Ének-zene
Az ének- zenei nevelés a tanuló identitástudatának kialakítása és személyiségfejlődése szempontjából
kiemelkedő fontosságú. A zenei nevelés akkor lesz eredményes, ha kialakul a tanuló zenei anyanyelve,
mely által hazájához, nemzetéhez értelmileg és érzelmileg egyaránt kötődik. A pedagógus munkájának
érdemi szerepe van a gyermek iskolai életében, ennek hatása életre szóló, túlmutat az iskola falain.
Az ének-zenei nevelés speciálisan olyan készségeket, képességeket, kompetenciákat is fejleszt, melyek
hatással vannak egyéb, nem zenei képességekre is (transzferhatás).
Az ének-zene tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott
kulcskompetenciákat:
A tanulás kompetenciái: A tanár és a tanuló együttműködésének kiemelt szerepe van az aktív tanulás
kompetenciáinak kialakításában és fenntartásában, megerősítésében és tovább fejlesztésében. Ebben az
ének-zenére különösen fontos szerep hárul. Az ének-zene tanulását nem a hagyományosnak tekintett
tanulási módok, hanem a ráérzés, a gyakorlás (ismétlés) és az önreflexivitás támogatja. Ebből adódik,
hogy a tanulásból adódó sikeresség élményként jelenik meg. Ennek az élménynek a megtapasztalása
más tárgyak tanulásához is pozitívan járul hozzá.
A kommunikációs kompetenciák: Az írott és a beszélt nyelvhez hasonlóan létezik zenei anyanyelv
is, mely saját szintaktikával rendelkező, hierarchikus rendszer. Ezek feldolgozása azonos agyi
struktúrák által történik, ezért a zene kiválóan alkalmas az anyanyelvi és az idegen nyelvi
kompetenciák fejlesztésére, illetve a beszédnehézségek enyhítésére, melyekre hatékony eszköz a
ritmus és a hallásfejlesztés. Lényeges a szöveges éneklés mint verbális kommunikáció, valamint a
saját, alkotó gondolatokat kifejező improvizáció. A tanuló megismeri a zene mindennapi funkcióját, és
megtanulja értelmezni a zene médiában történő használatát is.
A digitális kompetenciák: A tanuló a digitális világban él és annak eszközeit használja
mindennapjaihoz, ezért az oktatás hatékonyságát növeli, ha a pedagógus épít a tanuló ilyen irányú
jártasságára. A tanuló kezében lévő mindennapos digitális eszközök alkalmasak arra is, hogy
használójuk számára a zenei kommunikáció eszközei legyenek. A zenei szoftverek, alkalmazások
játékosan fejlesztik az infokommunikációs kompetenciákat.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló megtapasztalja az együttműködés
hatékonyságát a csoportos zenei tevékenységeken keresztül (pl. kórus), és lehetősége van
véleményének, gondolatainak kinyilvánítására. Mások produkciójának tisztelettel való figyelése a
különböző nézőpontok iránti toleranciáját formálja.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az
önkifejezés, a kreativitás és a szépérzék fejlesztése keretében a tanuló a zenét sajátos nyelvként ismeri
fel, mellyel képessé válik gondolatai, érzései tolmácsolására, használva az improvizáció adta
lehetőségeket is.
A zenei nevelés Magyarországon a Kodály Zoltán által megalkotott filozófiát követve, tevékenység
központú módszer alapján valósul meg.
A magyar zenekultúra évszázados hagyománya, hatalmas magyar dallamkincse, bőséges tartalmat
kínál a zenei oktatás minden szintjéhez. Zenei anyanyelvünk, általános műveltségünk
megalapozásának és nemzeti azonosságtudatunknak fontos tényezője.
„Mielőtt más népeket akarunk megérteni, magunkat kell megértenünk. Semmi sem alkalmasabb
erre, mint a népdal. Erre az alapra épülhet olyan zenei műveltség, mely nemzeti, de lelket tár minden
nép nagy alkotásainak. Értékmérőt is kap a népdallal, aki e századok csiszolta tökéletességhez méri,
amit hall: nem tévesztik meg többé hamis bálványok..." (Kodály Zoltán)

1–4. évfolyam

Az első négy évfolyamon elsősorban alapképességek és készségek fejlesztése zajlik, ezért a
témakörök nem alkotnak zárt egységet és nem időrendben követik egymást. Az egyes témaköröknél
megjelölt minimum óraszámok, csak arányaiban segítik a tájékozódást. A témakörök és a
fejlesztési feladatok átfedik egymást, egy-egy fejlesztési feladat több különböző témakörben is
megjelenik,. ezáltal a tanórákon belül is érvényesül a komplexitás.
Az alsó tagozaton kiemelt nevelési-oktatási cél az éneklés megszerettetése. A zenei anyanyelv
megismerése, elsajátítása és használata segít megalapozni az értékőrzést, a tanulók nemzeti identitását.
A népdalok tanítása számtalan élethelyzetre ad példát és kínál megoldást.
További cél, hogy az aktív éneklés és a zenehallgatás során a tanulók örömteli élményekhez
jussanak. Fedezzék fel a zenei alkotás örömét, kifejező éneklésük, hangszeres játékuk, ritmikai
alkotásaik, saját kis zenei kompozícióik által. Fejlődjön ritmikai készségük, zenei hallásuk, tanuljanak
meg alapszinten kottát írni és olvasni. Ismerjenek meg zeneirodalmi alkotásokat, korosztályuknak
megfelelő módon.
Tárgyi feltételek:
-Tanterem
- A játékok, táncok eljátszásához megfelelő hely
-Cd lejátszó
- Számítógép internet kapcsolattal.

1.évfolyam
Az alapozás időszakát az első félévben sok játék és önfeledt éneklés jellemezze, mely megelőzi az
ismeretek tanítását. A zenei elemek tudatosítása a második félévben kezdődik. Tanulják meg a
gyermekjáték-dalokat és játsszanak a tanteremben, az udvaron, a folyosón – ahol csak hely és alkalom
adódik rá. Alapvető fontosságú az egyenletes lüktetés érzetének kialakítása, és folyamatos gondozása.
Ugyancsak folyamatos feladat az osztály hangzásának fejlesztése, egységessé tétele, és a tiszta
intonáció kialakítása. A zenei írás-olvasás elsajátíttatása fokozatosan és folyamatosan történjen. A
tanulók a megismert zeneműveket, átélt élményeiket szavakkal, rajzzal, tánccal és szabad mozgás
improvizációval fejezzék ki.
A magyar zenepedagógiai hagyományoknak megfelelően a fejlesztés alapja a pedagógus és a tanulók
közös alkotó munkája.
Első évfolyam:
1.a Éves óraszám: 36 óra.
1.b Éves óraszám: 72 óra.
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Zeneművek/Énekes anyag
Zeneművek/Zenehallgatás
Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés
Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés
Zenei ismeretek/Zenei írás, olvasás
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
20/40
4/8
4/8
4/8
4/8
36/72

TÉMAKÖR: Zeneművek/Énekes anyag
Életkori sajátosságoknak megfelelő gyermekdalok, gyermekjátékdalok, vagyis olyan zeneművek,
melyek az életkornak megfelelő élethelyzetek zenei képét adják. Lehetőséget adnak játékra, különböző
mozgásformák kitalálására, gyakorlására. A dalok elsősorban, de nem kizárólagosan pentaton
hangkészletűek, figyelembe véve a gyermek hangterjedelmét is.

Zeneművek / Énekes anyag / Első osztály
Gyermekdalok, gyermekjátékdalok, mindennapi élethelyzeteket, életképeket kifejező dalok:
Hívogat az iskola; Tüzet viszek; Esik az eső; Kék selyemkendő; Hajlik a meggyfa; Szólj, síp, szólj!;
Én kis kertet; Mit játsszunk, lányok?; Ég a gyertya, ég; Hull a pelyhes; Kiskarácsony; Süss fel, nap;
Húzz, húzz, Katica; Cicuskám, kelj fel; Elvesztettem zsebkendőmet; Csíp, csíp, csóka; Kis kacsa
fürdik; Bújj, bújj, zöld ág; Gyertek, lányok, ligetre; Fényes napsugár; Iglice, szívem; Éliás, Tóbiás;
Hold, hold, fényes lánc; Hová mégy, te; Fehér liliomszál; Orgona ága; Zöld paradicsom; Kis kece
lányom; Itt a köcsög. Ünnepi dalok.

Zeneművek / Zenehallgatás / Első osztály
Banchieri: Az állatok rögtönzött ellenpontja; Saint-Saens: Az állatok farsangja; Gryllus VilmosDöbrentey Ildikó: Maszkabál, Nótás Mikulás, Katicabogár, Cica, Virágcsokor; A Kisjézus
megszületett; Ravel: Lúdanyó meséi (Tündérkert); Prokofjev: Péter és a farkas; Debussy:
Gyermekkuckó (Az elefánt bölcsődala), Holdfény; Kodály Zoltán: Pünkösdölő (Elhozta az Isten/ Én
kicsike vagyok); Bartók Béla: Gyermekeknek (Kis kece lányom); Bárdos Lajos: Tábortűznél.
TANULÁSI EREDMÉNYEK:
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 csoportosan vagy önállóan, életkorának és hangi sajátosságainak megfelelő hangmagasságban
énekel, törekszik a tiszta intonációra;
 különböző hangerővel tud énekelni;
 a zenei produkciók kifejező előadásmódján a pedagógus visszajelzése alapján alakít;
 a tanult dalokhoz kapcsolódó játékokban, táncokban, dramatizált előadásokban osztálytársaival
aktívan részt vesz;
 hangszerkíséretes dalokat énekel tanára vagy hangszeren játszó osztálytársa kíséretével;
 ismeri a tanult, énekelt zenei anyaghoz köthető szolmizációs hangokat;
 kézjelről énekel;
 belső hallása fejlesztése
FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK
 Magyar gyermekdalok és népdalok hallás utáni megtanulása és éneklése
 A tanult dalok tiszta intonációjának fejlesztése az éneklés helyes szokásainak gyakorlásával, mint
egyenes testtartás, helyes légzés, artikuláció, szolmizációs kézjelről való éneklés.
 Az előadói készség fejlesztése tevékenységeken keresztül
 A befogadói készség fejlesztése hallás utáni daltanítás kapcsán

A gyermeki világ felfedezése a tanult dalokban
 A tanult dalokhoz kapcsolódó játékok elsajátítása
 Egyenes testtartás, helyes légzés, artikuláció
 A kézjel, mint jelrendszer ismerete
 Szolmizációs kézjelről való éneklés
FOGALMAK
Népdal; gyermekjátékdal; körjáték; néptánc; hangszerkíséret; szolmizáció; kézjel

A továbbhaladás feltétele 1.osztály:
 emlékezetből énekel minimum 20 gyermekdalt;
 jó testtartással, helyes légzéssel, megfelelő tempóban, artikulálva
hangterjedelemben;
 elsajátítja a jól intonált, kifejező éneklés alapjait;
 alkotóként vesz részt gyermekjátékdalok előadásában;
 a gyermek a dalokban felfedezi önmagát, s így azonosulni tud velük;
 kreatívan részt vesznek a különböző játékokban,
 aktívan részt vesz az iskola vagy a helyi közösség hagyományos ünnepein.
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