
A Karinthy Frigyes Gimnázium ének-zene tantárgy helyi
kerettanterve

Kapcsolódó kompetenciák

I. Tiszta, kifejező éneklés
1. Zenei nevelésünk elsősorban vokális elemekre épül.
2. A tiszta, szép éneklés képességének megalapozása érdekében, követeljük meg a helyes

testtartás  és  légzés  technikáját,  megfelelő  artikulálással  a  beszéd  érthetőségét,
kulturáltságát és a környezet esztétikumát!

3. A tiszta intonálást,  a hangmagasság biztos megtartását és az érthető szövegmondást a
rendszeres hangképzéssel alapozhatjuk meg.

4. A  hang-,  és  hallásképzés,  ami  a  zenei  írás-olvasás  tudását  is  feltételezi,  a  zene
hatékonyabb megismerésére, elemzésére és megszólaltatására is irányul.

5. Kifejező és átélt  éneklés csak abban az esetben várható el,  ha a gyerekek a teljesség
igényével ismerik a dal témáját, s abból fakadó hangulatát.

II. Magyar népzene
1. Fontos  a  népdalok  szerkezeti  felépítése,  dallamvonala,  hangsora,  előadásmódja,

stílusrétege, azonban ezek az ismeretek csupán elméleti tények. Gondot kell fordítani a
hagyományőrző népnyelv és a magyar népdalok sokirányú megismerésére, hiszen zenei
anyanyelvünk kultúrája: nemzeti öntudatunk hű tükre.

2. A népdalokat  tudni kell földrajzilag elhelyezni,  mert  ennek ismeretéből sok mindenre
lehet  következtetni.  A népzenei  ismeretek  mellett  beszélni  kell  az  adott  területen  élő
emberek életviteléről, szokásaikról, jellemző viseletükről, építkezésükről, munkájukról,
mely ismeretek segítségével könnyebbé válik a megértés, az elsajátítás és a megszeret-
tetés.

3. A gyermekek életében kiemelt szerepe van a játékoknak, ezért helyet kell adni a népi
játékoknak – a dalokat is eljátszhatják!

4. A zene és a mozgás együttesét, kölcsönhatását tudatosítani kell, beépítve a magyar nép
kultúrájába,  amivel  az új ismereteken túl,  a kevésbé „énekes” gyerekeknek is  tudunk
élményt nyújtani!

5. A  népi  hangszerekkel  való  megismerkedésen  túl,  a  furulya  megszólaltatásának
megtanulása nem nehéz feladat. Igazi zenei élményt jelent egy-egy dallam eljátszása, a
legkönnyebb  fogásmódban:  F-ben.  Bizonyított  tény,  hogy  nem  kizárólag  szakosított
tantervű  osztályokban  valósítható  meg  a  furulyatanítás.  Egyértelműen  a  szaktanár
igényességén, minőségileg is sokrétű fejlesztő munkáján és elhivatottságán múlik.

6. El  kell  érnünk,  hogy  a  gyerekek  tiszteljék  és  becsüljék  Vikár  Béla,  Bartók  Béla  és
Kodály Zoltán életét meghatározó népdalgyűjtő és rendszerező munkáját! Azonban nem
szabad  megfeledkezni  a  követőkről:  Schneider  Lajos,  Lajtha  László,  Nagy  Miklós,
Békefi Antal, Borsai Ilona; továbbá a napjainkban is élő népzenekutatókról sem: Olsvai
Imre, Barsi Ernő és Birinyi József.



7. Motiváljuk  a  diákokat,  a  lakóhelyükön  vagy  környékükön  végzett  gyűjtőmunkára,
különböző szempontok megjelölésével, pl.: népdalgyűjtők, népdalok, népmesék, jelleg-
zetes szavak, viselet, szokások, hagyományok, eszközök, stb.!

8. Magyar  népdalkincsüket  soha  ne  használjuk  az  elméleti  ismeretek  illusztrálására,
gyakorlására!

III. Elméleti ismeretek
1. Az általános iskolákban nagyon kevés a muzsikus, illetve a zenei orientáltságú gyermek.

Azonban az  általános  műveltség  alapjait  minden  diáknak biztosítani  kell!  Az elvont,
bonyolult, magasról érkező levezetések helyett sok játékkal, és szinte észrevétlenül kell
megértetni,  meghallattatni  (nem biztos,  hogy minden gyerek  hallja  azt,  amit  a  tanár)
azokat  a  zenei  elemeket,  amelyek  ismerete  nélkülözhetetlen:  hangközök,  hangzatok,
hangsorok.  A  játékok,  az  ötletes  zenei  feladatok  nem riasztóan  hatnak  majd,  hanem
sikerélményt jelenthetnek.

IV. Zenetörténet
1. Történelmi múltunk meghatározza szemléletünket s alakítja nemzeti meggyőződésünket.

Feltétlenül  gazdagítanunk  kell,  a  sok  vihart  megélt  magyarság,  napjainkban  felnövő
nemzedékének történeti dalkincsét!

2. Fontos  a  történelmi  háttér  tanítása,  megismerése,  hiszen  ennek  függvényében  élt  és
alkotott minden mester.

3. Az egyes  zenetörténeti  korszakot  ne  szakítsuk meg elméleti  ismeretek  bővítésével  és
gyakorlásával! Ne okozzunk törést, hiszen csak a folyamatosság vezethet a megértéshez,
az összefüggések felfedezéséhez, az átlátáshoz!

4. A tanítási órák anyagába feltétlenül be kell építeni a zeneszerzők  magyar és nemzetközi
kapcsolatait (pl.: Liszt Ferenc – Richard Wagner, Vajda János, Jókai Mór vagy Bartók
Béla – Benny Goodman).

V. Zenehallgatás
1. A kialakult gyakorlat célszerű és eredményes, azonban nem szabad megtorpanni, tudni

kell haladó módon továbblépni.
2. A népzenei  feldolgozások és komolyzenei  művek mellett,  helyet  kell  kapnia annak a

zenének is, amelyben a gyerekek maguk is élnek, s amit sajátjuknak tartanak: történelmi
rockopera és a musical.

A helyes értékelés elvei, lehetőségei

1. Számonkérés,  feleltetés  helyett  természetesen  oldott,  feszültségmentes,  jó  hangulatú
beszélgetések során győződjünk meg az elsajátított ismeretek szintjéről!

2. Az  éneklés  értékelésénél  ügyeljünk  a  gyengébb  zenei  képességű,  esetleg  intonációs
gondokkal  vívódó  vagy  mutáló  gyerekek  felé  irányuló  követelményszintre!  Őket
csoportban és kizárólag a közösségi éneklésbe vonjuk be, mely során megfigyelhető a
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memoriter  szöveg tudása,  a  ritmus  és  dallam egységes  megszólaltatása.  A legapróbb
dicséret is fokozhatja a tanulók zenei fejlődését, további előmenetelét és lelkesedését.

3. A diákok is vegyenek részt az értékelésben, ami biztonságot ad számukra, továbbá növeli
a felelősségüket és önbizalmukat!

4. A tanítási órák munkájának, minden alkalommal értékteremtőnek kell lennie! 
5. Értékeljük  rendszeresen  az  órai  aktivitást,  az  önfeledt  énekléssel  egybekötött  biztos

szövegmondást,  a  megfigyelések elemzésében való részvételt,  a  kottázási  gyakorlatok
elvégzését, a kezdeményezett gyűjtőmunka eredményét! Minden jó szándékú törekvés a
tanár  részéről,  a  tudás  fokozását,  a  készségek további  fejlesztésének  hatványozottabb
lehetőségeit eredményezi.

6. A zenei műveltség felmérése céljából ne dolgozatot írassunk, hanem „KI NYER MA?”
játékot kezdeményezzünk!

A gyerekek többsége nem folytatja zenei tanulmányait. Ez azt jelenti, hogy egész életére
befejezte a szervezett keretekben történő ismerkedést a műveltségi területtel. Ezért kizárólag
ALAPOS,  LELKIISMERETES  ELŐKÉSZÜLETEKKEL  TANÍTHATUNK!  A
FELELŐSSÉGÜNK ÓRIÁSI!

A tankönyvválasztás szempontjai

– feleljen meg az iskola helyi tantervének 
– nyomdai kivitelezése legyen alkalmas a megfelelő használatra 
– jól szolgálja az elsajátítandó ismeretek megértését, a tudás elmélyítését  az adott tantárgy

helyi tantervébe foglaltak tanítását.
– segítse az önálló ismeretszerzés képességének kialakítását
– illusztrációs anyaga, betűmérete feleljen meg az életkori sajátosságoknak
–  megjelenése legyen alkalmas a diákok esztétikai érzékének fejlesztésére
– ébresszen kedvet a művészetek iránt anyagával, illusztrációival
– egymásra épülő tantárgyi rendszerek, tankönyvcsaládok, sorozatok tagjai,
– megfelelő  kiegészítő  taneszközök,  oktatási  segédletek  kapcsolódnak  hozzá  (pl.,

szemléltető tablók, kánongyűjtemények, zenehallgatási anyag, digitális tananyag) 

Javasolt taneszközök

Király Katalin: MUZSIKÁLÓ NAGYVILÁG Ének-zene 9. tankönyv
Király Katalin: MUZSIKÁLÓ NAGYVILÁG Ének-zene 9. munkafüzet
Király Katalin: MUZSIKÁLÓ NAGYVILÁG Ének-zene 10. tankönyv
Király Katalin: MUZSIKÁLÓ NAGYVILÁG Ének-zene 10. munkafüzet

Zenehallgatás 9. CD, Zenehallgatás 10. CD. 
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9. évfolyam

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Zenei reprodukció
Éneklés

Órakeret
12 óra

Előzetes tudás
A felső tagozatban megismert népzenei és műzenei szemelvények 
elsajátítása során kialakult éneklési képességek, zenei ismeretek.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési

céljai

A tanult dalanyag ébren tartása, használatával az éneklési készség 
fejlesztése. További dalkincsbővítés, a motivált és örömteli éneklés 
kialakítása.

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok

4-5 mű éneklése tiszta intonációval az életkori sajátosságokat 
figyelembe véve (szükség esetén egyénre szabott kezdőhangról), 
a következő kategóriák mindegyikéből:

Zeneirodalmi szemelvények, a megismert stíluskorszakból 
választva, egy-egy dal vagy dalrészlet, néhány rövid zenei téma:
− gregorián,
− reneszánsz,
− barokk, 
− bécsi klasszikus. 

Egyszólamú és egyszerűbb szerkezetű többszólamú világi és 
egyházi vokális és hangszeres művek, témái a zenehallgatás 
anyagából válogatva.

Néhány populáris zenei szemelvény a zenehallgatás anyagából 
válogatva.

Magyar népzene és történeti dallamok (az életkornak megfelelő 
tematikus csoportokból válogatva): 

− régi rétegű és új stílusú népdalok, 

− életfordulók, jeles napok dalai,

− búcsúzók, keservesek, pszalmodizáló, népdalok, balladák.

Magyar nyelv és 
irodalom: verbális 
kifejezőkészség 
fejlesztése, dalok 
szövege, költői 
eszközök 
megfigyelése a zenei 
kifejezésben, magyar 
népballadák.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Népzene: ballada, jaj-nóta, sirató; egyházzene (zsoltár, korál, népének); 
világi zene (trubadúrének), dal (népdal, műdal, egyházi és világi dal, 
reneszánsz kórusdal).

Tematikai egység/ Zenei reprodukció Órakeret 
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Fejlesztési cél
Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó),

kreatív zenei tevékenység
4 óra

Előzetes tudás Ritmikai és dallamvariálási készség, fejlődő formaérzék.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési

céljai

A korábbi évek generatív és kreatív készségfejlesztés 
tevékenységeinek ismétlése a korosztály elvárható zenei képességének 
és jellemző érdeklődésének megfelelő zenei példákon keresztül 
személyiségfejlesztés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok

Ritmus, metrum:
Összetettebb metrumokhoz kapcsolódó improvizációs gyakorlatok

tapssal és ütőhangszerekkel, szabályos és szabálytalan 
hangsúlyozás, metrum váltások.

Dallam:
Szövegalkotás egyszerűbb, ismert dallamra, jellegzetes 

ritmusokra, dallamalkotás egyszerű szövegre.
Harmónia:

− Egyszerű harmóniamenet csoportos megszólaltatása. 

Az énekes és zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó dallamalkotás, 
variánsképzés lehetőségeinek bemutatása, díszítés a népzenében
és műzenében, zenei szerkesztés módok, zenei formák 
parafrázisa zenei és nem zenei eszközökkel:

ritmus rondó, 
periódus, 
variáció.

− Ismert dallamhoz ritmuskíséret vagy adott ritmuskísérethez 

dallamalkotás.

− Egyszerű ritmus- és harmóniakíséret alkotása:

osztinátó,
dudabasszus,
orgonapont,
T-D ingamozgás,
tercelés.
Kreatív közreműködés a tanult ritmikai, metrikai, dallami és 

harmóniai elemekből létrehozott és a tanult formai eszközökkel 
szerkesztett kompozíciók megszólaltatásában.

Rögtönzés és komponálás egyéni és csoportos formában.

Magyar nyelv és 
irodalom: 
szövegalkotás egyszerű
dallamra, 
versmegzenésítés, 
szöveg hangsúlyok, 
prozódia.

Matematika: absztrakt 
gondolkodás 
fejlesztése a zenei 
formákon keresztül.

Vizuális kultúra: 
önkifejezés, érzelmek 
kifejezése többféle 
eszközzel.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Zenei szerkesztésmód (egyszólamú dallamalkotás, homofónia, polifónia).
Metrumfajta (egyszerű, összetett, aszimmetrikus), szabályos és 
szabálytalan hangsúlyozás. Prozódia. Hármashangzatok. 
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Zenei reprodukció
Felismerő kottaolvasás, nélkülözhetetlen zeneelméleti

alapismeretek

Órakeret
3 óra

Előzetes tudás Az általános iskolában megszerzett zeneelméleti alapismeretek a 
hagyományos klasszikus zenei notációról. 

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési

céljai

Az eddig tanult felismerő kottaolvasási és zenei ismeretek 
megerősítése, rendezése az ismétlés és az összefüggések feltárása által.
A további gyakorlás a befogadást és a felidézést kísérő kottakövetéssel 
valamint elemi szintű kottaolvasás alkalmazásával.

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok

A zenei írásbeliség kialakulásának főbb jellemzői.
A zenei lejegyzés változásai. A neuma és a kulcsok megismerése 

az ötvonalas rendszertől eltérő notációk: tabulatúra (információs 
szinten).

Ritmikai elemek, metrum, tempó:
Táncok ritmikai sajátosságainak megfigyelése, tempóbeli, metrikai

és ritmikai jellemzői szempontjából.
Harmóniai elemek:
Egyszerűbb harmóniai változás megfigyeltetése.
Vokális és hangszeres partitúrák megismerése a zenehallgatás 

kottakép követésével, témák azonosításával, előadói jelek és az 
előadási mód megfigyelésével.

Vizuális kultúra: 
vizuális jelek és 
jelzések használata.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Partitúra, notáció.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Zenei befogadás
Befogadói kompetenciák fejlesztése

Órakeret
3 óra

Előzetes tudás Korábbi évek során megszerzett kompetenciák, nyitott hozzáállás, 
zenei emlékek, tapasztalatok, koncertélmények.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési

céljai

A befogadás pályáinak szélesítésével, személyes – esztétikai, 
intellektuális, gyakorlati – zenei élmények szerzésével, irányított és 
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önálló feldolgozással a személyiség és az esztétikai érzék fejlesztése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok

A zene rendszerezésének különböző szempontjai (pl. kronológia, 
műfaj, forma, funkció):

A zene kapcsolatainak feltárása a társművészetekkel, irodalommal,
történelemmel, kultúrtörténettel a szintézis teremtés igényével 
(az egyházzene kapcsolata a liturgiával, zenei élet a főúri 
rezidenciákon és a nyilvános koncerttermekben, 
operaházakban).

Az alkotás – zenei reprodukció – befogadás viszonya (zeneszerzés 
és előadó-művészet kapcsolata, komponálás/lejegyzés – 
improvizáció), a zene funkciói (művészi zene – szórakoztató 
zene, liturgia, önkifejezés, ünnepek zenéi, tánc, alkalmazott 
zene).

A zenei ismeretszerzés és információgyűjtés, a zenehallgatás 
lehetőségei a számítógép és az internet segítségével. A 
felfedezés örömének kialakítása a folyamatos tanári 
tartalomközlés helyett (zeneszerzők, életutak, életművek).

Csoportos műalkotás-elemzés, önálló véleménynyilvánítás 
(művészi érték – giccs).

Népzene és műzene kapcsolatai.
Egy zenemű/részlet egyéni feldolgozása, elemzése megadott 

témából választva (pl. élet, halál, születés, gyász, haza, becsület,
küzdelem, szerelem, hűség, gúny, irónia, humor, hősiesség, 
szabadság, béke, vallás).

Magyar nyelv és 
irodalom: a műzene 
irodalmi kapcsolódásai,
átköltés, humor.

Történelem, társadalmi
és állampolgári isme-
retek: a zene történelmi
kapcsolódásai, zene a 
főúri rezidenciákon, 
zene a liturgiában, pol-
gárosodás és a nyilvá-
nos koncerttermek, 
operaházak.

Vizuális kultúra: 
önkifejezés, érzelmek 
kifejezése többféle 
eszközzel.

Informatika: 
infromációgyűjtés az 
internet segítségével.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Népzene – műzene, világi zene – egyházzene, komolyzene.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Zenei befogadás
Zenehallgatás

Órakeret
10 óra

Előzetes tudás
A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök átélésének és
értelmezésének képessége. A korábban tanult jellegzetes zeneművek 
részleteinek felismerése.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési

céljai

A befogadói kompetencia erősítése az ismeretek kronológiai 
rendszerezésével. Tájékozottság a zeneművek műfajában és a zenei 
stílusokban. Önálló elemzés, véleménykifejtés.

7



Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok

Az alábbi szempontok alapján válogatott és meghallgatott zenei 
részletek felismerése.

Népzene:
Népdal, hangszeres népzene, népies műdal.
Műzene: 
Az európai műzene kialakulása napjaink zenéjéig – legfontosabb 
stílusjegyek, műfajok és zeneszerzők.
Középkor és reneszánsz – az egyszólamúságból a többszólamúság
első virágkoráig (gregorián, reneszánsz műfajok: motetta, 
madrigál).
Barokk hangszeres műfajok és az opera kialakulása (basso 
continuo, monódia, fúga, korál, passió, concerto) 
XVII–XVIII. századi magyar műzene (Kájoni-kódex, Lőcsei 
kézirat, Vietórisz-kódex anyagából).
Bécsi klasszika – a klasszikus zenei formák és műfajok (szonáta 
elvű formai építkezés, kamarazene, szimfónia, opera buffa), 
Haydn, Mozart, Beethoven.
A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás 
szándékának erősítése, a hangverseny-látogatás motivációs 
szerepének felhasználásával.

Magyar nyelv és 
irodalom: a műzene 
irodalmi kapcsolódásai, 
átköltés, humor.

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek: a zene 
történelmi 
kapcsolódásai, zene a 
főúri rezidenciákon, 
zene a liturgiában, 
polgárosodás és a 
nyilvános 
koncerttermek, 
operaházak.

Vizuális kultúra: 
önkifejezés, érzelmek 
kifejezése többféle 
eszközzel.

Informatika: zenei 
infromációgyűjtés az 
internet segítségével).

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Stílusjegy, műfaj.

A fejlesztés várt 
eredményei a 9. 
évfolyam végén

A tanulók az énekes anyagból 20 dalt és műrészletet részben kottából, 
részben emlékezetből kifejezően énekelnek csoportosan.
Képesek néhány dallamból (népdal, műdal, zenei téma) álló csokor 
felidézésére egy-egy témán, műfajon, stíluskörön belül is.
Egyszerűbb többszólamú kórusművek, vagy azok részleteit, kánonokat 
csoportosan énekelnek. 
A tanulók a generatív tevékenységek eredményeként érzékelik, 
felismerik a zenei kifejezés, a forma, a műfaj és a zenei eszközök közti 
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összefüggéseket.
A kottakép elemeit és az alapvető zenei kifejezéseket felismerik és 
értelmezik, tanári segítséggel reprodukálják.
Képesek a műalkotások üzenetét felismerni, a bennük megjelenő sors- 
és magatartásmintákat értelmezni, gondolatiságukat, morális és 
humánus tartalmukat megérteni.
A kiemelkedő zenei műalkotások megismerése által korunk kulturális 
sokszínűségében eligazodnak.
A tanulók több zenei stílust, korszakot, zeneművet megismernek (min. 
10 alkotás).
Tudnak tájékozódni a legfontosabb műfajokban és a stíluskorszakokban.
A műveket kontextusba helyezve képesek saját élményeket is felidézni, 
választásaikat meg tudják indokolni.
Különbséget tudnak tenni világi zene, egyházzene, szórakoztató zene, 
alkalmazott zene, programzene között.

Ajánlott zenehallgatási anyag

Gregorián ének.

Népzenék a Föld országaiból

Kodály Zoltán: Mátrai képek

Sztravinszkij: Oedipus király

Maurice Ravel: Daphnis et Chloé

Mátyás király korabeli udvari zene

Orfeusz Hangzó Zenetörténet aktuális zenei szemelvényei
Johann Sebastian Bach: János-passió.
Mise tételek a reneszánsz,a barokk és a  klasszika korából
Johann Sebastian Bach: d-moll toccata és fúga, BWV 565.
Barokk versenyművek
Georg Friedrich Händel: Júdás Makkabeus – oratórium, részletek.
Joseph Haydn: Vonósnégyesek.
Haydn: 104./londoni/ szimfónia
Haydn: Évszakok és Teremtés oratórium/részlatak
Mozart: Requiem / Requiem és Lacrimosa/
Wolfgang Amadeus Mozart egy választott operájának részletei
Ludwig van Beethoven: IX. (d-moll) szimfónia, Op. 125. – zárótétel.
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