemviláguk, lelki életük ilyen élményekkel való gazdagítására.
A tanulásra vonatkozó követelményeknek megfelelõen alakuljon ki bennük az önálló, permanens
ismeretszerzés képessége és igénye, az ehhez szükséges alapvetõ készségek, jártasságok rendszere.
A tanulók hallási, tapintási, látási, mozgási érzékelõ és észlelõ képességei adottságaiknak megfelelõen
fejlõdjenek a különféle mûvészeti jellegû alkotó-befogadó tevékenységek által. A mûvészeti nevelésben
elsajátított megfigyelõ, elemzõ, értelmezõ, megismerõ alapképességeket a tanulásban és életük más
területein önállóan is tudják alkalmazni.
A pályaorientációval kapcsolatos követelmény, hogy az iskola befejezéséig alakuljon ki a fiatalokban a
pályaválasztáshoz, a pályamódositáshoz s a helytálláshoz szükséges képességek rendszere.
A mûvészeti tantárgyak által fejlõdjék a tanulók alkotóképessége, kreativitása, improvizációs, tervezõ,
kivitelezõ és önellenõrzõ képessége. Az egyéni és közösségi alkotásokban, produkciókban szerzett
önismeretre támaszkodva legyenek a gyermekek tisztában adottságaikkal, tudják alkotói szándékaikat
irányítani, tetteiket, döntéseiket megfontolni és szükség esetén korrigálni.
Elképzeléseiknek, alkotói ötleteiknek megvalósításhoz rendelkezzenek a szükséges teljesitõképességgel és
kitartással.
Valamely mûvészeti ág területén jelentkezõ adottságukat, tehetségüket tudják a továbbtanulás során
figyelembe venni, felhasználni.
Elõzmény
Az évfolyamokban való elõrehaladás alapfeltétele legalább a minimális követelmények teljesítése.
A minimális teljesítményeket követelményrendszerünkbe beépítettük. Külön leírásukat a NAT tartalmazza.
Tantervünk az évfolyamok témaköreinél a minimális elvárásokat aláhúzással jelzi.
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Az egyes témáknál az annak feldolgozásához nélkülözhetetlen elõzõ tapasztalatokra, ismeretekre tantervünk
külön nem utal, mert az elõzõ tanévekben megszerzett készségeket, tudást a következõ szakaszokban is
folyamatosan mûködtetjük.
A más tantárgyakkal való összehangolásra vonatkozó utalások a követelmények megfelelõ helyein valamint a
témakörök
Elõfeltételek c. rovatában olvashatók.
A Látáskultúra tantervet használó négy, hat, vagy nyolc évfolyamos gimnáziumok, szakképzési intézmények,
értelemszerûen támaszkodnak az elõzõ idõszak általános iskolai eredményeire, s irányultságuknak megfelelõen
súlypontozzák, specializálják - bõvítik vagy átrendezik - a tananyagot és a tevékenységek körét.
A 7-10. évfolyam témaköreinél tantervünk a specializációt segítõ, ennek irányába mutató tananyagot is
tartalmaz, melyet a konkrét helyen zárójel nélküli dõlt betûs szedéssel jelzünk.
A tankönyvek mellett feltüntetett á (általános iskola), g (gimnázium), sz (szakképzõ iskola), szk
(szakközépiskola) betûjelek is ugyanezt a célt szolgálják!
Tartalom
A tantárgy témaköreinek jellemzése:
1. A vizuális nyelv
A vizuális nyelv a mûvészetben, de minden kifejezõ, közlõ, megismerõ iskolai tevékenységben is jelen
van, némiképp eltérõ, sajátos jelrendszerrel, ismerettel, funkcióval. A vizuális nevelés mindegyik
területe célirányosan fejleszti ezt az univerzális kommunikációs alapképességet, megalapozza a képi
nyelv olvasásának és alkalmazásának készségeit.
2. Kifejezés, képzõmûvészet
E képzési terület tevékenységeinek középpontjában a képzõmûvészeti jellegû (grafikai, festõi, plasztikai
stb.) önkifejezés, alkotás áll, ehhez kapcsolódnak a mûvészeti ismeretek (mûfajok, anyagok, technikák),
a mûalkotások elemzése (hatásrendszer, kompozíció, átírások), valamint a mûvészettörténet nagy
korszakait az õskortól napjainkig bemutató tananyag.
3. Vizuális kommunikáció
A látás és láttatás legteljesebb hatású, a társas, a köznapi, a mûszaki, a tudományos információcsere
nélkülözhetetlen eszközei a vizuális közlések. Ezen a nem mûvészeti jellegû képzési területen a tanulók
idevágó alapképességeinek célirányos fejlesztése történik. Forrása a látható természeti jelenségek,
növények, állatok, tárgyak értelmezõ ábrázolásbeli tanulmányozása, tartalma továbbá az alapvetõ
ábrázolási konvenciók és közlésmódok megismertetése, s a vizuális tájékozódáshoz nélkülözhetetlen
térszemlélet fejlesztése.
4. Tárgy és környezetkultúra
A Látáskultúra tantárgya a környezetet és tárgyi világát az anyag-forma-funkció esztétikai összefüggései
szempontjából vizsgáltatja, fejleszti a tanulók tervezõ és kivitelezõ-képességét, kreativitását és a
tárgyalkotó népmûvészettel, iparmûvészettel kapcsolatosan is nyújt ismereteket.
Mivel a tananyag a NAT-nak megfelelõen mind a tíz évfolyamban azonos elnevezésû, tartalmilag egyre bõvülõ
képzési területekbe (téma vagy ismeretkörökbe), s ezeken belül azonos fejlesztési területekbe rendezve jelenik
meg, az egyik évfolyamon megszerzett tapasztalat, ismeret, készség a következõ szinten is aktivizálódik,
miközben folyamatosan újabb tartalmakkal bõvül.
A tananyagszerkezetet tehát fokozatosan bõvülõ, spirális elrendezés jellemzi, amelyet a PROFIL rendszerben a
párhuzamos tantervszerkezettel jellemzünk.
A vizuális nevelés tartalma, tananyaga tehát kettõs természetû: a tanulói tevékenységek a képzés teljes
idõtartamát átszövik, mert az elsõség mindvégig az aktív, alkotó tapasztalásé. Az ismeretek az érzékletes
tapasztalatokat rendezik, azokra utalnak vissza, fogalmi szinten összefoglalják, summázzák, kiegészítik. A
vizuális képességfejlesztésnek, képzésnek ez a tevékenységbe ágyazottság adja meg sajátos karakterét. A
tanításban ez a kettõsség szerves egységet alkot a részletekben is. A kifejezés-befogadás, vagy az alkotásmegismerés ellentétpárjai is ezt az kettõsséget, összetartozást képviselik, legyen szó a vizuális nevelésnek az
esztétikai vagy a gyakorlatias oldaláról.
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A konkrét megvalósítás térbeli, idõbeli összehangolását más tantárgyakkal és ennek módját, idõrendjét az
érintett nevelõknek közösen kell eldönteniük. A megvalósítás részletes ütemezését a foglalkozásokra, tanórákra
bontott tanmeneteknek kell tartalmaznia.
Tantervünk a szükségesnek ítélt esetekben, különösen az 1-4. osztályban a tananyag mellett zárójelben, dõlt
betûkkel példákat, témákat villant fel, ezáltal egyrészt értelmezi a tananyagot, másrészt jelzi a megvalósítás
néhány lehetõségét.
Név:
Látáskultúra 1-10.
Értékelés
Lásd a Mûvészetek Ellenõrzés, értékelés c. rovatát!
Továbbá:
Tantárgyunk a vizuális kommunikációnak a mûvészeti, a tárgyi-környezeti és a tömegkommunikációs
területeit is magába foglalja.
Ebbõl a tartalmi komplexitásból, a tevékenységek, ismeretek sokféleségébõl következõen, még egy-egy
gyermek tantárgyi teljesítményei is mindig többszínûek. Más-más színvonalú eredményt érhetnek el a
képzõmûvészeti jellegû kifejezés, a képi közlés, a tárgyalkotás, vagy a mûvészeti ismeretek területén.
Erre alapozott fejlesztõ munkánk során a feladatokban, a követelményekben, de az ellenõrzésben,
értékelésben is maximálisan rugalmasak, a gyermekek eltérõ adottságaihoz, egyéni fejlõdésének üteméhez
igazodók lehetünk!
Az értékelés célja, hogy a gyermekek rendszeres és következetes visszajelzést kapjanak saját ábrázolásbeli
fejlõdésükrõl, pontosan lássák miben voltak jók, miben kell igényesebbnek lenniük, igyekezetük és
alkotókedvük milyen eredményt hozott az adott értékelési idõszakban.
Feladata, hogy a számonkérés, osztályozás és minõsítés eszközeivel a tanulókat az önértékelésben, saját
fejlõdésük követésében, reális megítélésében segítse, saját eljesítményük elemzésének szokását bennük
kialakítsa, az önellenõrzés és a korrektúra által speciális tanulási módszert sajátíttasson el velük.
Szempontjai:
A megítélés minden esetben a tanuló személyiségének, adottságainak és a magunk fejlesztõmunkájának
valamint a követelmények elvárásainak összevetésével, a fejlõdés tényének és mértékének megállapításával
történjék.
A türelmes, a tanuló személyiségét alkotásain keresztül is tisztelõ, szeretetteljes légkörû egyéni és közös
megbeszélések, az óra alatti és az óravégi értékelés egyaránt a jó, ötletes, kifejezõ megoldásokat, vagy a
feladatnak való megfelelés mértékét állapítsák meg.
Az értékelés alkalmai szolgálják az eredmények megszilárdítását, a gyerekek szemléletének irányítását és
ízlésének alakítását, maximálisan biztosítsák a teljesítmény örömét az egyes gyerekek és a közösség részére
is.
Az értékelés, ellenõrzés lehetséges módjai
1. Egyéni és közös korrektúra, a konkrét alkotással kapcsolatos személyes konzultációk, az önellenõrzés
megkövetelése a tanórákon történõ folyamatos szóbeli értékelés keretében
2. Közös értékelés, az eredmények áttekintésekor az elvégzett munka feletti öröm kinyilvánítása. Az adott
szempontok szerinti elemzés a tanulók és a nevelõ részérõl egy-egy feladat, feladatsor, témafeldolgozás
elkészültekor. Az osztály vagy csoport és benne az egyének teljesítményének összevetése a céllal, kiemelve
a sikeres megoldásokat, az eredeti ötleteket, a mûvesség szintjét, a fejlõdés tényét, a feladat megértését, az
eredetiséget.
3. Mindezek summájaként érdemjegyekkel való tanévközi és félévi valamint év végi értékelés.
4. A 10. évfolyam befejezésekor a fejlõdésben elért szint összegzése, és az alapmûveltségi vizsgán nyújtott
egyéni teljesítmény értékelése és osztályzattal való minõsítése
A "fejlesztõ értékelés" további tantárgyi lehetõségei
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Tudásszint mérõ, a tanultak önálló alkalmazásának fokát ellenõrzõ feladatok, tesztek készíttetése, az értékelés
szempontjainak ismertetése, az eredmények megbeszélése, következtetések levonása mind a pedagógiai munka,
mind pedig a tanulói "hozzáállás" szempontjából.
Folyamatos munkabemutatók a szakteremben, folyosón, tanteremben (az értéklelés mellett az osztály, az iskolai
közösség és a szülõk tájékoztatása céljából is!).
Iskolai kiállítások a helyi hagyományok részeként , az évi munka áttekintése, bemutatása céljából
(iskolanaphoz, gyermeknaphoz, tanév végéhez vagy más jeles eseményhez kapcsolva).
Iskolai, területi, országos képzõmûvészeti és mûvészettörténeti versenyeken való részvétel.
Benevezés hazai és nemzetközi pályázatokra.
Feltételek
Lásd a Mûvészeteknél, valamint az évfolyamok fõmoduljaiban!
Továbbá:
Kötelezõ tankönyvek:
1-2-3. évfolyam
Képek könyve Rajz Általános iskola 1- 3. Nemzeti Tankönyvkiadó
4. évfolyam
Ábrázolás és mûvészet Nemzeti Tankönyvkiadó
5-6-7-8. évfolyam
Tér, forma, szín Rajz Általános iskola 5-8. osztály Nemzeti Tankönyvkiadó á g sz
Barangolás a mûvészettörténetben 5.,6.,7.,8. osztály Pausz Kiadó á sz
Ezt a négy füzetet a NAT bevezetésével fokozatosan a 7., 8. általános iskolai és a 9.,10. szakképzési
osztályokban használjuk. Az átmeneti idõszakban a szakterem számára vásárolt elegendõ számú
tankönyvet az 5. osztálytól használtassuk a tanulókkal!
9-10. évfolyam
Látás és ábrázolás Gimnázium I-III. osztály Nemzeti
Tankönyvkiadó g szk
Mûvészettörténet I-II. (Az I-VIII. évfolyamra is!) Nemzeti
Tankönyvkiadó g szk
Mûalkotások elemzése Gimnázium I-III. Nemzeti Tankönyvkiadó g szk
Tanulói - tanári kézikönyvek a szakteremben
Rajz kézikönyv 1-2. osztály /Apáczai Kiadó/ á
Népmûvészet I-II. gimn. /Nemzeti Tankönyvkiadó/ á g sz szk Rajz I-II. gimn. /Nemzeti Tankönyvkiadó/ á g
Lantos F.: Képekben a világ /Nemzeti Tankönyvkiadó/ á g sz szk
Kárpáti A.: Képolvasás /Nemzeti Tankönyvkiadó/ á A képzõmûvészet iskolája I-II. /Képzõmûvészeti Alap/
á g sz szk
Kepes Gy.: A látás nyelve /Gondolat, Budapest, 1979/ á g sz szk
E.H. Gombrich: A mûvészet története /Gondolat, 1975/ á g sz szk
A mûvészet története Magyarországon /Képzõmûvészeti Alap 1964/ á g sz szk
Nézz, láss, kérdezz I-III. /Lastegro, Christina-Testa, Francesco Gondolat 1983/ á g sz
Szemtanú - Mûvészet sorozat /Park Kiadó/ á g sz szk
Diasorozatok: Mûalkotások elemzése 2-8. osztály /Magyar Diafilmgyártó/
Lásd még az évfolyamok fõmoduljainak Erõforrások c. rovatait!

Vizuális kultúra 1.
Szerkezet:

párhuzamos
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159. oldal
160. oldal
161. oldal
162. oldal

Óraszám
Iskolai:
37 óra
Tanítási ciklus
1 óra / 1 hét
Cél
Tantárgyunk célja 1-2. osztályban, hogy a kisiskolások óvodából magukkal hozott egyéni ábrázolási, kifejezési
szintjüket és kedvüket fenntartsa, ebben a gyermekeket megerõsítse, készségeik további formálódását
biztosítsa.
A valamiért lassabban fejlõdõ gyerekeket megfelelõen motivált tevékenységgel sikerekhez juttassa és a 2. tanév
befejeztéig legalább az átlag szintjére felzárkóztassa.
Követelmény
A követelményeket lásd a 2. évfolyamnál!
Elõzmény
Az iskolába lépéskor a kisgyermekek többsége rajzaiban gazdag, egyéni jelkészlettel (sémákkal), jól tagolt, un.
kétvonalas embersémával, a térviszonyok (lent, fent, mellette, ritkábban mögötte) alapvetõ jelzésével, elemi
színtapasztalatokkal, de még nem eléggé érett szemkéz koordinációval, bizonytalan grafikai tudással,
színhasználati készséggel rendelkezik. Így az 1. osztályban nem várhatunk kiforrott készségeket. Látnunk kell,
hogy az ábrázolásbeli fejlõdés folyamatának különbözõ fokán álló kisgyermekek kerülnek hozzánk! A rajzórák
szûkös idõbeli és térbeli lehetõségei miatt pedig az óvodai ütemhez képest lelassulhat, idõben is nagyon
széthúzódhat a kisgyermekek készségbeli fejlõdése!
A Látáskultúra tanításában (mely egyben az írástanítás, a képi gondolkodásra épülõ tanulás nélkülözhetetlen
segítõtársa is) ezért a gyermekek ábrázoló, alakító, manipulációs tevékenységeiben (különösen a festésben és a
mintázásban), valamint módszereinkben az óvodai foglalkozás jellegének továbbvitelére, e folyamat
töretlenségének megtartására törekszünk, az iskolai élethez való alkalmazkodást a kisgyermekek számára ezzel
az ismerõs tevékenységgel könnyítve meg.
Tartalom
Vizuális nyelv
Képzõmûvészet
Vizuális kommunikáció
Tárgy és környezetkultúra
Értékelés
Módszerek
Lásd a tantárgyi fõmodul Módszerek c. rovatát!
Továbbá:
Legfõbb módszertani alapelveink az 14. évfolyamon:
1. Élményszerûség
2. Sokszínû nevelõi motiváció mellett a gyermekek nagyfokú "alkotói szabadságának", az ajánlott témák
mellett az egyéni élményfeldolgozás lehetõségének mindenkori biztosítása.
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3. A tevékenység, az alkotás, létrehozás, felfedezés örömének elsõdlegessége az oktató módszerrel
szemben. A tanítás a tanító "hívó" magatartásával motivált tevékenységben elért legkisebb eredmény
megerõsítése, a tapasztalatok szóbeli megfogalmazása útján valósuljon meg.
4. Mûhelyjelleg: a változatos anyagok és technikák alkalmazása, a kísérletezés, próbálkozás, a valamit
elrontás, az újrakezdés lehetõségeinek, eszközbeli és térbeli feltételeinek megteremtése.
5. A nagyobbaknál fokozatosan a mûvességre, az ötletek akár több tanórán való megvalósítására
törekvés.
6. A kisgyermeki ábrázolás minden formáját úgy kell felfognunk, mint "személyiségüknek egy kivetített
darabját". Érzelmileg minél inkább foglalkoztatják élményeik feldolgozása, belsõ világuk kifejezése,
annál jobban érinti õket mûveik fogadtatása. Csak a tanító õszinte érdeklõdése, a gyermeket elfogadó,
munkáját tiszteletben tartó magatartása oldhatja az önbizalomhiányból, vagy a nyiladozó önkritikából, a
technikai gyakorlatlanságból, adódó gátlásokat.
Házi feladatot ne adjunk de biztassuk a gyermekeket hogy szabadidejükben, s a tanulás témái kapcsán is minél
többet rajzoljanak, fessenek, mintázzanak, gyûjtsenek.
Ellenõrzés, értékelés
Az alapelveket lásd a tantárgy fõmoduljában!
Továbbá:
Az értékelés sokféle módja, rendszeressége a kisiskolásoknál mindenkor a pozitívumok megerõsítését, az
eredeti ötletek, a kis eredmények elismerését, a biztatást, bátorítást szolgálja.
Feltételek
Erõforrások
Lásd a Mûvészetek, valamint a tantárgyi fõmodul Feltételek c. rovatát!
Továbbá:
Csoportlétszám: legkevesebb 21 fõ, csoportbontás esetén 16 fõ
Pedagógusszükséglet: Az 1-4. osztályokban szakkollégiumot végzett tanító (konduktor) tanítsa, emelt szintû
tanterv szerint haladó évfolyamok esetében szakkollégiumot végzett tanító (konduktor), vagy szaktanár
egyaránt taníthatja a tantárgyat.
Amennyiben lehetséges, a gyermekek a rajzteremben dolgozzanak, vagy a tanteremben teremtsük meg
számukra az alkotás mûhelyfeltételeit.
Kötelezõ tankönyv:
Képek világa 1-3. osztály /Nemzeti Tankönyvkiadó/
Kézikönyv tanítóknak:
Völgyessy Attiláné: /Rajz kézikönyv 1-2. osztály Apáczai Kiadó/
Kondacs - Podmaniczky: Vizuális nevelés az óvodában / Fõiskolai jegyzet Szarvas, 1994 /
Meglátni, megcsodálni, megalkotni 1-2. osztály /Gyõr-Sopron megyei Pedagógiai Intézet/
Kardos Mari - Nagy Mari: Játékkészítés és kézmûvesség óvodásokkal /Szórakaténusz, Kecskemét 1985/
Kézikönyv a tanulóknak:Nézz, láss, kérdezz I-III. /Lastegro, Christina-Testa, Francesco Gondolat 1983/
Technika munkatankönyv az 1. osztály számára /Apáczai Kiadó/
Diasorozatok /Magyar Diafilmgyártó/
9052 Mûalkotások elemzése 2. oszt
Ajánlott:
853 Magyar Nemzeti Galéria
868 Karácsony a mûvészetben
928, 929 Kovács Margit I-II.
839 A magyar népi iparmûvészet remekei
Közös használatú anyagok, szerszámok:
Papírok, ragasztók, rögzitõeszközök, olló stb.
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Kb. 25-30 kg. fazekasagyag, tárolóedény, polcok a tároláshoz.
Ajánlott tanulói rajzfelszerelés:
"B"-s ceruzák (kb. 3 db.), puha, 12 színû színes ceruza készlet
Gombfesték 12 színû + 1 tubus fehér tempera
Nagyobb vizesedény, szivacs, törlõruha
3 db. ecset (2-es, 3-as, 5-ös)
30 db iskolai, 10 db mûszaki A3-as rajzlap
Színes papír készlet, egyéb vegyes papírok (a lehetõség szerint)
Olló, 1 tubus ragasztó
1 csomag gyurma (ha az iskola nem tudja a sokkal olcsóbb agyagot biztosítani !)
1 db A3-as rajztömb a munkák tárolásához (dekorációs kartonból hajtva, bekötve, névvel ellátva, több
tanévre szólóan)
Zsák az eszközök tárolásához
Negyedíves rajztábla (mintázáshoz is, több tanévre szólóan!)

Vizuális nyelv
párhuzamos

Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

5 óra

Cél
A tanuló bátran valósítsa meg elképzeléseit.
Követelmény
Tanév végére a gyermek több kedvvel, bátrabban és gyakorlottabban tudjon bánni a vonalakkal, színfoltokkal,
térbeli formálással tudja saját jelkészletét a rajzórai tapasztalatok által kissé bõvíteni. Rajzoljon fessen nagyobb
méretben is, mintázzon, bátran valósítsa meg elképzeléseit.
Elõzmény
Az óvodából magukkal hozott egyéni kifejezésmód és sémakészlet megléte.
Tartalom
Kifejezés, alkotás
Játék a vonalakkal, pontokkal, foltokkal, színekkel, alkalmazásuk tematikus képek, rajzok készítésénél. (Mit
tud a ceruza, a kréta, az ecset, az agyag?)
A tanulók egyéni sémakészletének (ember és állatalakok, tárgyak, növények, ház, felhõ, nap stb.) használata és
gazdagítása megfigyelésen alapuló részletekkel. (Népmûvészeti tárgyak díszítésének nézegetése, díszítmények
kitalálása. Díszítések pont-vonal-folt-ritmussal, színek váltogatásával. Szép babaruhák tervezése, mesebeli vár
ékesítése, agyagtárgyak díszítgetése, stb.)
Szabálytalan és szabályosabb plasztikus formák alkotása (gyurma és termésfigurák, levélfüzérek, stb.).
Befogadás, megismerés
Vonalfajták megkülönböztetése (saját és egymás munkáiban, mûalkotásokban, tankönyvünkben) szóbeli
jellemzésük.
Színek, megkülönböztetése, különféle színes anyagok válogatása, csoportosítása, nevei (pirosak, sárgák, kékek,
narancsok, lilák, zöldek).
Színárnyalatok (pirosak, sárgák, kékek, narancsok, lilák, zöldek) kikeverésének kísérletei, összehasonlítások,
játék a színekkel (színország, szivárvány).
Technikák
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Rajzolás a földre, táblára, aszfaltra, egészen kicsi és nagyméretû papírokra bottal, cserépdarabbal, krétával,
ecsettel, zsírkrétával, színes és puha fekete ceruzákkal, krétákkal.
Pont-, vonal- és foltképzési, színkeverési kísérletek, firkálások, satírozások kisebb-nagyobb pöttyökkel,
vékonyabb-vastagabb vonalakkal.
Formálás képlékeny anyagokból: nyírás, hajtogatás papírból, agyaggyurkálás, mintázás.
Változatos felületek létrehozása grafikával (pl. pontok, vonalak sûrûbb, ritkább halmaza), felületmegmunkálással (karcolás, lenyomat)
Feladatok a tankönyv és a Kézikönyv alapján is.
Értékelés
Lásd az évfolyam fõmoduljában!
Továbbá:
Az ábrázolást és képolvasást a tanítás más területein mint ismeretszerzési eszközt folyamatosan
alkalmaztassuk.
A vizuális nyelv minden rajzórai foglalkozásnak (de az írásnak, olvasásnak, környezetismeretnek,
technikának is) elemi eszköze.
Rajzórákon az 1-2. osztályban a hangsúly az ábrázolásba ágyazott tapasztalatszerzésen, megfigyelésen
legyen! Az alapvetõ vizuális nyelvi alapfogalmakat alapelemeket ezekhez kötve ismertessük meg.
A feladat a kifejezõeszközök megfigyeltetése, fajtáik megnevezése a témák feldolgozása és játékos
kísérletek során. Annak megfigyelése, hogy mindezek a jelenségek hogy láthatók a természetben, a képek és
a tárgyak világában, a könyvekben?
Ellenõrzés, értékelés
Az értékelés általános szempontjait lásd a tantárgyi fõmodulban!
További szempontok az 1-2. évfolyamban:
Mivel a kisgyermek még folyamatosan igényli a felnõtt figyelmét, és visszajelzéseit, az egyéni és közös
teljesítmények óravégi megbeszélése, az eredmények kiemelése soha el ne maradjon!

Képzõmûvészet
Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

párhuzamos

17 óra

Cél
A tanuló legyen jártas a puha ceruzával, a színes ceruzával való rajzolásban ("színezés"-ben), vízfestésben,
agyagból vagy gyurmából való mintázásban, a mûhelyrend betartásában.
Követelmény
Tanév végére jellemezze a gyermeket készség és aktivitás a személyes élmények kifejezésében, adott témák
feldolgozásában elsõsorban az általa önállóan választott megoldással, saját ötletek alapján.
Érdeklõdõ részvétel a mûalkotások és egymás munkáinak megbeszélésében, bátorság a felmerülõ asszociációk,
emlékek, gondolatok elmondásában.
Jártasság a puha ceruzával, színes ceruzával való rajzolásban ("színezés"-ben), vízfestésben, agyagból vagy
gyurmából való mintázásban, a mûhelyrend betartásában.
Elõzmény
Az óvodában megismert technikák használati készségei.
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Tartalom
Kifejezés, alkotás
Az 1. osztályos gyermekek életével, a családdal kapcsolatos élmények, témák feldolgozása. (Én és a ...testem,
lelkem, családom. "Ez én vagyok". "Családi kép". Szoborjáték saját testünkkel.)
Közös gyûjtés (termések, ágak, kavicsok, madártollak, stb.) A gyûjtemény rendezgetése, tematikus válogatása,
megbeszélése, alkalomszerû felhasználása az alkotómunkában (pl., térbeli kompozíció ágakból,
lenyomatkészítés)
Befogadás, megismerés
A gyermekek érzés és élményvilágához közeli mûalkotások nézegetéséhez kapcsolódó beszélgetések.
Technikák
Rajzolás ceruzákkal, krétákkal, ecsettel (esetleg kihegyezett hurkapálcával, tussal, vagy diópáccal).
Festés gombfestékkel nagyobb felületre, foltképzés ecsettel, nyomhagyással (pl. tenyérlenyomat). A festék
oldásának, az ecsetbõl a víz "lehúzásának", a vékonyabb és vastagabb ecsetek váltogatásának gyakorlása.
Mintázás agyagból, vagy gyurmából. Formálás termésekbõl, dobozokból, textilbõl.
Papírtépés, nyírás, ragasztás, hajtogatás.
Feladatok a tankönyv és a kézikönyv alapján is.
Értékelés
Módszerek
A gyermekek spontán élményei mellett a tanulásban felvetõdõ témák feldolgozására is törekedjünk,
használjuk fel a tankönyv néhány idevágó feladatát, képanyagát is.
Vetítsünk mûvészeti diaképeket, mutassunk be szép fotókat, posztereket, s ha lehet gyönyörködjünk együtt
eredeti figurális, ábrázoló jellegû népmûvészeti tárgyakban, díszítéseikben, a lakóhely jeles épületeiben,
szép utcarészletek, tájak látványában, tegyük rendszeressé a környék felfedezését.
Az életkorra jellemzõ és az óvodában kialakult gyûjtõszokások továbbépítése céljából létesítsünk közös
"kincsesládát" gyûjtõmappát, készítsünk közösen tematikus tablókat.
Ellenõrzés, értékelés
Általános szempontjait lásd a tantárgyi fõmodulban és az 1. évfolyamnál!
Továbbá:
A kisgyermekek a képzõmûvészeti jellegû alkotásaikban, az esztétikumra való szóbeli reagálásukban,
képzettársításaikban, a legszubjektivebb módon nyilvánulnak meg. A személyes érintettségre való
tekintettel ezekhez elmarasztaló megjegyzést soha ne fûzzünk. Ehelyett mutassunk rá az érdekes
gondolatokra, értékeljük a mûvészet iránti érdeklõdést, emeljük ki munkáikban a jól sikerült részleteket,
s a technikákban, ötletadásban pedig legyünk a gyerekek segítségére. Biztosítsuk számukra azt is, hogy a
rajzórán bátran elronthassanak vagy újrakezdhessenek valamit!

Vizuális kommunikáció
párhuzamos

Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

5 óra

Cél
Az 1. évfolyam befejezésekor a gyermek ábrázolásbeli jel- és formakészlete tanév végéig váljék
részletgazdagabbá.
Jellemezze kíváncsiság a környezet érdekes jelenségei iránt.
Követelmény
Legyen képes konkrét látvány, képi közlés megfigyelésre, a megfigyeltek szóbeli közlésére.
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Bátran érvényesítse egyéni színkedvelését (szubjektív színhasználat) a festésben.
Legyen képes színek megkülönböztetésére, ismerje nevüket.
Tudja "olvasni" a közvetlen környezet legfontosabb információs jeleinek jelentését.
Értse, hogy a rajz céljához kell az eszközt megválasztani (például kis papíron vékony vonalakkal színes
ceruzával, nagy képfelületen vastag vonalakkal, színfoltokkal, nagy ecsettel kell dolgozni).
Elõzmény
Az óvodából magukkal hozott ábrázolási, gyûjtési, környezetmegismerési élmények és tapasztalatok.
Tartalom
Kifejezés, alkotás
Témák feldolgozása, illusztrációk készítése síkon és plasztikai eszközökkel, a gyermek számára fontos részek
színnel, díszítéssel, mérettel való kiemelése. (Az osztály "névsorának" megrajzolása az óvodai jelekkel. A
gyûjtött közlõábrák rendeltetés szerinti csoportosítása, albumba ragasztása. Az iskolában látható eligazító
táblák szabad másolása, órarend, hetesi beosztás készítése, füzetek, tankönyvek díszítése képjelekkel.)
Befogadás, megismerés
Az iskolában használt, s az 1. osztályosok szempontjából legfontosabb eligazító táblák, képjelek, szemléltetõ
képek jelentésének megbeszélése.
Színek megfigyelése, a tapasztalatok alkalmazása a festésben.
(A színek eligazító szerepe és hatása. Pl. Miért piros a tilos? Hol ne harapjunk az almába? A jellemzõ színek
összehasonlítása a dolgok valódi színével. Minden háztetõ piros? Minden fatörzs barna? Minden felhõ kék?)
Az iskola épületének megismerése, az egyes részek rendeltetése (udvara, kertje, közös terei, tantermei, mosdói
stb.). Különbözõ épületek megfigyelése a környéken és képeken. Rendeltetésük (óvoda, iskola, templom,
áruház, lakóház) kitalálása a külsejük alapján és a gyerekek élményeire támaszkodva. (Mit mesélnek az
épületek?)
Technikák.
Rajzolás kisméretben színes ceruzákkal, (esetleg rost- és filctollakkal). Színes papírok, színes újságképek
nyírása,ragasztása. Különféle közlõábrák (megkülönböztetõ és közúti jelek, emblémák) gyûjtése, válogatása a
témák szerint.
Festés, színoldási, hígítási, sûrítési és keverési kísérletek, gyakorlatok.
Feladatok a tankönyv és a kézikönyv alapján is.
Értékelés
Általános szempontjait lásd a tantárgyi fõmodulban!
További szempontok:
A gyerekek által készített közlõ jellegû ábrák mennyire felelnek meg annak az elvárásnak, hogy mindenki
megértse?
Milyen a gyermek bátorsága és kísérletezõ kedve, türelme a színvariációk létrehozásában és azok
mennyiségében?
Képes-e a hat alapszín megkülönböztetésére, megnevezésére?

Tárgy- és környezetkultúra
Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

párhuzamos

10 óra

Cél
Legyen a gyermek képes egyszerû tárgyak kitalálására vagy mintautáni elkészítésére.
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Követelmény
Legyen a gyermek képes egyszerû tárgyak kitalálására vagy mintautáni elkészítésére.
Értse és tudja nevelõi irányítással követni a tárgy elkészítésének lépéseit.**
**Ezeket a követelményeket a technika tantárgyban érvényesítsük!
Legyen tapasztalt és ügyes a papír, az agyag (vagy gyurma), az olló és a ragasztó használatában.
Elõzmény
Otthonról és az óvodából hozott elemi konstruáló készségek, valamint a technika tantárgyban gyakorolt anyagmegmunkálási eljárások.
Tartalom
Kifejezés, alkotás
Ajándékok, apró tárgyak, játékok készítése konkrét alkalomhoz, ünnepkörökhöz kapcsolódva (Mikulás,
karácsony, anyák napja, madarak és fák napja. Ajándékok - origami, nyaklánc, csutkababa, mézesbáb készítése). "Múzeum" létrehozása a gyûjtött anyagoknak, tárgyaknak, szép elrendezés a polcokon).
Építés, téralakítás a szabadban, tanteremben.
(Közös játékhoz kapcsolódó téralakítás: homokvár, hóember, kuckó, vár építése takarókból, nagyobb
dobozokból, építõelemekbõl.)
(Térformálás összekapaszkodással, a mozgásos játékok, tánc során is. Az így létrejött nyitott és zárt terek,
térbeli mozgások megfigyelése.)
Befogadás, megismerés
A mézesbábok, népi játéktárgyak néhány példája. (Milyen játékokat készítettek régen? Milyenek a mai
gyerekek kedvenc tárgyai ? Saját játékok szavakkal kísért bemutatása az osztályban.)
Az iskola (körbejárása, megtekintése kívül-belül: melyik helység mire való?).
Technikák
Játékos kísérletezés az agyaggal, gyurmával, papírokkal, dobozokkal, talált tárgyakkal (melyik anyag milyen,
mit lehet belõle készíteni?) Lenyomatok agyaglapba, formálás sodrással, lapítással, gömbölyítéssel, kúpos
nyújtással.
Papírhajtogatás, nyírás, ragasztás.
Textilmunkák: bábuk készítése kötözéssel.
A témakörhöz kapcsolódó konkrét tárgyalkotó feladatokat a technika tantárgy keretében is végezhetjük!
Feladatok a tankönyv és a kézikönyv alapján is.
Értékelés
Gyûjtés. A gyûjtött anyagok (termések, fadarabok, kavicsok, különféle anyagú papírok, képek) kreatív
felhasználása.
A tantárgyi munka fontos szempontja, hogy a technikát mindig valamilyen alkotási célhoz kötve ismertessük
meg, megmutatva, hogy mit, hogyan lehet ügyesen elkészíteni! Kerüljük az öncélú, száraz, unalmas
gyakorlatokat, támogassuk a gyermekeket abban, hogy elgondolásaikat kipróbálhassák, maguk is tapasztalják,
mibõl mit, hogyan lehet készíteni. Azoknak a gyerekeknek természetesen többet segítsünk, akik bátortalanok,
bizonytalanok!
Ellenõrzés, értékelés
Általános szempontjait lásd a tantárgyi fõmodulban!
Az értékelés elsõsorban az anyag és eszközhasználatra vonatkozzék. (Pl. nyírás, az agyag kezelése, a
ragasztásban való ügyesség, a téralakításban való részvétel és hozzájárulás egyéni ötletekkel)
A technikai készség fejlõdésében elért eredményt vegyük elsõsorban észre, türelmesen mutassuk meg újra és
újra a munkafogásokat, figyelembe véve a gyerekek kezének (csontjainak, izmainak) éretlenségét! Lássuk, hogy
az anyagokkal végzett manipuláció az érést, a szem-kéz összerendezõdési folyamatát egyaránt felgyorsítja.
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Feltételek
Az anyagokkal eszközökkel való munka mûhelyfeltételeket kíván. Ezért -ha csak lehet- a rajz vagy a technika
teremben dolgozzunk.

Vizuális kultúra 2.
Szerkezet:

párhuzamos

Részei
Vizuális nyelv
Kifejezés, képzõmûvészet
Vizuális kommunikáció
Tárgy- és környezetkultúra

165. oldal
165. oldal
166. oldal
167. oldal

Óraszám
Iskolai:
37 óra
Tanítási ciklus
1 óra / 1 hét
Cél
A célokat lásd az 1. évfolyam céljainál.
Követelmény
A 2. évfolyam befejezéséig -az általános életkori jellemzõknek megfelelõen- teljesedjék ki a kisiskolások
ábrázolókészsége:
a képmezõt bátran népesítsék be, tudják képeiken a számukra fontos elemet (fõszereplõt elhelyezéssel,
mérettel, színnel kiemelni
amikor témáikban embert ábrázolnak, törekedjenek figuráikat nemek szerint apróbb részletekkel is
jellemezni (ruha, gomb stb.)
ismerjék a színek neveit, tudják csoportosítani, kiválogatni a pirosakat, sárgákat, kékeket és tudjanak
belõlük képalakításaik során tetszésük szerint narancsokat, lilákat, zöldeket keverni
vegyenek részt aktívan, érdeklõdéssel népmûvészeti tárgyak, környezet, mûalkotások, szép fotók,
illusztrációk nézegetésében és bátran közöljék felmerülõ gondolataikat
tudjanak - nevelõi vezetéssel - adott cél szerinti kis tárgyakat elgondolni, elkészíteni
legyenek szilárd készségeik a vonalképzésben az ecsettartásban, a festékoldásban, keverésben,
színfoltok egymás mellé festésében
rajzeszközeiket gondosan kezeljék, tartsák be a tanító által elvárt munkamenetet (képzeljék el mit
akarnak készíteni, ecsettel vázoljanak, törekedjenek munkáikat kidolgozni, felszólításra ellenõrizzék az
eredményt)
tudjanak az agyaggal, gyurmával, papírral bánni.
Tartalom
Vizuális nyelv
Kifejezés, képzõmûvészet
Vizuális kommunikáció
Tárgy és környezetkultúra
Értékelés
A módszertani alapelveket lásd a tantárgyi fõmodulban, valamint az 1. évfolyam Módszerek c. rovatában!
Ellenõrzés, értékelés
Az értékelés általános szempontjait lásd a tantárgyi fõmodulban, valamint az 1. évfolyamnál!
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Feltételek
Lásd a Mûvészetek, valamint a Látáskultúra tantárgyi fõmoduljának Feltételek c. rovatát, és az 1. évfolyam
Erõforrások c. részét.
Továbbá:
A gyermekek rajzfelszerelését az elõzõ évbõl megmaradt anyagoknak eszközöknek az 1. évfolyamnál
található taneszközlista alapján szükség szerint kiegészítve a 2. évfolyamban is használhatjuk!

Vizuális nyelv
párhuzamos

Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

5 óra

Cél
A célokat lásd az 1. évfolyam céljainál.
Követelmény
A 2. évfolyam befejezésekor rendelkezzenek a gyermekek a képi (grafikai, festõi) és plasztikai megjelenítés
alapvetõ készségeivel, legyenek tapasztalataik a kifejezõeszközök alkalmazásáról, az elrendezésrõl, tudják
azokat felismerni, megnevezni, megbeszélni.
Tartalom
Kifejezés, alkotás
Játék a vonallal, folttal, színnel, formákkal, alkalmazásuk az ábrázolásban Tematikus rajzok, festmények,
térbeli formák alkotása.
Körberajzolás (tárgyak, kezek, gyerekalakok), majd a rajz játékos átalakítása.
Befogadás, megismerés
A körvonal.
A különféle rajzeszközök nyomhagyásának vizsgálgatása.
A felület tapintható: lehet sima, érdes, rücskös, szálkás, recés stb.
(Képek gyûjtése, az egyes kifejezõeszközök megfigyelésére, plasztikai alkotások nézegetése, megbeszélése).
A vonalas, foltszerû, síkbeli, térbeli formavilág, a felületek változatosságának megfigyelése a természeti
jelenségekben. Például jégvirág, fakéreg, levél erezete, felhõ, bogarak, alakok stb.
Színek megkülönböztetése, válogatása. A hatos színkör.
Színkeverési kísérletek a különféle témák feldolgozása során.
Technikák
Változatos felületek létrehozása grafikával (pl. díszítés pontokkal, pöttyökkel, vonalkákkal),
anyaglenyomatokkal, frottázzsal (domború felületek átdörzsölésével).
Feladatok a tankönyv és a kézikönyv alapján is.
Értékelés
Lásd az 1. évfolyamnál!

Kifejezés, képzõmûvészet
Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

párhuzamos

17.0 *
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Cél
A célokat lásd az 1. évfolyam céljainál.
Követelmény
A 2. osztály befejezéskor legyen a gyermek bátor, magabiztos, kezdeményezõ saját ötleteinek, adott témáknak
képi és plasztikai megjelenítésében.
Tartalom
Kifejezés, alkotás
A gyermekek életével, a családdal kapcsolatos élmények, témák feldolgozása egyéni ötleteik és elképzeléseik
alapján.
Közös gyûjtés (termések, érdekes újságfotók, mûvészeti reprodukciók, levelezõlapok, stb.). A gyûjtött tárgyak,
képek játékos átalakítása, felhasználása.
("Én és a ... barátom, állatok, növények". "Milyen vagyok?" "A legjobb barátom". "Állatkert". Játszó gyerekek
mintázása, síkbábok készítése és felhasználása bábozáshoz stb.).
Befogadás, megismerés
Beszélgetések a mûvészetrõl a gyermekek érzés és élményvilágához közeli, vagy rajzaik témájához kapcsolódó
mûalkotások, tárgyak nézegetése alapján.
A mûvészeti alkotás lehet: rajz, festmény, szobor, építmény (ház, templom, gyár, iskola stb.).
(Gyûjtött képek rendezése a tárgyalt mûfajok szerint)
Technikák
Rajzolás grafittal, krétával, ecsettel.
Festés, foltképzés gombfestékkel, ecsettel, nyomhagyással (festés ujjal, szivaccsal is). Festékoldás, az ecsetbõl
a víz "lehúzásának" eljárása, a színek vizes összefuttatása.
Mintázás agyagból, vagy gyurmából, alakok formálása kúpos tömbbõl kihúzással, illesztés pépes ragasztással.
Formálás kavicsból, termésekbõl, dobozokból, textilbõl.
Papírtépés, nyírás, ragasztás, hajtogatás.
Feladatok a tankönyv és a kézikönyv alapján is.
Értékelés
Mint az 1. évfolyamnál!
Feltételek
Lásd a tantárgy és az 1. évfolyam fõmoduljában!

Vizuális kommunikáció
párhuzamos

Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

5 óra

Cél
A célokat lásd az 1. évfolyam céljainál.
Követelmény
A 2. évfolyam befejezésekor rajzaiban, szobrocskáiban törekedjék a gyermek az emberalakokat
megkülönböztetõ jegyekkel jellemezni (pl. bajusz, kalap, masni, kard stb.).
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Saját sémakészlete tanév végéig váljék részletgazdagabbá, árnyaltabbá a tárgyak síkbeli és plasztikai
megjelenítésében is.
Legyen képes konkrét látvány, közlõ ábra, néhány szempont szerinti megfigyelésére.
Jellemezze kíváncsiság a környezet érdekes, különös színbeli, formai jelenségei iránt.
Legyenek kedvenc színei és bátran érvényesítse egyéni színkedvelését a festésben.
Legyen képes a hatos színkör színeinek felismerésére, megnevezésére, árnyalatok kikeverésére.
Tudjon konkrét feladat szerint egyszerû jeleket rajzolni, képi közléseket olvasni (pl. a technika munkafüzetben,
környezetismeretben stb.).
Tudja a közvetlen környezet legfontosabb információs jeleinek (közlekedési táblák, eligazító ábrák) jelentését a
maga számára értelmezni.
Értse és tanítói vezetéssel tapasztalja meg, hogy a rajz céljához kell a technikát és eszközt megválasztani.
Tartalom
Kifejezés, alkotás
Témafeldolgozások színekkel, nagyobb méretben is.
Egyszerû képi jelek, ábrák készítése a többi tantárgyban tanultakhoz.
Díszítõelemek alkalmazása kiemelési céllal.
Befogadás, megismerés
Színek megfigyelése a természetben és a környezetben.
Színek, megkülönböztetése, válogatása. A hatos színkör.
Színkeverési kísérletek a különféle témák feldolgozása során.
Játsszunk a színekkel. (Mi lenne ha...nem volnának színek, ha minden kék volna? stb.)
Népmûvészeti tárgyak nézegetése a díszítõelemek és elrendezésük szempontjából. Beszélgetés a díszítés
jelentõségérõl (Mit jelent a díszítés például az ünnepi tárgyakon, a hímes tojáson, a régi kapukon?
Az egyes tantárgyak legfontosabb szemléltetõ képei jelentésének megbeszélése. (Nézegessük tankönyveinket,
ismeretterjesztõ könyvek ábráit, oktatótáblákat stb.).
(A jelek világa. A ház, a Nap, a fa, az ember, az állatok, a tárgyak jelei. Mit jelentenek a betû és számjelek, a
közlekedési jelek, a figyelmeztetõ jelzések? Rajzoljuk le napirendünket jelek sorával stb.)
Különbözõ épületek megfigyelése. Rendeltetésük kitalálása a külsejük és belsõ tereik alapján (óvoda, iskola,
templom, áruház, lakóház, gyár, színház).
(Milyen a mi házunk, udvarunk, kertünk, utcánk? Milyen a nagymama háza? Milyen lehet a tündér palotája?)
Technikák
Rajzolás színes ceruzákkal (esetleg rost- és filctollakkal), ecsetrajz festékkel, diópáccal.
Színes papírok, színes újságképek tépése, nyírása, ragasztása, gyûjtött képek rendezése.
Festés krétával, vízfestékkel. Színkeverési gyakorlatok. A színes folttal való festés és a rajz színezése közötti
különbségek megfigyelése.
Feladatok a tankönyv és a kézikönyv alapján is.

Tárgy- és környezetkultúra
Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

párhuzamos

10 óra

Cél
A célokat lásd az 1. évfolyam céljainál.
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Követelmény
A 2. évfolyam befejezésekor kezdeményezze a gyermek bátran saját tárgyalkotási ötleteinek megvalósítását.
Tudja az irányítást követni a minta alapján való alakítás során.*
Értse meg a leggyakrabban használt személyes tárgyainak (pl. ceruza, tolltartó, hegyezõ, sapka, tornacipõ)
használati célja és formája közötti kapcsolatot.
Vegyen részt érdeklõdéssel az anyagok megfigyelésében, próbálkozzék bátran azok felhasználásával.
Formálódjanak anyagalakítási készségei a papírral, agyaggal, ollóval, ragasztóval, késsel, fonallal való
munkában.
* Ezt a követelményt a technika tantárggyal összehangoltan érvényesítsük!
Tartalom
Kifejezés, alkotás
Tárgyalkotás a gyermekek egyéni és közös játékcéljainak, különféle ünnepi alkalmaknak megfelelõen.
Befogadás megismerés
Érdekes népmûvészeti tárgyak, hímes tojások megismerése.
A gyerekek által kedvelt játék-, ajándék-, disz- és használati tárgyak rendeltetésének megbeszélése.
Az iskola udvarának, kertjének, (vagy egy játszótérnek) a megfigyelése (tárgyainak, berendezéseinek
rendeltetése).
Téralakítás játékhoz, szerepléshez az aktuális szükségletek szerint.
Technikák
Anyagalakítás "talált tárgyak" felhasználásával (növénykoszorúk, termésbábok, stb.), gyöngyfûzés.
Agyagmunkák: edények formálása könyökön, nyomkodással, pecsételõk készítése, díszítés nyomhagyással.
Konstruálás, papírhajtogatás.

Vizuális kultúra 3.
Szerkezet:

párhuzamos

Részei
Vizuális nyelv
Kifejezés, képzõmûvészet
Vizuális kommunikáció
Tárgy- és környezetkultúra

169. oldal
170. oldal
171. oldal
172. oldal

Óraszám
Iskolai:
37 óra
Tanítási ciklus
1 óra / 1 hét
Cél
A tantárgy célja és feladata a 3-4. osztályban, hogy az életkorra olyannyira jellemzõ alkotókedvet, kreativitást,
önkifejezési vágyat, a látható világ jelenségei, a képzõ- és tárgyalkotó mûvészet iránti fogékonyságot és
érdeklõdést minden egyes gyermekben kibontakoztassa, fenntartsa, s mindehhez motivációt, tevékenységi
lehetõségeket, teret biztosítson.
Fejlesztendõ képességek:
önkifejezési, s ezáltal önismereti, önértékelési képességek, éntudat, önbizalom
az alkotás örömének átélése
az alapvetõ vizuális, esztétikai, mûvészeti ismeretek megszerzésének képessége
esztétikai érzékenység, a rácsodálkozás, szemlélõdés készségei
vizuális észlelõ és tapintási képességek
érdeklõdés, kíváncsiság a látható jelenségek iránt
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képesség felfedezõ megfigyelésre
vágy és törekvés a látható dolgok megismerésére, megértésére
kreativitás, ötletesség, tettrekészség
teljesítményigény, valamint megbecsülésének képességei
s mindezekkel a gyermekek vizuális kommunikációs (látási és láttatási) készségeinek fejlesztése.
Követelmény
Lásd a 4. évfolyamnál !
Tartalom
Vizuális nyelv
Képzõmûvészet
Vizuális kommunikáció
Tárgy- és környezetkultúra
Feltételek
Lásd a tantárgyi fõmodul Feltételek c. részét!
Továbbá:
Kötelezõ tankönyv:
Képek könyve 1-3. osztály /Nemzeti Tankönyvkiadó/
Kézikönyv tanítóknak:
Meglátni, megcsodálni, megalkotni 3-4. osztály /Gyõr, Vizuális Pedagógiai Mûhely/
Sándor Zsuzsa: Ábrázolás és mûvészet /Nemzeti Tankönyvkiadó/
Kárpáti Andrea: /Képolvasás Tankönyvkiadó 1985/
Diasorozat:
9053 Mûalkotások elemzése 3. osztály
Ajánlott:
855 Szépmûvészeti Múzeum
842 Munkácsy Mihály
955 Parlament I.

Vizuális nyelv
párhuzamos

Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

6 óra

Cél
Ld. OKI96 MÛV/LÁT/3 modulban.
Követelmény
A 3. osztály befejezésekor a gyermekek a megnevezés és felismerés szintjén ismerjék az alapvetõ képi
kifejezõeszközöket, törekedjenek azok célnak megfelelõ alkalmazására.
Legyenek bátrak, ötletesek a képfelület, vagy térrész betöltésében, váljék tudatosabbá az elrendezés szerepének
ismerete, tudják a számukra fontos részleteket hangsúlyozni.
Ismerjék fel a tapasztalt, tanult kifejezési formákat társaik munkáiban, mûalkotásokon és különféle képi
közlésekben is.

Mûvészetek

170

Tartalom
Kifejezés, alkotás
Az elemek elrendezése képsíkon és térben az ábrázolás témájának megfelelõen (kiemelés, hangsúlyozás).
Befogadás, megismerés
A vizuális nyelv alapelemeirõl eddig szerzett tapasztalatok, ismeretek rendezése, mûvészeti példák elemzése:
pontok, vonalak, színek, foltok (síkformák), tömegek (térformák).
Kiemelési módok: elhelyezés, méret, ellentétek (síkbeli-térbeli, íves-egyenes, gömbölyded-szögletes, világossötét, telt és tört színek, hideg-meleg hatás, kicsi-nagy, rendezett-rendezetlen).
Vonalfajták, szóbeli jellemzésük. (Firkák, satírozások, körvonalak.
Vékonyabbak, vastagabbak, görbék, egyenesek, hullámosak, cikcakkosak, hosszabbak-rövidebbek, lágyak és
kemények-gyengébbek-erõteljesebbek, nyitottak és zártak).
Példák megfigyelése a természetben, mûalkotásokban, saját és a társak munkáiban.
Technikák
Foltok, felületek létrehozása ecsettel, csepegtetéssel, fröcsköléssel, lenyomattal (ujjlenyomat, tenyérnyomat,
gyûrt papír stb.) színezéssel (vonalkázás, satírozás) papírtépéssel, nyírással.
Értékelés
A képnyelvi tapasztalatok ismeretek tudatosítására , a szakkifejezések tanulására, alkalmazására a kimondottan
ilyen célú órák mellett minden rajzórán, sõt más tantárgyak tanulásakor is törekedjünk.

Kifejezés, képzõmûvészet
Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

párhuzamos

14 óra

Cél
Ld. a OKI96 MÛV/LÁT/3 modulban.
Követelmény
A harmadik osztály befejezésekor legyen a gyermek képes élményeinek kifejezõ feldolgozása mellett elbeszélõ
jellegû képek, plasztikák készítésére is. Rajzaiban törekedjék alakjainak jellemzésére, jelenítsen meg több
kifejezõ részletet, a kivitelezésben egyéniségének megfelelõen legyen gondosabb, igényesebb.
Vegyen részt aktívan a mûalkotásokkal, mûemlékekkel való foglalkozásban, használja a könyvtár mûvészeti
könyveit is idevágó feladatainak megoldásában, gyûjtsön mûvészeti ismereteihez képeket, reprodukciókat.
Formálódjanak technikai készségei a tanult és gyakorolt képzõmûvészeti jellegû eljárásokban.
Tartalom
Kifejezés, alkotás
Élmények, elképzelések megjelentése.
Különbözõ témák, történetek megjelenítése: illusztráció, képsorozat.
("Nyaralás", "Kirándulás", "Testnevelés óra". Irodalmi olvasmányok, környezetismeret témáinak feldolgozása.)
Mûvészeti élmények (festmény, szobor, bábelõadás, mese, film, zenemû vers, átélése) feldolgozása síkban és
térben.
Befogadás, megismerés
A gyermekek élmény- és érzelemvilágához, témáihoz közelálló mûvészi alkotások megismerése, megbeszélése.
Mûvészi alkotások megkülönböztetése: rajz, grafika, festmény (vízfestmény, falfestmény, olajfestmény),
mozaik, szobor (agyag-, fém-, kõ-szobor), épület.
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A környéken elérhetõ köztéri szobor, tájház mûemlék felkeresése, megbeszélése.
Más mûvészeti ágak látható jellemzõi: bábjáték, tánc, fotó rajzfilm, film.
Technikák
Rajzolás grafittal, krétával.
Festés temperával, vízfestékkel, újságképek átfestése, átalakítása.
Kollázs papírból, "talált tárgyakból".
Mintázás (agyagból, gyurmából).
Bábok, rongybabák készítése vegyes anyagokból.
Mozgó képek, egyszerû animációk készítése a tankönyv alapján.
Mûalkotások elemzése, feladatok a tankönyv alapján is.
Értékelés
Ld. a OKI96 MÛV/LÁT/3 modulban.

Vizuális kommunikáció
párhuzamos

Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

7 óra

Cél
Ld. a OKI96 MÛV/LÁT/3 modulban.
Követelmény
A 3. évfolyam befejezésekor legyen a gyermek képes számára ismerõs, érdekes tárgyak jellemzõ formájának,
színeinek megjelenítésére megfigyelés és emlékezet alapján.
Tudja a megfigyelt tárgyat elöl- és oldalnézetben is megrajzolni.
Tudja megkülönböztetni és biztonsággal alkalmazni a síkbeli és térbeli ábrázolás eddig gyakorolt eljárásait.
Tartalom
Kifejezés, alkotás
Különbözõ jelek, egyszerû magyarázó rajok (pl. útvonal rajza, térkép, családfa) készítése.
Egyszerû felépítésû növények, tárgyak rajzolása megfigyelés alapján, jellemzõik magyarázata elõl-, oldal-,
hátulnézeti rajzzal.
(A környezetismerettel, technikával, olvasmányokkal kapcsolatos szemléltetõ ábrák készítése).
Befogadás, megismerés
Látványok és ábrák közös értelmezése. (Milyen? A legszembetûnõbb tulajdonság. Miért ilyen? Hogyan mozog
az ember?) Térviszonyok megfigyelése. ("Én és a tárgyak elõttem, mögöttem, alattam, felettem, mellettem".)
A tájékoztató jelzések és jelek színbeli és formai egyszerûségének, érthetõségének fontossága, ábrázolási
szabályai.
A másik gyerek "üzeneteinek" olvasása a testtartásból, mozdulatból tekintetbõl. Ilyen jellegû témák
megjelenítése. (Gyermek és felnõttalakok, állatalakok képeinek gyûjtése a testbeszéd szempontjából,
feldolgozás a jelentés szerinti csoportosítással.)
Különbözõ külsõ és belsõ terek megfigyelése a környéken és képeken. Rendeltetésük megbeszélése az
élményekre, a látványra támaszkodva. (Játszótér, sportpálya, könyvtár, templom, vár stb.)
Technikák
Rajzolás az eddig megismert eszközökkel, nádtollal, tussal.
Papírkivágások, hajtogatások, modellkészítés papírból.
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Egyszerû nyomhagyások, nyomtatás, préselés. Frottázs (érdes felületek átdörzsölése).
Értékelés
Ld. a OKI96 MÛV/LÁT/3 modulban.

Tárgy- és környezetkultúra
Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

párhuzamos

10 óra

Cél
Ld. a OKI96 MÛV/LÁT/3 modulban.
Követelmény
A 3. évfolyam befejezésekor törekedjék a gyermek saját képzeletének érvényesítésére a tárgyalakításban.
Tudja terveit, a megvalósítás menetét elgondolni és elmondani.
Legyen képes a követendõ minta megértésére és egyre önállóbb követésére.*
Vegyen részt érdeklõdéssel népmûvészeti és köznapi tárgyak, az épített környezet megfigyelésében, ennek
során legyen képes a rendeltetés megértésére.
Formálódjanak tárgyalakító készségei, legyen önálló a megismert eljárások használatában. Kísérletezzék,
próbálkozzék bátran az anyagok alakításával, ötletei megvalósításával.
*Ezt a követelményt a technika tantárggyal összehangoltan érvényesítsük!
Tartalom
Kifejezés, alkotás
Különféle témákhoz kapcsolódó, konkrét rendeltetésnek megfelelõ kis ajándék- és személyes használati tárgy
elképzelése, elkészítése.
(Karácsonyi ajándék a kicsiknek, farsangi álarcok, bábelõadás szereplõi, nyakbavalók, kincsesládikók stb.)
Befogadás, megismerés
A természeti és a készített forma összehasonlítása (Milyen a növény, az állat, az ember, a ruhánk, a játékunk, az
edényeink stb.)
A magyar népmûvészetben és a gyermekek életében (családban, iskolában) elõforduló ünnepi szokások néhány
jellegzetes tárgyának megfigyelése, megbeszélése a rendeltetés és a díszítés kapcsolata szempontjából.
Beszélgetés a tárgyak "üzenetérõl" tárgyfotók alapján is.
Technikák
Anyagalakítás konstruálás a megismert eljárásokkal.
Agyagmunkák, építés lapokból szabásminták alapján, díszítés sablonok használatával.
Papírmunkák (kivágások, papírmetszet, mozaik).
Textilmunkák: fonás, madzagszövés, fûzés.
Elemzések, feladatok a tankönyv alapján is.
Értékelés
Ld. a OKI96 MÛV/LÁT/3 modulban.

Vizuális kultúra 4.
Szerkezet:

párhuzamos

Mûvészetek

Részei
Vizuális nyelv
Kifejezés, képzõmûvészet
Vizuális kommunikáció
Tárgy- és környezetkultúra
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174. oldal
174. oldal
175. oldal
176. oldal

Óraszám
Iskolai:
74 óra
Tanítási ciklus
2 óra / 1 hét
Cél
A célokat lásd a 3. évfolyamnál!
Követelmény
A 4. osztály befejezésekor teljesedjenek ki a tanulók életkorra jellemzõ, de egyénenként eltérõ ábrázoló és
alkotó-alakító képességei:
szilárd készségeik legyenek az alapvetõ képi és plasztikai kifejezõeszközök használatában
rendelkezzenek élményeik, elképzeléseik képi (grafikai, festõi) és plasztikai megfogalmazásának
készségeivel
legyenek jártasak a képzõmûvészeti (grafikai, festészeti, szobrászati), népmûvészeti alkotások
megfigyelésében és közös elemzésében. Ismerjék a mûvészeti ágak fõbb mûfaji sajátosságait
legyenek képesek egyszerû képi közlések, kigondolására és elkészítésére
tudjanak adott látványt, tárgyakat néhány szempont alapján megfigyelni, értelmesen megrajzolni és
megbeszélni (Milyen? Miért ilyen? Hogyan változik?)
rendelkezzenek szikeverési tapasztalatokkal, alapvetõ színismeretekkel (színkör, fõ- és mellékszínek,
színellentétek)
formálódjanak kézmûves készségeik, értsék a tárgy rendeltetése, anyaga és megformálása közötti
alapvetõ összefüggéseket
vegyenek részt érdeklõdéssel a közvetlen környezet megfigyelésében, elemzésében
legyenek tapasztalataik és kialakult készségeik a kifejezés tanult
alapvetõ technikáiban és az egyszerû, eszköz nélküli, és kéziszerszámmal végzett anyagalakításban.
Tartalom
Vizuális nyelv
Képzõmûvészet
Vizuális kommunikáció
Tárgy és környezetkultúra
Feltételek
Lásd a Mûvészetek Feltételek c. rovatát, valamint a tantárgyi fõmodul Erõforrások c. részét!
Továbbá:
Kötelezõ tankönyv:
Ábrázolás és mûvészet 4. osztály /Nemzeti Tankönyvkiadó/
Ajánlott tanulói és tanítói kézikönyvek:
Meglátni, megcsodálni, megalkotni 3-4. oszt. /Gyõri Vizuális
Mûhely/
Tér-forma-szín 5-8. osztály /Nemzeti Tankönyvkiadó/
Kárpáti A.: Képolvasás /Nemzeti Tankönyvkiadó/
Nézz, láss, kérdezz I-III.
Szemtanú Mûvészetek sorozat /Park Kiadó/
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Várnagy Ildikó: Vizuális Játékok
Kádasi-Kardos: Kerámia /Kaptár sorozat Múzsák Kiadó/

Vizuális nyelv
Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

párhuzamos

10 óra

Cél
A célokat lásd a 3. évfolyamnál!
Követelmény
A 4. évfolyam befejezésekor legyen a tanuló képes a látvány és az ábrázolás közötti különbségek és
hasonlóságok felismerésére.
Értse, hogy a képekben (rajzokban, festményekben, plasztikákban, konstrukciókban) saját képzeletvilága is
megjeleníthetõ, s hogy "mesélni", valamit elbeszélni a képi nyelv segítségével is tudunk.
Legyen képes kiválasztani, hogy saját kifejezési, közlési szándékainak milyen vizuális nyelvi eszköz (vonalas
rajz, színek, térbeli modell stb.), és kompozíciós elrendezés lesz a legmegfelelõbb.
Tudja -vezetéssel- döntéseit indokolni is.
Tartalom
Kifejezés, alkotás
Komponálás síkon, illetve térben. Az elemek elrendezése és a kép Tartalma közötti összefüggés vizsgálata.
Befogadás, megismerés
A vizuális nyelv alapelemeinek áttekintése, jellemzésük: pontok, Vonalak, színek, foltok (síkformák) tömegek
(térformák).
(Képzõmûvészeti alkotások, köznapi és tudományos illusztrációk, tankönyvi példák elemzése)
Az elemek egymáshoz való viszonya (azonosság, hasonlóság, kontrasztok, arányviszonyok, ismétlés, ritmus,
szimmetria, kiemelés)
Ellentétpárok vizsgálata (síkbeli - térbeli, pozitív és negatív forma, fény és árnyék, világos és sötét, nyugodt és
mozgalmas, rendezett és rendezetlen, stb.)
Technikák
Vonalképzés ceruzával, náddal, fapálcával, ecsettel, karcolással.
Foltképzés vízfestékkel, temperával, zsírkrétával, kollázzsal, Nyomhagyással, vonal- és ponthalmazzal.
Formálás papír, agyag, textil megmunkálásával.
Feltételek
A felsorolt fogalmak elsajátítását mindig a gyermekek megfigyelési és alkotási tapasztalataihoz kapcsoljuk,
azokból induljunk ki, de a szakkifejezések tanulásához, példák elemzéséhez használják a gyerekek a tankönyvet
is.

Kifejezés, képzõmûvészet
Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

párhuzamos

26 óra
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Cél
A célokat lásd a 3. évfolyamnál!
Követelmény
A 4. évfolyam befejezésekor a tanuló legyen képes személyes élményeinek kifejezéséhez a megoldás önálló
megválasztására.
Élményközvetítõ motívumait minél változatosabban szerepeltesse képen (grafikában, festményben) és
plasztikában egyaránt.
Törekedjék tudatos elrendezésre, ismerjen és önállóan alkalmazzon többféle kiemelésmódot.
Ismerje és tudja önállóan ismertetni a képzõmûvészet ágait és mûfaji jellemzõit. Ismerjen fel és nevezzen meg
az elemzett mûvészeti alkotásokból minél többet.
Ismerje a lakóhelyén vagy környékén található jelentõs múzeumot vagy kiállítótermet.
Szívesen, forgassa az iskolai könyvtári mûvészeti albumait.
Gyûjtse a mûvészeti reprodukciókat (levelezõlapokat, újságképeket).
Készségszinten, s minél kreatívabban dolgozzon a képzõmûvészeti jellegû megjelenítés megismert
alapeljárásaival.
Tartalom
Kifejezés, alkotás
Személyes és közös élmények, emlékek, elképzelt helyzetek, különbözõ témák, történetek megjelenítése közös
alkotásokban is. (Képsorozatok, térkompozíciók, illusztrációk, képregények.)
Mûvészeti élmények feldolgozása képzettársítások, továbbalakítások átírások alapján síkban és térben.
Befogadás, megismerés
A gyermekek világához, az õket foglalkoztató, és az aktuális rajzórai témákhoz közel álló mûvészi alkotások
közös elemzése.
Mûfaji alapismeretek: grafika (ceruzarajz, ecsetrajz, nyomatok), festmény (akvarell, olajfestmény, pasztell,
falfestmény), szobor (agyag-, kõ- és fémszobor), mozaikkép.
Technikák
Rajzolás grafittal, krétával, ecsettel (esetleg filctollal).
Festés temperával, vízfestékkel, zsírkrétával, vegyes technikával.
Kollázs tépett, vágott színes papírokkal, lenyomatok anyagának felhasználásával. Berajzolás a kollázsba
grafikai eszközökkel (pl. tussal, festékkel)
Papírmetszet.
Nyomtatás, préselés, frottázs, monotípia.
Szobrok formálása agyagból, gyurmából, papírból (hajtogatás, papírmasé, esetleg gipszfaragás).
A megismert mûalkotások technikájának ismertetése (nyomatok, akvarell és olajfestés, agyagszobor készítése,
kõfaragás, bronzöntés, kavicsmozaik, freskófestés stb. )
Feladatok a tankönyv és a kézikönyv alapján is.
Feltételek
A tananyag feldolgozásához használjuk a tankönyv feladatait és képanyagát is. Adhatunk a tanulóknak
egyénileg vagy kisebb csoportban elvégzendõ olyan feladatokat is, amelyhez saját ötletekre, gyûjtésre,
könyvtári kutatómunkára, rajzi Vázlatokra, jegyzetelésre, a környék mûalkotásainak Felfedezésére is szükség
lehet.

Vizuális kommunikáció
Szerkezet:

párhuzamos

Mûvészetek

Óraszám
Iskolai:

176

20 óra

Cél
A célokat lásd a 3. évfolyamnál!
Követelmény
A 4. évfolyam befejezéséig legyen a gyermek képes látványok, tárgyak, folyamatok legjellemzõbb vonásainak
megragadására, megjelenítésére.
Tudjon konkrét modellt karakterének, testességének, térbeli helyzetének megfelelõen ábrázolni közvetlen
megfigyelés alapján.
Tudja a megfigyelt tárgy a legjellemzõbb nézetét (síkbeli jelét) megrajzolni emlékezet alapján is.
Ismerje a különbözõ nézetek összefüggését és tudjon szabadkézzel nézeti ábrát vázolni.
Tartalom
Kifejezés, alkotás
Meghatározott célú vizuális közlések létrehozása (magyarázó rajz, alaprajz, folyamatábra) megfelelõ technikai
megoldásokkal.
A tanulmányrajzok alapján egyszerû forma és színredukciók, motívumok létrehozása, alkalmazása. (Plakátok,
meghívók, névkártyák, a rajztömb borítójának díszítése, tárgyak díszítése, stb.)
Cselekvés folyamatának ábrázolása mozgásfázisokkal síkban és plasztikusan is.
Befogadás, megismerés
A látvány jellemzõ színei. Telt és tört színek, hideg és meleg színhatás.
Formák vizsgálata: megfigyelése és ábrázolása saját nézõpontból, rálátásban. A test és a síkforma.
(Gyümölcsök, virágok, játékok stb. beállítása, megfigyelése, megjelenítése rajzzal, festéssel.)
Az emberalak jellemzõ formája, arányai, mozgása.
(Önarckép, mozgástanulmányok, emberalak elõl-, oldal-, hátulnézetben. Mozgás, tánc, cselekvés, tréfás
esemény megjelenítése képsorral. Beszélgetés az idõ ábrázolási lehetõségeirõl.)
Egymás megfigyelése, olvasás a gesztusokból. Kifejezésformák eljátszása (testbeszéd), a tapasztalatok
felhasználása a témák megjelenítésében ("Ötöst kaptam" "Gól!" "Beteg a kutyám" stb.)
A tájékoztató, közlõ ábrák, jelek, jelképek legfontosabb képnyelvi szabályai: közérthetõség, pontosság.
(Látványok és képek jelentésének értelmezése.)
Magyarázat rajzban (metszetek, alaprajzok, útvonalrajzok, térképek).
Az épület. A külsõ és belsõ terek rendeltetése (lakóház, közösségi épület, templom, vár).
Technikák
Szabadkézi vázolás keresgélõ vonalakkal, rajzolás vonalzóval.
(A szabad rajz és a szerkesztett ábra összevetése, technikájuk különbözõségének vizsgálata. A pontosság
funkciója a magyarázó rajzban.)
Rajzolás tussal, rajztollal, hurkapálcával, színezés ceruzával, foltszerû és egyenletes, pontos festésmóddal.
Színtanulmányok akvarellel, és vegyes eljárásokkal.
Papírmunkák (egyszerû értelmezõ papírmodellek)
Agyagmunkák, szoborkészítés (mozgástanulmányok) felrakással (esetleg drótvázra).
Feladatok a tankönyv és a kézikönyv alapján is.

Tárgy- és környezetkultúra
Szerkezet:

párhuzamos

Mûvészetek

Óraszám
Iskolai:

177

18 óra

Cél
A célokat lásd a 3. évfolyamnál!
Követelmény
A 4. évfolyam befejezésekor legyen a gyermek ötletes és minél kreatívabb különféle rendeltetésû tárgyak
kitalálásában, kivitelezésében.
Tudja terveit, a megvalósítás menetét elgondolni és elmondani.
Jellemezze figyelem a követendõ minta megértésében, fantázia a tervezésben, következetesség az elkészítésben.
Legyen képes az elemzett tárgyak formája (anyaga, mérete) és tartalma (funkciója) közötti kapcsolat
felismerésére.
Vegyen részt érdeklõdéssel a közös elemzésében, törekedjék saját gondolatainak megfogalmazására.
Értse a tárgyalkotó folyamatot a helyzetfelismeréstõl az ötlet megszületésén át az elkészítésig, az ésszerû
munkamenet betartásáig.
Legyen jártas és tapasztalt a megismert eszköz nélküli eljárásokban, egyszerû kéziszerszámok, modellezõ
anyagok használatában.
Ezeket a követelményeket a technika tantárggyal összehangoltan érvényesítsük!
Tartalom
Kifejezés, alkotás
Ünnepi rendeltetésû tárgy tervezése és készítése a gyermekek saját ötletei alapján. Az anyag, a megformálás és
díszítés célnak megfelelõ megválasztása.
Befogadás megismerés
Ismerkedés a népmûvészettel. Település, építmények.
Tárgyalkotás: bútor, viselet, faragás, fazekasság, vas- és fémmûvesség. A köznapi és az ünnepi tárgyak. (Példák
elemzése a magyar és más népek mûvészetébõl is.)
A tartalom és forma kapcsolatának elemzése az utca, a közterek tárgyaiban, berendezéseiben is (pl. postaláda,
telefonfülke, újságpavilon, padok, szökõkutak, játszótéri berendezések, szemétládák)
Technikák
Anyagalakítás, konstruálás a megismert eljárásokkal.
Agyagedények felrakással, préseléssel, karcolt és rátett díszítések.
Csuhémunkák.
Formálás papírból.
Mûvesség a kivitelezésben.
Feladatok a tankönyv és a kézikönyv alapján is.

Vizuális kultúra 5.
Szerkezet:

párhuzamos

Részei
Vizuális nyelv
Kifejezés, képzõmûvészet
Vizuális kommunikáció
Tárgy- és környezetkultúra

179. oldal
179. oldal
181. oldal
181. oldal
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Óraszám
Iskolai:
74 óra
Tanítási ciklus
2 óra / 1 hét
Cél
A tantárgy tanításának célja az 5-6. osztályban a tanulók alsó tagozatban megszerzett vizuális kifejezõ-alkotó és
befogadó-megismerõ képességeinek megszilárdítása, és életkoruknak megfelelõ továbbfejlesztése annak
érdekében, hogy:
megõrzõdjék élményeik, képzeletviláguk érzelmi alapú kifejezésének, megjelenítésének, elképzeléseik
kreatív megvalósításának képessége, s ezzel párhuzamosan megkezdõdjék a reálisabb, racionálisabb
vizuális megismerési, tanulási módok elsajátítása is
erõsödjék bennük a környezet tárgyi és jelenségvilága iránti kíváncsiság, felfedezõkedv, a megértés
igénye
intenzívebbé váljék a vizuális információk befogadásához nélkülözhetetlen térszemléletük, és vizuális
nyelvi készségeik fejlõdése
tájékozódni tudjanak a vizuális mûvészeti ágakban, mûfajokban technikában
kiteljesedjék szemkéz koordinációjuk, jártasak, gyakorlottak legyenek az ábrázolás elsajátított
technikáiban és módszereiben, melyet ne csak tanórai szituációban tudjanak alkalmazni.
Kiemelten fejlesztendõ képességek:
képi-plasztikai kifejezõ és közlõképesség
a kompozíciós és stilizálási alaplépések készségei
a mûalkotások, képi közlésmódok, ábrázolási konvenciók megértéséhez szükséges szemléleti alapok:
képolvasó készség
a téri, formai, színbeli, idõbeli (mozgásváltozás) jelenségek megfigyelési, rajzi megjelenítési készségei
rajzbeli és szóbeli elemzõkészség
tervezõ, fejlesztõ, önellenõrzõ és értékelõkészség
a síkbeli és térbeli kifejezés, megjelenítés, tárgyalkotás technikai ismeretei, készségei.
Követelmény
A követelményeket lásd a 6. évfolyamnál!
Tartalom
Vizuális nyelv
Képzõmûvészet
Vizuális kommunikáció
Tárgy és környezetkultúra
Feltételek
Lásd a Mûvészetek Feltételek c. rovatát és a tantárgyi fõmodul Erõforrások c. részét!
Továbbá:
Kötelezõ tankönyv:
Tér-forma-szín 5-8. osztály /Nemzeti Tankönyvkiadó á g
Rajz I. /Nemzeti Tankönyvkiadó/ g
Ajánlott tankönyv az 5. évfolyamon a NAT bevezetésének átmeneti idõszakában:
Barangolás a mûvészettörténetben 5. osztály /Pausz Kiadó/ á g
Ajánlott tanulói és tanári kézikönyvek:
Az elõzõ évfolyamok könyvei!
Lantos F.: Képekben a világ /Nemzeti Tankönyvkiadó/
Diasorozat:
9055 Mûalkotások elemzése 5. osztály
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9065 Kiegészítõ diasor 5. osztály
Ajánlott:
810 Magyar Nemzeti Galéria
811 Szépmûvészeti Múzeum
806 Középkori Királyi Palota (Budapest)
844 A XIX. sz. nagy magyar festõi

Vizuális nyelv
Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

párhuzamos

10 óra

Cél
Ld. a fõmodulnál.
Követelmény
Az 5. évfolyam befejezésekor legyen a tanuló képes saját és társai alkotásaiban, mûalkotásokban, képi
közlésekben a vizuális minõségek kifejezõ hatását felismerni, maga is próbálkozzék ilyen hatások
alkalmazásával.
Tartalom
Kifejezés, alkotás
A nyugalom és mozgás, a ritmus, a színhatások, a felülethatás megfigyelése, ilyen hatások létrehozása a síkbeli
és térbeli tematikus munkákban és tanulmányokban.
Befogadás, megismerés
Vizuális minõségek: térbeliség, testesség, színek, formák, textúra, faktúra.
Technikák
Rajzolás, festés, mintázás a témakörökben leirt eljárásokkal.
Értékelés
A vizuális nyelv és hatásrendszer alapjainak gyakorlását elsõsorban konkrét témák feldolgozásába és a
tanulmányokba ágyazzuk, de tarthatunk a tudatosítást, vizsgálódást szolgáló célirányos kísérletezõ
foglalkozásokat is. A látványok, képek, mûalkotások elemzésekor is mindig térjünk ki a vizuális minõségek és
hatások vizsgálatára.

Kifejezés, képzõmûvészet
Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

párhuzamos

20 óra

Cél
Ld. a fõmodulnál.
Követelmény
Az 5. évfolyam befejezésekor legyen a tanuló képes:
Személyes élmények, érzelmek hangulati kifejezésére változatos síkbeli és térbeli alkotásokban.
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Törekedjék a kifejezõeszközök és kompozíciós megoldások tudatosabb megválasztására.
Tudja, hogy az idõbeliség képileg is megjeleníthetõ, legyen képes egyszerû eseményt értelmes idõrendben több
fázisban megrajzolni.
Legyen képes mûvekrõl alkotott egyéni véleményének elmondására.
Nevezze meg és ismerje fel az elemzett mûalkotások többségét.
Ismerje a képzõmûvészet mûfajait, a grafika, a festészet, a szobrászat és építészet legfõbb jellemzõit, tudjon
ezekre példákat is említeni.
Tudja az eddig megismert technikákat készségszinten használni, s legalább egy eljárásban tegyen szert nagyobb
jártasságra.
Ismerje és tartsa be az alkotómunka ésszerû lépéseit.
Elõzmény
A tankönyv idevágó minimális ismeretanyagát a 4. évfolyam végéig minden tanuló sajátítsa el.
Tartalom
Kifejezés, alkotás
Egyéni és közös élmények (a különbözõ mûvészeti ágakban szerzett élmények is), fantáziaképek síkbeli, térbeli
megjelenítése, képi (grafikai, festõi) és térbeli, plasztikai kompozícióban.
Konkrét események kis történetek elõadása kép- vagy szoborsorozatokban (esetleg egyszerû tárgyanimációval,
fotózással, videóval).
Befogadás, megismerés
A képzõmûvészet: grafika, festészet, szobrászat. Az építészet jellemzõi és jellegzetes példáik elemzése.
Mûalkotások elemzése a különféle témákhoz kapcsolva.
A NAT bevezetésének átmeneti idõszakában:
Az õskori mûvészet. Az egyiptomi, mezopotámiai, görög, római építészet, szobrászat, festészet.
Technikák
Vázolás ecsettel, filctollal, ceruzával.
Képalkotás vegyes technikával. Festés akvarellel, krétával, kevert eljárással. Színes munkák kollázzsal,
frottázzsal, nyomhagyással.
(A szándékosan és véletlenül keletkezett felületi hatások megfigyelése az alkotás során.)
Egyszerû levonatok (monotípia, fóliakarc).
Térformálás, animáció (plasztika, textilplasztika).
Értékelés
A mûvészeti ismeretekhez, elemzésekhez használjuk az elõzõ évfolyamok tankönyveit és a Tér-forma-szín
tankönyvi képanyagát, feladatait. Vegyük igénybe az iskolai, vagy közkönyvtár mûvészeti szakirodalmát is.
Arra törekedjünk, hogy a mûalkotásokat a tanulók felismerjék, sõt emlékezetükben fel is tudják idézni. Ezt
segíthetjük az elemzés különféle módjaival. Például kigyûjthetik jellemzõ színeit, kompozíciós vázlatot
készíthetnek vagy a mû témáját továbbgondolva õk is feldolgozhatják, felkutathatják az alkotóról és a korról
szóló információkat.
Használjanak a tanulók füzetet a mûvészeti és egyéb ismeretek rögzítéséhez, gyûjtsenek reprodukciókat, s
ezeket a különbözõ témák kapcsán önálló feladatokban használják fel.
Az osztály részére szervezzünk kiállítás vagy múzeumlátogatást.
Elsõsorban mégis a helyi lehetõségeket aknázzuk ki, kiemelten foglalkozzunk a hazai környezet jeles
épületeinek, köztéri alkotásainak, emlékeinek (tájház, helytörténeti gyûjtemény, szép régi vagy új épület)
megismertetésével (felkeresni, történetét megismerni, lerajzolni, gondozni stb., a lakóhely adottságai szerint).
Az elõzõ évfolyamokban megismert technikai eljárásokat következetesen használtassuk, gyakoroltassuk és
újabb eljárásokkal bõvítsük.
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Vizuális kommunikáció
Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

párhuzamos

24 óra

Cél
Ld. a fõmodulnál.
Követelmény
Az 5. évfolyam befejezéséig tudjon a tanuló - nevelõi vezetés mellett - egyes vizuális tulajdonságokat
fokozással kiemelni, színbeli és síkbeli redukcióval megragadni.
Különböztesse meg a megfigyelt tárgy fõ nézeteit, és tudja ezeket ábrázolni.
Szerezzen tapasztalatokat látvány (konkrét modellek) térkifejezõ megjelenítésében és értelmezõ ábrázolásában,
magyarázó rajzok készítésében.
Legyen képes közérthetõ információs tábla készítésére betû és kép felhasználásával.
Rendelkezzék a képi közlésformák elemzésének készségével, igazodjon el szûkebb környezete fontos vizuális
információiban,tudja a különbözõ tantárgyak sajátos magyarázó rajzait értelmezni.
Szilárduljanak meg vonal- és foltképzési, színkezelési, plasztikai és konstruáló készségei.
Törekedjék a szerkesztõrajz eszközeinek ügyes használatára.
Tartalom
Kifejezés, alkotás
Tárgyak egymáshoz viszonyított térbeli helyzetének, formáinak, színviszonyainak tanulmányozása, síkbeli és
plasztikai megjelenítése.
Egyszerû származtatások (pl. forgásformák származtatása metszõkörökkel, tengellyel) modellek, magyarázó
rajzok készítése.
Mozgást, eseménysort elbeszélõ, szemléltetõ ábrák, kép- és szobor sorozatok (képregény, esetleg animáció,
fotósorozat) készítése.
Forma- és színredukciók, átalakítások kifejezési, dekoratív, vagy közlõ céllal. (Pl. színfokozás a hatás
érdekében, tárgydíszítéshez motívumok alkotása vagy szemléltetõ kép készítése a természetismeret
tantárgyhoz)
Befogadás, megismerés
A közvetlen kifejezés (gesztus, jelbeszéd) és a rögzített közlés (ábra, makett, modell).
A betû. (Betûfajták, a betûk és képek együttes hatása.)
Képregények elemzése, a kép és a szöveg viszonya.
Beszélgetés az idõbeliség ábrázolási lehetõségeirõl. A fázisok, képsorok, kép a képben, a mozgókép.
Technikák
Vázolás. Szabad rajz és szerkesztés körzõvel, vonalzóval.
Felületképzés ponthalmazzal, vonalráccsal, ecsettel, kollázzsal.
Képösszeállitási, elrendezési technikák (újságokból gyûjtött, kivágott képekkel, betûkkel, fotókkal).

Tárgy- és környezetkultúra
Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

párhuzamos

20 óra
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Cél
Ld. a fõmodulnál.
Követelmény
Az 5. évfolyam befejezésekor legyen a gyermek minél ötletesebb, kreatívabb a tárgyak elképzelésében és
igyekezzék a gondos kivitelezésre.
Törekedjék a célnak (témának) leginkább megfelelõ anyag, forma és méret kiválasztására.
Vegyen részt érdeklõdéssel a lakóhelyi környezet vizsgálatában.*
Sajátítsa el a térbeli modellezés néhány eljárását.
Ezeket a követelményeket a technika tantárggyal és a *társadalomismerettel összehangoltan érvényesítsük!
Tartalom
Kifejezés, alkotás
Tárgy, térbeli modell megtervezése, elkészítése konkrét személyes vagy közösségi céllal.
Befogadás, megismerés.
A népi fazekasság, faragás (edények, tárgyak, kapuk, házdiszitések).
A természeti és az épített környezet (táj, utcák, terek, parkok, kertek, udvarok) megfigyelése, rendeltetésének
elemzése.
Az ésszerû lépések betartásának, a folyamatos önellenõrzésnek, a kész munka értékelésének alapszabályai.
Technikák
Kézmûves technikák. Fazekasmunkák az õsi technikák, a korong nélküli eljárások alapján.
Fafaragás (ágak, gallyak, lécek díszítése hántással, bemetszéssel).
Modellezés, papírmunkák (papírtárgyak hajtogatással és szabásminta alapján).

Vizuális kultúra 6.
Szerkezet:

párhuzamos

Részei
Vizuális nyelv
Kifejezés, képzõmûvészet
Vizuális kommunikáció
Tárgy- és környezetkultúra

183. oldal
184. oldal
185. oldal
186. oldal

Óraszám
Iskolai:
55 óra
Tanítási ciklus
3 óra / 2 hét
Cél
Látáskultúra 6.
A célokat lásd az 5. évfolyamnál!
Követelmény
A 6. évfolyam befejezésekor:
ismerjék a tanulók a kifejezõeszközök és a fõbb vizuális hatáselemek legfõbb jellemzõit.
legyenek képesek felismerésükre a maguk és társaik munkájában, valamint a bemutatott mûalkotásokban
is
tudják kifejezni, közölni, megjeleníteni valóikat értelmesen megkomponálni
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legyenek jártasak a képzõmûvészeti (festészeti, szobrászati, grafikai), a tárgyalkotó mûvészeti,
fotómûvészeti (és filmalkotások), az épített környezet, megfigyelésében, közös elemzésében
ismerjék a vizuális mûvészetek mûfaji alapjellemzõit s a tapasztalt, tanult tényeket önállóan tudják
elmondani
tudjanak adott látványt, modellt konkrét szempontok alapján megfigyelni meglátásaikat rajzban, és
szóban is megfogalmazni
ismerjék néhány közlõ ábrázolásmód alapvetõ mûfaji sajátosságait
vegyenek részt érdeklõdéssel a közvetlen környezet tárgyainak megbeszélésében, megítélésében
tárgyalkotó tevékenységükben tudjanak a legfontosabb tervezési és elkészítési szabályokról, s azoknak
igyekezzenek megfelelni
jártasak legyenek a grafikai eljárások, festés, mintázás, vegyes technikák használatában, a képi közlés
néhány módjában.
Tartalom
Vizuális nyelv
Képzõmûvészet
Vizuális kommunikáció
Tárgy és környezetkultúra
Feltételek
Lásd a Mûvészetek Feltételek c. rovatát és a tantárgyi fõmodul
Erõforrások c. részét! Továbbá:
Kötelezõ tankönyv:
Tér-forma-szín 5-8. osztály /Nemzeti Tankönyvkiadó/ á g
Rajz I. /Nemzeti Tankönyvkiadó/ g
Ajánlott a NAT bevezetésének átmeneti idejére:
Barangolás a mûvészettörténetben 6. osztály /Pausz Kiadó/ á g
Ajánlott tanulói és tanári kézikönyvek
Mint a tantárgyi fõmodulban!
Diasorozatok:
9056 Mûalkotások elemzése 6. osztály
9066 Kiegészítõ diasorozat 6. osztály
Ajánlott:
802 Bécsi Kunsthistorisches Múzeum
818 Louvre (Párizs)
808 National Gallery (London)
817 Uffizi (Firenze)
812 Drezdai Képtár
813 Ermitázs (Szentpétervár)

Vizuális nyelv
párhuzamos

Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

7 óra

Cél
Ld. a fõmodulban (OKI96 MÛV/LÁT/6).
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Követelmény
A 6. évfolyam befejezésekor legyen a tanuló jártas a vizuális minõségek (szín, forma, textúra) a kompozíciós
megoldások és anyagok kifejezõ hatásának felismerésében. Rendelkezzék ezek alkalmazására és elemzésére
való alapvetõ készségekkel.
Tudja festmény, grafika, plakát, épület, szobor, tárgy esetében a formai jegyeket szóban leírni, összehasonlítani.
Ismerje fel - nevelõi vezetés mellett - a színbeli, formai, felületi minõségek, az elrendezés, az anyag és az
alkotás hangulati, érzelmi hatásának összefüggését.
Tartalom
Kifejezés, alkotás
A nyugalom és mozgás, a ritmus, a színhatások, a felülethatás megfigyelése, ilyen hatások létrehozása
tematikus munkákban és tanulmányokban.
Befogadás, megismerés
A térbeli és síkbeli kompozíció, az elrendezés szerepe a kifejezésben, a hatáskeltésben (festményben, plakáton,
szobrokban, filmen, saját alkotásokban).
Technikák
Az anyag szerepének vizsgálata a kifejezõ hatás elérésében.

Kifejezés, képzõmûvészet
Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

párhuzamos

18 óra

Cél
Ld. a fõmodulban (OKI96 MÛV/LÁT/6).
Követelmény
A 6. évfolyam befejezésekor legyen a tanuló jártas érzelmek, hangulatok egyéni hangvételû kifejezésében a
vizuális nyelv eszközeivel.
Tudjon idõben zajló történetet képsorozattal ábrázolni, értse meg ennek alapvetõ szabályait.
Tudja példák alapján, adott szempontok szerint értelmesen, összefüggõen megfogalmazni a képzõmûvészeti
mûfajok jellemzõirõl tanultakat.
Legyen képes a megismert mûalkotások, mûvészeti technikák felismerésére, megnevezésére, leírására.
Jártasan, önállóan használja a tanult, és az egyénileg választott technikákat, legyen képes megítélni, értékelni a
kivitelezés minõségét.
Ismerje és tartsa be az alkotás létrehozásának ésszerû lépéseit.
Törekedjék mûves, gondos kivitelezésre.
Elõzmény
A tankönyv 5. évfolyamos ismeretanyagát minden tanuló ajátítsa el.
Tartalom
Kifejezés, alkotás
Élmények, fantáziaképek síkbeli, térbeli megjelenítése nagyobb méretben is. (Pl. rajzos beszámoló egy
kirándulásról. Karikatúrák, tréfás rajzok, plasztikák a családról. "Bemutatkozó önarckép" színekkel,
fotómontázzsal, elképzelt ûrkalandok szereplõinek, eseményeinek megjelenítése stb.).
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Események elõadása egyéni és közös alkotásokkal, képsorozatokkal, egyszerû animációval. Vizuális játékok az
osztályt foglalkoztató témák kapcsán. (Pl. osztálykrónika rajzos, fényképes illusztrációkkal, a folyosót díszítõ
fal- vagy üvegfestmények, élõképek, "csendéletek" komponálása tárgyakkal, növényekkel, stb.)
Mûvészeti élmények (pl. színház, tánc, zene, irodalom) közös feldolgozása képi, plasztikai kompozíciókban.
(Esetleg maszkok, jelmezek, díszletek készítése, alakoskodó játékhoz, bábjátékhoz.)
Befogadás, megismerés
Mûvészeti ismeretek, mûalkotások elemzése:
A külsõ és a belsõ tér. Térépítés, téralakítás. Az építõmûvészet.
A grafika. Az egyedi rajz és a sokszorosítás.
A festészet. Táblakép, falfestmény, mozaik
A szobrászat. Dombormû, kerekszobor, kisplasztika, emlékmû, portré, többalakos kompozíció,
díszítõszobrászat.
A látvány szerepe, a lényegkiemelés legfõbb eszközei a bábjátékban.
A NAT bevezetésének átmeneti idõszakában:
Az ókeresztény, román, gótikus mûvészet. A reneszánsz és a barokk kor mûvészete.
Technikák
Vázolás ecsettel, filctollal, ceruzával. A szabad rajz formálása keresgélõ vonalakkal.
Festés akvarellel, krétával, kevert eljárással. Színes munkák kollázzsal, frottázzsal, nyomhagyással,
applikálással.
(A szándékosan és véletlenül keletkezett felületi hatások megfigyelése és alkalmazása az alkotás során.)
Egyszerû levonatok (monotípia, papírmetszet, fóliakarc).
Térformálás, animáció (agyagszobor, textilplasztika, drótkompozíció, "talált tárgyak" összeépítése).
Értékelés
Lásd az 5. osztálynál!
Továbbá:
A mûalkotások elemzését kapcsoljuk hozzá valamilyen tevékenységhez, de beállíthatunk erre önálló órákat,
vagy részidõket is. A mûveket válogassuk különbözõ korokból és országokból és ismertessük mûfajok
szerint is.
Gyûjtessünk továbbra is reprodukciókat, s használjuk fel az ismeretek rendszerezésére.
Szervezzünk az osztály számára múzeum-, kiállítás-látogatási alkalmakat, keressük a lehetõséget a
környezetben élõ mai mûvészek és mûveik megismertetésére is.

Vizuális kommunikáció
Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

párhuzamos

18 óra

Cél
Ld. a fõmodulban (OKI96 MÛV/LÁT/6).
Követelmény
A 6. évfolyam befejezésekor rendelkezzék a tanuló a magyarázó rajzok készítésének, a forma- és
színredukálásnak, egyes látható tulajdonságok kiemelésének alapkészségeivel.
Tudjon megfigyelt (és saját elképzelésû) tárgyat saját nézõpontjából értelmesen megjeleníteni és megrajzolni
nézeteivel is.
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Legyen képes konkrét funkciónak megfelelõ, közérthetõ információs ábrákat készíteni, törekedjék a
kompozíciós elemek (betû és kép) összehangolására.
Ismerje fel környezetében, tankönyveiben és tudja szóban is jellemezni az információközlés legfontosabb
módjait és jellegzetességeit.
Tartalom
Kifejezés, alkotás
Látványok ábrázoló tanulmányozása a formai jellemzõk, színviszonyok, térbeli helyzet szempontjából, a
nézõpont érvényesítésével.
Tárgyak felépítését, tagoltságát magyarázó rajzok, térbeli modellek, tér- és tömegviszonyokat értelmezõ
egyszerû makettek készítése.
Fejlõdést, folyamatot szemléltetõ ábrák, képsorozatok, plasztikák késztése.
Gondolati tartalmak, információk közlése céljából a tanulmányokra épülõ képi sûrítés, fokozás, átalakítás,
forma- és színredukálás.(Iskolaújság tervezése, egy számának elkészítése közös munkával.
Betû- és képrejtvények, "titkosírás" jeleinek kitalálása stb.)
Befogadás, megismerés
A betûk története. Képírás, szótagírás. Rovásírás.
A sokszorosított vizuális információ (könyv, tankönyv, reprodukció, plakát, újság, képes folyóirat, film, video).
A képi közlések szabályainak, konvencióinak tanulmányozása ábrákon, közismert jelekben, szimbólumokban,
betû- és szövegképekben, egyszerû mozgóképi egységekben (TV reklámban).
Technikák
Felületképzés ceruzával, rajztollal, tussal, diópáccal, festéssel, kollázzsal, lenyomattal.
Szöveg és kép-összeállítási, elrendezési technikák (újságokból gyûjtött képekkel, betûkkel, fotókkal).

Tárgy- és környezetkultúra
párhuzamos

Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

12 óra

Cél
Ld. a fõmodulban (OKI96 MÛV/LÁT/6).
Követelmény
A 6. évfolyam befejezésekor legyen a tanuló képes történet, bábelõadás, térbeli és tárgyi környezetének
megtervezésére, modellezésére, közös munkával való kivitelezésére.
Legyen figyelmes a helyzetfelismerésben, rendelkezzék egyéniségének megfelelõ variációskészséggel a
tervezésben.
Szerezzen ismereteket a tárgyi népmûvészetrõl. Ennek során legyen képes az emberek életmódja és tárgyai,
valamint a formák és a rendeltetés közötti viszony felismerésére.*
Tudjon odafigyelni saját fogyasztói döntéseire.
Legyen jártas a kézmûvesség tanult ágának alapjaiban, sajátítsa el jól az adott technikát.
Rendelkezzék a térbeli modellezéshez szükséges készségekkel, tudjon kitartóan és pontosan dolgozni.
Ezeket a követelményeket a technika és a *társadalomismeret tantárggyal összehangoltan érvényesítsük!
Tartalom
Kifejezés, alkotás
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Elképzelt, vagy ismert történet, közös élmény, esemény illusztrálása, (tárgyi környezetének, alakjainak,
szituációinak térbeli megjelenítése), díszletek készítése (pl. osztálymûsorhoz, alakoskodáshoz, bábelõadáshoz).
Befogadás megismerés
A tervezési folyamat alaplépései: a cél meghatározása, az elkészítés lehetõségeinek felmérése, rajzi tervezés,
kivitelezés.
Településformák (tanya, falu, város). A népi építészet. A parasztház és a gazdasági építmények (kemence, góré,
pince) formai jellemzõi, elrendezése, berendezése.
Technikák
Agyagmunkák: zacskóedények, díszítés az ismert eljárásokkal, esetleg írókával. Dombormû növényi, tárgyi
motívumokkal (lenyomat, sablon, rátét).
Kavicsmozaik, kavicsszobor.
Kézmûves technikák: nemezelés, batikolás a lehetõségek szerint.
Konstruálás, modellezés papír és más anyagok összeépítésével.

Vizuális kultúra 7.
Szerkezet:

párhuzamos

Részei
Vizuális nyelv
Kifejezés, képzõmûvészet
Vizuális kommunikáció
Tárgy- és környezetkultúra

188. oldal
189. oldal
190. oldal
192. oldal

Óraszám
Iskolai:
37 óra
Tanítási ciklus
1 óra / 1 hét
Cél
Célunk a 7-8. évfolyamban a tanulók vizuális esztétikai kifejezõ-közlõ, befogadó-megismerõ képességeinek és
ismereteinek megszilárdítása, bõvítése és életkoruknak megfelelõ fejlesztése annak érdekében, hogy:
vizuális nyelvi jártasságaikat, vizuális megismerõ képességeiket, készségeiket az információcsere, a
tanulás, az iskolai élet más területein is hasznosítani, alkalmazni tudják
eszközük, lehetõségük legyen, igényük támadjon, érzéseik, gondolataik, vágyaik, elképzeléseik képi
(grafikai, festõi) és plasztikai megfogalmazására, s ezáltal reális önismeretre, önértékelésre tehessenek
szert
minden tanuló átélhesse az alkotás-alakítás örömét s ez segítse, motiválja õket önmagukhoz, másokhoz,
a mûvészethez, az emberi alkotásokhoz való viszonyuk, értékszemléletük formálódásában
megõrzõdhessék és továbbfejlõdhessék esztétikai érzékenységük, elsajátíthassák a befogadást segítõ
alapvetõ mûelemzõ módszereket tájékozódhassanak a vizuális kultúra legalapvetõbb mûveltségi
anyagában.
Kiemelten fejlesztendõ képességek:
a vizuális nyelvtan alapjaiban, a jelenségekben, képekben rejlõ információk olvasásában, létrehozásában
való jártasság s ennek hasznosítása a mûvelõdés minden területén
képesség gondolatok és érzelmek képzõmûvészeti jellegû vizuális kifejezésére
a mindennapi látványok esztétikumának, mûvészeti élményeknek a befogadása, képesség személyes
esztétikai ítélet alkotására, választásra, próbálkozás annak indoklásával
mûvészettörténeti ismeretek elsajátításának képessége
a látható dolgok vizuális megjelenítésének, értelmezésének, képi-plasztikai átírásának, az ábrázolási
konvenciók elsajátításának készségei
a mindennapi tárgyak, eszközök épületek megértése az anyag-forma-funkció összefüggése
szempontjából
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tervezõképesség
a környezet iránti felelõsségérzet, kritikai magatartás és tettrekészség
ábrázolástechnikai biztonság, gyakorlottság.
Követelmény
A Nemzeti alaptanterv követelményei a mérvadóak.
Tartalom
Vizuális nyelv
Képzõmûvészet
Vizuális kommunikáció
Tárgy és környezetkultúra
Feltételek
Lásd a Mûvészetek Feltételek c. rovatát és a tantárgyi fõmodul
Erõforrások c. részét!
Továbbá:
Kötelezõ tankönyv:
Tér-forma-szin 5-8. osztály /Nemzeti Tankönyvkiadó/ á g
Barangolás a mûvészettörténetben 5., 6. osztály /Pausz Kiadó/ á g
Rajz I. /Nemzeti Tankönyvkiadó/ g
Herendi: Mûvészettörténet I. Nemzeti Tankönyvkiadó g
Ajánlott tanulói és tanári kézikönyvek
Mint a tantárgyi fõmodulban!
Diasorozat:
9057 Mûalkotások elemzése 7. osztály
9067 Kiegészítõ diasorozat 7. osztály
Ajánlott:
809 Tate Gallery (London)
819 Prado (Madrid)
875, 876 Mûvészet Mátyás király udvarában I-II.
937 Középkori és reneszánsz kõtár (MNG)
938 Gótikus faszobrok és táblaképek (MNG)
939 Késõgótikus szárnyas oltárok (MNG)
940 Késõgótikus és reneszánsz mûvészet

Vizuális nyelv
párhuzamos

Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

6 óra

Cél
Az általános részben leírtak szerint.
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Követelmény
A 7. évfolyam befejezésekor legyen a tanuló képes egyéniségének megfelelõ kompozíciók készítésére,
szabadon választott formai és technikai megoldásokkal.
Ismerje a kompozíció fogalmát, ismerje fel jelentõségét a képek világában, a mûalkotásokban.
Értse a stílus fogalmát, ismerjen fel és értelmezzen stílusjegyeket a tanult mûvészeti korszakokban.
Tartalom
Kifejezés, alkotás
A vizuális kifejezõeszközök alkalmazás közbeni megfigyelése a különféle tanórai feladatokban, mûalkotások
elemzésében.
Befogadás, megismerés
Megfigyelések, tapasztalatok (látványban, jelenségben, mûalkotásokban, különféle vizuális információkban):
A külsõ és a belsõ tér. A térhatás szerepe a térélményben.
A nézõpont (szemmagasság, rálátás, alálátás).
Síkbeli formák és tömegek (térbeli formák). A dimenziók.
Az arányok. A karakter. A szerkezet.
Színismeretek: A fényszín és a festékszín. A színek jellemzõi: színezet, telitettség, világosság. A lokálszínek. A
színreflex. A színek hideg-meleg hatása, térhatása, dinamikai hatása.
A szín és a környezet.
A fény és az árnyék. Az önárnyék és vetett árnyék. A tónus.
A mozgás megjelenítésének módjai: ismétlés, ritmusok, áttûnések, irányok.
Technikák
Az "elõadásmód" az egyéni stílus formai jegyei és sajátos technikai lehetõségei.
Értékelés
A vizuális nyelv ismereteit megalapozó tapasztalatokat a tantárgy különféle képzési területein és
tevékenységeiben biztosítsuk a tanulók számára. A felsorolt ismeretkörök fogalmi elsajátíttatása is ezekhez
kapcsolódjék. Mindehhez használjuk fel a tankönyvet (a 4. osztály tankönyvét is) és a diasort, példáinkat
elsõsorban ezek képanyagából vegyük. Tartsuk szem elõtt, hogy minél többször, többféle megközelítésben
találkozik a tanuló egy mûalkotással, annál inkább "elsajátítja".

Kifejezés, képzõmûvészet
Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

párhuzamos

12 óra

Cél
Az általános részben leírtak szerint.
Követelmény
A 7. évfolyam befejezéséig legyen képes a tanuló az idõbeliséget, a mozgást valamilyen egyéni szinten
megragadni, kifejezni.
Tudjon elfogadható, kifejezõ kompozíciót készíteni szabad és meghatározott témakörben, egyénileg választott,
a tartalomnak megfelelõ technikával.
Értse és gyakorolja a leegyszerûsítés, a színbeli, formai, síkbeli redukció, az átírás eljárásait, s használja fel a
kifejezésben.
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Legyen képes mûalkotások értelmezésére, a tanult mûvészettörténeti korok összehasonlítására, az eltérések
megértésére.
Ismerje és önállóan tudja elmondani a megismert mûvészeti korszakok legjellegzetesebb vonásait, ismerje fel
és nevezze meg a legismertebb alkotásokat, alkotókat.*
Tudja az ábrázolás tartalmának legjobban megfelelõ anyagot, formát és technikát kiválasztani, döntését
megindokolni.
Legyen jártas a gyakorolt megjelenítési eljárásokban, s legalább egy technikában legyen gyakorlott.
*Ezt a követelményt a történelem tantárggyal összehangoltan érvényesítsük!
Tartalom
Kifejezés, alkotás
Hangulatok, érzelmek kifejezése különbözõ témák térbeli, síkbeli, plasztikai feldolgozása során (pl. csend,
álom, zenei élmény).
Rajzi tanulmányok, nyomtatott képek, fotók, különféle tárgyak, (személyes öltözékdarabok, saját arc) stb.
átírási, átváltoztatási tervei, továbbépítések, redukciók.
Befogadás, megismerés
Mûvészettörténeti ismeretek, mûalkotások elemzése:
Az õskor mûvészete.
Egyiptom, Mezopotámia mûvészete.
A görög mûvészet és a hellenizmus.
A római mûvészet, a provinciák mûvészete.
Ókeresztény és bizánci mûvészet. A népvándorlás korának mûvészete.
A karoling és a kora román, a román mûvészet. A gótika.
A reneszánsz. A quattrocento. Leonardó, Raffaello, Michelangelo.
Velence mûvészete. Az északi reneszánsz. A manierizmus.
A barokk mûvészet.
Technikák
Az adott korok jellemzõ mûvészeti technikái.
Rajzolás tollal, náddal, szénnel.
Monotípia.
Sokszorosító technikák (nyomtatás, esetleg fénymásolás)
Technikai kísérletek (gipszöntés, papírmunkák, textilmunkák, fotózás)
A gimnáziumi évfolyamoknak ajánlott emelt szintû mûvészettörténeti anyagra a zárójel nélküli dõlt betûvel irt
szövegek utalnak!
Értékelés
A képzõmûvészeti jellegû foglalkozásokon a tanulók kísérletezõ kedve, játékossága, az átírásokban rejlõ
kreatív lehetõségek legyenek az uralkodók. Vezessük rá a tanulókat arra, hogy a kép világában az alkotó
szabadon bánhat a kifejezés eszközeivel, a hatások lehetõségeivel, s teremtsünk is számukra ilyen alkalmakat.
Törekedjünk az alsóbb évfolyamokra jellemzõ kifejezési kedv és készség "átmentésére", a kifejezési
lehetõségek elvontabb formáinak, áttételesebb módjainak megismertetésével.

Vizuális kommunikáció
Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

párhuzamos

12 óra
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Cél
Az általános részben leírtak szerint.
Követelmény
A 7. évfolyam befejezésekor legyen a tanuló képes tárgyak összetettebb térbeli helyzetét, formai és színbeli
jellemzõit képi (grafikai, festõi) és plasztikai tanulmányokban megragadni.
Ismerje és alkalmazza a fény- árnyék szerepét a térbeli forma érzékletes megjelenítésében.
Értse a nézõpont jelentõségét a látvány megítélésében, modellek ábrázolásában, képi kifejezésben.
Legyenek tapasztalatai ismeretek, nem látható összefüggések láthatóvá tételében.
Legyen képes a szöveges és képi közlés együttes alkalmazásában az elemek érthetõ összekapcsolására.
Tudjon értelmes, mûködést magyarázó rajzokat készíteni.
Szaktárgyi tanulmányaihoz tudjon mennyiségi viszonyokat szemléltetõ ábrákat, grafikonokat szerkeszteni. *
Legyenek módszerei a mozgás képi és plasztikai érzékeltetésére, tudja a legjellemzõbb mozgásfázisokat
megfigyelni, felvázolni.
Ismerje és tudja alkalmazni a tanult térábrázolási és rekonstrukciós konvenciókat.
Legyen képes felismerni, elemezni a kifejezõ-közlõ ábrák rendeltetése és megjelenésmódja közötti
összefüggéseiket.
Tudja értelmezni tankönyveinek magyarázó ábráit, s ezt a készségét hasznosítsa a tanulásban.
Ismerje a tömegkommunikáció legfontosabb formáit, a vizuális közlések jelentõségét, szerepét és hatását a
vizuális információban.
Legyen jártas a tónusos és színes, szabadkézi és szerkesztett ábrák készítésében.
Tudja ábrázolási céljának legjobban megfelelõ technikát kiválasztani, döntését szóban indokolni.
Legyenek szilárd készségei a tanult grafikai eljárásokban, a betûk kompozíciós elemként való alkalmazásában,
betûk rajzolásában.
*Ezt a követelményt a társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyával összehangoltan érvényesítsük!
Tartalom
Kifejezés, alkotás
Téri helyzeteket, formai, szín- és fényviszonyokat megjelenítõ grafikai, festõi és plasztikai tanulmányok
készítése.
Összetettebb formák felépítését, mûködését magyarázó rajzok, értelmezõ modellek készítése (tengellyel,
metszõsíkkal, származtatással, palást szerkesztésével).
Az elrendezés szerepének elemzése különbözõ rendeltetésû közlésekben. Kísérletek, variációk a szöveg és kép
összekapcsolási lehetõségeivel.
Betûk elõállítása másolással, (esetleg számítógéppel).
Monogram, piktogram, névjegykártya tervezése.
Befogadás, megismerés
A nézõpont szerepe a téri helyzet megítélésében és képi hatásban.
A fény-árnyék. A tónus. A színek kölcsönhatása.
Térábrázolási konvenciók: a vetületi, az axonometrikus és a távlati ábrázolás alapjai. Jellegzetes térábrázolási
eljárások a különbözõ korokban készült alkotásokban.
Kiadványok, mûsorok kategorizálása különbözõ szempontok alapján (tudományos, ismeretterjesztõ,
dokumentum, fikció, mûvészeti).
A tartalom és a külsõ megjelenés összefüggésének elemzése a vizuális kommunikáció különféle formáiban.
Betûtörténet a mûvészettörténethez kapcsolódva.
A betû mint jel. A betû kiemelt szerepe jelenkorunk kifejezési törekvéseiben.
Technikák
Festés, rajzolás, esetleg fotózás és fénymásolás, egyszerû sokszorosítási eljárások.
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Montázs (képben, tárgykonstrukcióban, filmben*)
Betûrajzolás tussal, kollázs, komponálás kivágott vagy konstruált térbeli betûk felhasználásával.
Szerkesztések. (ábrázoló geometriai és praktikus célból pl. térbeli betûk palástja, szabásrajza).
*A mozgóképkultúra tananyagával közös téma!

Tárgy- és környezetkultúra
párhuzamos

Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

7 óra

Cél
Az általános részben leírtak szerint.
Követelmény
A 7. évfolyam befejezésekor legyen a tanuló képes konkrét feladatnak megfelelõen egy megfigyelt objektumról,
épületrõl és környezetérõl adatokat gyûjteni, és a tanult módszerekkel elemezni, bemutatni.
Ismerje a népi építészet néhány jeles emlékét, legyen tisztában a funkció, az anyag és az építésmód, a korabeli
életmód, a ház és a berendezés formavilága közti összefüggésekkel.
Ismerje a tanult mûvészettörténeti korok építészetének s néhány tárgyi emlékének formajegyeit, tudjon példákat
említeni.
Tudja a feladatokhoz szükséges vázlatkészítési, szerkesztési, modellezési eljárásokat, törekedjék gondos
kivitelezésre.
Ezeket a követelményeket a technika tantárggyal összehangoltan érvényesítsük!
Tartalom
Kifejezés, alkotás
Saját lakás, ház terve, alaprajzi vázlata, a helységek rendeltetésének leírása. Bútorálmok, fantasztikus ötletek,
rajzos tervek, esetleg modellek készítése.
Jeles népi épület tanulmányozása (a környéken és képek alapján), rajzbeli (fotóbeli) tanulmány, megjelenítés a
környezettel együtt.
Kisebb, érdekes, jellegzetes építészeti részletek kiemelése, ábrázolása, plasztikai megjelenítése.
Befogadás, megismerés
A lakóház mint összetett rendszer alapvetõ alkotóelemeinek rendeltetése és összefüggései
A népi bútorok. Néhány mai bútor elemzése.
Épületek, bútorok, tárgyak stílusjegyei a tanult mûvészeti korokban.
Technikák
Tanulmányrajzok, (fotózás), alaprajzi vázlatok, szerkesztések.
Agyaggyöngyök, nyakláncok, plakettek készítése, díszítése különféle anyaglenyomattal, felületmegmunkálással (esetleg a mûvészetek stilusjegyeinek utánzásával). A felület polírozása kaviccsal.
Modellezés, konstruálás papírból (papírmasé), fából, gipszbõl (relief komponálása öntvényekbõl).

Vizuális kultúra 8.
Szerkezet:

párhuzamos

Részei
Vizuális nyelv
Kifejezés, képzõmûvészet

194. oldal
195. oldal

Mûvészetek
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Tárgy és környezetkultúra
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196. oldal
197. oldal

Óraszám
Iskolai:
37 óra
Tanítási ciklus
1 óra / 1 hét
Cél
A célokat lásd a 7. osztálynál!
Követelmény
A 8. évfolyam befejezésekor
rendszerezve ismerje a tanuló a legfontosabb síkbeli és térbeli kifejezõeszközöket, valamint a tanult
ábrázolási konvenciókat, s tudja ezeket alkalmazni. Értse a képi világ kifejezõ, megjelenítõ (leképezõ)
és jelentést hordozó szerepének különbségeit
tudjon jelenségeket, érzelmeket, gondolatokat térbeli és síkbeli formában megjeleníteni, kifejezni
legyen képes a kiemelkedõ mûalkotások és a tanult kor jellemzõ kifejezõeszközeinek elemzésére adott
szempontok alapján
legyenek szilárd alapismeretei a tanult mûvészettörténeti korokról, nagy alkotókról.
legyen jártas a kifejezés megismert technikáinak használatában
legyen jártas és minél önállóbb a tanulmányrajzok készítésében, ábrák szerkesztésében, a grafikai és
színbeli kivitelezésben
legyenek jól mûködõ szilárd készségei látványok, jelenségek megfigyelésében, adatok, tények,
összefüggések értelmezõ, eligazító közlõ ábrázolásában
legyen képes a mindennapi élet néhány tipikus vizuális közleményének szóbeli leírására, értelmezésére
is
legyen tájékozottsága a vizuális kommunikáció fõbb területeirõl
ismerje a tanult mûvészeti korok és jelenkorunk legjellemzõbb vizuális kommunikációs formáit
legyen jártassága egyszerû tárgyak önálló megtervezésében, a tervezés elveinek ismeretében,
tapasztalatait tudja különféle használati cikkek megítélésében kamatoztatni
ismerje a tanult mûvészettörténeti korszakok néhány jellemzõ tárgyát, tudja azokban a kor stílusjegyeit
felismerni
ismerje a környezetkultúra fogalmába tartozó mûfajokat (természeti táj, kertmûvészet, városépítészet,
tárgykultúra)
legyen jártas a megismert kézmûves technikákban, legalább egyet tudjon önállóan is alkalmazni.
Tartalom
Vizuális nyelv
Képzõmûvészet
Vizuális kommunikáció
Tárgy és környezetkultúra
Feltételek
Lásd a Mûvészetek Feltételek c. rovatát és a tantárgyi fõmodul
Erõforrások c. részét!
Továbbá:
Kötelezõ tankönyv:
Tér-forma-szín 5-8. osztály /Nemzeti Tankönyvkiadó/ á g sz
Barangolás a mûvészettörténetben 7., 8. osztály /Pausz Kiadó/ á sz
Látás és ábrázolás Gimn. I-III. /Nemzeti Tankönyvkiadó/ g szk
Rajz I. /Nemzeti Tankönyvkiadó/ g
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Mûvészettörténet II. /Nemzeti Tankönyvkiadó/ g szk
Népmûvészet /Nemzeti Tankönyvkiadó/ á g sz szk
Diasorozatok
9058 Mûalkotások elemzése 8. osztály
9068 Kiegészítõ diasorozat 8. osztály
Ajánlott:
941 Szobrászat a 19. században (MNG)
942 Festészet a 19. században (MNG)
943 A századforduló festészete
963, 964 Szecesszió Budapesten I-II.

Vizuális nyelv
párhuzamos

Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

6 óra

Cél
Ld. a fõmodulnál (OKI96 MÛV/LÁT).
Követelmény
A 8. évfolyam befejezésekor ismerje a tanuló a fény színmódosító szerepét, a fény-árnyék jelentõségét a
formaészlelésében és megjelenítésben.
Értse a tanuló a képi hatáselemek és a motívumok jelentésének viszonylagosságát, a kompozíción belüli
környezettel való összefüggéseit.
Tudjon az érzéki csalódásokról, a többértelmû ábrákról.
Ismerje a nézõpont jelentõségét a térélményben.
Értse a stílus fogalmát. Tudja ismertetni példákkal is a tanult mûvészeti korszakok legjellemzõbb stílusjegyeit.
Tudja saját és társai stílusát elemezni a kifejezõ ábrázolásban (valamint öltözködésben, személyes tárgyakban).
Legyen valamilyen egyéni módszere az idõbeliség vizuális kifejezésére.
Tartalom
Alkotás, kifejezés
A vizuális kifejezés, közlés nyelvi eszközeinek, kompozíciós megoldásainak alkalmazása a tantárgyi
feladatokban.
Az érzéki csalódásokra épülõ feladatok (pl. kamuflázsok: alakok, formák elrejtése, álcázása rajzban,
képrejtvények, kétértelmû ábrák tervezése).
Befogadás, megismerés
A kompozíciós elemek egymáshoz való viszonya, kölcsönhatásuk (a kontextus).
A fény. A természetes és mesterséges megvilágítás, a fény ereje és minõsége. Telifény, oldalfény, ellenfény.
A mesterséges fényhatások szerepe a látványrendezésben (színpadi, zenei produkciók, filmek, videoklipek*)
Színtani ismeretek. A színkontrasztok (színezet-, komplementer, sötét-világos, hõfok-, szimultán, telítettségi
kontraszt).
Harmóniák és diszharmóniák.
A színek szimbolikus jelentése.
Az érzéki csalódások: a kétértelmûség (pl. a Rubin-serleg vagy a
Necker-kocka)
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Technikák
A stílus, a jellemzõ kifejezõeszköz, anyaghasználat és komponálásmód (a tanulómunkákban, a megismert régi
és kortárs alkotók, korok és stílusirányzatok esetében).

Kifejezés, képzõmûvészet
Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

párhuzamos

12 óra

Cél
Ld. a fõmodulnál (OKI96 MÛV/LÁT).
Követelmény
A 8. évfolyam befejezésekor legyen a tanuló képes egyéniségének megfelelõ formai, technikai megoldásokra,
alkotói módszerek, kompozíciós megoldások kiválasztására.
Legyen minél ötletesebb a saját érzések, hangulatok kifejezésében, használja bátran a színbeli, formai,
méretbeli, aránybeli átírások, átalakítások eszközeit.
Ismerjen az idõbeliséget kifejezõ megjelenítési módokat, tudja olvasni az ilyen ábrákat.
Legyen képes mûalkotások adott szempont szerinti és minél önállóbb elemzésére, vegyen részt érdeklõdéssel a
különbözõ kultúrákban, korokban készült mûalkotások összevetésében, hasonlóságaik és különbségeik
értelmezésében.
Tudja összefoglalni a tanult mûvészeti korszakok legjellegzetesebb vonásait, ismerje fel, nevezze meg a
legkiemelkedõbb alkotásokat, alkotókat.*
Legyen a tanuló jártas az eddig tanult technikákban, kísérletezõkedvû azok szabad alkalmazásában,
keverésében.
Törekedjék igényes, gondos kivitelezésére.
*Ezt a követelményt a történelem tantárgyával összehangoltan érvényesítsük!
Tartalom
Kifejezés, alkotás
Forma- és színtanulmányok, fotók, reprodukciók grafikai, festõi és plasztikai átírásai, természeti és mesterséges
tárgyak átalakítása, átformálása, a kifejezés lehetõségeinek kísérletei.
Hangulatok, érzelmek kifejezése különbözõ -, a tanulókat foglalkoztató - témák feldolgozása során
realisztikusabb és átirt, elvontabb motívumok alkalmazásával, szekvenciákkal, sorozatokkal, montázzsal (pl.
mozgás, ritmus, erõ).
Befogadás, megismerés
Mûvészettörténeti ismeretek, mûalkotások elemzése:
Barokk ( francia, német, osztrák, angol barokk)
Magyar mûvészet a XVIII. században. A XVIII. század szobrászata.
A XIX. század mûvészete:
A klasszicizmus, a romantika, az eklektika és a realizmus.
Az impresszionizmus és a posztimpresszionizmus. A Nagybányai iskola.
A fényképezés. A fotómûvészet anyagai, eljárásai, kifejezõeszközei.*
A mûvészet szerepe a különbözõ korokban és kultúrákban.
Az alkotó személyisége, az alkotás folyamata (kortárs mûvészek alkotásain keresztül is).
Technikák
Mûvészeti technikák - a megismert mûvészeti korokban.
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Toll-, nád-, szénrajz, s ezek keverése. A színezett rajz.
Technikai kísérletek: fotó, fénymásolás, (esetleg számítógépes grafika), fotómontázs, objektek, konstrukciók.

Vizuális kommunikáció
Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

párhuzamos

12 óra

Követelmény
A 8. évfolyam befejezésekor legyen a tanuló jártas rajzi és színbeli tanulmányok, készítésében, értelmezõ
eljárások alkalmazásában.
Tudjon különféle konkrét funkciójú magyarázó ábrákat készíteni, ilyen közléseket a maga számára értelmezni,
olvasni.
Legyen képes nem vizuális eredetû ismeretek, összefüggések láthatóvá tételére, szemléltetésére.
Törekedjék a vizuális hatáselemek és a kifejezési, közlési szándék megfeleltetésére, tudatos alkalmazására,
tudjon ilyen kompozíciókat alkotni.
Ismerje és tudja adott feladatban alkalmazni a legfontosabb térábrázolási konvenciókat. (sík-, perspektivikus,
axonometrikus jellegû térábrázolási módok, fényképezés, mozgóképek, elektronikus képek)
Legyen tájékozottsága a tömegkommunikáció legfontosabb formáiról, tudja a közvetlen környezetben
megjelenõ konkrét jelenségeit kritikusan elemezni.
Legyen tisztában a közlés célja, rendeltetése és közlésmódja közötti legfontosabb összefüggésekkel.
Tudja értelmezni különféle szaktárgyi tankönyveinek magyarázó, közlõ ábráit.
Legyen jártas a közlési szándékhoz leginkább illõ és legcélszerûbb anyagok és technikák kiválasztásában.
Ismerje és alkalmazza jól a tanulmányok, képi közlések, értelmezõ eljárások, szövegrajzolás, szerkesztések
eljárásait.
Tartalom
Kifejezés, alkotás
Nagyobb téri összefüggéseket, összetettebb forma- és színviszonyokat, megjelenítõ tanulmányok készítése.
Tagoltabb formák felépítésének, szerkezetének értelmezése, magyarázó ábrák készítése különféle tantárgyak
szemléltetõ anyagaihoz, a lényegkiemelés, redukálás, átalakítás eljárásaival.
Különbözõ karakterû, szöveget és ábrát is tartalmazó közlések (betûképek szemléltetõ ábrák, információs jelek,
piktogramok) tervezése.
Befogadás, megismerés
A perspektíva rendszere. Kétiránypontos perspektív ábrák szerkesztése.
A térábrázolási konvenciók szerepe a tudományos és köznapi életben, megjelenésük az elektronikus
rajzprogramokban.
A tömegkommunikáció szerepe, hatása és legfontosabb formái (könyv, sajtótermékek, plakát, fotó, film, video,
TV, rádió).
Kiadványok, mûsorok elemzése és kategorizálása különbözõ szempontok alapján (tudományos,
ismeretterjesztõ, dokumentum, szórakoztató, fikció, mûvészi rendeltetés).
A tartalom, a közlési szándék és a külsõ megjelenés összefüggésének elemzése (könyvek, újságok, plakátok,
tárgyak, öltözködés, hajviselet vagy az underground aktuális példáin keresztül).
A betûképek (falfirkák, grafittik, kalligráfiák) jelentõsége, szerepe korunk utcai mûvészetében.
Technikák
A megismert eljárások önálló alkalmazása és kísérletek a vegyes technikákkal (festés, festékszórás, rajzolás,
fotó, fénymásolás együttes alkalmazása a lehetõségek szerint).
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A szövegírás technikái (tussal, kivágott betûkkel, letraszettel, stencillel, esetleg számítógéppel).

Tárgy és környezetkultúra
párhuzamos

Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

7 óra

Cél
Ld. a fõmodulnál (OKI96 MÛV/LÁT).
Követelmény
A 8. évfolyam befejezésekor legyen a tanuló képes adatok, források összegyûjtésére, rendezésére, terv, modell
készítésére, formába öntésére.
Tudja egy konkrét objektum (épület, építmény) és a környezet kapcsolatát különféle módszerekkel feltárni és
elemezni.
Legyen képes a korabeli életstílus és az épületek valamint a berendezés formavilága közötti kapcsolat
meglátására.
Ismerje fel és tudja jellemezni a mûvészettörténet nagy stiluskorszakait és formajegyeit egy-egy épület, tárgy
példáján keresztül is.*
Legyen jártas az egyszerû szerkezeti anyagokból való konstruálásban, ismerjen többféle anyagalakítási,
szerelési eljárást.
Ezeket a követelményeket a technika és a *történelem tantárggyal összehangoltan érvényesítsük!
Tartalom
Kifejezés, alkotás
Különbözõ népek díszítõ motívumainak színbeli, rajzbeli elemzése (másolása), átírása, felhasználása textil- és
bõrmunkák tervezésében.
Különféle funkciójú és jelentésû öltözékek és kiegészítõk tervezése (pl. különbözõ korú és nemû embereket
ábrázoló újságképek, fotók "felöltöztetése" vagy egyszínû trikó egyéni motívumokkal való át alakítása).
Befogadás, megismerés
A díszítés funkciója. A stilizálás, redukálás, átírás szerepe a motivumteremtésben.
A népi textil (fonás, szövés, hímzés), bõrmunkák.
A népviselet. Egyes ruhadarabok funkcionális és jelképes szerepe, az öltözékek stílusjegyei egyes
tájegységekben.
Az öltözködés és tárgykultúra példái a mûvészettörténetben.
Az egyéni stílus. Az öltözék, mint üzenet. A fiatalok mai öltözködési stílusainak elemzése.
Technikák
Szövés egyszerû eljárásokkal (sodrott papírból, gallyakból, növényekbõl, spárgák, fonalak felhasználásával,
esetleg szövõkereten is). Egyszerû bõrmunkák.
Batik. Textilapplikációk. (Tervezés számítógéppel.)
Nyomatok, sokszorosítási eljárások. Linó.
Vegyes eljárások (kollázs, montázs, átfestés, diafilmkockák átírása kitakarással, belerajzolással stb.).

Vizuális kultúra 9.
Szerkezet:

párhuzamos

Mûvészetek

Részei
Vizuális nyelv
Kifejezés, képzõmûvészet
Vizuális kommunikáció
Tárgy és környezetkultúra
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199. oldal
200. oldal
201. oldal
202. oldal

Óraszám
Iskolai:
37 óra
Tanítási ciklus
1 óra / 1 hét
Cél
Célunk a 9-10 évfolyamban hogy a tanulók eddig megszerzett vizuális, mûvészeti ismereteit rendszerezzük s az
életkornak megfelelõen bõvítsük, képességeiket a jártasság, az önállósuló alkalmazás szintjére emeljük annak
érdekében, hogy
értékszemléletük az alkotásban szerzett személyes tapasztalatok élmények, ismeretek által egyre
tudatosabbá válhasson
mûvészeti alapmûveltséget szerezhessenek, kiépülhessen és magatartásukban is megnyilvánuljon az
esztétikai minõségekre való nyitottságuk és a mûalkotásokhoz való viszonyukban valamilyen szintû
egyéni megközelítésmódhoz (mûélvezeti alapképességhez) juthassanak
kialakuljanak bennük a természeti és a tárgyi környezet látható jelenségeiben a lényeges jegyek és a
strukturális törvényszerûségek meglátásának és képi megragadásának képességei
képessé válhassanak kifejezni és közölnivalóik értelmes, közérthetõ vizuális megjelenítésére, vizuális
információk értelmezésére, olvasására
értsék az anyag-forma-funkció összefüggésének jelentõségét és legfõbb törvényszerûségeit, képessé
váljanak az õket körülvevõ tárgyak használaton túli jelentésének felfogására
kiépüljenek bennük az információt megbecsülõ és azt kritikusan szemlélõ magatartás alapjai
legyenek kreatívak önkifejezési és ábrázolási problémák megoldásában, a megfelelõ térbeli, síkbeli
kompozíció, tárgy, tervezésében, megkonstruálásában
kiépülhessenek mérlegelõ, környezettudatos magatartásuk elemei
s mindezekkel alapvetõ vizuális kultúráltságra tegyenek szert.
Követelmény
Lásd a 10. évfolyam tantárgyi fõmoduljában!
Elõzmény
Az elõzõ évfolyamokra esõ tankönyvi ismeretanyag elsajátítása.
Tartalom
Vizuális nyelv
Képzõmûvészet
Vizuális kommunikáció
Tárgy és környezetkultúra
Feltételek
Lásd a Mûvészetek Feltételek c. rovatában és a tantárgyi fõmodul Erõforrások c. részében!
Továbbá:
Kötelezõ tankönyv
Látás és ábrázolás gimn. I-III. /Nemzeti Tankönyvkiadó/ g sz szk
Rajz II. / Nemzeti Tankönyvkiadó/ g sz szk
Mûalkotások elemzése gimn. I-III. /Nemzeti Tankönyvkiadó/ g sz szk
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Népmûvészet /Nemzeti Tankönyvkiadó/ g sz szk
Diasorozatok:
9085 Képzõmûvészet, rajz (Beke-féle)
Ajánlott:
894 Paul Cezanne
892 Gauguin
895 Van Gogh
893 E. Munch
879 Kalocsa népmûvészete
858, 859 Mátravidék népmûvészete I-II.
839 A magyar népi iparmûvészet remekei

Vizuális nyelv
párhuzamos

Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

6 óra

Cél
Ld. a fõmodulban (OKI96 ETE/BE/6-10).
Követelmény
A 9. évfolyam végén ismerje a tanuló a látási folyamat alapjellemzõit, legyen tisztában a tér-forma-és színlátás
törvényszerûségeivel.
Értse meg a kompozíciónak az ábrázolásban betöltött szerepét, fontosságát, a képi hatáselemek, motívumok
viszonylagosságát.
Törekedjék munkáit a tartalom figyelembevételével elrendezni, megkomponálni, döntéseit megindokolni.
Tudja összevetni a vizuális, a verbális és zenei kifejezés hasonlóságait, különbségeit, s tudja megállapításait
szóban ismertetni, példákra hivatkozni.
Tartalom
Kifejezés, alkotás
Kompozíciós és színvázlatok, tervvariációk készítése, megvitatása.
Tudatos tervezés, komponálás minden tantárgyi feladatban.
Összehasonlító elemzések*: A vizuális nyelv összefüggései a kifejezés más -, verbális és zenei - formáival. A
kompozíciós egység. Kompozíció a festészetben, a plasztikában, építészetben.
Befogadás, megismerés
A látás.** A fény és a szem. A színlátás, a térlátás.
Az optikai csalódások.
A tér. Az ember és a tér viszonya a mûalkotások tükrében.***
A tájtól a belsõ térig. Élettereink. A tér, mint környezet. Fiktív terek a fantasztikus filmekben, az elektronikus
médiában.
A forma. Jelenségek és törvényszerûségek a formák világában.
A geometriai alapformák. A formák származtatása és jellemzése.
A színek rendszerezése.
A színek hatása. A szín kifejezõ szerepe. A színek alkalmazása.
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A síkbeli ábrázolás és a térformálás elemei, hatásrendszerük, funkciójuk a különféle rendeltetésû vizuális
kommunikációban.****
Technikák
A tantárgyi munka különféle technikáinak vizsgálata a kifejezés és hatás szempontjából.
A textúra és a faktúra vizsgálatát célzó kísérletek, mûelemzések.
*Ezeket a témákat a fizika, **irodalom, ének-zene, ***a földrajz, mozgóképkultúra, ****informatika
tantárggyal összehangoltan is tárgyalhatjuk!

Kifejezés, képzõmûvészet
Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

párhuzamos

12 óra

Cél
Ld. a fõmodulban (OKI96 ETE/BE/6-10).
Követelmény
A 9. évfolyam befejezésekor legyenek a tanulónak egyéni ötletei a különféle kifejezési, megjelenítési,
kompozíciós kísérletekben, alkalmazza egyre önállóbban az eddig tanult képnyelvi eljárásokat.
Tudjon az alkotó és befogadó tevékenységben belsõ szemléletére, vizuális képzeteire, fogalmaira támaszkodni.
Legyen jártas a mûalkotás-elemzés neki legjobban megfelelõ módszerében, esztétikai ítéletalkotásban.
A tanult korok, korszakok és irányzatok legfõbb jellegzetességeit tudja saját szavaival minél önállóbban
ismertetni, jól ismerje a reprezentáns alkotásokat.
Legyen képes - tanári vezetéssel -, de egyre önállóbban a kor és a mûalkotás közötti összefüggések
megértésére. Törekedjék a mûvészettel való személyes viszony kialakítására.*
Jellemezze önállóság néhány képzõmûvészeti jellegû technika jártas használatában.
*Ezt a követelményt a történelem tantárgyak összehangoltan érvényesítsük!
Tartalom
Kifejezés, alkotás
Lelkiállapotok, elvont gondolatok kifejezésének kísérletei különbözõ ábrázoló eszközökkel (pl. csak színnel,
térplasztikával, sorozattal, esetleg fotóval, montázzsal.)
Önállóan választott mûalkotás bemutatása, elemzése.
Befogadás, megismerés
Mûvészettörténeti ismeretek, mûalkotások elemzése:
A XX. század külföldi és magyar mûvészete, a kortárs mûvészet példái.
A modern építészet (új anyagok és eljárások). A Bauhaus és az organikus építészet példái.
A grafika (egyedi és sokszorosító grafika, mélynyomás, magasnyomás, síknyomás vegyes eljárások, modern
médiumok).
A festészet (a táblaképfestészet és a festmény kilépése a térbe).
A szobrászat (hagyományos és új anyagok).
Az anyagszerûség törvénye, és átlépésének kérdései.
A különbözõ korok világképének tükrözõdése a mûvészetekben.
A mûelemzés módszerei: formai (kompozíciós vázlat, színvázlat, másolat) és tartalmi elemzés, a tartalom, az
anyag és a forma esztétikai összefüggései szempontjából.
Technikák
Az alkotás folyamata.
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Néhány különleges technika és alkotói módszer kipróbálása a kortárs mûvészet eljárásai, anyagai alapján, a
helyi lehetõségek szerint. (Pl. objektek, konstrukciók, installációk. Gipsz, papírmasé, plexi, hullámpapír.
Tusrajz, lavírozás, grottázs, szita stb.).
Értékelés
A képzõmûvészeti jellegû alkotómunkában és a mûvészeti ismeretek közvetítésében arra törekedjünk, hogy a
tanulók minél személyesebb viszonyba kerüljenek a mûvészettel. Késztessük õket egyéni ítéletalkotásra, adjunk
teret a kritikai hangnak, a választásnak, elutasításnak. Ugyanakkor segítsünk abban és várjuk el, hogy
véleményüket próbálják megindokolni, keressék, miért, miként hat rájuk vagy miért nem tetszik valamely
alkotás.
Igyekezzünk elérni, hogy legyen minden fiatalnak legalább néhány kedvelt mûalkotása, alkotómûvésze, akit
jobban ismer és értékel.
Mindezt csak akkor érhetjük el, ha a száraz oktatást kerülve a tanulókat partnerként kezeljük! Hogyha alkotói
élményeikre, a történelmi és a többi mûvészeti ágban szerzett ismereteikre támaszkodunk, a modern
mûvészettel való foglalkozás során az õ tapasztalataikra is apellálunk.
Céljaink eléréséhez - különösen ebben az életkorban - nélkülözhetetlen az eredeti mûvekkel való találkozás
élménye, ezért szervezzünk számukra múzeum- és kiállítás-látogatásokat, esetleg a környéken mûködõ
alkotómûvésszel, mûhellyel is ismertessük meg õket.

Vizuális kommunikáció
Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

párhuzamos

12 óra

Cél
Ld. a fõmodulban (OKI96 ETE/BE/6-10).
Követelmény
A 9. évfolyam befejezésekor legyen a tanuló minél önállóbb a grafikai, festõi, plasztikai tanulmányok
készítésében, ábrázolási témáit érdeklõdésének megfelelõen maga válassza meg.
Legyen jártas a tanult értelmezõ, szemléltetõ, magyarázó ábrázolásmódok és konvenciók alkalmazásában.
Rendelkezzék ábrázoló geometriai alapismeretekkel és a megértésükhöz, alkalmazásukhoz szükséges
szerkesztési és rekonstrukciós készséggel, térszemlélettel.
Ismerje a tömegkommunikáció lényeges vonásait, kezelje jelenségeit életkorának és egyéniségének megfelelõ
kritikai szemlélettel, törekedjék saját ítéletalkotásra.
Legyen jártas és többé kevésbé önálló a tanulmányok és a mûszaki jellegû ábrázolás technikáiban, tudjon
szabadon és pontosan, a szabályoknak megfelelõen is ábrázolni. Munkáiban törekedjék igényességre,
mûvességre.
Tartalom
Kifejezés, alkotás
Összetettebb térbeli, formai és színviszonyok tanulmányozása, a megvilágítás variálása és hatásának elemzése a
látványban.
Rekonstrukciók (vetületbõl térjelölõ rajzok vagy makettek).
Konkrét feladatok megoldása különféle konvenciók szerint.
Ábrázoló geometriai szerkesztések.
Befogadás, megismerés
A megismert mûvészettörténeti korok és az ábrázolási konvenciók összefüggései. Az ismeretek rendezése és
gyakorlása:
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A Monge vetületi rendszer.
A Kavalier axonometria
Ábrázoló geometria: A pont, az egyenes és a sík ábrázolása. A palást kifejtése.
A reklámok mûfajai, kifejezõeszközeik, hatásrendszerük elemzése.
Technikák
Az ismert és újabb technikák alkalmazása az adott feladatok és lehetõségek szerint (világítástechnika).

Tárgy és környezetkultúra
párhuzamos

Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

7 óra

Cél
Ld. a fõmodulban (OKI96 ETE/BE/6-10).
Követelmény
A 9. évfolyam befejezésekor legyen a tanuló képes a megismert kézmûves mûvészeti ág nyelvén és
hatásrendszerében gondolkodva tárgyat tervezni és elkészíteni.
Tudja meghatározni a tárgy rendeltetését, felmérni az anyagszükségletet, elõkészíteni és végigvinni az alkotó
folyamatot önellenõrzéssel, az eredmény értékelésével.
Legyen a tanuló képes -tárgymûvészeti ismeretei alapján- a kulturális környezet és a konkrét tárgy stílusa,
minõsége közötti összefüggés felismerésére.*
Legyenek rendszerezett ismeretei a magyar népi tárgyalkotó mûvészetrõl és építészetrõl, ismerjen példákat más
népek tárgykultúrájából is.
Formálódjanak a tárgytervezés során beleélõ, tervezõ és kivitelezõ készségei, lelje örömét az alkotásban.
Törekedjék szakszerûségre, igényes kivitelezésre.
Legyen jártassága az eszközök, kéziszerszámok használatában.
Ezeket a követelményeket a technika és a *történelem tantárggyal összehangoltan érvényesítsük!
Tartalom
Kifejezés, alkotás
Tervezés, konkrét célú alkotás (pl. tárgy saját maga vagy családtagja számára) valamely kézmûves eljárással.
Az elképzelés tervszerû megvalósítása.
Befogadás, megismerés
Templom és temetõ a népmûvészetben. A néprajzi tájegységek áttekintése (Alföld, Felföld, Dunántúl, Erdély).
A kézmûvesség ágai (kerámia, fémmûvesség, textilmûvesség, bõrdíszmûvesség, üvegmûvészet,
könyvmûvészet).
A gyakorlatban is megismertethetõ kézmûves ágak sajátos kifejezõeszközeinek elemzése.
Technikák
Alkotói folyamat végigvitele egy kézmûves technikában. (Pl. kerámia egy õsi technikával, szövés, fafaragás,
tûzzománc.)
Anyagmegmunkálás, szerelés, építés.

Vizuális kultúra 10.
Szerkezet:

soros

Mûvészetek

Részei
Vizuális nyelv
Kifejezés, képzõmûvészet
Vizuális kommunikáció
Tárgy és környezetkultúra

203

204. oldal
205. oldal
205. oldal
207. oldal

Óraszám
Iskolai:
37 óra
Tanítási ciklus
1 óra / 1 hét
Cél
Látáskultúra 10.
A célokat lásd a 9. évfolyam fõmoduljában.
Követelmény
Az 10. évfolyam befejezéséig el kell érni, hogy
a tanuló legyen tisztában a vizualítás szerepével az életben, törekedjék saját vizuális kultúráltságának
megalapozására, s ez nyilvánuljon meg ítéleteiben, tetteiben is
alakuljanak ki a tanuló egyéni adottságainak megfelelõ vizuális nyelvi készségei, képalkotó (grafikai,
festõi) és plasztikai képességei
bátran kísérletezzen az önkifejezés mûvészeti jellegû lehetõségeivel, legyen képes látványok, jelenségek,
érzelmek, elvont gondolatok térbeli és síkbeli kifejezésére
rendelkezzen a megfigyelés, a vizuális megjelenítés, elemzés, értelmezés, leírás, ítéletalkotás
képességeivel a jelenségek, tárgyak, ábrák és mûalkotások megismerésében, befogadásában
legyen tisztában a legfontosabb síkbeli és térbeli ábrázolási konvenciókkal, tudja az ilyen ábrákat
olvasni, s mindezt alkotásaiban minél önállóbban alkalmazni
rendelkezzen alapvetõ mûvészetismerettel, tudja a tanult mûvészettörténeti tényeket a történelmi
ismerettel és idõbeliséggel összekapcsolni, értse meg, ismerje fel a mûalkotás és kora közötti
összefüggéseket
alakuljon ki benne érdeklõdés, nyitottság a vizuális mûvészetek iránt, ismerje azok mûfajait, legyen
kíváncsi a kortárs mûvészetre is
rendelkezzék alapvetõ tájékozottsággal a tárgy- és környezetkultúra kérdéseiben, jellemezze kritikus
magatartás, jelenjenek meg környezetszemléletében a tudatosság elemei
legyen tájékozottsága arról, hogy a vizualitásnak, az ábrázolóképességnek, a kreativitásnak milyen
pályákon van kitüntetett szerepe
a Látáskultúra tantárgy keretében szerzett saját ismereteit, jártasságait, képességeit mérlegelni tudja,
vegye figyelembe és hasznosítsa a pályaválasztás során.
Mindezek alapján zárja elfogadható eredménnyel a 10. évfolyamot, s ha választotta, feleljen meg jól az
alapvizsga követelményeinek.
Tartalom
Vizuális nyelv
Képzõmûvészet
Vizuális kommunikáció
Tárgy és környezetkultúra
Feltételek
Lásd a Mûvészetek Feltételek c. rovatában és a tantárgyi fõmodul Erõforrások c. részében!
Továbbá:
Kötelezõ tankönyv
Látás és ábrázolás gimn. I-III. /Nemzeti Tankönyvkiadó/ g sz szk
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Rajz II. /Nemzeti Tankönyvkiadó/ g
Mûalkotások elemzése gimn. I-III. g szk
Népmûvészet /Nemzeti Tankönyvkiadó/ g sz szk
Diasorozatok:
9085 Képzõmûvészet, rajz (Beke- féle)
9086 Esztétikai érték a képzõmûvészetben
Ajánlott:
9041, 9042, 9043, 9044 Életmódtörténet (Képek az emberek életébõl)

Vizuális nyelv
párhuzamos

Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

6 óra

Követelmény
A 10. évfolyam befejezésekor legyen a tanuló tisztában a szem mûködésével, a látás folyamatának alapjaival, a
látás és a gondolkodás legfõbb összefüggéseivel.
Értse a vizuális nyelv szerepét a kifejezésben és a közlésben, tudja alkalmazni adott feladatok megoldásában és
saját céljai szerint.
Tudja gondolatait értelmesen látható formába önteni, megkomponálni, s törekedjék a célnak legjobban
megfelelõ anyag, technika és hatásrendszer kiválasztására.
Ismerje a természeti és az épített terek emberre gyakorolt hatásának tipikus eszközeit és hatáselemeit.
Legyen jártas a színek világának alapvetõ törvényszerûségeiben, legyen kialakult színízlése és törekedjék saját
színvilágát ennek megfelelõen alakítani.
Tisztelje, tartsa fontosnak az emberi testet, legyen tisztába annak legfõbb formai, szerkezeti és karakterbeli
jellemzõivel.
Tartalom
Kifejezés, alkotás
A vizuális nyelv, a grafikai, a festõi a téri és plasztikai kifejezésmódok, a tantárgy tanulása során elsajátított
formakincs változatos alkalmazása a kifejezésben és a különféle feladatok megoldásában.
Befogadás, megismerés
A szem szerkezete és mûködése. A látás és gondolkodás.
Sokarcú épített terek. A külsõ és a belsõ tér kapcsolata. Tér a kompozícióban.
Az emberi test, mint forma. Arányrend, szimmetria, mozgás a térben. Mozgás a kompozícióban.
A színek tulajdonságai. A szín- és tónusviszonylatok. Harmóniák, kontrasztok. A színek szerepe a
mûalkotásban, reklámban, tárgykultúrában, épített környezetben, a színpadi hatásban (színszimbolika, érzelmi
jelentés, lélektani hatás).
A szín és a forma viszonya. A színek önállósulása a modern mûvészetben.
Az anyagszerûség, a felülethatás kérdései.
Technikák
A megismert és alkalmazott eljárások vizsgálata az anyagszerûség és a faktúra szempontjából. Kísérletezés az
anyagokkal egyéni ötletek alapján.
Értékelés
A felsorolt ismeretek tapasztalati alapját a többi képzési terület tevékenységei adják, a gyakorló feladatokat a
tankönyvek alapján végezzük, az ismereteket önálló órákon rendszerezzük.
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Kifejezés, képzõmûvészet
Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

párhuzamos

12 óra

Követelmény
A 10. évfolyam befejezésekor legyen a tanuló képes a megismert grafikai, festõi és plasztikai kifejezésmódok
kreatív, önálló felhasználására személyes beállítódás szerinti témában, mûfajban, technikában.
Támaszkodjék belsõ szemléletére, vizuális felkészültségére az alkotó és befogadó tevékenységben egyaránt.
Személyes tapasztalatai és mûvészetismerete alapján váljon képessé esztétikai minõségek felismerésére és
egyéni módú megítélésére, tudjon egy-egy választott mûalkotást önállóan, korának bemutatásával együtt,
többféle eljárással, elemezni, ismertetni.
Legyen tájékozott a mûvészettörténet nagy korszakaiban.
Ismerjen fel és nevezzen meg adott korokat és irányzatokat reprezentáló mûalkotásokat minden tanult
mûfajban.
Értse a kor és a mûalkotás tartalma, stílusa közötti összefüggéseket, törekedjék más tantárgyban szerzett
ismeretit ebben is hasznositani.*
Törekedjék az alkotói folyamat megértésére, támaszkodva személyes élményeire, ismerjen alapvetõ alkotói
módszereket (kísérletezés, vázlatok, tervek készítése, kivitelezés korrektúra, értékelés, kritika).
Legyen jártas és önálló néhány megismert ábrázolástechnikai eljárásban, egyéni megoldások alkalmazásában,
tisztelje, értékelje az anyagot, legyenek tapasztalatai az anyagszerûség kérdéseirõl.
*Ezt a követelményt a történelem tantárggyal összehangoltan érvényesítsük!
Tartalom
Kifejezés, alkotás
Életérzés, elvont gondolatok, belsõ világ kifejezésének kísérletei különbözõ eszközökkel, egyéni
megoldásokkal (pl. önjellemzés színnel, álmok, zenei élmények feldolgozása, stb.).
Befogadás, megismerés
A XX. századi és kortársi alkotások közös és önálló elemzései az anyag-forma-tartalom egysége, a mû és a kor
összefüggése szempontjából.
Beszélgetések a képzõmûvészet és más mûvészeti ágak kapcsolatáról, a látványra, fényhatásokra is építõ
komplex mûvészeti ágakról (film, színház, tánc, pantomim, zenei produkciók).*
Technikák
Néhány különleges technika és komplex alkotói módszer kipróbálása. (Pl. happening, installációk,
konstrukciók, szériák stb. a helyi lehetõségek szerint).
*Ezeket a témákat az éne-zene, tánc és dráma, irodalom és a mozgóképkultúra tantárggyal összehangoltan
tárgyaljuk.
Értékelés
Lásd a 9. évfolyamnál!

Vizuális kommunikáció
Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

párhuzamos

12 óra
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Követelmény
A 10. évfolyam befejezésekor -ábrázolásbeli tanulmányai alapján legyenek a tanulónak ismeretei a térnek, mint
emberi környezetnek a természetérõl.
Legyen tájékozott a természeti (makro- és mikrovilág*) és az emberalkotta formák világában, értse azok
törvényszerûségeit, tudja jellemzõiket képileg megragadni, kifejezni.
Legyen jártas a tér és a formavilág megjelenítésének kötetlenebb és konvencionális eljárásaiban.
Ismerje fel a vizuális kommunikáció speciális funkcióját a biológia, a földrajz, a történelem, s más mûveltségi
területek tudásanyagának rögzítésében, közvetítésében.
Ismerje a vizuális információ különféle módjait, tudja megkülönböztetni rendeltetés és megformálás
szempontjából a mûvészi, a köznapi, a tudományos és a mûszaki megjelenítést.
Ismerje és jártasan alkalmazza a vetületi, az axonometrikus és a perspektivikus ábrázolási rendszerek alapjait.
Készségszinten olvassa az ábrázolási rendszerek nyelvén közölt iskolai tananyag és az ábrázolási feladatok
információit.
Legyen képes a tömegkommunikáció vizuális közléseinek helyes értelmezésére, kritikus megítélésére,
törekedjék tudatos választásra, döntéseinek indoklására.
A tanult ábrázoló, közlõ eljárások, technikák mellett ismerje a korszerû médiát -, legyen tájékozottsága a fotó, a
film, a televízió, a video, a holográfia és a számítógép ábrázolási lehetõségeirõl.**
Amennyiben lehetséges, ismerje meg gyakorlatban is a modern média valamelyikét.
Legyen jártas a mûszaki jellegû ábrázolás technikájában, jellemezze munkáit a mûvességre, az igényes, gondos
kivitelezésre törekvés.
Ezt a követelményt a *biológia, **a mozgóképkultúra és az informatika tantárgyával összehangoltan
érvényesítsük!
Tartalom
Kifejezés, alkotás
Tanulmányok a tér, a formák és a színek világában létezõ törvényszerûségek, térbeli, színbeli viszonylatok,
struktúrák vizsgálatára. (Nagy téregyüttesek, tájak, nagyméretû formák mellett a mikrovilág tanulmányozása,
mikroszkóp alapján készült rajzok készítése is.)
Az emberi alak grafikai, festõi és plasztikai tanulmányozása.
Az ábrázolási rendszerek gyakorlása különféle önálló szerkesztési és rekonstrukciós feladatokban.
Tervezett esemény, fiktív történet képes forgatókönyvének tervezése, elkészítése. Mozgás, hang, fény és
statikus látványelemek együttes alkalmazása (pl. színpadi produkcióban, az iskolai kiállítás keretében, esetleg
mozgóképes gyakorlatokhoz kapcsolódva).
Befogadás, megismerés
Az elõzõ évfolyamokban szerzett tapasztalatok, ismeretek összegzése, rendszerezése:
A nézõpont. A térélmény. A térhatás szerepe a mûvészi kifejezésben (képzõmûvészeti, fotó, film- szín- és
táncmûvészeti alkotásokban)*.
A fény és az árnyék. A megvilágítás és a vizuális hatás összefüggései.*
A formák világa (hatalmas és végtelenül kicsi, szabályos és szabálytalan, geometrikus, természeti és
mesterséges, formák, arányok, tagoltság, felépítés, szimmetria, szerkezet stb.).**
A tapasztalati látszattan és a perspektíva. Testek síkmetszése, áthatások, árnyékvetés.
A rekonstrukció szerepe és eljárásai (vetület alapján térjelölõ rajzok, makettek készítése).
A képírás, fogalomírás, hangírás. A tanult mûvészeti korokhoz kapcsolható írás és betûtípusok. A tipográfia
néhány eljárása.
A személyiség önkifejezésének vizuális lehetõségei (a gesztusoktól a külsõ megjelenésig). Az öltözködés és a
tárgyak jel szerepe.
Technikák
Az eddig nem alkalmazott technikák megismerése adott feladatok függvényében (testfestés, jelmezek,
világitástechnika, elektronikus média) a lehetõségek szerint.
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Ezeket a témákat a *biológia, ** az irodalom és a mozgóképkultúra tantárgyaival összehangoltan tárgyaljuk!

Tárgy és környezetkultúra
párhuzamos

Szerkezet:
Óraszám
Iskolai:

7 óra

Követelmény
A 10. évfolyam befejezésekor jellemezze a tanulót empátia a probléma felismerésben, tájékozottság a terv
kiválasztásában, tudatosság a tervezésben, szakszerûség a kivitelezésben.
Legyen képes adott kor és társadalom gondolkodásmódja, kultúrája valamint tárgy- és környezetkultúrája
közötti összefüggés felismerésére.
Alakuljon ki valamilyen szintû egyéni állásfoglalása a természeti, épített és tárgyi környezetrõl, benne saját
igényeirõl és felelõsségérõl. Tudja mindezt szavakkal elmondani.*
Legyen jártas a tanult kézmûves és tárgyalakító eljárásokban, eszközök és szerszámok használatában.
Tudja indokolni is tárgyalkotási céljainak legjobban megfelelõ technika megválasztását, döntéseiben legyen
minél önállóbb.
Ezeket a követelményeket a * földrajz és a technika tantárggyal összehangoltan érvényesítsük!
Tartalom
Kifejezés, alkotás
Egyéni elképzelések tervszerû megvalósítása (pl. furcsa, szokatlan tárgyak, plasztikus reklámtárgyak,
hordozható jelképek készítése).
Befogadás megismerés
Más kultúrához tartozó népi alkotások példáinak elemzése.
Az iparmûvészet, a design.
A tárgy, mint a modern vizuális mûvészeti alkotás eleme (mobilok, objektek, tárgykarikatúrák, fantasztikus
tárgyak, installációk stb.).
A környezetkultúráról. Az iskolának, mint összetett környezeti hatásrendszernek az elemzése (adatgyûjtés,
rendezés, alaprajzok, távlati rajzok, tanulmányok, fotók készítése, a környezõ táj és az épület összefüggései a
lehetõségek függvényében stb.).
Technikák
Grafika, mûszaki jellegû szerkesztések, makettkészítés, fotózás, fénymásolás.
Anyagmegmunkálás a terveknek megfelelõen.
Szokatlan anyagkombinációk, tárgykonstrukciók eljárás-variációk.

