4. évfolyam

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
50 óra
A tanult dalok pontos dallammal, ritmussal, szöveggel, megfelelő
Előzetes tudás
tempóban, tiszta intonációval, és szép hangon való éneklése.
Dalkincs bővítése elsősorban hallás utáni, a könnyebb dalok megfelelő
előkészítéssel jelrendszerről tanítással.
A többszólamú éneklés fejlesztése.
Az éneklés helyes szokásainak további alakítása (helyes légzés, helyes
A tematikai
hangzóformálás, hangadószerv megóvása, a hangerő akaratlagos
egység nevelésialkalmazása, szövegejtés, artikuláció, frazeálás), a hangterjedelem
fejlesztési céljai
bővítése (a–e”).
A dalok metrumára, ritmikájára és dallamára vonatkozó megfigyelések
megfogalmazása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Zenei reprodukció – Éneklés

Magyar népdalok tanulása: változatos téma és hangulat szerint
válogatva
Jeles napokhoz kapcsolódó szokásdallamok: advent, betlehemezés,
újév, farsang, Gergely-járás, húsvét, pünkösd
Műzenei példák többféle zenei stílusból válogatva (dalok és
könnyen énekelhető témák hangszeres művekből a zenehallgatási
anyagból, magyar zenetörténeti táncdallamok.
Többszólamú éneklés: biciniumok, kánonok, quodlibetek, dalok
ritmushangszer kísérettel (Kodály Zoltán, Kerényi György, Bárdos
Lajos, Szőnyi Erzsébet).
Más népek dalainak éneklése magyar nyelven
A Himnusz éneklése csoportosan

Magyar nyelv és
irodalom: szókincs
bővítése, érthető
szövegejtés, kifejező
artikuláció.
Dráma és tánc: népdal
és néptánc kapcsolata,
népszokások
dramatizált előadása.
Vizuális kultúra: a
népi tárgykultúra
jellemző példáinak
ismerete.
Testnevelés és sport:
mozgás, helyes légzés,
testtartás.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Rubato, parlando, tempo giusto és alkalmazkodó ritmus, váltakozó
ütem, hangszerkíséret, dallamvonal, sorszerkezet

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

Órakeret
10óra
Egyenletes mérő, tempótartás, tempóváltozás érzete. Metrumérzet,
helyes hangsúlyozás. Irányított rögtönzés, a hang jellemzőinek
tapasztalata.
A páros tagolódású zenei formaegységek érzete, kérdés-felelet improvizáció,
többszólamú ritmusimprovizáció a korábban tanult ritmusképletek
felhasználásával, a 2/4-es, 4/4-es és 3/4-es metrum érzete és helyes
hangsúlyozása, dallami improvizáció adott hangkészletben (énekhang,
hangszer).

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Tempó, ritmus, metrum:
- Tempó metrum (2/4, 3/4, 4/4) és ritmikai változások
felismerése, reprodukciója és gyakorlása kreatív
feladatokkal.
- Énekléssel megismert ritmusképletekhez kapcsolódó egy- és
többszólamú ritmus gyakorlat változatosabb mozgásokkal
(pl. taps, csettintés, combütögetés, dobbantás),
ritmusnevekkel vagy más szótagokkal csoportosan és párban
(ritmusvariáció, ritmusimitáció párban, ritmuslánc, hiányzó
ritmusmotívumok pótlása).
Dallam:
- Dinamikai változások gyakorlása kreatív gyakorlatokkal.
Ritmuskíséret komponálása, ritmus osztinátó, dallam két
szólamra elosztva, tartott hangos ill. hangcsoportos
kíséretek (pl.: dudabasszus)

Zenei formaalkotás egyszerű szerkezettel:
- Kérdés-felelet játékok dallami kiegészítése,
- egyszerűbb,saját költésű népdalszerű dallam improvizációja.
Belső hallás és zenei memória fejlesztése:

Kapcsolódási pontok

Magyar nyelv és
irodalom:
mondatszerkezetek kérdés és felelet.
Dráma és tánc:
önkifejezés erősítése,
néptánc.
Vizuális kultúra:
vizuális jelek és
jelzések használata.
Testnevelés és sport:
mozgáskoordináció

Játékos memória gyakorlatok rögtönzött dallamfordulatokkal, hangzó és
„néma” éneklés.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Ritmusvariáció, ¾ ütemmutató, osztinátó, zenei forma, nyitás és zárás,
kérdés és felelet, zenei mondat, crescendo, decrescendo, memória,
„néma” éneklés.
Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti

Tematikai egység/
Órakeret
alapismeretek
Fejlesztési cél
10 óra
A tanult ritmikai és dallami elemek felismerése kézjelről, betűkottáról,
Előzetes tudás
hangjegyről és azok hangoztatása tanári segítséggel csoportosan.
A hallás utáni daltanulás és a fejlődő zenei készségek és megszerzett
A tematikai
zenei ismeretek alapján a zenei notáció újabb elemeivel. A zene
egység nevelésijelrendszerének olvasása kézjelről, betűkottáról és hangjegyről.
fejlesztési céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Zeneelméleti alapismeretek megszerzése az előkészítés-tudatosításgyakorlás/alkalmazás hármas egységében.
Ritmikai elemek, metrum:
- Ritmikai elemek: pontozott fél és szünete, nyújtott és éles
ritmus.
- Ütemmutató, ütemfajta: ¾.
Dallami elemek: belépő szolmizációs hangok: ti és fá hangok
- A pentaton, pentachord, hexachord és a hétfokú hangsor
dallamfordulatai.

Matematika:
halmazok, számsorok.
Vizuális kultúra: vizuális
jelek és jelzések
használata

Hangközök:
Tiszta hangközök: kvint, kvart, prím, oktáv
A ritmusok neve és gyakorló neve, a dallami elemek szolmizációs
Kulcsfogalmak/
neve, kézjele, betűjele, hármas ütem, violinkulcs, kereszt és b mint
fogalmak
előjegyzés

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése

Órakeret
4 óra

Csendre való képesség, figyelem a zenehallgatásra, fejlődő hangszínhallás,
többszólamú halláskészség és formaérzék. Alapismeretek hangszerekről, a
zene befogadásának képessége a zenehallgatási anyaghoz kapcsolódóan.

A zenehallgatásra irányuló teljes figyelem képességének további
fejlesztése. A tanulók zeneértővé nevelése a rendszeres zenehallgatás
által. Hangszínhallás, a többszólamú halláskészség és a formaérzék
fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

A teljes figyelem kialakításának fejlesztése:
- tánccal és/vagy szabad mozgás improvizációval (egyénileg,
párban vagy csoportosan) - differenciált karakterű
zeneművek vagy zenei részletek többszöri meghallgatásával
(ismétlődő lejátszásával);
a
figyelem
időtartamának növelése hosszabb énekes és
zenehallgatási anyag segítségével;
teljes
zenei
befogadás kiegészítve egy-egy zenei
megfigyelésre koncentráló feladattal;
- zenei memória gyakorlatok.
Zenei jelenségek megfigyeltetésével:
- hangfajták (szoprán, mezzo, alt) hangszínhallás fejlesztése;
- a hangszerek hangszínének megkülönböztetése és
azonosítása a hangadás módja szerint;
- zenei együttesek (szimfonikus zenekar, fúvós együttes,
vonószenekar, énekkar és zenekar együttes megszólalása, a
gyermekkórus, nőikar, férfikar, vegyes kar);
- formaérzék fejlesztése, a zenei analízis képessége a
következő fogalmak használatával: azonosság (visszatérés),
hasonlóság, variáció és különbözőség, a forma mozgásos és
vizuális ábrázolása, kérdés-felelet;
differenciált
karakterek zenei ábrázolásának
megfigyeltetése, leírása;
- ellentétpárok: szóló-tutti, dúr és moll jelleg, forte-piano,
egyszólamú-többszólamú;
a
dallam
és
kíséret
különbözőségeinek megfigyelése.
Fejlesztő hatás fokozása, tanult ismeret elmélyítése:
– rövid történetek zeneszerzőkről, híres előadóművészek;
– a dalok szövegének értelmezése, dramatizált előadás;
vizuális megjelenítés (különböző technikák);

Magyar nyelv és
irodalom:
memóriafejlesztés,
hangszín, hangerő.
Matematika: elemző
képesség fejlesztése.
Dráma és tánc: tánc és
szabad mozgás,
improvizáció,
dramatizált előadás.
Vizuális kultúra: zenei
élmények vizuális
megjelenítése

népi játékhangszerek készítése: dobok, sípok, húros hangszerek.

Kulcsfogalmak/

zenekartípus, azonosság (visszatérés), hasonlóság, variáció,

fogalmak

A fejlesztés várt
eredményei a két
évfolyamos ciklus
végén

különbözőség, zenei ellentétpár, staccato-legato, szóló-tutti, dúr és moll
jelleg, hangszertípus.

- A tanulók 30 dalt (20 népzenei és 10 műzenei szemelvény) el
tudnak énekelni emlékezetből a-e” hangterjedelemben több
versszakkal, csoportosan. A népdalokat csokorba szedve is
éneklik. Csoportosan bátran és zengő hangon jó
hangmagasságban énekelnek változatos dinamikával. Képesek
az új dalokat rövid előkészítést követően tanári segítséggel
kézjelről vagy betűkottáról előbb szolmizálva, majd szöveggel
megtanulni. Többszólamú éneklési készségük fejlődik (ritmus
osztinátó, egyszerű kétszólamú zenei anyag, kánon).
- Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban.
Képesek ritmusvariációt, ritmussort és több szólamban ritmus
kompozíciót alkotni. A 2/4-es 3/4-es és 4/4-es metrumot
helyesen hangsúlyozzák. A tanult szolmizációs hangokból
dallamfordulatokat improvizálnak, kérdés-felelet jellegű
formaegységeket alkotnak a tanult dalok hangkészlete alapján
lalázva vagy szolmizálva is.
- A tanult zenei elemeket (pl. metrum, ritmus, dallam, dinamikai
jelzések) felismerik kottaképről (kézjel, betűkotta,
vonalrendszer). Az ismert dalokat olvassák kézjelről,
betűkottáról és hangjegyről csoportosan. A megismert ritmikai
elemeket tartalmazó ritmus gyakorlatot pontosan, folyamatosan
szólaltatják meg csoportosan és egyénileg is. A tanult dalok
stílusában megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről,
betűkottáról és hangjegyről szolmizálva éneklik.
- Megkülönböztetik a tudatos zenehallgatást a háttérzenétől. Meg
tudják nevezni a zeneművekben megszólaló ismert
hangszereket. Fejlődik formaérzékük, a formai építkezés
jelenségeit (azonosság, hasonlóság, különbözőség, variáció)
meg tudják fogalmazni. Fejlődik zenei memóriájuk és belső
hallásuk.
Figyelmesen hallgatják az életkori sajátosságaiknak megfelelő zenei
részleteket. A negyedik évfolyam végére olyan gyakorlati
tapasztalatokat szereznek a zenehallgatásról, amelyre építve a zenei
stílusérzék és zeneértés egyre árnyaltabbá válik.

ZENEHALLGATÁSI ANYAG
Az alábbi felsorolás ajánlásokat tartalmaz, és minimális követelményeket határoz meg. A
zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása szerint módosítható, a megadott művek
azonos stílusú és műfajú művekkel kiválthatók. Tehát az Apáczai Kiadó CD-i lefedik a
központi követelményeket. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az énekzene óra keretei között csak részletek meghallgatására van mód (pl. szimfóniatétel, daljáték,
meseopera). A megfelelő részletek kiválasztásához a fejlesztési céloknál meghatározott
tartalmak adnak iránymutatást.

Benyomások zenéről: különböző zenei karakterek, azonosság, hasonlóság, különbözőség,
variáció, vokális együttesek (a szólóhangtól a kórusig), hangszeres együttesek
(szólóhangszertől a zenekarig), hangszeres virtuozitás.
A tanult népdalok felvételei, népi hangszerek bemutatása felvételről (kapcsolódjon gyakorlati
zenéléshez), táncrend a népzenében, idegen népek zenéje.
Népdalok feldolgozásai (ajánlott: Bartók Béla: Negyvennégy duó két hegedűre, BB 104 –
részletek, Bartók Béla: Magyar népdalok ,BB 80b, valamint válogatás Kodály Zoltán: Magyar
népzene sorozatból).
Zenés mese, meseopera, gyermekopera, daljáték (ajánlott: Benjamin Britten: A kis
kéményseprő [The Little Sweep], in: Csináljunk operát! [Let’s Make an Opera] op. 45,
Kodály Zoltán: Háry János) – DVD-felvételekről is.
Ajánlott művek különböző stíluskorszakokból válogatva:
Régi magyar táncok (Kájoni és Vietoris kódex)
Clément Jannequin: A madarak éneke (Les chant des oiseaux)
Thomas Morley: Fyre, fyre
Antonio Vivaldi: A négy évszak (Le Quattro Stagioni)
Johann Sebastian Bach: Karácsonyi oratórium (Weihnachtoratorium), BWV 248,
Johann Sebastian Bach: Mer hahn en neue Oberkeet (Parasztkantáta), BWV 212
Leopold Mozart: G-dúr (Vadász) szimfónia
Wolfgang Amadeus Mozart: A dúr szonáta, KV. 331. III. tétel Alla Turca
Bedřich Smetana: Moldva (Vltava) in: Hazám (Má vlast)
Johann Strauss: Kék Duna keringő, Radetzky-induló, Tere-fere polka
Camille Saint-Saëns: Az állatok farsangja (Le carnaval des animaux)
Dohnányi Ernő: Variációk egy gyermekdalra, op. 25
Bartók: Negyvennégy duó két hegedűre, BB 104,
Kodály Zoltán: Gyermek- és nőikarok
Bartók Béla: Egynemű karok

