
MŰVÉSZETEK – ÉNEK-ZENE

A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, az igényes
zene bemutatása és megszerettetése, kulcsot adva a tanulóknak az éneklésen, zenélésen ke-
resztül történő megismeréshez, megértéshez. 

A közös éneklés, muzsikálás élményének megteremtésén túl, melynek révén megvaló-
sul a befogadás és az önkifejezés, valamint az egymásra figyelés harmóniája, hangsúlyt kap a
közvetlen cselekvés, alkotás, önkifejezés folyamata, mely színesíti a fantáziát, formálja az íz-
lést.

A zenei jelrendszerek megismerése és alkalmazása a zene megértését, befogadását segí-
ti. A magyar népzene, a nemzeti hagyományok, a zenetörténeti korszakok legfontosabb jel-
lemzőinek megismerésén keresztül önálló zenei világkép alakul ki, fejlődik a kritikai képes-
ség, a nemzeti identitástudat.

11–12. osztályokban, bár énekes és generatív tevékenységekhez kapcsolódóan, de to-
vább folytatódik a hangsúly áthelyeződése a befogadói kompetenciák irányába. 

A zenei nevelés célja is átalakul, előtérbe kerül a zene önálló értelmezésének segítése.
Cél, hogy a tanulók a zenei műalkotások megismerése révén helyesen tájékozódjanak korunk
kulturális sokszínűségében, értelmezni tudják a zene különféle funkcióit, valamint a médiában
és a filmművészetben betöltött szerepét. Elvárás, hogy zenei dokumentumok gyűjtésével fej-
lődjön rendszerezési és feldolgozási készségük, képesek legyenek önálló vélemény, értékelés
megfogalmazására. 

A zenehallgatás feladata elsősorban a tájékozódás, az összefüggések, a zenei fejlődés
láttatása, az önálló gyűjtőmunkára és véleményalkotásra késztetés. Szerepe a művek megis-
merésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás szándékának erősítése.

Általánosságban véve:  a Nemzeti  alaptantervben megfogalmazott  fejlesztési  követelmé-
nyek alapján minden órának része az éneklés, megfelelő egyensúlyban a zenei írás és kottaol-
vasás, a zenei generatív készségek fejlesztése és fenntartása, valamint a zenehallgatás kapcsán
nyert zenei ismeretek, kompetenciák, az esztétikai fogékonyság bővítése. 

A zenepedagógiai tevékenység részben a tanulók iskolában, részben az iskolán kívül
szerzett zenei tapasztalataira, zenei élményeire, illetve, adott esetben, zenei gyakorlatára épül.
A személyi és szervezeti adottságok feltételei szerint ösztönzi a tanulókat énekkar(ok)ban és
más önszerveződő zenei együttesekben való részvételre. Támogatja a közös zenei élménye-
ken, hangversenyeken, táncházakban való részvételt.

A tematikai  egységek és a közműveltségi tartalmak az oktatás gyakorlatában átfedik
egymást. A fejlesztési célok a tanítás során mindig az előző ismeretanyagra, elért fejlesztésre
építve, komplex módon jelennek meg. 

Az ének-zene tantárgy a Nemzeti alaptantervben meghatározott fejlesztési területek, ne-
velési célok közül az alábbiak megvalósításához járul hozzá hatékonyan: 

– erkölcsi nevelés (az emberi kapcsolatok normáinak és szabályainak elfogadása és a
cselekvés mércéjévé tétele);

– nemzeti öntudat, hazafias nevelés (hagyományok, ünnepek, szokások ismerete, kü-
lönböző kultúrákkal való ismerkedés és azok tisztelete); 

– állampolgárságra és demokráciára nevelés (önmaguk elhelyezése a közösségben, a
szabályok fontosságának megértése, a tanulótársak, a szűkebb-tágabb közösség ön-
kéntes aktivitással történő segítése); 

– az önismeret és társas kultúra fejlesztése (kommunikációs képességek, a társakkal
való együttműködés képessége, a mások iránt érzett felelősség és empátia); 



– testi és lelki egészségre nevelés (kiegyensúlyozott  és harmonikus személyiség fej-
lesztése, a mozgással erősített testtudat, érzelmi intelligencia); 

– médiatudatosságra  nevelés  (választékosság,  fejlett  ízlésvilághoz  tartozó  szelekciós
képesség, motiváció az értékes médiatartalmak befogadására). 

A kulcskompetenciák fejlesztésében az ének-zene tárgy az alábbiakhoz járul hozzá a maga
eszközeivel: 

– esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség; 
– anyanyelvi kommunikáció; 
– idegen nyelvi kommunikáció 
– matematikai kompetencia;
– digitális kompetencia 
– szociális és állampolgári kompetencia;
– kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia;
–  hatékony, önálló tanulás 

11. ÉVFOLYAM
Éves óraszám: 72

Tematikai
egység/

Fejlesztési cél
Zenei reprodukció – Éneklés

Órakere
t 22 óra

Előzetes tudás
Korábbi években megszerzett kompetenciák, ismeretek, zenei 
élmények, népzenei és műzenei szemelvények elsajátítása során 
kialakult éneklési készségek.

A tematikai
egység nevelési-
fejlesztési céljai

Az éneklési készség fejlesztése a tanult dalanyagon keresztül. 
Dalkincsbővítés, hangképzés. Stílusos, kifejező éneklés helyes 
énektechnikával.

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok

Éneklési készség fejlesztése:
Beéneklő gyakorlatok az óra eleji ismétlés, az alkalmazó rögzítés
anyagához kapcsolódóan.
Éneklés szöveggel, az anyag nehézségétől függően szolmizálva 
is, g-f” hangterjedelemben.
Kifejező előadásmód, helyes frazeálás.

Többszólamú éneklési készség fejlesztése:
Egyszerű két-, esetleg háromszólamú művek/műrészletek/káno-
nok, népdalfeldolgozások megszólaltatása.

A daltanítás módszerei:
– Hallás utáni daltanítás.
– Daltanulás kottaképről előkészítve.

Zenei anyag:
Tanévenként 8-10 népdal, népzenei anyag:
A magyar népzene történeti rétegei Paksa Katalin felosztása sze-
rint (Paksa Katalin: Magyar népzenetörténet, Balassi Kiadó, 

Magyar nyelv és 
irodalom: 
szövegelemzés, költői 
képek, szimbólumok.

Idegen nyelv: énekes 
anyag eredeti nyelven.

Etika: dalanyag 
tartalmának üzenete.



2008.)
Jeles napok, ünnepi szokásdalok (Magyar Népzene Tára II.)
Táncházak dalai

Tanévenként 8-10 mű, műrészlet a zenetörténeti stíluskorszakok 
szemelvényeiből válogatva.

További művek az aktuális tevékenységhez kapcsolódóan:
– ballagás, szerenád,
– táncház,
– koncert,
– névnapköszöntő,
– nemzeti ünnepek, iskolai ünnepélyek,
– évfordulók.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Jeles napok, ünnepi szokásdalok. Táncházak dalai.
Ballagás, szerenád, táncház, koncert, névnapköszöntő, nemzeti 
ünnepek, iskolai ünnepélyek, évfordulók.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Zenei befogadás I.
A befogadói kompetenciák fejlesztése

Órake-
ret 15

óra

Előzetes tudás

Korábbi évek során megszerzett kompetenciák, nyitott hozzáállás, 
zenei emlékek, tapasztalatok, koncertélmények.
Fejlett formaérzék, hangszínhallás. A tanulók ismerik a hangszerek 
és énekhangok, a zenei együttesek hangszínét, alapvető jellegzetes-
ségeit.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési

céljai

A zene különféle funkcióinak, valamint a médiában és a filmművé-
szetben betöltött szerepének, megjelenésének értelmezése.
Énekstílusok megkülönböztetése, énekes és hangszeres előadásmó-
dok egyező és eltérő vonásainak feltárása, vélemény, értékelés meg-
fogalmazása.
Zenei dokumentumok gyűjtése, a rendszerezés és feldolgozás kész-
ségének fejlesztése, valamint önálló beszámoló készítése IKT-eszkö-
zökkel.

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok

Intellektuális munka:
Partitúrakövetés.
A zene stiláris és formai elemzése. Jellem- és karakterábrázolás.
Zeneszerzők életpályája, alkotói tevékenysége.
A zene szerepének (kommunikatív, szórakoztató, közvetítő, re-
laxáló, preventív, terápiás stb.) meghatározása.
Énekstílusok megkülönböztetése, énekes és hangszeres előadás-
módok egyező és eltérő vonásainak feltárása, önálló vélemény, 
értékelés megfogalmazása.

Ismeretszerző tevékenység önálló vagy csoportos gyűjtőmunka 

Magyar nyelv és iroda-
lom: a zene irodalmi 
kapcsolódásai. Jellem- 
és karakterábrázolás. 
Önálló véleménynyilvá-
nítás, értékítélet.

Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek: zeneirodalmi alkotá-
sok történelmi összefüg-



keretében, az infokommunikációs technológia (IKT) alkalmazá-
sával. Témakörök:

Zene és történelem:
– Biblia és zene;
– görög és római mitológiai történetek a zenében;
– magyar és világtörténelmi események;
– történelmi portrék.

Zene és irodalom:
– bibliai, mitológiai történetek;
– mese;
– költészet;
– elbeszélés, regény;
– dráma.

Zene és nyelv:
– prozódia;
– vokális művek eredeti nyelven és magyar fordításban, 

magyar szöveggel.
Zene és környezetünk:

– állatok;
– növények;
– természeti környezet.

Zene és matematika:
– arányok;
– szimmetria, aszimmetria, párhuzam, tükrözés;
– számsorok.

Zene és vizuális kultúra:
– képek, tárgyak, építmények.

Zene és mozgás:
– tánc, balett, musical.

Zene és előadóművészet:
– előadóművészi életpályák;
– énekstílusok összehasonlítása;
énekes és hangszeres előadásmódok összevetése.
Hangszerismeret:
Az egyes hangszercsoportok jellemzői
A klasszikus zenei formák
- periódus
- két-és háromtagú formák
- szonátaforma
- rondóforma
Hangszerismeret
ütős, fúvós, vonós, pengetős és billentyűs hangszerek jel-
lemzői

gései.

Idegen nyelv: eredeti 
nyelvű zenei példák 
megértése.

Vizuális kultúra: zene-
irodalmi alkotások mű-
vészettörténeti összefüg-
gései.

Informatika: információ-
gyűjtés az internet segít-
ségével. Prezentáció ké-
szítése.

Kulcsfogalmak/ fo-
galmak

Elemzés, jellem- és karakterábrázolás, zeneszerző-portré, alkotói te-
vékenység.
A zene kommunikatív, szórakoztató, közvetítő, relaxáló, preventív, 
terápiás stb. funkciója.
Énekstílus, előadásmód.



Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Zenei befogadás II.
Zenehallgatás

Órake-
ret 35

óra

Előzetes tudás
A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök átélésének 
és értelmezésének képessége. A korábban tanult zeneművek részlete-
inek felismerése.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési

céljai

A befogadói kompetencia erősítése, az ismeretek kronológiai 
rendszerezésével. Zenében való tájékozottság, értékalkotás. Elemzés,
szintetizálás véleményalkotás folyamán. Érvelés és vitakultúra 
fejlesztése.
A zenehallgatás célja elsősorban a tájékozódás, az összefüggések, a 
zenei fejlődés láttatása, az önálló gyűjtőmunkára és 
véleményalkotásra késztetés. A művek megismerésén, elemzésén 
keresztül a kultúrabefogadás szándékának erősítése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok

ZENEHALLGATÁSI ANYAG
Az osztály énekes tevékenységeihez, valamint a befogadói kom-
petenciák fejlesztéséhez kapcsolódóan, többféle előadásban is:

Népzene:
Források:
Kallós Archívum, Bartók Archívum, Pátria CD-rom, Magyar 
Népzenei Antológia DVD-rom, Magyar Népzene 1-2. (szerk. 
Rajeczky Benjamin), Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje – 
CD melléklet 1-10. stb.

- A zene eredete
- Az ókori kultúrák zenéje (Kína, India Egyiptom, Róma, 

Görögország)
- Zene a középkorban, a kottaírás kezdetei (ars nova, ars 

antiqua)
- A reneszánsz zene (Lassus és Palestrina)
- A barokk zene (Vivaldi, Händel és Bach művészete)
- Zene a klasszicizmus idején (Haydn, Mozart és Beetho-

ven zenéje)

Klasszikus zeneirodalmi szemelvények a középkor, a reneszánsz,
a barokk korból, a XX. század és napjaink zenéjéből:
Lassus, O.: Matona mia cara (Zsoldos szerenád)
Monteverdi, C.: Arianna – Lamento d'Arianna (Arianna lamen-
tója)
Monteverdi, C.: Lasciatemi morire – madrigál
Bach, J. S.: h-moll szvit
Corelli, A.: La Folia
Purcell, H.: Dido és Aeneas – Dido búcsúja
Beethoven, L. van: VII. szimfónia, A-dúr II. tétel
Haydn, J.: Teremtés (Die Schöpfung) – részletek

Magyar nyelv és iroda-
lom: a zene irodalmi 
kapcsolódásai. Jellem- 
és karakterábrázolás. 
Önálló véleménynyilvá-
nítás, értékítélet.

Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek: zeneirodalmi alkotá-
sok történelmi összefüg-
gései.

Idegen nyelv:
eredeti nyelvű zenei pél-
dák megértése.

Vizuális kultúra: zene-
irodalmi alkotások mű-
vészettörténeti összefüg-
gései.

Informatika: információ-
gyűjtés az internet segít-
ségével. Prezentáció ké-
szítése.



Mozart, W. A.: Requiem – részletek
Mozart, W. A.: Varázsfuvola – részletek

A zenehallgatási anyag feldolgozásának szempontjai:
– történelmi háttér, adott stíluskorszak jellemzői,
– a zeneszerző jelentősége az adott műfaj 

fejlődéstörténetében,
– a kiválasztott mű zenei jellemzői,
– a libretto, a szereplők és ábrázolásuk,
– a drámai kifejezés zenei eszközeinek megfigyelése,
– különböző interpretációk.

A zenehallgatás történhet élő zenei bemutatással, vagy felvétel-
ről (audio, video).
A felsorolás a minimális követelményeket határozza meg. A ze-
neművek megadott listája a tanár egyéni választása alapján bő-
víthető. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az 
ének-zene óra keretei között csak részletek meghallgatására van 
mód. A megfelelő részletek kiválasztásához a fejlesztési célok-
nál meghatározott tartalmak adnak iránymutatást.

Kulcsfogalmak/ fo-
galmak

Zeneszerzők, műfajok, formák, ismeretek a zenehallgatási anyaghoz 
kapcsolódva.

A fejlesztés várt
eredményei a két
évfolyamos ciklus

végén

A tanulók képesek tanévenként 8-10 népzenei, valamint 8-10 műze-
nei idézetet részben kottából, részben emlékezetből, csoportosan elő-
adni.
Képesek kifejezően, egységes hangzással, tiszta intonációval énekel-
ni, és új dalokat megfelelő előkészítést követően, hallás után megta-
nulni.
Képesek egyszerű két- és háromszólamú kórusműveket vagy azok 
részleteit, kánonokat, népdalfeldolgozásokat megszólaltatni.
Felismerik a műfajok, a formák, a zenei kifejezések és a zenei eszkö-
zök közötti összefüggéseket.
Ismerik és értelmezik a kottakép elemeit és az alapvető zenei kifeje-
zéseket.
A zenei korszakokból kiválasztott zeneművek közül 35-40 
alkotást/műrészletet ismernek és felismernek.
A zenei műalkotások megismerése révén helyesen tájékozódnak ko-
runk kulturális sokszínűségében.
Alapvető ismeretekkel rendelkeznek a zenetörténet (kronológia), a 
társművészetek és az ének-zene kapcsolódásáról.
Zenei ízlésük kifinomul, különbséget tudnak tenni a különféle ének-
stílusok, énekes és hangszeres előadásmódok között. Képesek véle-
ményformálásra.

Tárgyi feltételek:
– Szaktanterem pianínóval vagy zongorával



– Ötvonalas tábla
– Ritmushangszerek
– Jó minőségű CD- és DVD-lejátszó, erősítő, hangszórók
– Számítógép internetkapcsolattal, projektorral
– Hangtár
– Kottatár

12. ÉVFOYLAM
Éves óraszám: 64

Tematikai
egység/

Fejlesztési cél
Zenei reprodukció – Éneklés

Órakere
t 20 óra

Előzetes tudás
Korábbi években megszerzett kompetenciák, ismeretek, zenei 
élmények, népzenei és műzenei szemelvények elsajátítása során 
kialakult éneklési készségek.

A tematikai
egység nevelési-
fejlesztési céljai

Az éneklési készség fejlesztése a tanult dalanyagon keresztül. 
Dalkincsbővítés, hangképzés. Stílusos, kifejező éneklés helyes 
énektechnikával.

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok

Éneklési készség fejlesztése:
Beéneklő gyakorlatok az óra eleji ismétlés, az alkalmazó rögzítés
anyagához kapcsolódóan.
Éneklés szöveggel, az anyag nehézségétől függően szolmizálva 
is, g-f” hangterjedelemben.
Kifejező előadásmód, helyes frazeálás.

Többszólamú éneklési készség fejlesztése:
Egyszerű két-, esetleg háromszólamú művek/műrészletek/káno-
nok, népdalfeldolgozások megszólaltatása.

A daltanítás módszerei:
– Hallás utáni daltanítás.
– Daltanulás kottaképről előkészítve.

Zenei anyag:
Tanévenként 8-10 népdal, népzenei anyag:
A magyar népzene történeti rétegei Paksa Katalin felosztása sze-
rint (Paksa Katalin: Magyar népzenetörténet, Balassi Kiadó, 
2008.)
Jeles napok, ünnepi szokásdalok (Magyar Népzene Tára II.)
Táncházak dalai

Magyar nyelv és 
irodalom: 
szövegelemzés, költői 
képek, szimbólumok.

Idegen nyelv: énekes 
anyag eredeti nyelven.

Etika: dalanyag 
tartalmának üzenete.



Tanévenként 8-10 mű, műrészlet a zenetörténeti stíluskorszakok 
szemelvényeiből válogatva.

További művek az aktuális tevékenységhez kapcsolódóan:
– ballagás, szerenád,
– táncház,
– koncert,
– névnapköszöntő,
– nemzeti ünnepek, iskolai ünnepélyek,
– évfordulók.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Jeles napok, ünnepi szokásdalok. Táncházak dalai.
Ballagás, szerenád, táncház, koncert, névnapköszöntő, nemzeti 
ünnepek, iskolai ünnepélyek, évfordulók.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Zenei befogadás I.
A befogadói kompetenciák fejlesztése

Órake-
ret 13

óra

Előzetes tudás

Korábbi évek során megszerzett kompetenciák, nyitott hozzáállás, 
zenei emlékek, tapasztalatok, koncertélmények.
Fejlett formaérzék, hangszínhallás. A tanulók ismerik a hangszerek 
és énekhangok, a zenei együttesek hangszínét, alapvető jellegzetes-
ségeit.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési

céljai

A zene különféle funkcióinak, valamint a médiában és a filmművé-
szetben betöltött szerepének, megjelenésének értelmezése.
Énekstílusok megkülönböztetése, énekes és hangszeres előadásmó-
dok egyező és eltérő vonásainak feltárása, vélemény, értékelés meg-
fogalmazása.
Zenei dokumentumok gyűjtése, a rendszerezés és feldolgozás kész-
ségének fejlesztése, valamint önálló beszámoló készítése IKT-eszkö-
zökkel.

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok

Intellektuális munka:
Partitúrakövetés.
A zene stiláris és formai elemzése. Jellem- és karakterábrázolás.
Zeneszerzők életpályája, alkotói tevékenysége.
A zene szerepének (kommunikatív, szórakoztató, közvetítő, re-
laxáló, preventív, terápiás stb.) meghatározása.
Énekstílusok megkülönböztetése, énekes és hangszeres előadás-
módok egyező és eltérő vonásainak feltárása, önálló vélemény, 
értékelés megfogalmazása.

Ismeretszerző tevékenység önálló vagy csoportos gyűjtőmunka 
keretében, az infokommunikációs technológia (IKT) alkalmazá-
sával. Témakörök:
Zene és történelem:

– Biblia és zene;

Magyar nyelv és iroda-
lom: a zene irodalmi 
kapcsolódásai. Jellem- 
és karakterábrázolás. 
Önálló véleménynyilvá-
nítás, értékítélet.

Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek: zeneirodalmi alkotá-
sok történelmi összefüg-
gései.

Idegen nyelv: eredeti 
nyelvű zenei példák 



– görög és római mitológiai történetek a zenében;
– magyar és világtörténelmi események;
– történelmi portrék.

Zene és irodalom:
– bibliai, mitológiai történetek;
– mese;
– költészet;
– elbeszélés, regény;
– dráma.

Zene és nyelv:
– prozódia;
– vokális művek eredeti nyelven és magyar fordításban, 

magyar szöveggel.
Zene és környezetünk:

– állatok;
– növények;
– természeti környezet.

Zene és matematika:
– arányok;
– szimmetria, aszimmetria, párhuzam, tükrözés;
– számsorok.

Zene és vizuális kultúra:
– képek, tárgyak, építmények.

Zene és mozgás:
– tánc, balett, musical.

Zene és előadóművészet:
– előadóművészi életpályák;
– énekstílusok összehasonlítása;
énekes és hangszeres előadásmódok összevetése.

megértése.

Vizuális kultúra: zene-
irodalmi alkotások mű-
vészettörténeti összefüg-
gései.

Informatika: információ-
gyűjtés az internet segít-
ségével. Prezentáció ké-
szítése.

Kulcsfogalmak/ fo-
galmak

Elemzés, jellem- és karakterábrázolás, zeneszerző-portré, alkotói te-
vékenység.
A zene kommunikatív, szórakoztató, közvetítő, relaxáló, preventív, 
terápiás stb. funkciója.
Énekstílus, előadásmód.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Zenei befogadás II.
Zenehallgatás

Órake-
ret 31

óra

Előzetes tudás
A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök átélésének 
és értelmezésének képessége. A korábban tanult zeneművek részlete-
inek felismerése.



A tematikai egység
nevelési-fejlesztési

céljai

A befogadói kompetencia erősítése, az ismeretek kronológiai 
rendszerezésével. Zenében való tájékozottság, értékalkotás. Elemzés,
szintetizálás véleményalkotás folyamán. Érvelés és vitakultúra 
fejlesztése.
A zenehallgatás célja elsősorban a tájékozódás, az összefüggések, a 
zenei fejlődés láttatása, az önálló gyűjtőmunkára és 
véleményalkotásra késztetés. A művek megismerésén, elemzésén 
keresztül a kultúrabefogadás szándékának erősítése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok

ZENEHALLGATÁSI ANYAG
Az osztály énekes tevékenységeihez, valamint a befogadói kom-
petenciák fejlesztéséhez kapcsolódóan, többféle előadásban is:

Népzene:
Források:
Kallós Archívum, Bartók Archívum, Pátria CD-rom, Magyar 
Népzenei Antológia DVD-rom, Magyar Népzene 1-2. (szerk. 
Rajeczky Benjamin), Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje – 
CD melléklet 1-10. stb.

- Korai romantika
- A romantika virágkora
- Késő romantika
- Századforduló
- XX. század zenei irányzatai
- Jazz
- Napjaink zenéje

Klasszikus zeneirodalmi szemelvények a középkor, a reneszánsz,
a barokk korból, a XX. század és napjaink zenéjéből:
Berlioz, H.: Fantasztikus szimfónia – részletek
Brahms, J.: Akadémiai ünnepi nyitány
Brahms, J.: Ein deutsches Requiem (Német requiem) – részletek
Erkel F.: Hunyadi László – részletek
Liszt F.: Transzcendens etűdök: La Campanella
Liszt F.: Két hangversenyetűd: Erdőzsongás, Manók tánca
Schumann, R.: Frauenliebe und -leben (Asszonyszerelem, 
asszonysors)
– dalok a ciklusból
Schumann, R.: Karnevál – tételek
Verdi, G.: Requiem – részletek
Verdi, G.: Rigoletto – részletek
Wagner, R.: A nürnbergi mesterdalnokok – nyitány és más 
részletek
Puccini, G.: Turandot – részletek
Debussy, C.: 3 Nocturne (Felhők, Ünnepek, Szirének) – 
részletek
Orff, C.: Carmina Burana
Stravinsky, I.: A katona története – részletek

Magyar nyelv és iroda-
lom: a zene irodalmi 
kapcsolódásai. Jellem- 
és karakterábrázolás. 
Önálló véleménynyilvá-
nítás, értékítélet.

Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek: zeneirodalmi alkotá-
sok történelmi összefüg-
gései.

Idegen nyelv:
eredeti nyelvű zenei pél-
dák megértése.

Vizuális kultúra: zene-
irodalmi alkotások mű-
vészettörténeti összefüg-
gései.

Informatika: információ-
gyűjtés az internet segít-
ségével. Prezentáció ké-
szítése.



Gershwin, G.: Rhapsody in Blue
Bartók B.: A fából faragott királyfi – részletek
Kodály Z.: Felszállott a páva – variációk egy magyar népdalra
Lajtha L.: VII. Szimfónia („Forradalom”, 1957). Eredetileg 
„Mártírok siratója” – részlet
Balassa, S.: A harmadik bolygó – részletek

Populáris zenei szemelvények:
A tanárok munkáját ezen a területen segíti Gonda János:  A po-
puláris zene antológiája című munkája és további írásai.

A zenehallgatási anyag feldolgozásának szempontjai:
– történelmi háttér, adott stíluskorszak jellemzői,
– a zeneszerző jelentősége az adott műfaj 

fejlődéstörténetében,
– a kiválasztott mű zenei jellemzői,
– a libretto, a szereplők és ábrázolásuk,
– a drámai kifejezés zenei eszközeinek megfigyelése,
– különböző interpretációk.

A zenehallgatás történhet élő zenei bemutatással, vagy felvétel-
ről (audio, video).
A felsorolás a minimális követelményeket határozza meg. A ze-
neművek megadott listája a tanár egyéni választása alapján bő-
víthető. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az 
ének-zene óra keretei között csak részletek meghallgatására van 
mód. A megfelelő részletek kiválasztásához a fejlesztési célok-
nál meghatározott tartalmak adnak iránymutatást.

Kulcsfogalmak/ fo-
galmak

Zeneszerzők, műfajok, formák, ismeretek a zenehallgatási anyaghoz 
kapcsolódva.

A fejlesztés várt
eredményei a két
évfolyamos ciklus

végén

A tanulók képesek tanévenként 8-10 népzenei, valamint 8-10 műze-
nei idézetet részben kottából, részben emlékezetből, csoportosan elő-
adni.
Képesek kifejezően, egységes hangzással, tiszta intonációval énekel-
ni, és új dalokat megfelelő előkészítést követően, hallás után megta-
nulni.
Képesek egyszerű két- és háromszólamú kórusműveket vagy azok 
részleteit, kánonokat, népdalfeldolgozásokat megszólaltatni.
Felismerik a műfajok, a formák, a zenei kifejezések és a zenei eszkö-
zök közötti összefüggéseket.
Ismerik és értelmezik a kottakép elemeit és az alapvető zenei kifeje-
zéseket.
A zenei korszakokból kiválasztott zeneművek közül 35-40 
alkotást/műrészletet ismernek és felismernek.
A zenei műalkotások megismerése révén helyesen tájékozódnak ko-
runk kulturális sokszínűségében.
Alapvető ismeretekkel rendelkeznek a zenetörténet (kronológia), a 
társművészetek és az ének-zene kapcsolódásáról.



Zenei ízlésük kifinomul, különbséget tudnak tenni a különféle ének-
stílusok, énekes és hangszeres előadásmódok között. Képesek véle-
ményformálásra.

Populáris zene
Az alábbi  válogatás  ajánlás a rendkívül gazdag magyar anyagból.  A felhasználható dalok
köre bővíthető, alakítható. A dalokat a tanár vagy a növendékek kísérhetik gitárral és/vagy
zongorán.

CÍM SZERZŐ ELŐADÓ
A hetedik Póka–József Attila Hobo Blues Band
Apám hitte Presser, Zorán–Dusán, Presser Zorán
Az utcán Szörényi–Bródy Illés együttes
Azért vannak a jó barátok Máté Péter–S. Nagy István Máté Péter
Európa Varga Miklós–Varga Mihály Varga Miklós
Ezüst eső Omega–Várszegi Gábor Omega
Felkelt a napunk… Szörényi–Bródy Illés együttes
Gyöngyhajú lány Presser–Adamis Omega
Ha én rózsa volnék Szörényi–Bródy Koncz Zsuzsa
Ha itt lennél velem Republic együttes Republic
Ilyenek voltunk Kovács Ákos Ákos
Iskolatáska Hajdú–Demjén Bergendy együttes
Könnyű álmot hozzon az éj Várkonyi–Miklós Charlie
Levél a távolból Szörényi–Bródy Fonográf
Mama kérlek Bródy János Koncz Zsuzsa
Miénk itt a tér Presser–Adamis LGT
Miért hagytuk, hogy így 
legyen Szörényi–Bródy Illés együttes
Mondd, hogy nem haragszol Szörényi–Bródy Fonográf
Ne várd a májust Bródy János Zorán
Nemzeti dal Tolcsvay László–Petőfi Sándor Tolcsvay László
Nézz az ég felé Lerch István–Horváth Attila Charlie
Requiem Karthago–Szigeti Karthago
Sárga rózsa Szörényi Levente–Szörényi 

Szabolcs
Illés

Szállj fel magasra Gallai Péter–Köves Miklós Piramis
Szólj rám, ha hangosan 
énekelek Presser LGT
Te majd kézenfogsz és 
hazavezetsz Presser Presser Gábor
Ugye, mi jó barátok vagyunk Presser–Dusán LGT, Zorán, Demjén
Valaki mondja meg Presser–Adamis Presser Gábor
Várj, míg felkel majd a nap Lerch–Demjén V'Moto-Rock



Volt egy tánc Leonard N. Cohen-Dusán Zorán
Zene nélkül mit érek én Máté Péter Máté Péter

Tárgyi feltételek:
– Szaktanterem pianínóval vagy zongorával
– Ötvonalas tábla
– Ritmushangszerek
– Jó minőségű CD- és DVD-lejátszó, erősítő, hangszórók
– Számítógép internetkapcsolattal, projektorral
– Hangtár


