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I.

NEVELÉSI PROGRAM

BEVEZETŐ
Szókratész: „Ha a gyermekek már játék közben
helyes irányba indulnak, s a fegyelmet a zenei
nevelés útján megszokják, akkor ez a fegyelem
minden lépésüket kísérni fogja, egyre erősödni
fog bennük, s még azt is helyrehozza, ami
azelőtt az államban talán rossz állapotban volt.”
Platón: Állam

Szerte a világon tapasztalható az az érdeklődés, törekvés, melynek célja a hagyományos
kultúrák megőrzése, védelme. A néptánc, népzene, népművészetek – általában a
hagyományos kultúrák fontos információt hordoznak a ma embere számára. Egyrészt
ellenpontot jelenthet (úgyis, mint választási lehetőséget) a könnyen befogadható effektusokkal
dolgozó multikultúrával szemben, másrészt természet-közelisége, természetessége, az örök
emberi értékekhez való ragaszkodása révén része a világkultúrának, illetve visszahat arra.
A tudományos kutatómunka – a néptánc, a népzene és általában a néphagyományok területén,
melynek kiemelkedő bázisává vált Magyarország -, a néptánc oktatásában az elmúlt
évtizedektől kezdve kiépült pedagógiai tapasztalatok és az ebből kialakult módszerek jelentik
azt az elméleti alapot, mely lehetővé teszi a tánc, illetve a néptánc oktatását az alapfokú
művészetoktatásban.
A nevelői munka során arra törekszünk, hogy a gyermekek megismerjék, és mindenek előtt
megszeressék saját falujuk, közvetlen környezetük kultúráját. Tudja értékelni mások
kultúráját és birtokolni a magáét.
Fontos hangsúlyt kap ezért három település néprajzi kincsének megismerése és
megismertetése.
Törökkoppány gazdag népművészetéről híres település, Kodály Zoltán szebbnél szebb
dallamokat gyüjtött, Lugossy Emma, Morvay Péter, Martin György a csárdások gazdag
variációit, a sokféle kanásztáncot, karikázót, reszelőst, seprü- és üvegestáncot, üvegcsárdást,
verbungukat (férfi páros jobbkézfogással, csoportos), ételhordók táncát, erdőjárózást,
falukerülést, gazdaasszony táncot, gyertyás táncot, „hajarúzsázást” jegyzett le vett fel
fílmszalagra.
Törökkoppányban a férfiak körében a kikristályosodott ünnepi vászonöltözet (rojtos szegélyű,
ráncba szedett bőgatya, fehér hímzéssel díszített fehér vászoning, zsinóros hátú posztó
mellény) kifejezetten a paraszti öntudat kifejezője lett, amit az 1930-as évekig büszkén
viseltek. A nők jellegzetes viselete a „puffándlis” templomba járó ruha (ahol a brokát vagy
bársony szoknya alól 4-5 centire kivillant a fehér, csipkével díszített vászonpendely), valamint
a fiatal menyecskék kemény alsófőkötőjére kötött, főkötővé merevedett kendő, a „pille”.
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Karádon ezernél több dallamot gyűjtött Kodály Zoltán és tanítványa Vikár László, többek
között Andrásfalvy Bertalan, Lugossy Emma, Pesovár Ernő filmezte le, írta le részletesen a
helyi emberek táncait. A karádi kanásztáncot és a rezgőt az egész országban ismerik.
Andocson 1948-tól 1953-ig néprajzkutatók, gyűjtők egész sora fordult meg, köztük Lugossy
Emma, Rózsa Sándor, Kocka Sándor, Major Mária, Morvay Péter, Andrásfalvy Bertalan,
Martin György és nekik köszönhetően a cséphadarótánc, a csárdás, a „dübörgő” csárdás, a
frisscsárdás (lippentős), „ gyorscsárdás (egylépéses)”, a rezgőcsárdás, a kanásztáncok színes
palettája –páros ugró, négyes ugrós, kétbotos, férfi páros botos, férfi egyes baltával-, gyertyás
tánc, karikázó, májusfatánc, menyasszonytánc, mozsártánc, sapkatánc, seprűtánc, seprűsüveges, siratótánc, szakácsasszonyok tánca, széktánc, takácstánc, üvegcsárdás, verbung (férfi
egyes,négyes, csoportos) jelenleg is hozzáférhető, kutatható, visszatanítható a szakemberek, a
táncpedagógusok számára.
A hagyomány átörökítésére számba vesszük azokat az elemeket melyek az iskolai élet oktatónevelő munkájába beépíthetők.
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1. CÉLOK, FELADATOK

1.1 Az alapfokú művészetoktatás célja
A választott szakon belül lehetőséget nyújt a tanulók mozgásműveltségének és
mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai állóképességének, ügyességének, cselekvő
biztonságának,
ritmusérzékének, hallásának, tér- és formaérzékének fejlesztésére,
gazdagítására. Egészséges életmódra, munkabiztonságra, határozottságra, érzelmi nyitottságra
nevel. Hozzájárul, hogy a tanuló személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotótevékenység
és a művészetek iránt, segíti a tanulók kreativitásának, improvizációs készségének
kibontakoztatását.
Célja a tánc-, a zene- és képzőművészet alapvető ismeretanyagának és technikájának
megismertetése.
Felkészíti a tehetséges tanulókat a művészeti pályára, illetve az amatőr művészeti életbe való
bekapcsolódásra.
A helyi népzenei, néptánc hagyományok és szokások ismeretanyagának alapos elsajátításával
a szülőföld iránti erős kötődés kialakítása, a magyar nyelvterület tánc és zenei
hagyományaiból lehetőség szerint minél nagyobb rész megismertetésével, megszerettetésével
a nemzeti öntudat megteremtése.
A népi játékok tanításával a szocializálódás segítése, egészséges én kép kialakítása, tudja a
növendék, hogy az adott közösségben hol a helye a rangsorban.
Lehetőséget teremt a tanulók számára az életkoruknak megfelelő kulturális műveltség
megszerzésére.
A 6 – 22 éves korosztály művészeti nevelése, tehetséggondozása a táncoktatás és zeneoktatás
eszközeivel. A népzenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek sajátos
képességeinek fejlesztésére biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok
megszerzését és gyakorlását.
Az énekes és hangszeres népzene anyanyelvi szintű elsajátíttatásával a hagyományos kultúra
értékeinek tiszteletére, őrzésére, gyarapítására, továbbadására nevel.
A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység - nyitottság, igényesség, fogékonyság alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai készségek
megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására. A
zeneoktatás a különböző zenei műfajok sajátosságait és hiteles megjelenítését ismerteti meg a
tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene
alkalmazására, befogadására készítsen fel.
A mozgáskultúra sokirányú fejlesztése olyan szintre, amely alkalmassá teszi a tanulókat arra,
hogy a későbbiekben olyan foglalkozásokban legyenek eredményesek, amelyeknél
fokozottabban van szükség a kiképzett fizikumra, ügyességre, szépérzékre. A képzésről
kikerülő hallgatók zökkenőmentesen tudjanak bekapcsolódni a művészeti életbe.
A tánc- és zeneművészeti oktatás általános célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges
tanulókat a tánc- zeneművészeti pályára, illetve az amatőr tánc- és zenei életbe való
bekapcsolódásra. A múlt és a jelen hagyományainak a tánc- és zeneművészeti értékeinek
megismertetésével, megszerettetésével lehetőséget teremt a tanulók számára életkoruknak
megfelelő kultúra, műveltség megszerzésére.
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1.2. A tánc- és zeneművészeti ág feladatai
1.2.1. Az alapfokú néptánc oktatás feladata
A nevelő-oktató tevékenység során ismerkedjenek meg a tanulók:
 a hagyományos népi játékokkal,
 a
három
dialektus
(nyugati,
tiszai,
erdélyi)
tánctípusaival,
táncrendjeivel,
 a mozgásanyag variációs lehetőségeivel,
 a táncokhoz kapcsolódó énekekkel, zenei kíséretekkel,
 a néptánc tudomány sajátos megközelítési módjával,
 a folklórkutatás tárgyának, a néphagyományok helyével az egyetemes
emberi kultúrában,
 a társasági táncélet alkalmaival,
 a színpadi táncművészet legfontosabb ágazataival és korszakaival,
 az egyetemes és nemzeti táncművészet legjelentősebb művészeinek
pályájával,
 az egyetemes és nemzeti táncművészet néhány alapművével, s ezek
elemzésén keresztül a táncirodalom különböző stílusaival.
Alakuljon ki a tanulókban:
 a rendszeres munka természetes igénye,
 a megfelelő munkafegyelem,
 a munkájuk tudatos kontrollálása,
 az általános szemléletmód, amely a népi kultúra, népélet egyes
jelenségeit egy összefüggő rendszer egymást feltételező részeiként
értelmezi,
 az esztétikai érzékre és a művészeti előadásmódra, a művészetek
befogadására nyitott attitűd,
 fogékonyság a múlt és a jelen értékeinek befogadására.
Fejlessze a tanulók:












mozgáskultúráját,
fizikai állóképességét,
ritmusérzékét,
hallását,
zenéhez való alkalmazkodását,
tér-, forma- és stílusérzékét,
mozgásmemóriáját,
koncentráló képességét,
improvizációs képességét,
ízlését, kritikai érzékét,
a
tánc komplexitásából adódóan a
képzőművészet, színház) iránti érzékenységét,
 vizuális memóriáját,
 a képzelőerejét.

társművészetek

Ösztönözze a tanulót:
 a közösségi alkotás öröme a közösségi kultúra értékei iránt,
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(zene,

 a néprajzi és általában kultúrtörténeti ismereteinek rendszeres
gyarapítására,
 a rendszeres múzeumlátogatásra,
 a rendszeres társasági és színházi táncesemények látogatására,
 a televízió és rádió táncos témájú műsorainak figyelemmel kísérésére,
 az aktív részvétel igényét az iskolán kívüli alkalmakon való részvételre
(kézműves foglalkozások, játszóházak, táncházak, néprajzi táborok,
egyéb táncesemények),
 a környezetében esetleg adódó gyűjtési lehetőségek kihasználására
(helytörténeti hagyományok összeírása, nagyszülők, idős emberek
tudásanyagának összegyűjtése).
Tudatosítsa a tanulóban:
 a tánctörténeti ismeretek fejlesztik a személyiségét, az ízlését és
fogékonyságát
általában
a
művészetek,
különösen
az
előadóművészetek iránt.
Hívja fel a tanulók figyelmét:
 az
évfolyamuknak
megfelelő
tánctörténeti irodalomra.

néptáncos,

népzenei,

néprajzi,

Tegye nyitottá:
 a tanuló személyiségét a folklór iránt.

1.2.2. Alapfokú népzeneoktatás feladata
A népzene sajátos gondolkodásmódjának (logikájának), a dallam- és harmóniavilág és a
formai szerkezet összefüggéseinek, a ritmus és intonáció szabadabb értelmezésének, a magyar
nyelv sajátságaival is összefüggő hangsúlyviszonyainak megismertetése.
Az önkifejezés eszköztárának gazdagítása, a népzene sajátos értékrendszerének felismerése,
alkalmazása.
A technikai készség, a variációképző rögtönzőkészség kialakítása, személyiségfejlesztés és
tehetséggondozás.
A korábban gyűjtött, vagy még élő népzenei anyag segítségével (különös tekintettel a
hangzóanyagok hallgatására, értelmezésére) a növendék megismertetése a különböző
népzenei műfajok, dialektusok, stílusok sajátosságaival, a népzenekutatás történetével, a
népzene nagy előadó-egyéniségeivel. A művészeti értékek befogadására, alkalmazására, a
hagyományos kultúra értékeinek önálló, egységes szemléletű feldolgozására nevelés.
Az alkotó magatartás, a pozitív beállítódások és magatartási szokások kialakítása, az
általános és speciális zenei képességek (hallás, ritmusérzék – különös tekintettel a népzene
sajátos hangközeire és ritmusfajtáira – stílusérzék, információs érzékenység, zenei memória,
fantázia, előadói és manuális készség) fejlesztése. Rendszerezett zenei-népzenei ismeretek
átadása, az általános zenei műveltség megalapozása.
A zenei írás-olvasáshoz, az önálló lejegyzéshez és dallamértelmezéshez, az eredeti
előadásmód alapvető jellegzetességeinek felismeréséhez és alkalmazásához, dallamfüzérek,
zenei folyamatok, táncciklusok szerkesztéséhez szükséges alapok megtanítása.
Rendszeres, céltudatos, igényes, önálló munkára, értő zenehallgatásra nevelés, igény
kialakítása a társas muzsikálásra.
A néptánc tagozat és népzene tagozat szoros együttműködésének megvalósítása:
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 a tánccsoportok zenei kísérete,
 rendszeres táncház a növendékek közreműködésével,
 nyáron a helyben megrendezett gyermek néptánc-táborokban a
népzene szolgáltatása,
 a táborokban, gyűjtő utakon való közös részvétel.
A növendékek hazai és – a lehetőségeknek megfelelően – nemzetközi programokban való
részvételének, cserekapcsolatok kialakulásának szorgalmazása.
Nyitottság kialakítása a klasszikus zene, régi zene, jazz, az értékes szórakoztató zene iránt,
a zenei értékek élményt adó felismerésére és befogadására nevelés.
A zenei pályát választó növendékek felkészítése szakirányú továbbtanulásra.
Eszközök, eljárások

1.3.


kötelező tanórák (lásd óraterv)
Mielőtt a mozgástanítás menetére sor kerül, elvégezzük a tánc:
- tartalmi
- zenei
- formai elemzését.
Az adott tánc legfontosabb jellemzői után sor kerül a mozgáskincs gyakorlati tanítására.
A tánc tanításának meneténél elsősorban a mozgástanítás alapvető szempontjait és a tanulók
élményhez jutását vesszük figyelembe.
A pedagógiai módszerünk szerves része, hogy a tanuló az adott tánc egyéni megformálására
és díszítésére is képes legyen.


tanórán kívüli foglalkozások
- havonta játszóház megrendezése a szülők bevonásával
- táncházak minden hónapban
- a zenésztanárok segítségével, a zenész és táncos növendékek bevonásával, néptánc
pedagógus vezetésével, a felnőtt táncegyüttes tagjainak közreműködésével.
- jeles napok feldolgozása, megtartása
- karácsonyi szokásanyag előadása a karácsonyi iskolai előadáson, farsangi szokásanyag
előadása farsangkor, pünkösdi királyné járás előadása pünkösdkor.
- adatközlők (zenészek, táncosok), táncegyüttesek, zenekarok bemutatója, lehetőség
szerint népzenei és néptánc tábor szervezése nyaranta a törökkoppányi iskolások
mellett, az andocsi, a kisbárapáti és a nágocsi tanulók részvételével közösen,
népművészeti fesztiválon való részvétel, vagy saját fesztivál rendezése



táncegyüttesi, zenekari tevékenység, országos fesztiválokon (Pécsváradi leányvásár), a
környező települések rendezvényein való fellépés
hagyomány és műsor, évente egy helyi hagyományokat feldolgozó műsorszám létrehozása
tehetséggondozás, hátránykompenzálás (lásd: 7. fejezet)
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2. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK,
A MŰKÖDÉS RENDJE
2.1 ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
Az intézmény neve:
Törökkoppányi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
7285 Törökkoppány, Petőfi u. 1.
Az intézmény fenntartója:
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
1051 Budapest, Nádor u.32.
2.1.1 Az intézményben néptánc és népzene tanszak működik.
2.1.2 A képzés 12 évfolyam, mely 2 előkészítő, 6 alapfok és 4 továbbképző évfolyamból áll.
2.1.3 Tárgyi feltételek:
A fenntartó tulajdonában lévő épületben biztosítja az alábbi helyiségeket:
A Törökkoppányi Általános Iskola és AMI tantermei (8 db), tornaterme, irodahelyiségei,
nevelői szobája, raktárhelyisége.








technikai eszközök (hangtechnika, videó felszerelés)
próbatermi felszerelés,
hangszerek,
szakmai anyagok (videó és hangfelvételek, könyvek, kották…),
tükör, korlát, balett szőnyeg, (1-1 db)
taneszközök, tanulmányi segédletek,
kosztümök

CD-lejátszó
Videó készülék – TV
A falusi zenészekkel való személyes találkozást ugyan nem pótolják, de a hangfelvételeknél
jóval többet adnak a muzsikusokról készült videó felvételek. Ezek megtekintéséhez,
tanulmányozásához rendelkezésre állnak a jó minőségű, megbízható videó- tv készülékek.
Könyv- és hangtár
A népzenei gyűjtések, lemezek, kottakiadványok, zenei szakkönyvek stb. a tanításban
nélkülözhetetlenek.
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2.1.4 Személyi feltételek
A pedagógiai program megvalósításához az alábbi személyi feltételeket tudjuk biztosítani:
Oktatók
- 2 fő néptánc pedagógus
- 1 fő népzene pedagógus
2.2 A működés rendje
2.2.1 Tanulói jogviszony


Az iskola mindenki számára nyitott. Felvételi vizsgát nem szervezünk, viszont a
szintfelmérés és a csoportbeosztás miatt vizsgáljuk a leendő tanulók fizikai állapotát,
alapkészségeit. A csoportbeosztás alapja a tanulók életkora, tánctechnikai és fizikai
fejlettsége.



Az iskola tanulói azok a 6-22 éves fiatalok, akik a beiratkozási lapon jelentkeztek az
adott évfolyamra.



A beiratkozott tanulók térítési díjat fizetnek félévente, melynek mértékét az igazgató
határozza meg minden tanévet megelőzően.



A tanulói jogviszony megszűnik a tanuló – írásban rögzített – kiiratkozása esetén,
valamint ha a térítési díjat a félévi, illetve az év végi vizsgáig nem fizeti be.



Az oktatás csoportokban folyik. A csoportlétszám a 2011. évi CXC. törvény alapján a 4.
számú melléklet szerint folyik. Táncművészeti ágon minimum 8, maximum 20 fő,
zeneművészeti ágon minimum 6, maximum 15 fő részvételével. Rendkívüli esetben, a
fenntartó hozzájárulásával növelhető a csoportok létszáma.



Az egyes csoportok munkájáért a vezető szaktanár a felelős, aki kapcsolatot tart a
szülőkkel, mely a következők segítségével valósul meg:
o szülői értekezlet (évente két alkalommal),
o fogadó óra (havonta 1 óra),
o nyílt nap,
o tájékoztató füzet segítségével,
o szükség esetén családlátogatás.



A tanszak belső rendje:






havonkénti munkaértekezlet,
havonta iskolavezetői értekezlet, melyen részt vesz az igazgató, a szakmai vezetők,
félévi és év végi vizsgák előtti egyeztető értekezletek, osztályozó értekezletek,
tanévnyitó, félévi és tanévzáró értekezletek,
évente 2 szakmai nap, amelyet az intézményben, vagy más helyszínen
tapasztalatszerzésre fordítunk.
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Továbbtanulási lehetőségek: a tehetséges és érdeklődő tanulókat az intézmény
művészeti középiskolába irányítja, illetve felhívja a gyermekek figyelmét az ez irányú
továbbtanulási lehetőségekre.

Tanórán kívüli foglalkozások: lehetőség van táncegyüttesi keretek között műsorok
bemutatására, fellépésekre, a jeles napok szokásainak megtartására, táncházak szervezésére,
melybe bekapcsolódhat az általános iskola is.

3. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL
KAPCSOLATOS FELADATOK
A gyermekek az iskolába különböző adottságokkal, szülői háttérrel, eltérő értelmi – érzelmi –
szociális fejlettséggel, tanulás, ismeretszerzés iránti motiváltsággal jönnek. A nevelő-oktató
folyamat feladata, hogy ezeknek az eltérő adottságoknak megfelelve, figyelembe véve az
egyéni fejlettséget, lehetőleg egyénre szabott személyiségfejlesztés valósuljon meg.
A különböző ismeretek elsajátítása során törekszünk a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési,
kommunikációs, egészséges és kulturált életmód iránti, cselekvési motívumainak
képességeinek a kialakításához, fejlesztéséhez.
A tananyag feldolgozása, összefüggéseinek feltárása megalapozza a tanulók:
 műveltségét,
 világszemléletük, világképük, művészi szemléletük formálódását,
 társas kapcsolatát,
 eligazodásukat saját testükön, lelki világukban,
 tájékozódásukat szűkebb és tágabb környezetükben.
A pedagógiai programunk összeállításánál fontos szempont volt a tanulók képességeinek
fejlődéséhez szükséges olyan követelmények meghatározása, amelyek ösztönzik a
személyiségfejlesztő oktatást.
A személyiség fejlesztéssel kapcsolatos feladatok:
Az értelem kiművelése területén
 megismerési és felfedezési vágy fejlesztése,
 a játékszeretet és az alkotásvágy fejlesztése,
 a tanuláshoz szükséges teljesítményvágy kialakítása (sikervágy, kudarcfélelem,
kötelességtudat, igényszint, ambíció, kötődés).
Segítő életmódra nevelés
 az egyén szociális értékrendjének kialakítása és fejlesztése (hajlamok, kötődés,
rangsorképzés,
minták, attitűdök, készségek és ismeretek elsajátítása,
szabálytudat),
 a szociális szokások, minták kialakítása, fejlesztése,
 a szociális kommunikáció fejlesztése, pozitív érzelmi légkör kialakítása,
továbbfejlesztése és fenntartása a közösségekben,
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szociális érdekérvényesítés, segítőképesség, együttműködési képesség fejlesztése.

Az egészséges és kulturált életmód a nevelés területén
 önkiszolgálási képességek (a kondicionálási és koordinációs képességek
fejlesztése, a művészeti befogadóképesség tudatos fejlesztése, az önkifejezés
színtereinek bemutatása, gyakorlása, tudatosítása),
 egészségvédő képességek (az egészséges életmód ismérveinek megismerése,
alapvető szokásainak kialakítása, tudatosság),
 önértékelő képességek.
A szakmai képzés alapozása
 a művészeti alkotóképesség fejlesztése,
 Kreativitás, alkotásvágy fejlesztése,
 Sikerorientáció.

4. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL
KAPCSOLATOS FELADATOK
Az iskolai élet egyik alapvető feladata, hogy az egyénekből (tanulók) különböző közösségeket
kovácsoljon. A jól működő közösség fejleszti az egyéniséget – ez természetesen visszahat a
közösség fejlesztésére is. Az ember társas lény – a társas viselkedés szabályait, a megfelelő
működés feltételeit azonban el kell sajátítania. Ahhoz, hogy az egyén megtanulja a közösségi
szabályokat, az adott közösséget is fejleszteni kell.
Iskolánkban a közösségfejlesztés fő területei:
 tanórák,
 tanórán kívüli foglalkozások (játszóházak,
kirándulások, táborok…),
 diák önkormányzati munka,
 szabadidős tevékenységek.

táncházak,

fellépések,

műsorok,

Bár mind a négy terület más és más lehetőségekkel, módszerekkel bír, fontosnak tartjuk az
alábbi közös feladatokat:
A tanuló:
 fogadja el a közösség szabályait,
 közösségi magatartását jellemezze az együttműködés, szolidaritás, empátia,
humánum, a másság elfogadása,
 Kapcsolataiban megbízható, becsületes, szavahihető legyen.
A megvalósítás érdekében törekednünk kell arra, hogy tanulóink:
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ismerjék meg azokat az erkölcsi értékeket, humánus magatartásokat, melyek a
közösség harmonikus alapját jelentik
a közösségek működésében ismerje a jogok és kötelességek szerepét, tudja
megkülönböztetni és összeegyeztetni az egyéni és a közérdeket,
erősítsék kortárs és nemzedékek közötti kapcsolataikat,
ismerjék meg a magyarság, a nemzetiségi és etikai hagyományokat, a múlt
értékeit,
legyenek nyitottak a különböző szokások, kultúrák, vallások iránt, becsüljék
ezeket,
a nemzeti kultúra hagyományainak megismerésével tudják az azonosságokat,
hasonlóságokat, különbözőségeket – más népek kultúrájával összehasonlítani,
fejlődjön a nemzeti azonosságtudatuk, érdeklődjenek az egymás mellett élő
különböző kultúrák iránt,
helyes önismeretből kiindulva alakítsanak ki harmonikus kapcsolatokat,
ismerjék azokat a tényezőket, melyek veszélyeztetik az egészséget, a testi épséget,
tudatosan alkalmazzák ezek elkerülésének módjait,
öntevékenységgel segítsék a közösségi programokat, hagyományok kialakulását,
fejlődését, továbbélését,
aktivitás, fegyelmezettség, pontosság jellemezze közösségi munkájukat.

5. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL
KAPCSOLATOS FELADATOK
Iskolánkban a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység célja:
 a gyermekeket megillető jogok érvényesítésének biztosítása,
 a védő-óvó intézkedések megtétele a rászorulók érdekében,
 a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek életkörülményeire való
odafigyelés, valamint az illetékes hatósági szerve megkeresésével a lehetőségek
szerinti segítés.
A legtöbb gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat a csoportvezetők és a szaktanárok oldják
meg.
Rendszeresen visszatérő tevékenységek:
 a hátrányos és különösen veszélyeztetett helyzetű tanulókról egyéni nyilvántartás
vezetése, ami feladattervet, a tanuló helyzetén javító tevékenységi formákat,
eljárásokat tartalmaz,
 kapcsolattartás a tanuló általános iskolájával, osztályfőnökével,
 a tanulók egészségi állapotának figyelemmel kísérése,
 felzárkóztatás a tanulók igénye, rászorultsága szerint,
 speciális hátránykompenzáló, megelőző programok szervezése,
 a családok szociális és anyagi helyzetének megfelelően a különféle támogatások,
segélyek biztosítása (tábori díj, térítési díj, viseletek…),
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a tanulók eredményeinek, rendszeres iskolába járásának folyamatos ellenőrzése, a
túl sokat hiányzó tanulóknál szükség esetén eljárás kezdeményezése,
 segítségnyújtás a kultúrált szabadidő eltöltéséhez: az életkoruknak, fejlettségüknek
megfelelő rendezvények szervezése (tanórán kívüli foglalkozások: táncházak,
játszóházak…),
 vakációs programok biztosítása, ehhez anyagi erőforrások keresése (pl.
pályázatok),
 a gyermekeket veszélyeztető helyzetben gyors és hatékony intézkedés.
Iskolánk a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása során szorosan együttműködik az
alábbi szervekkel, intézményekkel:
 Törökkoppányi Általános Iskola
 Gyermekjóléti Szolgáltató,
 Iskolai Egészségügyi Szolgálat,
 Gyámhatóság,
 Rendőrség,
 Nevelési Tanácsadó,
 Családsegítő Intézet

6. HÁTRÁNYKOMPENZÁLÁS,
TEHETSÉGGONDOZÁS
 A gyengébb tanulók számára külön foglalkozásokat szervezünk, gyakorlási
lehetőséget biztosítunk, lehetővé tesszük a más évfolyamon való fakultatív részvételt.
 A kiemelkedő teljesítményű tanulókat versenyre készítjük fel, nevezzük be. A roma
származású tehetséges tanulókat Muharay Szövetség által rendezett hagyományőrző
szólistaversenyre felkészítjük és nevezzük.
 Lehetőséget biztosítunk a különböző szintű bemutatókon egyéni bemutatkozásra.
Környező települések rendezvényein, országos fesztiválokon (Pécsváradi Leányvásár),
országos tanulmányi versenyeken való részvétel.
 A tanuló számára nyári tábort (edzőtábor, néprajzi tábor, hagyományőrző tábor…).
Tanulmányi kirándulás Erdélybe, ottani tánctáborban való részvétel (Kalotaszentkirály
tánctábor).
 Helyben, más művészeti iskolai csoportoknak tábor és fesztivál szervezése.
 Azokat a tanulókat, akik alkalmasak arra, hogy művészeti pályán folytassák
tanulmányaikat, tehetséggondozás címén heti egy alkalommal lehetőséget biztosítunk
a magasabb szintű képzésre. A részvétel alapja: a szaktanárok javaslata alapján a
kiemelkedő tehetségű gyermekek kiválasztása.
 Ösztönözzük tanulóinkat szakmai versenyeken való részvételre, melynek elsődleges
célja a tapasztalatcsere, valamint, hogy képet kapjunk más művészeti iskolák
munkájáról.
 Együttműködő intézmények: Szent Ferenc Általános Iskola és AMI Andocs,
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7. AZ ISKOLA ELLENŐRZÉSI, ÉRTÉKELÉSI,
MÉRÉSI RENDSZERE

A törvény által meghatározottak mellett kiemeli a téma fontosságát az a tény, hogy mind a
diákok, szülők, mind a pedagógusok számára fontos az, hogy tudja mennyi munkát és milyen
minőségben végzett. Nagy motivációs erő az értékelés - legyen az szóbeli, írásbeli, történjen
1-5-ig történő skálával, szöveggel...stb. -, ha megalapozott és korrekt.
Az értékelésnek szerves része az ellenőrzés azért, hogy megbízható, lényeges, pontos
információt szerezzen a pedagógus a nevelési-oktatási folyamatról, ezt követi az információk
elemzése, viszonyítás a követelményekhez, célokhoz. E két dolog csak együtt teljes értékű.
1. Az értékelés alapelvei
Bizonyos ALAPELVEK-ben egyezett meg a tantestület az értékelési
kapcsolatban, melyek meghatározzák ezt a tevékenységünket. Ezek a következők:

rendszerrel

 Az értékelés formáját (módját) tekintve:
Továbbra is a hagyományos 5 fokú skálát használjuk. Fontosnak tartjuk a kellő
megalapozottságot, a korrekt indoklást.
Megfogalmaztuk azt is, hogy az érdemjegyet szóbeli értékeléssel egészítse ki,
indokolja a tanár, így kerekebbé válik a tanár-diák párbeszéd, fejlődik a tanuló
önkritikai érzéke, ez a demokratizálódási folyamathoz is hozzájárul.
Megegyezés született abban is, hogy kiegészítésként a tanár, tanító használhat
egyéb formákat is.
Az osztályfőnöki órák tananyagából a tanulókat nem minősítjük.
Szöveges értékelés az általános iskola 1. évfolyamán, valamint a 2. évfolyam első félévében
A szöveges értékelés célja:
A szöveges értékelés a gyermek egész személyiségének vizsgálatára, sokoldalú
megismerésére, elfogadására, folyamatos fejlesztésére késztet.
Az értékelés:
 A gyermek egész személyiségének fejlődéséről szól, nem csak a tanulási
teljesítményeiről.
 Nem minősít, hanem fejlődési állapotáról számol be.
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 Megmutatja, hogy a gyermek önmagához mérten mennyit fejlődött.
 Jelzi, hogy a gyermek a saját lehetőségeit mennyire aknázta ki.
A szöveges értékelés alapelvei:
 Minősítés-központúság helyett: fejlesztőközpontúság jellemzi.
 Figyelembe veszi az életkori sajátosságokat.
 Összhangban áll a NAT, a pedagógiai program, a helyi tanterv és a kimunkált
értékelési koncepcióval.
 Személyre szóló és ösztönző jellegű.
 Megerősítő, korrigáló, fejlesztő szerepet tölt be.
 Konkrét, egyénre szabott javaslatokkal jelöli meg a továbblépés útját, módját.
 Szövegezése közérthető mind a tanuló, mind a szülő számára.
A szöveges értékelés folyamata 1. évfolyam és 2. évfolyam első félévéig
Funkciója

Időpont

Ki végzi

diagnosztikus

tanév eleje

tanító

diagnosztikus

1. negyedév

tanító
tanuló

szummatív

1. félév

tanító

diagnosztikus

3. negyedév

tanító
tanuló

szummatív

tanév vége

tanító

Dokumentáció

Kinek
szól
előre
meghatározott, tanító
nyomtatott forma +
szabadfogalmazás
előre
meghatározott, tanító
nyomtatott forma + tanuló
szabadfogalmazás
szülő
előre
meghatározott, tanító
nyomtatott forma + tanuló
szabadfogalmazás
szülő
tájékoztató
előre
meghatározott, tanító
nyomtatott forma + tanuló
szabadfogalmazás
szülő
előre
meghatározott, tanító
nyomtatott forma + tanuló
szabadfogalmazás
szülő
bizonyítvány

Érintettek
tájékoztatása
fogadóóra
szülői
értekezlet
fogadóóra
szülői
értekezlet
fogadóóra

 Az értékelés rendszerességéről:
Félévente minimum 3 érdemjegyet kapnak diákjaink. Fontos, hogy
folyamatosan képe legyen a szülőnek, a diáknak, a tanárnak a nevelési-oktatási
folyamat eredményéről, a tanulók teljesítményéről.
Az értékelés során a szóbeliség, írásbeliség megfelelő arányának kialakítását
fontosnak tartjuk. Törekszünk a szóbeli feleletek arányának növelésére. Az
arányok
kialakításáról a munkaközösségek
döntenek
a megfelelő
évfolyamokon.
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Az iskolai írásbeli beszámoltatásról:
Az írásbeli beszámoltatások formái feleletek, témazáró dolgozatok,
diagnosztizáló értékelés, formatív értékelés és lezáró-minősítő értékelés. A
szaktanár dönt, hogy ezek az ellenőrzések mit tartalmaznak (mely ismereteket
célozzák), illetve milyen típusú (esszé, adatokat rögzítő, kiválasztó…)
számonkérés alapján születnek. A feleletek bármikor, előzetes bejelentés nélkül
történhetnek. A témazáró dolgozatokat, diagnosztizáló, formatív és lezáróminősítő értékelést a szaktanár egy héttel a megírás előtt jelenti be. E két
dolgozat megírását minimum egy tanóra összefoglalás előzi meg. Témazáró
dolgozatot és/vagy diagnosztizáló, formatív és lezáró-minősítő értékelést a
tanuló egy tanítási napon maximum kettőt írhat. Előzetes bejegyzése a
naplóban is megtörténik. A dolgozatokat öt munkanapon belül ki kell javítani,
értékelni. Azoknál a tantárgyaknál, melyek óraszáma ciklusonként egy, a
javítás a következő órára történik. Az írásbeli felelet érdemjegye egyenrangú a
szóbeli felelet érdemjegyével. A témazáró dolgozat és a diagnosztizáló és
lezáró-minősítő értékelés érdemjegyei nagyobb hangsúlyt kaphatnak a félévi és
év végi érdemjegyek meghatározásában.



A tanulók otthoni felkészüléséről:
A tanuló a tanórán szerzett ismeretek begyakorlására minden alkalommal házi
feladatot kaphat. Ezek a házi feladatok (szóbeli, írásbeli) a tananyaghoz
kapcsolódnak, így szolgálják a tananyag elmélyítését, előkészítését. Az otthoni
felkészüléshez kiadott anyagok meghatározása, annak mennyisége a tanuló
életkori sajátosságainak megfelelő. Egy átlagos képességű tanuló másnapi
felkészülésére fordítandó idő alsó tagozatban ne haladja meg a 60 percet. Ez az
idő felsős tanuló esetében maximum 90-120 perc legyen. Hiányzás esetén a
mulasztott órák számát kell figyelembe venni. Egy tanóra kihagyásánál annak
anyagát és az akkor feladott házi feladatot a következő órára pótolja a tanuló.
Hosszabb hiányzás esetén a szaktanárral egyeztet, hogy mely időpontra pótolja
a tananyagot. A hosszabb hiányzás időtartama alatt feladott írásbeli házi
feladatokat nem kell pótolni. Hétvégére és tanítási szünet idejére annyi
mennyiségű házi feladat adható fel, amennyit hétköznap a tanuló egyik tanítási
óráról a másik tanórára/napra kap.

 A szülőnek az értékelésről adott információkról:
Folyamatos tájékoztatást kap a szülő gyermeke iskolai munkájáról.
Ez az ellenőrző (tájékoztató, üzenő) füzeten keresztül történik elsősorban.
A szaktanár feladata, hogy a kapott érdemjegyek ide bekerüljenek, emellett az
osztályfőnök pedig havonta átnézi az ellenőrzőket, azok tartalmának
valódiságát ellenőrzi.
A fogadóórák, szülői értekezletek hivatottak a nagyobb problémák, a több
párbeszédet igénylő ügyek tárgyalására.
A diákok félévi osztályzata a tájékoztató füzetbe, az év végi a bizonyítványba
kerül be.
 Az osztályfőnök és a szaktanár megfelelő kapcsolattartása is fontos, tehát a
gyermekről megtudott információk kétirányú áramoltatása kiemelkedő jelentőségű.
A szakmai munkaközösségek határozzák meg tantárgyanként - ezen belül
évfolyamonként, témánként - hogy milyen fajta értékelést használnak
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(diagnosztikus, formatív,
részletesen tartalmazzák.

szummatív).

Mindezt

a

tantárgyi

programok

Az osztályzatokat (félévi, év végi) a tanulók érdemjegyei alapján állapítják
meg a szaktanárok. A szaktanár döntési jogköre, hogy a tanulói
megnyilvánulások (órai aktivitás, többletmunka, gyűjtő tevékenység, szorgalmi
feladatok...) közül melyikért és mikor, mely esetben jár érdemjegy.
Szorgalomból adott érdemjegyek feltételei, minősítési fokozatok (az általános iskolában
és az alapfokú művészetoktatás évfolyamain)

Szorgalom

példás (5)

jó (4)

változó (3)

hanyag (2)

1. Tanulmányi
munkája

igényes

folyamatos

ingadozó

hanyag

2. Munkavégzés kitartó, pontos
megbízható

rendszeres

rendszertelen

megbízhatatlan

3. Ált. tantárgyi mindent elvégez
munkavégzés

rendszeresen
dolgozik

ösztönzésre
dolgozik

feladatait
végzi el

4. Többféle feladatot
vállal-e?

több alkalommal

ritkán

nem

5.
igen jó
Munkabeosztás
(önellenőrzés,
önálló
munkavégzés)

jó

közepes

gyenge
nincs

6.
Tanórán rendszeresen
kívüli
információk
felhasználása

több alkalommal

ritkán

egyáltalán nem

rendszeresen

nem

vagy

A tanuló életkorát, képességeit és életkörülményeit figyelembe véve határozzuk meg - minden
esetben - a szorgalom érdemjegyet.
Példás (5)
 Tanulmányi munkában: igényli tudása bővítését, munkavégzése pontos, megbízható,
minden tárgyban elvégzi.
 Önállóság szintje: önálló a munkában, önellenőrzése rendes.
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 Kötelességtudata: magas fokú, munkatempója állandó, lankadatlan, mindig felkészült,
figyel, érdeklődik.
 Érdeklődése: az iskolán kívüli ismeretanyagra is kiterjed, tananyagon felül is produkál.
Jó (4)
 Tanulmányi munkában: figyel az órákon, házi feladatait lelkiismeretesen elvégzi,
rendszeresen és megbízhatóan dolgozik, az órákra felkészül.
 Önállóság szintje: rendszeresen dolgozik és ellenőrzi önmagát.
 Kötelességtudata: általában felkészül, de különösebb érdeklődést nem árul el.
 Érdeklődése: megmarad az iskolai tananyag keretein belül.
Változó (3)
 Tanulmányi munkában: munkája ingadozó, időszakonként dolgozik, máskor
figyelmetlen, pontatlan.
 Önállóság szintje: önállótlan, csak utasításra kezd munkához, nem ellenőrzi önmagát.
 Kötelességtudata: munkája változékony jellegű.
 Érdeklődése: szétszórt, ritkán figyel valamire.
Hanyag (2)
 Tanulmányi munkában: figyelmetlenül dolgozik, megbízhatatlan, feladatait nem végzi
el.
 Önállóság szintje: nem hajlandó munkavégzésre.
 Kötelességtudata: nem törődik kötelességeivel.
 Érdeklődése: érdektelenség, teljes közöny jellemzi.
Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők:
Példás (5) az a tanuló, aki:
 a házirendet betartja;
 a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik;
 kötelességtudó, feladatait teljesíti;
 önként vállal feladatokat és azokat teljesíti;
 tisztelettudó;
 társaival,
nevelőivel,
a felnőttekkel szemben udvariasan,
segítőkészen viselkedik;
 az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz;
 óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet;
 nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása;

előzékenyen,

Jó (4) az a tanuló, aki:
 a házirendet betartja;
 tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik;
 feladatait a tőle elvárható módon teljesíti;
 feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti;
 az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz
részt;
 nincs írásbeli intője vagy megrovása.
Változó (3) az a tanuló, aki.
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az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be;
a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik;
feladatait nem minden esetben teljesíti;
előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva;
a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik;
igazolatlanul mulasztott;
osztályfőnöki intője van.

Rossz (2) az a tanuló, aki:
 a házirend előírásait sorozatosan megsérti;
 feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti;
 magatartása fegyelmezetlen, rendetlen;
 társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik;
 viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza;
 több alkalommal igazolatlanul mulaszt;
 több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy
ennél magasabb fokozatú büntetése.
Szorgalom és magatartásjegyet havonta kapnak a tanulók, melyek kialakítása osztályfőnöki
órák keretében történik, 5-8. évfolyamon a diákok egyre aktívabbak, az önismeretre, kritikai,
önkritikai érzék kifejlesztésére támaszkodva. A kisiskolás korban ez még nehezen
megvalósítható, de a 3-4. évfolyamon már törekednek az osztálytanítók ennek alkalmazására.
Az értékelés sajátosságai az alapfokú művészetoktatás évfolyamain
ELŐKÉPZŐ
Az előképző 1. és 2. évfolyamán szöveges értékelés van az alábbiak szerint:
 kiválóan teljesített
 jól teljesített
 megfelelően teljesített
 felzárkóztatásra szorul.
ALAPFOK, TOVÁBBKÉPZŐ
Az alapfok 1-6., valamint a továbbképző 7-10. évfolyamán a tanuló teljesítményét a tanítási
év közben érdemjeggyel értékeljük. Félévkor és év végén osztályzattal minősítünk, melynek
alapja az érdemjegyek, illetve a félévi bemutató és az év végi vizsgák eredménye. A tanulók
év végi vizsgái az iskolában - csoportos bemutatási formában - bizottság előtt történik,
félévkor bemutatót szervezünk a számukra.
A vizsga és a bemutató anyagát a csoportvezető szaktanár állítja össze. Az év végi vizsgát
követően a minősítésre a szaktanár tesz javaslatot, melyről a bizottság szótöbbséggel dönt.
AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI
 technikai biztonság,
 pontos kivitelezés (ritmika, dinamika, plasztika),
 stílusos előadásmód,
 zene és tánc összhangja,
 motoros képességek (erő, ügyesség, állóképesség) fejlődése,
 mozgáshatárok fejlődése,
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 mozgásanyag gazdagodása,
 kifejezőkészség, kapcsolatteremtés fejlődése.
AZ ÉRTÉKELÉS FORMÁJA
Előképző:
 félévi bemutató: a tanult játékok bemutatása, népdalok eléneklése,
 év végi vizsga: a tanult játékfűzés bemutatása.
Alapfok, továbbképző:
 félévi bemutató: a tanult anyag bemutatása,
 év végi vizsga: a tanult anyag bemutatása (improvizáció),
 a tanult koreográfiák színpadi bemutatása.

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA
A továbbképző évfolyamain való tanulmányoknak előfeltétele a művészeti alapvizsga. A
művészeti alapvizsga összetett, komplex vizsga, melynek során a tanuló írásban és
gyakorlatban (ehhez kapcsolódóan szóban) bizonyítja jártasságát az elvégzett 6 (illetve 8) év
során megszerzett tudásáról. A vizsga során a tanult tantárgyakból külön-külön
vizsgafeladatot, majd abból érdemjegyet kap, melyek összesített értéke (átlaga) adja a
művészeti alapvizsga összetett érdemjegyét, mely az előzőekben ismertetett, „Az értékelés
szempontjai" című fejezetben megadottak szerint kerül megállapításra.
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény
utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett.
A művészeti alapvizsgára való megfelelő felkészülés biztosításának érdekében a tanulók a
vizsgatételeket az adott tanszak vezetőjétől a hatodik évfolyam első félévének lezárásáig
megkapják.
A vizsgatételeket a tanulók által a hat év alatt tanult tantárgyak anyagából állítjuk össze.
Fontosnak tartjuk, hogy iskolánkban az alapfokú művészetoktatás a készség és
képességfejlesztést, az ismeretek átadását a személyiségfejlesztés eszközeként kezeli. A
követelmények teljesítésével a tanulói képességek fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt.
Követelmények a művészeti alapvizsgán néptánc tanszakon:
1. A vizsga részei
A vizsga írásbeli, vagy szóbeli és gyakorlati vizsgarészből áll.
1.1. Az írásbeli vagy szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Folklórismeret
írásbeli: 30 perc
szóbeli: 5 perc
1.2. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama:
Népi játék, néptánc
– előre kijelölt anyagból, a szaktanár által összeállított és betanított folyamat, ill. koreográfia
részletének előadása: csoportosan
5–10 perc
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– improvizáció:

kis csoportban (maximum 3 pár),
egyénenként, illetve párban, összesen: 4 perc

2. A vizsga tartalma
2.1. Az írásbeli vagy szóbeli vizsga tartalma
A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított folklórismereti
témakörökből áll.
Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző típusú, a tanultak felidézését, alkalmazását,
értelmezését, valamint problémamegoldást, néhány mondatos értelmező választ igénylő
feladatokat tartalmaz.
A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról.
Folklórismeret:
 Jeles napok,
 Munkavégző ünnepek,
 Az emberélet fordulói.
2.2. A gyakorlati vizsga tartalma
Koreográfia:
A szaktanár által meghatározott egy vagy két tanult koreográfia (koreográfia részlet, betanított
folyamat) csoportos bemutatása.
Improvizáció:
A három táncdialektusból választott és a helyi tantervben szereplő tájegységek tanult
táncaiból a nemének megfelelő szerepben kettő előadása kis csoportban (maximum 3 pár),
illetve egyénenként párban.
Az egyiket a vizsgázók, a másikat a vizsgáztatók választják – a két tánc ne legyen ugyanabból
a dialektusból.
3. A vizsga értékelése
3.1. Az írásbeli vagy szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
Írásbeli vizsga:
A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és
pontozzák. Az osztályzatra a helyben meghatározott ponthatárok szerint a szaktanár tesz
javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá.
Szóbeli vizsga
o A szokás elhelyezése az évkörben,
o A szokástartalom ismerete (magyarázata),
o Tájékozottság a hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjairól,
o A megtanított tananyagtartalom elsajátításának mértéke.
3.2. A gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
o a koreográfia ismerete,
o a tanult táncanyag tudatos alkalmazása az improvizáció során,
o a táncos mozgás és a zene illeszkedése,
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o partneri kapcsolat, páros viszony kialakítása.
A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga írásbeli vagy szóbeli és gyakorlati vizsgarészből áll.
1.1. Az írásbeli vagy szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Tánctörténet
5–10 perc
1.2. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama:
Néptánc
– Improvizáció
8–10 perc
2. A vizsga tartalma
2.1. Az írásbeli vagy szóbeli vizsga tartalma:
Tánctörténet
o a köznapi és művészi mozgás,
o a tánc és a társművészetek,
o a tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai:
 a tánc és a vallások, rítusok (őskor, ókor)
 a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor, reneszánsz,
barokk)
 a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett)
o romantikus balettek,
o klasszikus balettek,
o modern tánc,
o folklórizmus,
o jelentős hazai együttesek profiljának, táncosok pályájának, koreográfusok
munkásságának jellemzői,
o az egyetemes tánctörténet legjelentősebb alkotói és műveik.
2.2. A gyakorlati vizsga tartalma:
Improvizáció:
A helyi tantervben meghatározott dialektusok táncrendjeiből a szaktanár állít össze tételsort.
A tételsor legalább négy táncrendet tartalmaz, melyből a vizsgázó a nemének megfelelő
szerepben improvizál. Először a kihúzott tétel szerint, majd a vizsgázó által szabadon
meghatározott táncrendet.
A tájegység táncrendjén kívül ismerniük kell még a tánctípusok nevét, a kísérő zenekari
felállást, a jellegzetes viseleteket.
3. A vizsga értékelése
3.1. Az írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
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A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és
pontozzák. Az osztályzatra a helyben meghatározott ponthatárok szerint a szaktanár tesz
javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá.
3.2. A szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
o a táncművészet főbb korszakainak ismerete,
o tájékozottság a táncművészet műfajainak jellegzetességeiről,
o kiemelkedő alkotók és művek ismerete.
3.3. A gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
o a táncrend ismerete, stílusos előadása,
o a tánc szerkezetének ismerete az improvizáció során,
o a tánc ritmikai, dinamikai, plasztikai megformálása,
o a táncos mozgás és a zene illeszkedése,
o a táncrendhez kapcsolódó táncfolklorisztikai ismeretek.

A művészeti alapvizsgát és a művészeti záró vizsgát a 27/1998. MKM rendelet és a 11/1994.
MKM rendelet 26. § (3) alapján szervezzük meg.
AZ ÉRTÉKELÉS DOKUMENTUMAI
 Osztályozási napló – érdemjegyek
 Tájékoztató füzet
 Félévi értesítő
 Bizonyítvány – év végi osztályzatok
 Művészeti alapvizsga bizonyítvány (oklevél)
 Művészeti záróvizsga bizonyítvány (oklevél)

8. ISKOLAI KAPCSOLATOK

8.1 Fontosnak tartjuk, hogy folyamatos kapcsolatot ápoljunk a helyi közösségekkel,
Törökkoppány község önkormányzatával
8.2 Hagyományosan jó a kapcsolatunk az Andocsi Általános Iskola Gyermek
Táncegyüttesével, a Kőröshegyi Általános Iskola Gyermek Együttesével, a győrszentiváni
Cserok Táncegyüttes és annak gyermek együttesével. Kölcsönösségi alapon részt veszünk
egymás rendezvényein, programjain.
8.3 A Somogy Megyei Néptánc Szövetséggel is szoros az intézmény együttműködése.
8.4 Az intézmény működésének alapját, alapfeltételét teremtette meg az Törökkoppányi
Közoktatási Társulás és az Andocsi Közoktatási Társulás, majd a Klebelsberg
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Intézményfenntartó Központ. A velük való együttgondolkodás, közös tevékenység fontos az
intézményegység számára.

9. ISKOLAI DOKUMENTUMOK
1. Csoportos foglalkozási napló
2. Tájékoztató füzet
3. Tantárgyfelosztás
4. Összesítő kimutatás a térítési díj és tandíj befizetéséről
5. Eszköznyilvántartó lap
6. Vizsgajegyzőkönyvek
7. Osztályozóív a vizsgához
8. Nyilvántartás és jegyzőkönyv a tanuló és gyermekbalesetekről.
9. Bizonyítványkönyv
10. Törzslap
11. Beiratkozási lap
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II.

A helyi tanterv bevezetésének ütemezése
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III. HELYI TANTERV
Az iskolánk helyi tantervében előírt tananyagot és követelményeket a 32/1999.(VIII.18). OM
sz. rendelettel módosított 27/1998.(VI. 10.) sz. Művelődési és Közoktatási Minisztérium által
az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és
kiadásáról szóló rendelet szabályozza. A művelődési és közoktatási miniszter által az
alapfokú művészetoktatás terén kiadott nevelési- oktatási tervek 2011-től nem alkalmazhatók.
A 27/1998./VI. 10./ MKM rendelet 3.§-ának (3) bekezdése alapján kiadott tantervi programok
tartalmazzák a kötelező követelményeket és a részletes, évfolyamonként meghatározott,
javasolt tananyagot. A kiadott tantervi programokat a népzene tanszak tanárai megismerték,
áttanulmányozták, követelményeit és ajánlásait megfelelőnek tartják. Munkájuk során ezt
kívánják egyénre szabottan, a gyermekek képességeit figyelembe véve alkalmazni.
A rendelet 1. melléklete szerint - a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet
hatályba lépését megelőzően - folytatott képzések felmenő rendszerben folytathatók, oly
módon, hogy a tanulmányaikat már megkezdett tanulók azt legkésőbb a 2026/2027. tanévig
be tudják fejezni.
E rendeletnek - a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel beiktatott - 2. mellékletét első
alkalommal a 2011/2012. tanévben megkezdett képzésekre felmenő rendszerben kell
alkalmazni.

1.ÓRATERV
Néptánc tanszak
A tanszak tantárgyai
Főtárgy:
Népi játék (E/1-2),
Néptánc (A/1-T/10)
Kötelező tantárgyak:
Folklórismeret (A/3-6)
Tánctörténet (T/9-10)
Kötelezően választható tantárgyak az összevont osztályokban:
Folklórismeret,
Tánctörténet.
Választható tantárgyak:
Népi játék (E/1-2)
Néptánc (A/1-T/10)
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Népzenei alapismeretek(A/1-T/10)
Táncjelírás-olvasás (T/9-10)
Évfolyamok
Tantárgy
Népi játék,
néptánc

Előképző
1
2

Alapfok
1
2

3

4

5

4

3

3

3

1

1

4

3

6

Továbbképző
7
8
9

10

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

4-6

4-6

Folklórismeret
1

1

Népzenei
alapismeretek
Tánctörtének
Táncjelírás
4

4

4

4

4

4

4

4

4-5

4-5

Összesen

Népzene tanszak
Hangszeres tanszakok: vonós és tekerő tanszak, pengetős tanszak, fúvós tanszak, ütős
tanszak.
Elméleti tantárgyak: szolfézs, népzenei ismeretek, néprajz, zeneelmélet, zenetörténetzeneirodalom.
Egyéb tantárgyak: kamarazene, népi játék-néptánc
A képzés időtartama:
2+6+4 évfolyam (vonós tanszak)
2+6+4 évfolyam (pengetős tanszak,)
2+6+4 évfolyam (fúvós tanszak)
2+6 évfolyam (ütős tanszak)

Óraterv
Tantárgy
Főtárgy

Évfolyamok
Előképző Alapfok
(1) (2)
1
2
(2) (2)
2
2

3
2

4
2
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5
2

6
2

Továbbképző
7
8
9
2
2
2

10
2

Kötelező
tantárgy
Kötelezően
választható
tantárgy
Választható
tantárgy
Összes óra:

(2)

(0–
2)
(4–
6)

(2)

(0–
2)
(4–
6)

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

0–2

0–2

0–2

0–2

0–2

0–2

0–2

0–2

0–2

0–2

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

A képzés évfolyamainak száma:
(2)+6+4 évfolyam: népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő/cselló, tekerő, népi furulyák, duda,
népi klarinét/tárogató, citera, tamburák, népi cimbalom, koboz, népi harmonika, népi ének,
(2)+6 évfolyam: népi ritmushangszerek,
Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik
számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. Az előképző évfolyamokat nem
kötelező elvégezni.
Az óratervet az adott tanszakon meghatározott évfolyamok száma szerint kell értelmezni.
Az előképzőt a növendéknek nem kötelező elvégeznie.
Előképző: szolfézs
Főtárgy: népi hangszer
Kötelező tárgy: szolfézs
Kötelezően választható tárgyak:
- elméleti: alapfok: 5-6 népzenei ismeretek
továbbképző 7-10: zenelmélet
- gyakorlati: alapfok 5-6, továbbképző 7-10: kamarazene
Választható tárgy: a fentiek, vagy más művészeti tárgyak (a zeneoktatás kötelezően előírt
tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellet a növendék a táncművészeti ág
képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok központilag meghatározott tanítási óráin részt
vehet.)
A tanítási órák számára és a képzés idejére vonatkozó rendelkezések
Az óraszámok tanítási hetenként értendők
Főtárgy

 minimum 2x30 perc (egyéni), vagy
 minimum 2x45 perc (csoportos).

Kötelező tárgy: a 4. évfolyam végéig, a képzési idő minimum 2x45 perc.
Kötelezően választható tárgy:
 hosszú tanszakokon az 5-6. évfolyamon,
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 rövid tanszakokon az 5. évfolyamon
 elmélet: minimum 1x45 perc (csoportos), vagy minimum 1x30 perc (egyéni).
Választható tárgy:
 az előképző 1. évfolyamától 1 vagy 2 foglalkozás.
Kamarazene:
 minimum 1x 45 perc,
 csoportlétszám: a műfajnak megfelelően 2-8 fő, maximum 15 fő.

2. NÉPTÁNC TANSZAK
2.1. NÉPI JÁTÉK – NÉPTÁNC
Előképző 1. évfolyam
NÉPI JÁTÉKOK:
Fejlesztési feladatok
o Alapvető mozdulattípusok fejlesztése a játéktevékenység során
o A ritmus–tér–térforma fogalmainak kialakítása
o Az ugrás és forgás technikai előkészítése
o A tanuló mozgáskészségének, önfegyelmének, kommunikációs képességének,
éneklési készségének, játékbátorságának, szabálytudatának fejlesztése
o A közösségi érzés, a közösséghez tartozás tudatos kialakítása
o A verbális és nonverbális kommunikáció szinkronjának elősegítése
o A szocializációs folyamatok fejlesztése
Tananyag
 A játékműveltség felmérése
 A népi játékokhoz szükséges mozgások, ritmusok, terek, térformák megismertetése
 Az alapvető mozdulattípusok
 Játéktípusok (sport–küzdő karakterű népi játékok, énekes–táncos gyermekjátékok)
 Népi mondókák, kiszámolók, szövegek, dallamok
 Alapvető zenei ismeretek (egyenletes lüktetés, zenéhez való igazodás, negyedes és
nyolcados
lüktetés,
dallamegységek,
a
gyermekdalok
hangkészlete,
ritmusgyakorlatok)
 Irányok, alakzatok (előre–hátra, jobbra–balra, lent–fönt, sor, kör, oszlop, félkör,
csigavonal, szórt forma, térkitöltés, térváltás, egyén és csoport viszonya az
alakzatokban)
 Játékfűzések (a helyi vagy régió szerinti néphagyományban fellelhető népi
gyermekjátékokból)
Követelmények
A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, játékfűzéseket

31

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a
szabályok betartására, a fizikai kontaktus kialakítására, a társas együttlétre, a társak előtti
kommunikációra, a párválasztásra, a szerepvállalásra, a játéktevékenységre
Előképző 2. évfolyam
Fejlesztési feladatok
o A mozgáskészség, alapvető kombinációs képesség fejlesztése a mozgás– és
játéktevékenység során
o A ritmus–tér–térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban
o Az ugrás és forgástechnika fejlesztése
o A
játékműveltség,
játékbátorság,
szabálytudat,
önfegyelem
és
kezdeményezőképesség fejlesztése
o A kommunikációs és éneklési képesség fejlesztése, a verbális és nonverbális
kommunikáció szinkronjának kialakítása
o A kreatív játékos tevékenység valamint a mozgásos és verbális önkifejezés
ösztönzése, a közösségépítés megvalósítása, a szocializációs folyamatok
fejlesztése
Tananyag
 Az alapvető mozdulattípusok variációs lehetőségeinek valamint az ugrás típusainak
megismertetése
 Az improvizációs tevékenység előkészítése, a játékismeret bővítése
 Játéktípusok (sport–küzdő karakterű népi játékok, énekes táncos gyermekjátékok)
 Népi mondókák, kiszámolók, szövegek, dallamok
 Alapvető zenei ismeretek (egyenletes lüktetés, zenéhez való igazodás, negyedes és
nyolcados
lüktetés,
dallamegységek,
a
gyermekdalok
hangkészlete,
ritmusgyakorlatok)
 Irányok, alakzatok (előre–hátra, jobbra–balra, lent–fönt, sor, kör, oszlop, félkör,
csigavonal, szórt forma, térkitöltés, térváltás, egyén és csoport viszonya az
alakzatokban)
 Játékfűzések (a helyi vagy régió szerinti néphagyományban fellelhető népi
gyermekjátékokból)
Követelmények
A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, a játékfűzéseket
A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a
szabályok betartására, a fizikai kontaktus kialakítására, a társas együttlétre, a társak előtti
kommunikációra, a párválasztásra, a szerepvállalásra és a játéktevékenységre a variációk
során is
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz
 1 db tábla vagy flipchart
 1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép
 Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal
 Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor
 A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok
 Néprajzi kézikönyvek, lexikonok, videó és/vagy DVD filmek
 A tanulólétszámnak megfelelő, a tanévzáró bemutatókhoz szükséges,
népviseletek, lábbelik
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megfelelő

Tananyag feldolgozásánál alkalmazott játékok (előképző 1-2.)
Kiolvasók: Egy, kettő, három, négy…, Egyedem-begyedem bíbollárom…, Ettyem, pettyem,
ponty…, Án, tán, tesz…, Földre szálltam…, Ecc, pecc, kimehetsz…, Onnan alól
a Bakonyból…,
Mondókák: Természetmondókák: Húzd le koldus a napot…, Esik az eső…, Ess eső, ess…,
Esik eső, csöpörög…,
Növénymondókák: Élek-e, halok-e?..., (levéltépegető), Tavasszal sóskakeresés
közben mondják: Töri, töri sóskát…
Állatmondókák: Csigabiga gyere ki…, Katicabogárka…., Szállj le pille…,
Gólya, gólya gilice…
Fogócskák: Sima fogócska, Hátulsó pár előre! Erecem, perecem…, Szoknyafogó, Kocsir,
kocsir komámasszony…,
Párválasztók: Mosdjál, mosdjál…, Mit mos, mit mos…, Hajlik a meggyfa…., Mély kútba
tekinték…, Hoppon maradt vőlegény…, Megy a kosár…,
Guggolós körjátékok: Dombon törik a dijót…, Mit játszunk lányok?...,
Különféle erő ügyességi játékok: Talicskás, Páros szökkelő, (Babot főztem…, Ég a
gyertya…., Kenyeres, Bakfüttyözés
Pásztorjátékok: Kanászozás, Csülközés
Kifordulós játékok: Lánc, Lánc…, Ispiláng, ispiláng…, Kis kacsa fürdik…,
Páratlan játékok: Hol az olló?...., Túrós játék…, Kendős játék,
Vonulások: Éva szívem… (rétes), Egy szege….(kanyargós), Pesten csináltattam házat…
(vonulás-kapuzás)
Megjegyzés:
A fenti játékokat kivétel nélkül Somogyban gyűjtötték, és lehetőség szerint külső-somogyi
változatok. Így a gyerekek az Andocs és környékbeli játékkinccsel ismerkednek az előképző 1
– 2. évfolyamán.
Céljaink a tanult játékokkal:




mozgáskészség javítása,
közösségi érzés tudatos erősítése,
élményszerzés, játékra nevelés.

Néptánc alaplépések:
 séta előre-hátra 2/4 ütem,
 futó előre-hátra 2/4 ütem,
 egyes-kettes csárdás,
 cifra.
Valamennyi motívum dallamhoz igazodó összekapcsolása.
Táncos nyelv:
 irány fogalma: jobbra-balra, előre-hátra, …
 alakzatok: kör, sor, oszlop …
Alapfok, 1. évfolyam
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Fejlesztési feladatok
o A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra
o Az ugrástechnikák fejlesztése, a népijáték–ismeret bővítése, az alapvető táncos
alakzatok fogalmi rendszerének kialakítása és alkalmazása
o A ritmus–tér–térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban
o A játék központi szerepének megtartása
o Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése
o A játékbátorság, a kezdeményezőkészség, az improvizációs készség, a
ritmuskészség és a mozgáskoordináció fejlesztése
o Az éneklési kedv, a társak előtti kommunikáció ösztönzése, közösségfejlesztés,
a helyi szokások és normák kialakítása
Tananyag
 Táncelőkészítő gimnasztika
 Tánctechnika:
alapvető
mozdulattípusok,
támasztékszerkezet,
súlyváltások,
ugrástípusok, térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő játékok
 Énekes–táncos népi gyermekjátékok: (szerepjátékok, párválasztó játékok) a páros tánc
előkészítése
Táncgyakorlat:
o Az ugrós és a csárdás tanítását előkészítő táncos mozdulatok megismertetése
o Ugrós táncok előkészítése csoportos formában
o Csárdás motívumok (egylépéses, kétlépéses, tovahaladó) csoportos formában
o Eszközhasználat előkészítése (babzsák, karika, ugrálókötél, bot, üveg)
o Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak,
jellemzőknek megfelelő tánctípus anyaga
Koreográfia: népi gyermekjáték vagy népi gyermekjáték és tánc
Zenei ismeretek: dudaritmus, kanásztánc ritmus, ritmusgyakorlatok, strófa, 2/4–es lüktetés
Népi ének: a választott táncanyaghoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték dallamok
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései
Hagyományőrzés: saját táncrégió gyermekjátékai és táncai
Gimnasztika: járás lábujjon, sarkon, külső – és belső láb élén, futások különböző
kartartással, lábemeléssel, törzs-, kar- és fejgyakorlatok.
Speciális gyakorlatok:
 helyes testtartás,
 pozíciók fogalma (I., II.,) pozíció váltások,
 térdhajlítás (demi plié),
 féltalpra emelkedés (relevé),
 lábcsúsztatás (battement tendu).
Ritmika:
 hangjegyérték gyakorlatok: nyolcad-negyed-fél értékű járás tapssal,
 visszhang gyakorlatok,
 futótűz-ritmus továbbadása tapssal, dobogással
Táncos nyelv:
 irány fogalma: jobb-bal, előre-hátra, részút irányok,
 alakzatok: kör, félkör, sor, oszlop, cikk-cakk.
Játék:
 az előképzőben tanult játékok ismétlése
 ölbeli gyermekek játékai:
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o csúcs, tatej, hörpencs…(arcsimogató)
o Ez elment vadászni…, Hüvelyk Matyi, Zsidó Zsófi…, (ujjasdi)
o Kerekecske-dombocska… (tenyeresdi)
o Süti, süti pogácsát… (tapsoltató)
o Töröm, töröm a sóskát…(ökölütögető)
o Csíp, csíp csóka… (kézcsipkedő)
o Dobi, dobi hátát… (hátba böködő)
o Hinta, palinta… (hintáztató)
Erő és ügyességi játékok:
 Sótörés
 Gólya viszi a fiát…, Paprikát vegyenek (háton lovagoltatók)
Kapus-hidas játékok:
 Itthon vagy-e hidasmester…,
 Bújj, bújj bokrostul…,
 Tik láb, lúd láb...
Néptánc
- Törökkoppányi és somogyi ugrós motívumok:
o Elől cifra, kirúgó cifra, sarkat oldalra kapó cifra, sétáló – forduló cifra, jobbrabalra fordulás térdhajlítással, sarok megütése tapssal, lengető, valamint tapsos
és tapsnélküli variációi, höcögő, csapások, buzsáki kopogó…
Eszközös táncok: fiúknak: karádi és törökkoppányi kanásztánc, kendőstánc, seprűtánc,
lányoknak: üveges (egyenletes járás üveggel a fejen, egyes-kettes csárdás
rugózva, üveg fölött cifra, lengető, térdmegütés, lengető és cifra)
Törökkoppányi karikázó motívumok:
- egyes és kettes csárdás, kettő balra, egy jobbra (fárör lépés) rugózva, futó, lépő
Karádi rezgő: - a folyamatos, féldallamnyi ideig féltalpon való rezgőmozgás,
- mártogatós, egyedül, majd párban.
Daltanulás:
 Törökkoppányi és somogyi ugrós dalok
 törökkoppányi karikázó dalok
Koreográfia:
 páros ugrós, törökkoppányi kanász, rezgő, üveges, törökkoppányi karikázó és a tanult
játékok alapján.

A tantárgy tanításának stratégiai célrendszere:
A magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést elmélyítse a tanulóban. A somogyi,
törökkoppányi táncok tanulásán keresztül ismerje meg a somogyi hagyományainkat,
törökkoppány táncait, a táncok lépésanyagát, jellegzetességeit, stílusát.
A tantárgy segítségével alakuljon ki a tanulóban:
 a rendszeres munka természetes igénye,
 munkafegyelem,
 művészi előadásmód kivitelezése,
 esztétikai érzék,
 művészetek iránti nyitott attitűd,
 fogékonyság a múlt és a jelen értékeinek befogadására.

35

Fejlessze a tanuló:
 mozgáskultúráját,
 állóképességét,
 ritmusérzékét,
 hallását,
 koncentrációképességét,
 improvizációs készségét,
 vizuális memóriáját,
 képzelőerejét.
KÖVETELMÉNYEK:
Ismerje Törökkoppány és somogy eddig tanult népi játékait, szövegét és dallamait, a
játékfűzéseket és játékszabályokat. A törökkoppányi, somogyi ugrós lépéseit, fiúk a
törökkoppányi kanásztánc, kendőstánc, seprűtánc, előkészítő elemeit, lányok üveges táncot,
törökkoppányi karikázót, tudja szépen, életkori sajátosságainak megfelelően előadni. A tanult
anyagból tudjon improvizálni. Ismerje fel a tanult anyag zenéjét, azt tudja megkülönböztetni
más tájak zenei világától. A tanult ritmusképleteket tudja visszaadni tapssal, dobogással.
Törökkoppányi karikázó dalokból legalább 3, ugrós-kanász dalokból legalább 5 biztos tudása,
pontos eléneklése. A törökkoppányi kanász, ugrós táncból és játékfűzésből összeállított
koreográfiát tudja társaival előadni.
Alapfok 2. évfolyam
Fejlesztési feladatok
o A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra
o Az ugrások különbözőségeinek, hasonlóságainak összevetése
o A fizikai kontaktus megteremtésének elősegítése
o A csárdás mozgáselemeinek előkészítése
o A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak felfedezése,
alkalmazása
o Ritmus–tér–térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban
o A játékbátorság, a kezdeményezőkészség, az improvizációs készség, a
ritmusérzék, a hallás, a ruganyosság, a térdhasználat, a kapcsolatteremtő
képesség és az eszközhasználat fejlesztése
o Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése
o Az éneklési kedv, a társak előtti kommunikáció ösztönzése, közösségfejlesztés,
a helyi szokások és normák kialakítása
Tananyag
Táncelőkészítő gimnasztika
Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok,
térdhasználat, térben való eligazodás, dinamikai gyakorlatok, pozíciók, körtartás, körív
mentén haladás (séta, járás, futás, ridázás) lenthangsúly– fenthangsúly gyakorlatok,
összekapaszkodási módok, eszközhasználat, csapások, gesztusok
Énekes–táncos népi gyermekjátékok: a játékismeret bővítése, a játék központi szerepének
megtartása, (szerepjátékok, párválasztó játékok) kör és páros tánc előkészítése
Táncgyakorlat:
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o Az ugrástechnikáknak, a súlyvétel lehetőségeinek, az ugrós táncelemeknek és
az összekapaszkodási módoknak a megismertetése
o A Dunai táncdialektus ugrós táncai közül választott, a helyi tantervben
meghatározott táncanyag (csoportos, páros)
o A Dunai táncdialektus eszközös táncai közül a helyi tantervben meghatározott
táncanyag bevezetése (szóló)
o Csárdás motívumok (egylépéses, kétlépéses) páros formában
o Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak,
jellemzőknek megfelelő tánctípus anyaga
Koreográfia: népi gyermekjáték és tánc és/vagy ugrós–eszközös táncok
Zenei ismeretek: dudaritmus, kanásztánc ritmus, ritmusgyakorlatok, strófa, a duda, a
hosszúfurulya
Népi ének: a Dunai táncdialektusból választott tánchoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték
dallamok
Táncfolklorisztika: az ugrós tánctípus fogalma, formai lehetőségei, összekapaszkodási módok,
a tánctípus főbb jellemzői
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok
Hagyományőrzés: a saját táncrégió gyermekjátékai és táncai
- gimnasztika:
alapvető
mozdulattípusok,
támasztékszerkezet,
súlyváltások,
ugrástípusok, térdhasználat, térben való eligazodás, dinamikai gyakorlatok, pozíciók,
körtartás, körív mentén haladás (séta, járás, futás, ridázás) lenthangsúly– fenthangsúly
gyakorlatok, összekapaszkodási módok, eszközhasználat, csapások, gesztusok
- speciális gyakorlatok: az eddig tanultak ismétlése, kombinációja,
 újabb pozíciók (V.),
 térdhajlítás (grand plié)
 lábkörzések a földön,
 lábemelés (relevé lent),
 karpozíciók (I., II., III.),
 ugrások: két lábon paralel ugrások (saute),
 +1/4-et, ½-et fordulva jobbra, balra.
Ritmika:
 egyenletes járás közben hosszabb ritmusképletek visszatapsolása, dobogása,
 kétszólamú mozgás gyakoroltatása.
Táncos nyelv:
 térirányok (1 – 8.)
 karakter (stílus)- hasonlóság, azonosság, különbözőség.
Játék:
 az eddig tanult játékok ismétlése
Bigézés, méta félék:
 háborúsdi
 guggolás fogócska (guggos litya)
 árok cica
Néptánc:
 Szanyi dus motívumok Rábaközből: sarkazó koppantó, cifra, hátul lengető, légbokázó,
kéttapsos csapó, háromtapsos csapókónyi verbunk: lépő-bokázó,lépő-csapó, mérő
taps, csapó-bokázó mérő tapssal.
 Törökkoppányi karikázó: a tanult motívumokhoz a futónak egy variánsa, ingó,
térdhajlítással, irányváltással, mártogatás.
 Üveges és kanász továbbfejlesztése (további motívumokkal).
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Daltanulás:
 Rábaközi dalok: Szélről legeljetek…, Eltörött a …, Jeruzsálem kapujában…, Ez a
kislány….,
 Somogyi dalok: Napra csillag…, Este későn…, Fót hátán fót…,
 Törökkoppányi dalok:Meggyújtom a csumám… Erre, erre… Rétest ettem…
Koreográfia:
 A tanult karikázó bővítése.
 Üveges és kanász tánc.
 Rábaközi táncok a tanult anyag alapján.

A tantárgy tanításának stratégiai célrendszere:
A magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést elmélyítse a tanulóban. A rábaközi táncok
tanulásán keresztül ismerje meg a rábaközi hagyományainkat, rábaköz táncait, a táncok
lépésanyagát, jellegzetességeit, stílusát.
A tantárgy segítségével alakuljon ki a tanulóban:
 a rendszeres munka természetes igénye,
 munkafegyelem,
 művészi előadásmód kivitelezése,
 esztétikai érzék,
 művészetek iránti nyitott attitűd,
 fogékonyság a múlt és a jelen értékeinek befogadására.
Fejlessze a tanuló:
 mozgáskultúráját,
 állóképességét,
 ritmusérzékét,
 hallását,
 koncentrációképességét,
 improvizációs készségét,
 vizuális memóriáját,
 képzelőerejét.
Ösztönözze a tanulót a közösségi életre.
KÖVETELMÉNYEK:
A tanuló legyen képes a közösségen belüli aktív tevékenységre, a tanult táncanyag
újraalkotására, improvizációra, a tanult koreográfia bemutatására, a ritmikai gyakorlatok
megvalósítására, a tanórákon megfelelő fizikai és szellemi erőnléttel való részvételre
Ismerje a háborúsdit, a „guggos lityát”, az árok cicát, a métát, tudja játszani.Ismerje
Rábaközből a szanyi dus motívumait, kónyi verbunk lépéseit, ezt tudja szépen, életkori
sajátosságainak megfelelően előadni. A tanult anyagból tudjon improvizálni. Ismerje fel a
rábaköz tánczenéjét, azt tudja megkülönböztetni más tájak zenei világától. A tanult
ritmusképleteket tudja visszaadni tapssal, dobogással. Társaival tudja eltáncolni a tanult
koreográfiát a rábaközi táncokból és a törökkoppányi üveges, illetve kanász táncból.
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Alapfok 3. évfolyam
Fejlesztési feladatok
o A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra
o A ritmus–tér–térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban
o Az ritmikai, plasztikai, dinamikai fogalmak kialakítása az életkori
sajátosságoknak megfelelően
o Az ugrós tánc ritmikai, plasztikai, dinamikai lehetőségeinek, a táncszerkesztés
elveinek és a táncok elnevezésének megismertetése az adott tájegység illetve
funkció szerint
o A gesztusmozdulat fogalmának kialakítása
o Az eszközhasználat lehetőségeinek bővítése
o A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő
táncos magatartás elsajátítása
o A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak tudatosítása
o Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a
mozgáskoordináció, a mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség fejlesztése
o A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, a másságot elfogadó attitűd
valamint a nemi identitás erősítése
o Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése
Tananyag
Táncelőkészítő gimnasztika
Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok,
térdhasználat, térben való eligazodás, dinamikai gyakorlatok, pozíciók, körtartás, körív
mentén haladás (séta, járás, futás, ridázás) lenthangsúly– fenthangsúly gyakorlatok,
összekapaszkodási módok, tartás–ellentartás gyakorlatai, tempóváltások, páros fogás,
kargesztusok, térirányok gyakorlatai, csapások, gesztusok
Énekes–táncos népi gyermekjátékok: a játékismeret bővítése, a játék központi szerepének
megtartása (szerepjátékok, párválasztó játékok) a kör– és páros táncok előkészítése
Táncgyakorlat:
o A Dunai táncdialektus ugrós–eszközös táncai közül választott tánc elmélyítése,
a tananyag bővítése
o A Tiszai táncdialektus csárdásai közül választott tánc bevezetése
o A verbunk előkészítése, a választott verbunk és csárdás elemeinek, a
jellegzetes összekapaszkodási módoknak a megismerése
o Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak,
jellemzőknek megfelelő tánctípus anyaga
Koreográfia: az ugrós–eszközös vagy a csárdás táncanyagából
Zenei ismeretek: dudaritmus, kanásztánc ritmus, ritmusgyakorlatok, strófa, a hangszerek
funkciója, játékmódja, jellegzetes hangszer együttesek,
Népi ének: a választott tánchoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték dallamok
Táncfolklorisztika: az ugrós tánc fejlődése, formái, a csárdás jellemző vonásai, a tánctípus
meghatározása, táncalkalmak, a táncos magatartás jellemzői, tánckezdő szokások, a táncok
földrajzi, történelmi háttere
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás
és a viselet összefüggései
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Hagyományőrzés: a saját táncrégió gyermekjátékai és táncai
- speciális gyakorlatok: az eddig tanultak ismétlése, kombinációja,
lábdobogások (battement tendu jeté, grand battement jeté)
fejkapás technika,
forgás.
Ritmika:
 kontrás taps gyakorlása,
 járás – futás változó tempójú zenére.
Táncos nyelv:
 tempó: lassú, közepes, gyors (tánctípushoz kötve),
 szimmetria – asszimetria.
Néptánc:
 Törökkoppányi ugrós–eszközös táncok elmélyítése, a tananyag bővítése
 Törökkoppányi friss csárdás: csalogatás, forgás, mártogató-lippentő
 Szatmári verbunk előkészítése és a szatmári friss csárdás:
o Különböző csárdások, cifra variációk hegyezők, bokázók, kisharang,
keresztező, fonás előre-hátra, átvetős, lábfelhúzós (csizmaszár ütő), páros
fogó, kiforgatós, lányoknak forgások, fiúknak csapások
Egyéni szatmári figurák, verbunk és csárdás elemeinek, a jellegzetes
összekapaszkodási módoknak a megismerése.
Daltanulás:
 Törökkoppányi és szatmári dalok
Koreográfia:
 Törökkoppányi friss csárdás (etűd)
 Szatmári anyagból

A tantárgy tanításának stratégiai célrendszere:
A magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést elmélyítse a tanulóban. A szatmári táncok
tanulásán keresztül ismerje meg a szatmári hagyományainkat, szatmár táncait, a táncok
lépésanyagát, jellegzetességeit, stílusát.
A tantárgy segítségével alakuljon ki a tanulóban:
 a rendszeres munka természetes igénye,
 munkafegyelem,
 művészi előadásmód kivitelezése,
 esztétikai érzék,
 művészetek iránti nyitott attitűd,
 fogékonyság a múlt és a jelen értékeinek befogadására.
Fejlessze a tanuló:
 mozgáskultúráját,
 állóképességét,
 ritmusérzékét,
 hallását,
 koncentrációképességét,
 improvizációs készségét,
 vizuális memóriáját,
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képzelőerejét.

Ösztönözze a tanulót a közösségi életre.

KÖVETELMÉNYEK:
A tanuló legyen képes az ugrós és eszközös ugrós valamint csárdás elemekből csoportosan és
párban történő improvizációra, a tánctípus fogalmának meghatározására, a tájegységek, falvak
földrajzi meghatározására.
Ismerje a tanult párválasztó játékot (Ez kell, nekem ez…), tudja játszani, énekelni. Ismerje a
törökkoppányi friss csárdás (csalogatás, forgás, mártogató-lippentő, valamint a szatmári
verbunk, lassú és friss csárdás lépéseit, ezt tudja szépen, életkori sajátosságainak megfelelően
előadni. Ismerje fel a tanult anyag zenéjét, azt tudja megkülönböztetni más tájak zenei
világától. A tanult ritmusképleteket tudja visszaadni tapssal, dobogással.
A törökkoppányi friss csárdás etűdöt, valamint a szatmári párválasztó játékból, és friss
csárdás táncokból összeállított koreográfiát legyen képes eltáncolni társaival.
Alapfok 4. évfolyam
Fejlesztési feladatok
o A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra
o A körtáncok technikai előkészítése
o A táncszerkesztés elveinek, az összekapaszkodási módok variációs
lehetőségeinek megismertetése, a táncos partnerkapcsolat kialakítása
o A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő
táncos magatartás elsajátítása
o A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak tudatosítása
o Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a
mozgáskoordináció, a mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség fejlesztése
o A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, a másságot elfogadó attitűd
valamint a férfi és női szerepből adódó viselkedésmódok szerint a nemi
identitás erősítése
o Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése
Tananyag
Táncelőkészítő gimnasztika
Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok,
forgások, térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő játékok, dinamikai gyakorlatok,
pozíciók,
körtartás,
körív mentén haladás, lenthangsúly–fenthangsúly gyakorlatok,
összekapaszkodási módok, tartás–ellentartás gyakorlatai, tempóváltások, páros forgás,
térirányok, forgások, csapások, gesztusok (kar, láb)
Táncgyakorlat:
o A Dunai táncdialektus ugrós–eszközös táncai közül választott tánc elmélyítése
o A Tiszai táncdialektus csárdásai közül választott tánc ismeretének bővítése,
ritmikai, plasztikai, dinamikai lehetőségeinek megismertetése
o A Tiszai táncdialektus verbunkjai közül választott tánc bevezetése
o Ismerkedés a Déli körtánc dialektussal
o Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak,
jellemzőknek megfelelő tánctípus anyaga
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Koreográfia: az ugrós–eszközös vagy a csárdás táncanyagából
Zenei ismeretek: a Tiszai dialektus jellegzetes hangszerei (cimbalom, klarinét, tekerő)
parasztbanda, cigánybanda, a hangszerek funkciói, játékmódja, 4/4–es lüktetés, nyújtott
ritmus, éles ritmus
Népi ének: a választott csárdásokhoz és karikázókhoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték
dallamok
Táncfolklorisztika: a csárdás fejlődése, formái, jellemző vonásai, a tánctípus meghatározása,
táncalkalmak, a táncos magatartás jellemzői, tánckezdő szokások, a táncok földrajzi,
történelmi háttere
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás
és a viselet összefüggései
Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát
is
Speciális gyakorlatok: az eddig tanultak nehezített változatai,
ugró (assamblé, jeté gyakorlatok),
forgások diagonálban.
Ritmika:
 nehezebb visszhang gyakorlatok,
 koordinációs gyakorlatok (mást táncolnak, és mást tapsolnak)
Néptánc:
o lányoknak somogyi üveges üveggel a fejen csárdás, höcögő, cifra, oldalra lépő
és változatai
o fiuknak törökkoppányi eszközös táncok további bővítése
o A szatmári lassú és friss csárdás bővítése, ritmikai, plasztikai, dinamikai
lehetőségeinek megismertetése
o A szatmári verbunk bevezetése
o Ismerkedés a Déli körtánc dialektussal
o Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak,
jellemzőknek megfelelő tánctípus anyaga.
Daltanulás:
 szatmári csárdás dallamok
 somogyi dalok
Koreográfia:
 somogyi és szatmári anyagból

A tantárgy tanításának stratégiai célrendszere:
A magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést elmélyítse a tanulóban. A somogyi és
azon belül a törökkoppányi, valamint a szatmári táncok tanulásán keresztül ismerje meg a
ahelyi és a szatmári hagyományainkat,
táncait, a táncok lépésanyagát, jellegzetességeit,
stílusát.
A tantárgy segítségével alakuljon ki a tanulóban:
 a rendszeres munka természetes igénye,
 munkafegyelem,
 művészi előadásmód kivitelezése,
 esztétikai érzék,
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 művészetek iránti nyitott attitűd,
 fogékonyság a múlt és a jelen értékeinek befogadására.
Fejlessze a tanuló:
 mozgáskultúráját,
 állóképességét,
 ritmusérzékét,
 hallását,
 koncentrációképességét,
 improvizációs készségét,
 vizuális memóriáját,
 képzelőerejét.
Ösztönözze a tanulót a közösségi életre.
KÖVETELMÉNYEK:
Lányoknak törökkoppányi üveges, fiúk törökoppányi eszközös táncok ezt tudja szépen,
életkori sajátosságainak megfelelően előadni. A tanult anyagból tudjon improvizálni. Ismerje
fel a tanult anyag zenéjét, azt tudja megkülönböztetni más tájak zenei világától. A tanult
ritmusképleteket tudja visszaadni tapssal, dobogással.
A tanuló ismerje a szatmári verbunkot és csárdást, a tanult népdalok szövegét, dallamát, a
tanult hangszerek jellemzőit, a tanult táncok földrajzi elhelyezkedését.
A tanuló legyen képes a tánctípus fogalmának meghatározására, a tanult táncok földrajzi
elhelyezésére, az elsajátított táncokból történő improvizálásra
Alapfok 5. évfolyam
Fejlesztési feladatok
o A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra
o Összefoglaló és rendszerező gondolkodás ösztönzése, összefüggések feltárása a
tanult táncdialektus ismeretanyagán keresztül
o A mozgás közbeni éneklési készség fejlesztése
o A legényes és a forgós–forgatós táncok előkészítése
o A táncrend fogalmának kialakítása
o A táncszerkesztés elveinek, az összekapaszkodási módok variációs
lehetőségeinek megismertetése, a táncos partnerkapcsolat kialakítása
o A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő
táncos magatartás elsajátítása
o A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak tudatosítása
o A zenei kíséretmódok és a tánc összefüggéseinek feltárása
o Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a
mozgáskoordináció, a mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség, a dinamikai és
stílusérzék fejlesztése
o A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, a másságot elfogadó attitűd
valamint a férfi és női szerepből adódó viselkedésmódok szerinti táncformálás,
a nemi identitás erősítése
o Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése
Tananyag
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Táncelőkészítő gimnasztika
Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok,
forgások, térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő játékok, dinamikai gyakorlatok,
pozíciók,
körtartás,
körív mentén haladás, lenthangsúly–fenthangsúly gyakorlatok,
összekapaszkodási módok, tartás–ellentartás gyakorlatai, tempóváltások, páros forgás,
térirányok, csapások gesztusok (kar, láb)
Táncgyakorlat:
o A legényes és a forgós–forgatós táncok előkészítése
o A Dunai–dialektus csárdásai közül a helyi tantervben választott tánc
bevezetése
o A Tiszai dialektus verbunkjai közül választott tánc ismeretének bővítése
o A Dunai dialektus verbunkjai közül a helyi tantervben választott tánc
bevezetése
o A Déli körtánc dialektus ismereteinek bővítése és az Északi körtánc dialektus
bevezetése
o Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak,
jellemzőknek megfelelő tánctípus anyaga
Koreográfia: az ismert táncanyagból
Zenei ismeretek: a választott karikázó énekes dallamai és azok jellemzői, sajátosságai, a
periódus fogalma, a szinkópa ritmus
Népi ének: a tanult csárdásokhoz és körtáncokhoz kötődő dalok
Táncfolklorisztika: a verbunk fejlődése, formái, jellemző vonásai, a tánctípus meghatározása,
táncalkalmak, táncos magatartás
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás
és a viselet összefüggései
Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát
is
Speciális gyakorlatok: alapgyakorlatok (rúd és középgyakorlatok),
lábkörzések (demi rond, rond de jambe part erre),
ugrások (echappé) fordulva is,
forgások és ugrások diagonálban.
Ritmika:
 hosszabb ritmusképletek memorizálása,
 nehezebb koordinációs gyakorlatok,
 régi és új stílusú zene felismerése
Néptánc: széki
o négyes és csárdás
o lassú: szép páros összefogódzás, lassú lépő helyben,
o fordulva, előre-hátra haladva
o előre-hátra lépő, lány kiforgatása, csapás díszítés,
o fiúknak sűrű és ritka tempó: bekezdő, kopogó, csapások, lezárók,
o lányoknak: A Déli körtánc (Somogy, Andocs-Törökkoppány) dialektus ismereteinek
bővítése és az Északi körtánc (Tardóna) dialektus bevezetése.
o Verbunk motívumok (Szany):
- tapsbemérő, lengető séta, bokázó, csizmaverő, rövid séta, csapás és variációi, hosszú
séta, „rúgd meg
o Törökkoppányi friss csárdás: csalogatás, forgás, mártogató-lippentő
o A szatmári verbunk bővítése
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Daltanulás:
 széki csárdás dallamok,
 Déli és Északi körtánc dallamok.
Koreográfia:
 Somogyi friss csárdás (etűd).
 Széki táncanyagból összeállított koreográfia.
 Tanult verbunk anyagból összeállított etűd.

A tantárgy tanításának stratégiai célrendszere:
A magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést elmélyítse a tanulóban. A széki táncok
tanulásán keresztül ismerje meg a hagyományainkat, szék táncait, a táncok lépésanyagát,
jellegzetességeit, stílusát.
A tantárgy segítségével alakuljon ki a tanulóban :
 a rendszeres munka természetes igénye,
 munkafegyelem,
 művészi előadásmód kivitelezése,
 esztétikai érzék,
 művészetek iránti nyitott attitűd,
 fogékonyság a múlt és a jelen értékeinek befogadására.
Fejlessze a tanuló:
 mozgáskultúráját,
 állóképességét,
 ritmusérzékét,
 hallását,
 koncentrációképességét,
 improvizációs készségét,
 vizuális memóriáját,
 képzelőerejét.
Ösztönözze a tanulót a közösségi életre.

KÖVETELMÉNYEK:
A tanuló ismerje a tánctípus, táncrend fogalmát,a széki táncrendből a ritka és a sűrű tempót a
négyest, a lassút, a csárdást, a Dunai táncdialektusból a szanyi verbunkot, a törökkoppányi
karikázót, az északi körtáncokból a tardonai karikázót, a tanult koreográfiákat, a népdalok
szövegét, dallamát, a hangszereket, a tanult táncok földrajzi elhelyezkedését, a jellegzetes
falvakat
A tanuló legyen képes a tánctípus fogalmának meghatározására, a tanult táncok földrajzi
elhelyezésére, az elsajátított táncokból történő improvizálásra
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Alapfok 6. évfolyam
Fejlesztési feladatok
o A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra
o Az összefoglaló és rendszerező gondolkodás valamint a fogalmi gondolkodás
ösztönzése és fejlesztése, az összefüggések feltárása az alapfokú évfolyamok
ismeretanyagán keresztül
o Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a
mozgáskoordináció, a mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség, a stílusérzék, a
dinamikai készség, a partnerkapcsolat fejlesztése
o A vizsgahelyzetre való felkészítés
Tananyag
Táncelőkészítő gimnasztika
Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrás típusok,
forgások, térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő játékok, dinamikai gyakorlatok,
pozíciók,
körtartás,
körív mentén haladás, lenthangsúly–fenthangsúly gyakorlatok,
összekapaszkodási módok, tartás–ellentartás gyakorlatai, tempóváltások, páros forgás,
térirányok, forgások, csapások gesztusok (kar, láb)
Táncgyakorlat:
o A legényes és a forgós–forgatós táncok előkészítése
o Az ugrós és eszközös ugrós táncok ismétlése, táncismeret bővítése
o A csárdások ismétlése, táncismeret bővítése
o A verbunkok ismétlése, táncismeret bővítése
o A körtáncok ismétlése, táncismeret bővítése
o Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak,
jellemzőknek megfelelő tánctípus anyaga
Koreográfia: az ismert táncanyagból
Zenei ismeretek: a tanult tájegységek jellegzetes népi hangszerei és zenei együttesei, a dűvő
és az esztam kíséret jellemzői, tánctípusok és kíséretmódok
Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése
Táncfolklorisztika: az ismert táncok jellemző vonásai, a tánctípusok, táncalkalmak, táncos
magatartás
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás
és a viselet összefüggései
Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát
is
Speciális gyakorlatok: az eddig tanultak ismétlése, kombinációja.
Ritmika:
 összetettebb koordinációs gyakorlatok (különböző láb-, kéz-, fejmozgás)
 különböző tánctípus zenei anyagának elismerése a tanult táncrend alapján.
Néptánc:
Széki táncanyag további bővítése
o négyes és csárdás
o lassú: szép páros összefogódzás, lassú lépő helyben,
o porka-hétlépés motívumok: ropogtató, páros forgás,
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o előre-hátra lépő, lány kiforgatása, csapás díszíté
o fiúknak sűrű és ritka tempó: bekezdő, kopogó, csapások, lezárók,
o lányoknak: A Déli körtánc (Somogy, Andocs-Törökkoppány) dialektus ismereteinek
bővítése és az Északi körtánc (Tardóna) dialektus bővítése.
o Verbunk motívumok (Szany) bővítése.
o Törökkoppányi friss csárdás bővítése
o A szatmári verbunk és csárdás bővítése
o Somogyi ugrós és eszközös táncanyag ismétlése, bővítése
Daltanulás:
 a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése
Koreográfia:
 az ismert tananyagból

A tantárgy tanításának stratégiai célrendszere:
A tantárgy segítségével alakuljon ki a tanulóban :
 a rendszeres munka természetes igénye,
 munkafegyelem,
 művészi előadásmód kivitelezése,
 esztétikai érzék,
 művészetek iránti nyitott attitűd,
 fogékonyság a múlt és a jelen értékeinek befogadására.
Fejlessze a tanuló:
 mozgáskultúráját,
 állóképességét,
 ritmusérzékét,
 hallását,
 koncentrációképességét,
 improvizációs készségét,
 vizuális memóriáját,
 képzelőerejét.
Ösztönözze a tanulót a közösségi életre.
KÖVETELMÉNYEK
A tanuló ismerje az alapfokú évfolyamokon elsajátított táncokat, a tanult koreográfiákat, a
tanult zenei, folklorisztikai, földrajzi jellemzőket
A tanuló legyen képes a tanult ismeretek megfogalmazására, az önálló táncos megjelenítésre,
improvizációra, a megfelelő táncos magatartás színpadi megjelenítésére, az alapfokú
művészeti vizsga követelményeinek teljesítésére
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KÖVETELMÉNY AZ ALAPFOK ELVÉGZÉSE UTÁN:
A tanuló ismerje
 Az ugrósok, ügyességi táncok, körtáncok, csárdások és a verbunkok táncanyagát a
helyi tantervben meghatározott tájegységek szerint
 A
tájegységek
táncaihoz kötődő
alapvető
földrajzi,
történelmi,
zenei,
táncfolklorisztikai ismeretek összefüggéseit
 A táncszerkesztés elveit, a jellemző összekapaszkodási módokat
 A tájegységre jellemző öltözködési, viselethordási szabályokat
 A ritmikai, plasztikai, dinamikai törvényszerűségeket és azok alkalmazását a gyakorlat
során
 A színpadi törvényszerűségeket.
 A koreográfiák folyamatait, az alakzatok, térformák gyakorlati alkalmazását
 A táncalkalmaknak megfelelő magatartás– és viselkedésmódokat
A tanuló legyen képes
 Az egyéni és csoportos improvizációra, a testtudat fenntartására, az eszközhasználatra,
a tudatos színpadi megjelenésre, a táncfolyamatok mozgásemlékezetére, a viseletek
tánc közbeni használatára, viselésére, a táncos magatartás és partnerkapcsolat
kialakítására
 A megszerzett ismeretekről beszélni
 A térben történő eligazodásra, a zenei lüktetésrendhez, zenei egységekhez való
igazodásra, ismerje és a gyakorlatban is tudja alkalmazni az alakzatokat, térformákat
 A képzés során elsajátított ismeretek alkalmazására más környezetben is
 A környezet értékeinek megőrzésére, gyarapítására, a környezettudatos magatartásra
 A közösségi szerepvállalásra, önálló feladatvállalásra
 A másság elfogadására, a csoporthagyományok kialakításában való aktivitásra
 Olyan szokások, tevékenységek kialakítására, amelyek az egészséges életvitelt segítik
elő
A művészeti alapvizsga követelményei
A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgából áll
A vizsga tantárgya és időtartama
Néptánc
Csoportban 5–10 perc
Egyénenként illetve párban: 2–3 perc
A vizsga tartalma
Koreográfia: a szaktanár által meghatározott egy vagy két tanult koreográfia (koreográfia
részlet, folyamat) csoportos bemutatása
Improvizáció: A három táncdialektusból választott, a helyi tantervben szereplő tájegységek
tanult táncaiból a nemének megfelelő szerepben kettő előadása kis csoportban (maximum 3
pár) illetve egyénenként vagy párban. Az egyiket a vizsgázók, a másikat a vizsgáztatók
választják – a két tánc ne legyen ugyanabból a dialektusból
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A vizsga értékelése
o Csoportban: a koreográfia ismerete, együttműködés a partnerekkel, színpadi
jelenlét
o Egyénileg: a tanult táncanyag tudatos alkalmazása az improvizáció során, a
táncos mozgás és a zene illeszkedése, a partneri kapcsolat, páros viszony
kialakítása
Továbbképző 7. évfolyam
Fejlesztési feladatok
o A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra
o Az egyensúlyviszonyok szerepének felismertetése, a tartás–ellentartás
jelentőségének tudatosítása
o A forgás technikai megvalósítása a különböző lábfőrészeken
o Az erdélyi táncokra jellemző partnerkapcsolat kialakítása tánctípusonként
o A tánctételek funkcióinak megismertetése, a megfelelő táncos magatartás
kialakítása
o A táncstílusok jellemző vonásainak megismertetése, a táncszók tánc közbeni
alkalmazása, a táncok stílusos megjelenítésének elősegítése
o Az önálló táncszerkesztési gyakorlat, az improvizációs készség, az előadói
készség, a ritmusérzék, a fizikai erőnlét fejlesztése
o A sajátos egyéni karakter kialakításának ösztönzése, a táncos elemek ritmikai,
plasztikai, dinamikai különbségeinek megvalósítása
o A táncok újraalkotási igényének kialakítása a tanuló személyisége, habitusa,
tánchoz való viszonyulása szerint
o A zene és tánc összefüggéseinek megfigyeltetése, az összefüggések
megfogalmazása, rendszerezése
o Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése
o A táncos életmód igényének kialakítása, az életminőség javítása
Tananyag
Táncelőkészítő gimnasztika
Tánctechnika: magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok kialakítása és fejlesztése,
térben való használata
Táncgyakorlat:
o Az alapfokon tanult táncok ismétlése, a táncismeret bővítése a helyi tanterv
alapján
o Az Erdélyi dialektus területéről kiválasztott táncrend, az alapfokon előkészített
legényesre és forgós–forgatós párosra építve
o A pontszerkezet, a táncot kísérő kargesztusok és azok funkcióinak
megismertetése
o A forgás és forgatás módozatainak megismertetése
o Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak,
jellemzőknek megfelelő tánctípus anyaga
Koreográfia: az ismert táncanyagból
Zenei ismeretek: ardeleana–kolomejka típusú dallamok, a periódus szerkezete, zárlatok,
félzárlatok, a zene és tánc kapcsolata, a „jajnóták” szerkezete és jellemzői, aszimmetrikus
lüktetés
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Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése, táncbéli kiáltások, táncszók
Táncfolklorisztika: az Erdélyi dialektus táncai, tánckultúrája, táncalkalmak, a táncrend, a
táncház szerepe, az adatközlők megismerése
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás
és a viselet összefüggései
Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát
is
Népi játékok
 sportszerű játékok
 eszközös ügyességi játékok
 labdás játékok
Hangképzés, ritmika
 összetett koordinációs és ritmikai gyakorlatok (láb – kéz – fejmozgás - taps)
 többszólamú ritmusgyakorlatok
 a különböző tánctípusú és dialektusú zenei anyagok felismerése, alkalmazása a tanult
táncrendekből
Néptánc
gyimesi táncok :
a.) kárpát medencei táncok: féloláhos, verbunk, lassú és sebesmagyaros, lassú
és
sebes csárdás,
b.) balkáni táncréteg: sima héjsza, korobjászka, jerekes, békási ruszka,
hósszúhavasi, régi héjsza,
c.)
közép-európai
táncréteg:
háromsirülős,
egytoppantós,
háromtoppantós,
hétlépés, porka,
somogyi táncrend:
karikázó és ugrós ismétlése, kiegészítése,
lassú és friss csárdás: kettes csárdás, bokázós csárdás, keresztező csárdás,
rezgő, mártogatós, csalogató.
Táncos nyelv
 a tanultak ismerete, tudatok alkalmazása
Daltanulás, koreográfia
 a tanult anyagból

A tantárgy tanításának stratégiai célrendszere:
A magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést elmélyítse a tanulóban. A gyimesi táncok
tanulásán keresztül ismerje meg a gyimesi hagyományainkat, gyimes táncait, a táncok
lépésanyagát, jellegzetességeit, stílusát.
A tantárgy segítségével alakuljon ki a tanulóban :
 a rendszeres munka természetes igénye,
 munkafegyelem,
 művészi előadásmód kivitelezése,
 esztétikai érzék,
 művészetek iránti nyitott attitűd,
 fogékonyság a múlt és a jelen értékeinek befogadására.
Fejlessze a tanuló:
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mozgáskultúráját,
állóképességét,
ritmusérzékét,
hallását,
koncentrációképességét,
improvizációs készségét,
vizuális memóriáját,
képzelőerejét.

Ösztönözze a tanulót a közösségi életre.

Követelmények
A tanuló ismerje az erdélyi táncok elsajátításához szükséges technikákat
A tanuló legyen képes az erdélyi táncok improvizatív megjelenítésére, újraalkotására, a tanult
koreográfiák bemutatására, a zene és tánc összhangjának gyakorlati megvalósítására
 az ismert technikai gyakorlatokat tudja magabiztosan végrehajtani, összekapcsolni
 aktívan vegyen részt a különböző népi játékokban (sportszerű, eszközös, ügyességi)
 ismerje a szabályokat
 tudjon önállóan ritmusképletet alkotni
 ismerje a tanult táncok zenei anyagát
Tudjon a tanult táncokból improvizálni.
 a tanultakat tudja alkalmazni a színpadi táncolás és a szabad tánc közben
Továbbképző 8. évfolyam
Fejlesztési feladatok
o A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra
o Az ismeret elmélyítése, bővítése
o A forgástechnika fejlesztése különböző lábfőrészeken
o A páros forgás és forgatás technika fejlesztése
o A stílusjegyek felismerése, elsajátítása és alkalmazása
o Az önálló táncszerkesztési gyakorlat, improvizációs készség, előadói készség,
ritmusérzék, fizikai erőnlét, sajátos egyéni karakter kialakítása
o A táncos elemek dinamikai különbségeinek megvalósítása, a forgás– és
ugrókészség fejlesztése
o A tánctételek funkcióinak megismertetése, a megfelelő táncos magatartás
kialakítása
o A táncrend fogalmának értelmezése az Erdélyi dialektus különböző területein
o A táncszók ismerete és alkalmazása
o A táncok újraalkotási igényének kialakítása a tanuló személyisége, habitusa,
tánchoz való viszonyulása szerint
o A zene és tánc összefüggéseinek megfigyeltetése, az összefüggések
megfogalmazása, rendszerezése
o Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése
o A táncos életmód igényének kialakítása, az életminőség javítása
Tananyag
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Táncelőkészítő gimnasztika, az alapfok tananyagának megfelelően
Tánctechnika: a magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok előadásmódjának
fejlesztése, térben való használata
Táncgyakorlat:
Az Erdélyi dialektus területéről kiválasztott táncrend tananyagának bővítése
A Dunai dialektus területéről kiválasztott táncrend, az alapfokon szerzett ismeretek
felhasználásával, rendszerezésével
Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek
megfelelő tánctípus anyaga
Koreográfia: az ismert táncanyagból
Zenei ismeretek: az erdélyi táncok kísérő hangszerei, zenekari felállások, jellegzetes éneklési
stílusok, hajnalozó dallamok
Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése
Táncfolklorisztika: az erdélyi táncok földrajzi, történelmi háttere, táncalkalmak,
tánchagyományok, szokások
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás
és a viselet összefüggései
Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát
is
Tánctechnika
 gimnasztika
 az eddig tanultak kombinációja
 ugró, forgó gyakorlatok kombinációi
Népi játékok
 sportszerű játékok
 eszközös ügyességi játékok, labdás játékok
Hangképzés, ritmika
 összetett koordinációs és ritmikai gyakorlatok (láb-kéz-fejmozgás-taps)
 a különböző tánctípusú és dialektusú zenei anyagok felismerése, alkalmazása a tanult
táncrendekből
 többszólamú ritmusgyakorlatok
 ritmusképletek önálló alkotása
Néptánc
székelyföldi táncok:
verbunk: bokázó, ugró bokázó, kopogók, csapásolók, keresztező, terpesz bokázó,
koppantgató,
forgatós: összerázó, átvetős, összeugró, csizmaverő, kiforgató, csalogató, forgó,
tapsos, ugró bokázó,
szöktetős: cifrák, kopogók.
Fiúk: összerázó, átvetős, forgó, tapsos, csizmaverős, kopogó, ugró bokázó,
Lányok: összerázó, átvetős, forgó (páros, egyéni) “kopogó”
Rábaközi táncrend, az alapfokon szerzett ismeretek
ismeretanyag további bővítése.

felhasználásával,

rendszerezésével,

Táncos nyelv
 a tanultak tudatos alkalmazása próbán, szabad tánc közben, koreográfiák eltáncolása
során
Daltanulás, koreográfia
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 a székelyföldi és rábaközi anyagból

A tantárgy tanításának stratégiai célrendszere:
A magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést elmélyítse a tanulóban. A székelyföldi
táncok tanulásán keresztül ismerje meg a hagyományainkat, a táncok lépésanyagát,
jellegzetességeit, stílusát.
A tantárgy segítségével alakuljon ki a tanulóban:
 a rendszeres munka természetes igénye,
 munkafegyelem,
 művészi előadásmód kivitelezése,
 esztétikai érzék,
 művészetek iránti nyitott attitűd,
 fogékonyság a múlt és a jelen értékeinek befogadására.
Fejlessze a tanuló:
 mozgáskultúráját,
 állóképességét,
 ritmusérzékét,
 hallását,
 koncentrációképességét,
 improvizációs készségét,
 vizuális memóriáját,
 képzelőerejét.
Ösztönözze a tanulót a közösségi életre.

Követelmények
A tanuló ismerje a tanult táncokat, újraalkotásuk módját, az erdélyi táncok elsajátításához
szükséges technikákat, a zene és tánc összhangjának gyakorlati megvalósítását
A tanuló legyen képes
 -az erdélyi táncok improvizatív megjelenítésére, a tanult koreográfiák bemutatására, a
stílusos előadásmód megvalósítására
 az ismert technikai gyakorlatokat tudja magabiztosan végrehajtani, összekapcsolniaktívan vegyen részt a különböző népi játékokban (sportszerű, eszközös, ügyességi)
 ismerje a szabályokat- tudjon önállóan ritmusképletet alkotni
 ismerje a tanult táncok zenei anyagát
 bővítse ismereteit
 a tanultakat tudja alkalmazni a színpadi táncolás és a szabad tánc közben
 aktívan vegyen részt a különböző népi játékokban (sportszerű, eszközös, ügyességi)
 ismerje a szabályokat- az ismert technikai gyakorlatokat tudja magabiztosan
végrehajtani, összekapcsolni
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 tudjon önállóan ritmusképletet alkotni

Továbbképző 9. évfolyam
Fejlesztési feladatok
o A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra
o Az ismeret elmélyítése, bővítése
o A forgástechnika fejlesztése különböző lábfőrészeken
o A páros forgás és forgatástechnika fejlesztése
o A stílusjegyek felismerése, elsajátítása és alkalmazása
o Az önálló táncszerkesztési gyakorlat, improvizációs készség, előadói készség,
ritmusérzék, fizikai erőnlét, a sajátos egyéni karakter kialakítása
o A táncos elemek dinamikai különbségeinek megvalósítása, a forgás– és
ugrókészség fejlesztése
o A tánctételek funkcióinak, megismertetése, a megfelelő táncos magatartás
kialakítása
o A táncrend fogalmának értelmezése az Erdélyi dialektus különböző területein
o A táncok, stílusok jellemző vonásainak ismerete, a táncszók ismerete és
alkalmazása
o A táncok újraalkotási igényének kialakítása a tanuló személyisége, habitusa,
tánchoz való viszonyulása szerint
o A zene és tánc összefüggéseinek megfigyeltetése, az összefüggések
megfogalmazása, rendszerezése
o Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése
o A táncos életmód igényének kialakítása, az életminőség javítása
Tananyag
Táncelőkészítő gimnasztika, az alapfok tananyagának megfelelően
Tánctechnika: a magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok előadásmódjának
fejlesztése, térben való használata
Táncgyakorlat:
o Az Erdélyi táncdialektus tananyagának bővítése
o A Tiszai táncdialektus területéről kiválasztott táncrend az alapfokon szerzett
ismeretek felhasználásával, rendszerezésével
o Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak,
jellemzőknek megfelelő tánctípus anyaga
Koreográfia: az ismert táncanyagból
Zenei ismeretek: erdélyi jellegzetes hangszerek, hangszer együttesek (hegedű, ütőgardon,
koboz), az aszimmetrikus lüktetésű táncok kíséretmódja
Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése
Táncfolklorisztika: az erdélyi táncok földrajzi, történelmi háttere, táncalkalmak,
tánchagyományok, szokások
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás
és a viselet összefüggései
Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát
is
Tánctechnika
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 gimnasztika
 az eddig tanultak kombinációja
 ugró, forgó gyakorlatok kombinációi
Népi játékok
 sportszerű játékok
 eszközös ügyességi játékok
 labdás játékok
Hangképzés, ritmika
 összetett koordinációs és ritmikai gyakorlatok (láb-kéz-fejmozgás-taps)
 a különböző tánctípusú és dialektusú zenei anyagok felismerése, alkalmazása a tanult
táncrendekből
 többszólamú ritmusgyakorlatok
 ritmusképletek önálló alkotása
Néptánc
Kalotaszegi táncok
 legényes
 csárdás
 szapora
Szatmári táncrend, az alapfokon szerzett ismeretek felhasználásával, rendszerezésével,
ismeretanyag további bővítése.
Daltanulás
 a táncokhoz tartozó énekek, illetve csujjogatások ismerete
Táncos nyelv
 a tanultak alkalmazása próbán, szabad tánc közben, koreográfiák eltáncolása során

A tantárgy tanításának stratégiai célrendszere:
A magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést elmélyítse a tanulóban. A kalotaszegi
táncok tanulásán keresztül ismerje meg a kalotaszegi hagyományainkat, a táncok
lépésanyagát, jellegzetességeit, stílusát.
A tantárgy segítségével alakuljon ki a tanulóban :
 a rendszeres munka természetes igénye,
 munkafegyelem,
 művészi előadásmód kivitelezése,
 esztétikai érzék,
 művészetek iránti nyitott attitűd,
 fogékonyság a múlt és a jelen értékeinek befogadására.
Fejlessze a tanuló:
 mozgáskultúráját,
 állóképességét,
 ritmusérzékét,
 hallását,
 koncentrációképességét,
 improvizációs készségét,
 vizuális memóriáját,
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 képzelőerejét.
Ösztönözze a tanulót a közösségi életre.
Követelmény
A tanuló ismerje a tanult táncokat, újraalkotásuk módját, az erdélyi táncok elsajátításához
szükséges technikákat, a zene és tánc összhangjának gyakorlati megvalósítását
A tanuló legyen képes
 az erdélyi táncok improvizatív megjelenítésére, a tanult koreográfiák bemutatására, a
stílusos előadásmód megvalósítására
 az ismert technikai gyakorlatokat tudja magabiztosan végrehajtani, összekapcsolni
 aktívan vegyen részt a különböző népi játékokban (sportszerű, eszközös, ügyességi)
 ismerje a szabályokat
 tudjon önállóan ritmusképletet alkotni
 ismerje a tanult táncok zenei anyagát
 a Kalotaszegi táncok (legényes, csárdás, szapora) motívumait- a tanultakat tudja
alkalmazni a színpadi táncolás és a szabad tánc közben
Továbbképző 10. évfolyam
Fejlesztési feladatok
o A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra
o A tanult táncanyag elmélyítése, bővítése, az egyes tánctételek funkciójának
megismertetése
o Az összefoglaló és rendszerező, elemző gondolkodás valamint a fogalmi
gondolkodás ösztönzése és fejlesztése, az összefüggések feltárása az alapfokú
és a továbbképző évfolyamok ismeretanyagán keresztül
o Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a
mozgáskoordináció, a mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség, a stílusérzék, a
dinamikai készség, a partnerkapcsolat fejlesztése
o Az egyéni táncstílus kialakítása, a táncok újraalkotása
o Az eredeti filmekről történő tánctanulás szabályainak megismertetése,
gyakorlati alkalmazása
o A vizsgahelyzetre való felkészítés
o Az önálló ismeretszerzés ösztönzése
o A táncos életmód igényének kialakítása, az életminőség javítása
Tananyag
Táncelőkészítő gimnasztika, az alapfok tananyagának megfelelően
Tánctechnika: a magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok előadásmódjának
fejlesztése, térben való használata
Táncgyakorlat: az ismert táncrendek tananyagának bővítése, összegzése, rendszerezése
Koreográfia: az ismert táncanyagból
Zenei ismeretek: a zenei ismeretek összefoglalása, rendszerezése
Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése
Táncfolklorisztika: a Kárpát–medence táncai, tánckultúrája
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás
és a viselet összefüggései
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Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát
is
Tánctechnika
 gimnasztika
 az eddig tanultak kombinációja
 ugró, forgó gyakorlatok kombinációi
Népi játékok
 sportszerű játékok
 eszközös ügyességi játékok
 labdás játékok
Hangképzés, ritmika
 összetett koordinációs és ritmikai gyakorlatok (láb-kéz-fejmozgás-taps)
 a különböző tánctípusú és dialektusú zenei anyagok felismerése, alkalmazása a tanult
táncrendekből
 többszólamú ritmusgyakorlatok
 ritmusképletek önálló alkotása
Néptánc  a tanult táncrendek ismétlése, kiegészítése, továbbfejlesztése
Táncos nyelv
A tanultak tudatos alkalmazása próbán, szabad tánc közben, koreográfiák eltáncolása során.

A tantárgy tanításának stratégiai célrendszere:
A magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést elmélyítse a tanulóban. A táncok
tanulásán keresztül ismerje meg magyar hagyományainkat, a magyar nyelvterület táncait, a
táncok lépésanyagát, jellegzetességeit, stílusát.
A tantárgy segítségével alakuljon ki a tanulóban :
 a rendszeres munka természetes igénye,
 munkafegyelem,
 művészi előadásmód kivitelezése,
 esztétikai érzék,
 művészetek iránti nyitott attitűd,
 fogékonyság a múlt és a jelen értékeinek befogadására.
Fejlessze a tanuló:
 mozgáskultúráját,
 állóképességét,
 ritmusérzékét,
 hallását,
 koncentrációképességét,
 improvizációs készségét,
 vizuális memóriáját,
 képzelőerejét.
Ösztönözze a tanulót a közösségi életre.
Követelmény
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 az ismert technikai gyakorlatokat tudja magabiztosan végrehajtani, összekapcsolniaktívan vegyen részt a különböző népi játékokban (sportszerű, eszközös, ügyességi)
 ismerje a szabályokat- tudjon önállóan ritmusképletet alkotni
 ismerje a tanult táncok zenei anyagát- ismerje a tanult táncrendek táncait, azok
motívumait
 a tanult táncrendekből magabiztosan tudjon improvizálni legalább hármat- a tanultakat
tudja alkalmazni a színpadi táncolás és a szabad tánc közben
Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után
Néptánc
A tanuló ismerje
 Az ugrósok, eszközös táncok, körtáncok, karikázók, páros táncok, férfitáncok
táncanyagát a helyi tantervben meghatározott tájegységek szerint
 A táncdialektusok és tájegységek, tánctípusok és táncrendek fogalmát és
összefüggéseit
 A stílusjegyek, a színpadi törvényszerűségek, a ritmikai, plasztikai, dinamikai
szabályszerűségek alkalmazását a gyakorlatban
 A tanult koreográfiákat
A tanuló legyen képes
 A testtudat fenntartására, a táncok improvizatív bemutatására, a kollektív és az
individuális táncok tudatos megformálására, a táncalkalmaknak és a nemi identitásnak
megfelelő magatartásmód tudatos megjelenítésére, a táncok egyéni, stílusos
megjelenítésére, a táncos partnerkapcsolat megvalósítására a tájegységnek,
tánctípusnak megfelelően
 A szakmai nyelvezet alkalmazására, a képzés során elsajátított szókincs tudatos
alkalmazására a mindennapi életben, a kommunikációra, véleménynyilvánításra, az
érdeklődés, a szakmai ismeretszerzés fenntartására, az intelligens tudás megszerzésére
A művészeti záróvizsga követelményei
A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll
A vizsga tantárgya és időtartama
Néptánc, 8–10 perc
A vizsga tartalma
o A helyi tantervben meghatározott tájegységek táncrendjeiből a szaktanár állít
össze tételsort
o A tételsor legalább négy táncrendet tartalmaz, melyből a vizsgázó a nemének
megfelelő szerepben improvizál
o Először a kihúzott tétel szerint, majd a vizsgázó által szabadon meghatározott
táncrend szerint kell a táncokat bemutatni
o A tájegység táncrendjén kívül ismerniük kell még a tánctípusok nevét, a kísérő
zenekari felállást, a jellegzetes viseleteket
A vizsga értékelése
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o
o
o
o
o

a táncrend ismerete, stílusos előadása,
a tánc szerkezetének ismerete az improvizáció során,
a tánc ritmikai, dinamikai, plasztikai megformálása,
a táncos mozgás és a zene illeszkedése,
a táncrendhez kapcsolódó táncfolklorisztikai ismeretek

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz
1 db tábla vagy flipchart
1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép
Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal
Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor
A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok
Néprajzi kézikönyvek, lexikonok, videó és/vagy DVD filmek
A tanulólétszámnak megfelelő, a tanulmányi versenyekhez és tanévzáró bemutatókhoz
szükséges megfelelő népviseletek, lábbelik

2.2. FOLKLÓRISMERET
A konkrét népszokások megismertetésén keresztül a tanulók előtt fel kell tárni a
néphagyomány ünnepi rítusainak formai és tartalmi összetevőit, megjelenését. Világítson rá a
hagyomány folyamatosan változó természetére, egykori történeti rétegeire, eredetére. Tegye
élményszerűvé a jeles napok és ünnepi szokások megismerését. Aktualizálja az emberi élet
fordulóihoz fűződő hagyományokat, szokásokat. A gyermekjátékok és táncok táji és történeti
megismertetésével a gyakorlati képzésben elsajátított ismeretek rendszerezéséhez nyújtson
segítséget.
Alapfokú évfolyamok

3. évfolyam
Fejlesztési feladatok
o A játék– és táncalkalmak szerepének megismertetése a faluközösség és az
egyén életén keresztül, a kommunikációs képesség, verbális kommunikáció,
szocializációs készség, közösségérzet, a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése
o A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való
figyelemfelkeltés
Tananyag
A gyermekkorhoz kapcsolódó szokások, hiedelmek, jeles napok és ünnepi szokások
megismertetése
Gyerekszületés, gyermekkor
o Jósló praktikák a gyermek születése előtt
o Komatál hagyománya
o Keresztelő
o A gyermek befogadása, helye a családban és a falu társadalmában
o Az anya avatása
o Munkára nevelés, gyermekmunka
A gyermekek játékalkalmai és táncalkalmai
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A munkavégzéshez kötődő játékalkalmak (libalegeltetés, kalákamunkák)
A játszó helyszíne, időpontja, a falu társadalmi életében betöltött szerepe
A tánc tanulása
Gyermeklakodalmas (a felnőttek világának – szokások, táncok, zenei kultúra –
tanulása)
o A gyerekek táncalkalmai (kukoricabál, pulyabál, aprók tánca, serketánc)
o
o
o
o

Az évkör ünnepei gyermekszemmel
o Szent Miklós napja
o Jézus születésének története
o Óévbúcsúztató és évkezdő szokások
o Szent Balázs napja, Balázsjárás
o Szent Gergely napja, Gergelyjárás
o Húsvét vasárnapjának és hétfőjének szokásai
o Pünkösdi királynéjárás
Követelmények
A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a gyermekkor
jeles eseményeit, játék– és táncalkalmait
A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a
szabályok betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására

4. évfolyam
Fejlesztési feladatok
o A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs
készség, a közösségérzet és a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése
o A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való
figyelemfelkeltés
Tananyag
A tanuló előző évben megszerzett ismereteinek elmélyítése, bővítése
A legényélethez, leányélethez, párválasztáshoz, lakodalomhoz kapcsolódó
hiedelmek, rituális cselekmények, jeles napok és ünnepi szokások megismertetése
A táncalkalmak jelentőségének megismertetése a párválasztás során
Legényélet, leányélet, párválasztás, lakodalom
o Munkavégzés a serdülő korban
o Legényavatás, leányavatás
o Udvarlási szokások, szerelmi élet, és azok színterei
o Szokásjogok a paraszti társadalomban
o Leánynéző, háztűznéző, hozomány
o Leánykérés, eljegyzés, jegyajándék
o Lakodalmi előkészületek
o Lakodalmi tisztségviselők, feladatok
o Lakodalmi szokások, rítusok
Legények és lányok játék– és táncalkalmai
o A fonó helyszíne, szerepe a párválasztásban, társas kapcsolatokban
o Fonójátékok, tánc a fonóban (hangszerek, tánckíséret)
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szokások,

o Böjti időszak (tavaszköszöntő játékok és a böjti karikázó)
o Bálok időpontja, helyszíne, bálrendezés
Lányok és legények szerepe a kalendáris szokásokban
o Luca kettős alakja
o Betlehemezés
o Farsangi szokások
o A nagyhét eseményei
o A húsvéti tojás jelentése és díszítésének különböző technikái
o Pünkösdi királyválasztás
o Májusfaállítás
o Nyári napforduló szerepe, Szent Iván napi szokások
Követelmények
A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a leányélet,
legényélet jeles eseményeit, táncalkalmait, a párválasztás szokásait, a lakodalom menetének,
szereplőit
A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, szabályok
betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására

5. évfolyam
Fejlesztési feladatok
o A táncalkalmak szerepének változásai és a változások okainak feltárása
o A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs
készség, a közösségérzet valamint a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése
o A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való
figyelemfelkeltés
Tananyag
A tanuló előző évben megszerzett ismereteinek elmélyítése, bővítése
A rituális cselekmények szerepe, a felnőtt– és öregkorhoz kapcsolódó szokások, hiedelmek, a
jeles napok és ünnepi szokások megismertetése
Felnőttek, idősek és az elbúcsúztatás szokásai
o Paraszti munka, munkaszervezés
o Az idősek társadalmi szerepe a paraszti társadalomban
o Előjelek, jóslások, hiedelmek
o A haldoklóval, a halottal kapcsolatos szokások
o Virrasztás, temetés, siratás
o A halotti tor
o Fejfák, keresztek
o Mindenszentek napja
o Halottak napja, megemlékezés a halottakról
A házasok táncalkalmai
o Táncalkalmak a családi eseményeken (keresztelő, lakodalom)
o Táncalkalmak a farsangban (házasok bálja, batyusbál)
o Asszonyok mulatságai (asszonyfarsang, lakodalmi kontyoló)
o Férfiak mulatságai (pincézés, tejbemérés)
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Felnőttek az évkör ünnepein
o Disznótorok ideje (alakoskodás, adománykérés)
o A regölés (időpontja, jelmezek, hangszerek, szereplők)
o Szent György napja
o Virágvasárnap
o A húsvéti ételek jelképrendszere
o Fehérvasárnap
o Aratás és a hozzá kapcsolódó szokások
o Szent István napja, új kenyér ünnepe
o Szüret, szüreti felvonulások, alakoskodás
o Szent Mihály napja
o Dömötör napja, Vendel napja
Követelmények
A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a felnőtt– és
időskor jeles eseményeit, szokásait, a különböző életkorokhoz kapcsolódó táncalkalmakat,
azok szerepét
A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a
szabályok betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására

6. évfolyam
Fejlesztési feladatok
o Az elméleti tananyag és az eddig tanult táncanyagok közötti összefüggések
megfogalmazása
o A tananyagban meghatározott régi– és új stílusú táncrétegek jellemzőinek, a
táncdialektusok
elhelyezkedésének,
földrajzi
meghatározásának
megismertetése
o A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs
készség, a közösségérzet valamint a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése
o A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való
figyelemfelkeltés
Tananyag
Táncfolklorisztika
A régi táncréteg jellemzői
Körtáncok
o Középkori tánchagyomány, lánc– és körtáncok
o Énekes női körtáncok helye és szerepe a tánckultúrában
Eszközös pásztortáncok
o Kanásztánc, pásztortánc
o Pásztorbotoló, cigánybotoló
Ugrós–legényes tánctípus
o Ugrós táncok (szóló, csoportos és páros formák, helyi sajátosságok)
o Erdélyi legényes táncok
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Küzdő karakterű páros táncok
Forgós–forgatós páros táncok
o Reneszánsz tánchagyomány, forgós–forgatós páros táncok
o Lassú tempójú páros táncok
o Mérsékelt és gyors tempójú páros táncok
o Az új táncréteg jellemzői
o A reformkor tánckultúrája, a verbunk és csárdás kialakulása
Verbunk
o A szóló verbunk
o Szabályozott szerkezetű verbunkok
Csárdás
o A csárdás tagolódása (lassú és friss, valamint csendes, csárdás, ugrós)
o Körcsárdás, hármas csárdás
A dialektusok meghatározása, elhelyezkedése, jellemzői
o Dunai dialektus
o Tiszai dialektus
o Erdélyi dialektus
A tanult táncanyagok elhelyezése a nagy dialektusterületekben
Követelmények
A tanuló ismerje a régi és az új táncrétegbe tartozó tánctípusokat, a főbb jellemzőiket, a
tanulmányok során megtanult táncok földrajzi elhelyezkedését, dialektusait
A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a
szabályok betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után
A tanuló ismerje
 A folklór, mint történeti hagyomány sajátosságait, az egyes jeles napok időpontját, a
jeles napok vallási, hiedelmi funkcióját, magyarázótörténetét
 A hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjait, a magyar paraszti világkép
legfőbb elemeit, eredetüket, s a hozzájuk fűződő mondákat, a parasztság
hiedelemvilága főbb szereplőit, funkcióit
A tanuló legyen képes
 A rítuscselekmények szövegeinek és tartalmának értelmezésére és használatára, a
szakkifejezések, a megszerzett ismeretek alkalmazására, a tér–idő összefüggéseinek
felismerésére
 A paraszti társadalom erkölcsi és viselkedési normáinak megítélésére, értékeinek
elfogadására
 Az önálló ismeretszerzésre, az elméleti ismeretek alkalmazására a mindennapi életben
 A magyar folklórhagyományokat a nemzettudat részeként értelmezni
 Az azonosságok és különbözőségek felismerésére a hazai és egyetemes folklórban
A művészeti alapvizsga követelményei
A vizsga részei
A vizsga írásbeli vagy szóbeli vizsgarészből áll
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A vizsga tantárgya és időtartama
Folklórismeret
Írásbeli: 30 perc
Szóbeli: 5 perc
A vizsga tartalma
o A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított
folklórismereti témakörökből áll
o Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző típusú, a tanultak felidézését,
alkalmazását, értelmezését, valamint problémamegoldást, néhány mondatos
értelmező választ igénylő feladatokat tartalmaz
o A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be
tudásukról
Témakörök
 Jeles napok
 Munkavégző ünnepek
 Az emberélet fordulói
 Táncdialektusok
 A régi és új táncréteg tánctípusai
A vizsga értékelése
Írásbeli vizsga
o A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint
javítják és pontozzák
o Az osztályzatra a pontok alapján a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga
elnöke hagy jóvá
Szóbeli vizsga
o A tanuló feleletének tartalmi és formai szempontok alapján történő értékelése
o Az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz
1 db tábla vagy flipchart
1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép
Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor
A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok
Néprajzi kézikönyvek, lexikonok
Néprajzi videó és/vagy DVD filmek

2.3. TÁNCTÖRTÉNET

A tantárgy járuljon hozzá saját tánckultúránk történetének megismeréséhez, a magyarságtudat
erősítéséhez, a tanulók kommunikációs készségeinek fejlődéséhez, a más népek kultúrája
iránti érdeklődés felkeltéséhez, a tantárgyhoz tartozó terminológiák használatához, igényes
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képi és hanganyag megismeréséhez, a táncművészet iránti érdeklődéshez, az arra fogékony
közízlés fejlesztéséhez

Továbbképző évfolyamok

9. évfolyam
Fejlesztési feladatok
o Az egyetemes tánctörténet kronológiai rendjén keresztül a történelmi
összefüggések felismertetése
o A tánctörténet szempontjából kiemelkedő események, alkotók megismertetése
és meghatározó műveik elemzése során a komplex látásmód kialakítása és
fejlesztése
o Stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok iránti érzékenység
fejlesztése
o Más népek tánchagyományainak megismerésére, több táncműfaj befogadására,
a kulturált szórakozás elsajátítására valamint a saját tapasztalatainak
gyarapítására ösztönözze a tanulót
Tananyag
 Tánctörténeti alapfogalmak: köznapi és művészi mozgás, közhasznú és művészi tánc
 Az őskor táncélete: vallási szertartások, rítusok, ábrázoló táncok
 Az ókori kultúrák közül az egyiptomi, a japán és a görög tánckultúra
 A középkor tánckultúrája: tánc és a vallás kapcsolata, misztériumjáték, jokulátorok
 A reneszánsz embereszménye, a magyarországi reneszánsz, Mátyás király
udvartartásának tánckultúrája
 A barokk kialakulás és hatása Európa művészetére, XIV. Lajos, a barokk mesterei
 A cselekményes balett kialakulása, Noverre munkássága
 A jezsuita színházak szerepe a színpadi tánc történetében
 A balett megjelenése Magyarországon – „Eszterházy esték”
 A romantika hatása Európa táncéletére
 A reformkori magyar „színpadi” táncművészet, paraszti táncok – Körmagyar
 A legjelentősebb szaklapok, kiadványok, szakkönyvek, a táncos helyszínek és
események megismertetése a tanulókkal
Követelmények
A tanuló ismerje az egyetemes tánctörténet során a művészeti ág fejlődésében jelentős
szerepet betöltött eseményeket, helyszíneket, műveket
A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben,
illetve önálló gondolatok megfogalmazására egy tánc koreográfia kapcsán

10. évfolyam
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Fejlesztési feladatok
o A XX. századi táncművészet jelentősebb állomásainak, a műfajok közti
átjárhatóság lehetőségeinek felismertetése
o A táncház–mozgalom kialakulásának és napjainkban betöltött szerepének
felismertetése
o Az egyéni látásmód, stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok
iránti érzékenység nyitottság, befogadó készség fejlesztése
o A kulturált szórakozás igényének kialakítása, a saját tapasztalatszerzés
ösztönzése
Tananyag
 Tánctörténeti alapfogalmak: a konkrét és elvont jelleg a művészetben, a művészi
mozgás fajtáinak esztétikája
 A XX. század elejének táncművészeti újításai Amerikában (Isadora Duncan), hatásuk
Európa táncéletére
 A XX. századi magyar mozdulatművészet megújítói
 A színpadi néptánc kialakulása: Gyöngyösbokréta, Csupajáték
 Művészegyüttesek Magyarországon: Néphadsereg Központi Művészegyüttese –
Honvéd Táncszínház (Szabó Iván), Állami Népi Együttes (Rábai Miklós), SZOT –
Budapest Táncegyüttes (Molnár István), BM Duna Művészegyüttes (Náfrádi László)
 A táncházmozgalom kialakulása, hatása a mai táncművészetre
 A koreográfusnemzedékek jelentősebb alkotói és kiemelkedő műveik a színpadi
táncművészetben
 A művész– és a jelentősebb amatőr együttesek napjaink magyar táncművészetében
 A táncos szakma jelentősebb szervezetei, oktatási intézményei, országos rendezvényei
 A legjelentősebb szaklapok, kiadványok, szakkönyvek megismertetése a tanulókkal,
melyek nyújtsanak segítséget az év végi vizsgára való felkészüléshez
Követelmények
A tanuló ismerje a XX. századi magyar táncművészet jeles képviselőit, meghatározó
műveiket, a színpadi néptáncművészet fontos fordulópontjait, a táncház–mozgalom
legfontosabb eseményeit, az országos rendezvényeket, egyesületeket, szakmai szervezeteket,
oktatási intézményeket
A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben,
gondolatainak megfogalmazására egy táncmű, koreográfia kapcsán, a tánctörténet
fordulópontjainak megnevezésére, a tánc műfajainak elkülönítésére, a terminológia helyes
használatára
Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után
A tanuló ismerje:
Az egyetemes tánctörténet során a művészeti ág fejlődésében jelentős szerepet betöltött
eseményeket, helyszíneket, műveket, a magyar táncművészet jeles képviselőit, meghatározó
műveiket, a színpadi néptáncművészet fontos fordulópontjait, a táncház–mozgalom
legfontosabb eseményeit, az országos rendezvényeket, egyesületeket, szakmai szervezeteket,
oktatási intézményeket
A tanuló legyen képes:
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Néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben, gondolatainak
megfogalmazására egy táncmű, koreográfia kapcsán, a tánctörténet fordulópontjainak
megnevezésére, a tánc műfajainak elkülönítésére, a terminológia helyes használatára
A művészeti záróvizsga követelményei
A vizsga részei
A vizsga írásbeli vagy szóbeli vizsgarészből áll
A vizsga tantárgya és időtartama
Tánctörténet
Írásbeli: 30 perc
Szóbeli: 5–10 perc
A vizsga tartalma
A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított tánctörténet
témakörökből áll
Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző tartalmú, a tanultak felidézését, alkalmazását,
értelmezését valamint a problémamegoldást ill. értelmező választ igénylő feladatokat
tartalmazza
– A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról
Választható témakörök:
 Az őskor táncművészete
 A középkor jellemző táncformái
 A reneszánsz és barokk kor táncélete
 A romantika
 A reformkor táncélete
 A XX. század táncélete
 Gyöngyösbokréta mozgalom
 Amatőr és hivatásos együttesek Magyarországon
 Hazánk jeles alkotói és műveik
 A táncos szakma jelentősebb szervezetei, oktatási intézményei, országos rendezvényei
A vizsga értékelése
Írásbeli vizsga
o A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint
javítják és pontozzák
o Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár
tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá
Szóbeli vizsga
o A tananyagtartalom elsajátításának mértéke
o Az összefüggések ismerete
o A szakmai kommunikáció fejlettsége
Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz javaslatot,
amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz
1 db tábla vagy flipchart
Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor
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A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok
Tánctörténeti kézikönyvek, lexikonok
Tánctörténeti videó és/vagy DVD filmek

2.4. NÉPZENEI ALAPISMERETEK

A népzenei alapismeretek az alapfokú és továbbképző évfolyamokon választható tantárgy.
Tanításának célja, hogy a néptánc tantárgyon belül elsajátított zenei ismeretek kibővítésével
járuljon hozzá a tanulók népzenei neveléséhez. Mutasson rá a tánc a zene az ének egységére,
összefüggéseire. Világítson rá a hangszeres népzene és a tánc összefüggéseire, nyújtson
élményszerű ismereteket a jellegzetes népi hangszerekről, hangszer–együttesekről,
zenekarokról. Segítse elő a komplex látásmód kialakulását, az elemző gondolkodást, az
összefüggések felismerését. Nyújtson bővebb ismereteket a vokális népzene jellemzőiről,
segítse elő a népi éneklési technika elsajátítását. A közösségi éneklés élménye és hangulata
erősítse az összetartozás érzését. A tantárgy tanítása során a gyakorlati megközelítés, az
élményszerzés dominál, amelynek eszközei a hangszerek bemutatása, zenehallgatás,
zenefelismerés, bemutatás.
Alapfokú évfolyamok

1. évfolyam
Fejlesztési feladatok
o Az énekhang technikai adottságainak a légzés, a vokális hangzók,
hangterjedelem fejlesztése
o A zenei képességek a hallás, intonálás, ritmusérzék, az egyszerű, érthető és
kifejező szövegmondás képességének, a népdalok memorizálási képességének
fejlesztése.
o Az ének és tánc egységének felismertetése, a tánc közbeni éneklés
követelményeinek megismertetése
o Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő népdalokon keresztül a 2/4–
es lüktetésrend hangsúlyainak érzékeltetése, felismertetése
o Az éneklés közösségi élményének, örömének felfedezése, megélése
Tananyag
 Negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok
 A 2/4–es zenei lüktetés
 D–r–m dallammagú népi játék dallamok, népdalok
 Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott
népdalok
 A választott dallamok csoportos megszólaltatása
 Népi hangszerek: idiofon hangszerek
Somogyi dalok:
Éva szívem Éva...
Két szál pünkösd rózsa...
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Kisangyalom szeme szája...
Hücs ki disznó...
Csóri kanász...
Megy a takács...
(Meghalt a béres...)
Borsót vittem a malomba...
(Erre gyere rózsám...)
(A karádi falu végén...)
Hej Dunáról fúj a szél...
Télen nagyon hideg van...
Már Karádra két úton kell bemenni...
Sej, haj, Zsubri pajtás...

Követelmények
A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét és dallamát, az alapvető ritmusértékeket,
ritmusképleteket, a tanult hangszer jellemzőit
A tanuló legyen képes a népdalok csoportos bemutatására, a kezdőhanghoz történő
igazodásra, a ritmusértékek, ritmusképletek gyakorlati alkalmazására

2. évfolyam
Fejlesztési feladatok
o Az énekhang technikai adottságainak a légzés, a vokális hangzók,
hangterjedelem fejlesztése
o A népi éneklési technika kialakítása
o A zenei képességek a hallás, intonálás, ritmusérzék, az egyszerű, érthető és
kifejező szövegmondás képességének, a népdalok memorizálási képességének
fejlesztése
o Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő népdalokon keresztül a 2/4–
es lüktetésrend hangsúlyainak érzékeltetése ének és tánc közben egyaránt
o A tánc közbeni éneklés kritériumainak, a dallamívek megformálási
szabályainak megismertetése, megvalósítása a gyakorlat során. A karikázó
dalok éneklésének fejlesztése, bővítése
o Az előéneklés szabályainak, az előénekeshez történő igazodás technikájának
elsajátítása, fejlesztése
o A közösségi éneklés élményének, örömének felfedezése, nagyobb és kisebb
létszámú csoportokban egyaránt

Tananyag







A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok
A 2/4–es zenei lüktetés
A dudaritmus
A kanásztánc ritmus
5–6 hangterjedelmű dallamok
Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott
népdalok
 A választott dallamok csoportos, kiscsoportos megszólaltatása
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 Az előénekes feladata és funkciói, a bekapcsolódás módja
 Népi hangszerek: duda
Somogyi dalok:
A bátai bíró...
Házasodik a tücsök...
Adott Isten szekeret...
(Napra csillag...)
(Este későn...)
(Fót hátán fót...)
Ezt a kis barna lányt...
Kukorica csutája...
Túlsó soron...
Ez a bajor...
Száraz dió...
Szőr kesztyű

Követelmények
A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét és dallamát, az alapvető ritmusértékeket,
ritmusképleteket, a tanult hangszer jellemzőit
A tanuló legyen képes a népdalok csoportos, kiscsoportos bemutatására, a kezdőhanghoz való
igazodásra, a tanult dal előéneklésére, az előénekeshez történő bekapcsolódásra

3. évfolyam
Fejlesztési feladatok
o Az előadásmód jellemző vonásainak, megismertetése, a fokozatos
tempónövelés, tempóváltás technikájának megvalósítása
o A hangterjedelem növelése, a magabiztos dalkezdés megvalósítása
o Az intonációs készség és a zenei hallás, hangszín fejlesztése
o A hangképzési technika és a megfelelő légzéstechnika elsajátítása
o A népi éneklési technika fejlesztése
o Az énekelt népzenei karakterek megformálásához szükséges forma, dallam és
tempóérzék fejlesztése
o Az egyéni feladatvállalás, a szóló, duó, kiscsoportos éneklés ösztönzése
Tananyag
 A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok
 A nyújtott és éles ritmus
 A 4/4–es zenei lüktetés
 A hangterjedelem növelés oktáv terjedelemig
 A lassú, közepes és gyors tempó dallampéldákon keresztül
 Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott
népdalok
 A folklórismeret tantárgy témaköréhez kapcsolódó szokásdalok
 A választott dallamok csoportos, kiscsoportos, egyéni megszólaltatása
 Népi hangszerek: tekerő, klarinét
Követelmények
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A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét és dallamát, az alapvető ritmusértékeket,
ritmusképleteket, a tanult hangszerek jellemzőit
A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen belüli éneklésre, a népdalok csoportos,
kiscsoportos, egyéni bemutatására, a kezdőhanghoz történő igazodásra, az előénekeshez
történő bekapcsolódásra

4. évfolyam
Fejlesztési feladatok
o Az előadásmód
jellemző
vonásainak
megismertetése,
a fokozatos
tempónövelés, tempóváltás szabályainak tudatosítása
o A magabiztos dalkezdés elsajátítása
o Az énekelt népzenei karakterek megformálásához szükséges forma, dallam és
tempóérzék fejlesztése
o A népi éneklési technika fejlesztése.
o Az intonációs készség, zenei hallás, hangképzési technika és a megfelelő
hangszín kialakítása, a hangterjedelem növelése
o Az egyéni feladatvállalás, a szóló, duó, kiscsoportos éneklés ösztönzése
Tananyag
 A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok
 A nyújtott és éles ritmus
 A 4/4–es lüktetés
 A hangterjedelem növelése oktávon túlra
 A lassú, közepes és gyors tempó dallampéldákon keresztül
 A giusto előadásmód
 Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott
népdalok
 A folklórismeret tantárgy témaköréhez kapcsolódó szokásdalok
 Népi hangszerek: hegedű, brácsa, bőgő
 A dallamhangszerek, kísérő hangszerek, játékmód
 Az esztam és dűvő kíséret
Követelmények
A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét és dallamát, az alapvető ritmusértékeket, a giusto
előadásmód jellemzőit, a hangszereket, kíséretmódokat
A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen túl énekelni, a népdalok csoportos,
kiscsoportos, egyéni bemutatására, a kezdőhanghoz való igazodásra, az előénekeshez történő
bekapcsolódásra

5. évfolyam
Fejlesztési feladatok
o A zenei egységek érzékelésének elősegítése, zenei zárlatok és félzárlatok
felismertetése
o A giusto és a parlando, rubato előadásmód jellegzetes vonásainak megismerése
és alkalmazása
o A kíséretmódok és a tánc összefüggéseinek vizsgálata
o A fokozatos tempónövelés, tempóváltás tudatos alkalmazása
o A népdalcsokor szerkesztési elveinek megismertetése
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o A magabiztos dalkezdés elsajátítása
o Az intonációs készség, zenei hallás, hangképzési technika, megfelelő
légzéstechnika kialakítása, a hangterjedelem és az éneklési kedv növelése
o Az egyéni feladatvállalás, a szóló éneklés ösztönzése
Tananyag
 A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok
 A periódus, zárlat, félzárlat
 A hangterjedelem növelése oktávon túlra
 Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott
népdalok
 A folklórismeret tantárgy témaköréhez kapcsolódó szokásdalok
 Népi hangszerek: cimbalom, citera, tambura
 A zene és tánc összefüggései tájegységek és tánctípusok szerint
Követelmények
A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét, dallamát, az alapvető ritmusértékeket,
képleteket, a periódus fogalmát, a giusto előadásmódot, a hangszereket, kíséretmódokat
A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen felül énekelni, a népdalok csoportos,
kiscsoportos, egyéni bemutatására, a kezdőhanghoz való igazodásra, az előénekeshez történő
bekapcsolódásra, a kíséretmódok felismerésére, a hangszerek felismerésére, a táncdallamok és
tánctípus hallás utáni felismerésére és azonosítására

6. évfolyam
Fejlesztési feladatok
o A vokális népzene dialektusterületeinek, az éneklési technikák stílusjegyeinek
megismertetése
o A dallam díszítéstechnika fejlesztése
o Az ismeretek szintetizálásának elősegítése
o A hangszeres népzene és a tánctípusok összefüggéseinek feltárása
o A stílusismeret, a zenefelismerés, az éneklési készség, a díszítéstechnika, a
légzéstechnika, az előadásmód fejlesztése
o A vizsgahelyzetre való felkészítés
Tananyag
 A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok
 A szinkópa
 Az aszimmetrikus zenei lüktetés
 Az 5/8–os lüktetésrend
 A periódus, a pontszerkezet
 A parlando, rubato és a giusto előadásmód
 Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott
népdalok
 A folklórismeret tantárgy témaköréhez kapcsolódó szokásdalok
 A hangszerek, hangszer–együttesek, zenekari felállások tájegységek szerint
 A zene és tánc összefüggései tájegységek és tánctípusok szerint
 Zenefelismerés
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Követelmények
A tanuló ismerje az emberi hang sajátosságait a tanult népdalok szövegét, dallamát, az
alapvető ritmusértékeket, képleteket, a periódust, a különböző előadásmódokat, a
hangszereket, a kíséretmódokat
A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen felül énekelni, a népdalok csoportos,
kiscsoportos, egyéni bemutatására, a kezdőhanghoz való igazodásra, az előénekeshez történő
bekapcsolódásra, a kíséretmódok felismerésére, a hangszerek felismerésére, a táncdallamok és
tánctípus hallás utáni felismerésére, azonosítására. Az eddig tanult ismeretek összegzésére, a
tananyag összefüggéseinek felismerésére.
Továbbképző évfolyamok

7. évfolyam
Fejlesztési feladatok
o A zenei stílusok táji tagolódásának felismertetése
o A zenei dialektusok előadásmódjának, stílusjegyeinek felismertetése
o A kíséretmód és a tánc összefüggéseinek megismertetése, tudatosítása
o Az aszimmetrikus zenei lüktetés felismerése, jellemzőinek azonosítása
o A táncszók funkciójának, használatának, szövegeinek (az adott tájegység
szerinti) megismertetése. A népzenei kiadványok népszerűsítése
o A stílusismeret, az éneklési készség, a díszítéstechnika, az előadásmód
fejlesztése
o A különböző népzenei dialektusok felismerési képességének, a dialektusok
díszítésmódjainak megszólaltatásához szükséges készségek fejlesztése
Tananyag
 A „jaj–nóták” jellemzői
 Az aszimmetrikus lüktetés
 Az erdélyi éneklési stílus és díszítéstechnika
 Táncszók, csujogatások
 Az periódus és a tánc összefüggései
 A sánta dűvő kíséret
 Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott
népdalok
 Az erdélyi zenekari felállások, ismert adatközlők
Követelmények
A tanult népdalok szöveg és dallamismerete, csoportos, kiscsoportos, egyéni bemutatása,
díszítése, a táncszók ismerete, gyakorlati alkalmazása
A tanuló legyen képes a „jaj–nóták” felismerésére, éneklésre, a jellegzetes erdélyi hangszerek,
a táncdallamok és tánctípus és kíséretmódok felismerésére

8. évfolyam
Fejlesztési feladatok
o A zenei stílusok táji tagolódásának felismertetése
o A zenei dialektusok előadásmódjának, stílusjegyeinek felismertetése
o A kíséretmód és a tánc összefüggéseinek megismertetése, tudatosítása
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o A tánc közbeni éneklés és csujogatás készségszintű ismeretének kialakítása
o A szólóéneklés közönség előtti megvalósítása
o A táncszók funkciójának, használatának, szövegeinek (az adott tájegység
szerinti) megismertetése
o A táji dialektusokra jellemző hangszín technikájának elsajátítása
o A stílusismeret, a zenefelismerés, az éneklési készség, a díszítéstechnika, az
előadásmód fejlesztése
o A különböző népzenei dialektusok felismerési képességének, a dialektusok
díszítésmódjainak megszólaltatásához szükséges készségek fejlesztése
Tananyag
 A szinkópás ritmusok az erdélyi népzenében
 Az erdélyi éneklési stílus és díszítéstechnika
 Táncszók, csujogatások tájegységnek megfelelően
 Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott
népdalok
 Az erdélyi zenekari felállások, ismert adatközlők (tájegységnek megfelelően)
 A siratók és keservesek jellemzői
 Táji dialektusokra jellemző hangszertársulások
 Alapvető népzenei kiadványok hangzó anyagok ismerte
Követelmények
A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét, dallamát, a díszítéseket, a táncszókat, azok
gyakorlati alkalmazását
A tanuló legyen képes az önálló, közönség előtti éneklésre, a hangszerek felismerésére, a
táncdallamok és tánctípus felismerésére

9. évfolyam
Fejlesztési feladatok
o A tánc közbeni énekléstechnikájának fejlesztése
o Egyéni előadói képességek fejlesztése
o A zenei stílusok táji tagolódásának felismertetése
o A zenei dialektusok előadásmódjának, stílusjegyeinek felismertetése
o A kíséretmód és a tánc összefüggéseinek megismertetése, tudatosítása
o A táji dialektusokra jellemző hangszín technikájának elsajátítása
o A stílusismeret, a zenefelismerés, az éneklési készség, a díszítéstechnika, a
légzéstechnika, az előadásmód fejlesztése
o A különböző népzenei dialektusok felismerési képességének, a dialektusok
díszítésmódjainak megszólaltatásához szükséges készségek fejlesztése
Tananyag
 A szinkópás ritmusok az erdélyi népzenében
 Táncszók, csujogatások tájegységnek megfelelően
 Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott
népdalok
 Az erdélyi zenekari felállások, ismert adatközlők (tájegységnek megfelelően)
 Jellegzetes hangszerek: moldvai furulya, dob, koboz, doromb, hangszer–együttesek:
hegedű, koboz, dob
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 Alapvető népzenei kiadványok hangzó anyagok ismerte
Követelmények
A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét, dallamát, díszítését, a táncszókat, azok
gyakorlati alkalmazását
A tanuló legyen képes az önálló, közönség előtti éneklésre, a zenekísérettel együtt énekelni, a
hangszerek felismerésére, a táncdallamok és tánctípus felismerésére és azonosítására, a
csoportos, kiscsoportos, egyéni bemutatásra

10. évfolyam
Fejlesztési feladatok
o A vokális és instrumentális népzene dialektusterületeinek, az éneklési
technikák stílusjegyeinek, a díszítési módoknak, a hangszeres népzene
jellemzőinek képességfejlesztése
o A hangszeres népzene és a tánctípusok összefüggéseinek felismertetése
o A stílusismeret, a zenefelismerés, az éneklési készség, a díszítéstechnika, az
előadásmód fejlesztése
Tananyag
 A vokális és instrumentális népzene jellemzőinek összefoglalása, rendszerezése
 A tanult népdalok ismétlése, gyakorlása
 A tanult éneklési technikák gyakorlása
 Hangszerfelismerés
 Tánczene felismerés (tájegység, típus)
 Az adatközlők életútja
 Neves gyűjtők: Kodály Zoltán, Bartók Béla, Lajtha László, Kallós Zoltán
Követelmények
A tanuló ismerje a néptánc tantárgyon belül választott és a helyi tantervben meghatározott
táncokhoz kötődő népdalokat, az alapvető ritmusértékeket, ritmusképleteket, az adott
tájegység jellemző hangszereit, hangszer–együtteseit, zenekari felállásait, a periódus
fogalmát, jellemzőit és összefüggéseit a táncokkal, a „jaj–nóta”, sirató és keserves fogalmát,
ismert adatközlők, gyűjtők életútját
A tanuló legyen képes a tanult népdalok memoriter éneklésére önállóan, a tanult díszítési
technikák alkalmazására, alkalmazkodni a csoport hangszínéhez, hangmagasságához, a tanult
hangszerek, kíséretmódok felismerésére
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz
1 db tábla, vagy flipchart
1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép
Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor
A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok
Népzenei kézikönyvek, lexikonok, kották
Népzenei hangfelvételek, videó és/vagy DVD filmek
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2.5. TÁNCJELÍRÁS–OLVASÁS
A képzés járuljon hozzá a mozdulatok tudatos időbeli, (ritmikai) térbeli, (plasztikai)
erőfokbeli (dinamikai) elemzéséhez, a testtudat, a mozgáskoordináció kialakításához, a
magyar néptánc táncjelírással közölt folyamatainak megismeréséhez, egyszerű motívumok,
motívumsorok lejegyzéséhez.

Továbbképző évfolyamok

9. évfolyam
Fejlesztési feladatok
o A mozdulatelemzés három alaptényezője (plasztika, ritmika, dinamika),
összefüggéseinek feltárása
o A mozdulattípusok három leggyakoribb fajtája (lépés, ugrás, gesztusok)
valamint a helyzettípusok fogalmának értelmezése
o A mozdulatok elemzésének módjának, a táncjelírás alapfogalmainak
(vonalrendszer, irányok) rögzítése, a tanult mozdulat– és helyzettípusok
jelölési rendszerének megismertetése
o A mozdulatanalizáló képesség, a mozgáskoordináció, a tér–, ritmus és
dinamikai érzék, a testtudat fejlesztése
Tananyag
 A tánc tagolódása: fázis, motívum, motívumfűzés
 A mozdulatelemezés három alaptényezője (plasztika, ritmika, dinamika) és azok
összefüggései
 A táncjelírás alapfogalmai (vonalrendszer, irányok) és alkalmazásuk
 A mozdulat típusai (lépés, súlyt hordó láb mozgása, gesztus, ugrás) és jelölése
 A helyzet típusai (testpozíció–állás, súlytalan testrészek mozdulatlansága, szünet a
testben, térben, helyen) és jelölésük
 A táncjelírásban használt kiegészítő jelek (távolság csökkentés, növelés, földhöz
közeli lábmozdulatok, kis térdhajlítás, feszítés, a lábfej részei, dinamikai jelek,
pozíciójelek, forgatás jele) és alkalmazásuk
Követelmények
A tanuló ismerje a mozdulatelemzés alaptényezőit, a tanult mozdulat és helyzettípusokat, a
táncjelírás vonalrendszerét és jeleit
A tanuló legyen képes a frontirányok felismerésére és helyes használatára, a gesztusirányok
egzakt módon való meghatározására, a motívumok ritmusának pontos eltapsolására, a
motívumokban szereplő mozdulattípusok felismerésére, az egyszerű motívumok, folyamatok
pontos leolvasására és előadására
10. évfolyam
Fejlesztési feladatok
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o A további mozdulattípusok: forgások, forgatások, keringés fogalmának,
jelrendszerének értelmezése
o A mozdulatelemzéshez szükséges kiegészítő fogalmak: páros viszony, fogások,
táncos–eszköz viszonyának rögzítése
o A mozdulatelemzésnél tanultak lejegyzése táncjelírással
o A mozdulatanalizáló és szintetizáló képesség, a mozgáskoordináció, a tér,
ritmus és dinamikai érzék, a testtudat fejlesztése
Tananyag
 A mozdulat további típusai (forgás, forgatás, keringés) jelölése és olvasása
 Kiegészítő fogalmak (páros viszony, fogások, táncos–eszköz viszonya) jelölése és
olvasása
 Táncjelírásnál használt kiegészítő jelek (testrészek, ízületek) jelölése és olvasása
Követelmények
A tanuló ismerje a helyzet– és mozdulattípusokat és azok jelölését a vonalrendszerben
A tanuló legyen képes a különböző tánctípusok motívumainak helyes leolvasására, stílusos
előadására, a csapásoló és eszközös motívumok pontos interpretálására, egy motívumsor
leolvasására, folyamatos előadására
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz
1 db tábla, vagy flipchart
Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor
A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok
Kézikönyvek, lexikonok
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3. NÉPZENE TANSZAK

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA
Tanszakok és tantárgyak
Vonós és tekerő tanszak tantárgyai: népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő/cselló, tekerő
Fúvós tanszak tantárgyai: népi furulyák, duda, népi klarinét/tárogató
Pengetős tanszak tantárgyai: citera, tamburák, koboz
Akkordikus tanszak tantárgyai: népi cimbalom, népi harmonika
Ütős tanszak tantárgyai: népi ritmushangszerek
Vokális tanszak: népi ének
Zeneismeret tanszak tantárgyai: népzenei ismeretek, néprajz, szolfézs kötelező, szolfézs
Kamarazene tanszak tantárgyai: népi kamarazene (a tantárgy magába foglalja a hangszeres és
vokális társaszenét), népi zenekar
Hangszeres és vokális tanszakok – egyéni képzés
„A” TAGOZAT
Főtárgy: hangszeres és vokális tanszakok
Kötelező tantárgy: szolfézs kötelező*, népzenei ismeretek
Kötelezően választható tantárgyak: szolfézs, népzenei ismeretek, néprajz** , második
hangszer, népi ének, kamarazene, zenekar.
Választható tantárgy: szolfézs, népzenei ismeretek, néprajz, második hangszer, népi ének,
kamarazene, zenekar, vagy a klasszikus zene, jazz–zene, elektroakusztikus–zene tantervi
programjainak tantárgyai
Korrepetíció (népi hangszeres, vagy zongora kíséret): a hangszeres és a vokális tanszakok
tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás.
* Ha a tanuló már teljesítette a kötelező tantárgy követelményeit (szolfézs alapfok 4.
évfolyam), akkor helyette a kötelezően választható tantárgyak közül köteles egyet felvenni.
** A néprajz kötelezően választható tantárgyként csak az alapfok 5. évfolyamtól tanulható.
Óraterv

Tantárgy
Főtárgy
Kötelező
tantárgy
Kötelezően
választható
tantárgy
Választható
tantárgy
Összes óra:

Évfolyamok
Előképző Alapfok
(1) (2)
1
2
(2) (2)
2
2

3
2

4
2

(2)

2

2

(0–
2)
(4–

(2)

(0–
2)
(4–

2

2

5
2

6
2

Továbbképző
7
8
9
2
2
2

2

2

2

2

2

2

10
2

0–2

0–2

0–2

0–2

0–2

0–2

0–2

0–2

0–2

0–2

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6
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6)

6)

A képzés évfolyamainak száma:
(2)+6+4 évfolyam: népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő/cselló, tekerő, népi furulyák, duda,
népi klarinét/tárogató, citera, tamburák, népi cimbalom, koboz, népi harmonika, népi ének,
(2)+6 évfolyam: népi ritmushangszerek,
Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik
számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. Az előképző évfolyamokat nem
kötelező elvégezni.
A tanszakok kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló
más tanszak, illetve művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok tanítási óráin
részt vehet.
A tanítási órák időtartama:
Főtárgy: „A” tagozaton minimum 2x30 perc (egyéni)
Kötelező tantárgy: „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc (csoportos)
Kötelezően választható tantárgy: 5.–10. évfolyamig
Csoportos tantárgy: minimum 2x 45 perc
zenekar: minimum 9 fő; kamarazene: 2–8 fő
Választható tantárgy: Az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében 1 vagy 2 tantárgy.
A korrepetíció ideje: A teljes képzési időben minimum 10 perc

Zeneismeret és kamarazene tanszakok – csoportos képzés
„A” TAGOZAT
Főtárgy: népzenei ismeretek, néprajz, kamarazene
Kötelező tantárgy: népi hangszeres, vagy vokális tantárgy
Kötelezően választható tantárgy: zongora kötelező, második hangszer, népi ének,
kamarazene, zenekar, népzenei ismeretek, néprajz, szolfézs
Választható tantárgy: második hangszer, népi ének, kamarazene, zenekar, valamint a
klasszikus zene, jazz–zene, elektroakusztikus–zene tantervi programjainak tantárgyai
Óraterv 1.

Tantárgy
Főtárgy
Kötelező
tantárgy
Kötelezően
választható
tantárgy
Választható
tantárgy
Összes óra:

Évfolyamok
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(1)
(2)
(2)
(2)

Alapfok
1
2
2
2

3
2

4
2

5
2

6
2

(1)

(1)

1

1

1

1

1

1

(1–2)

(1–2)

1–2

1–2

1–2

1–2

1–2

1–2

(1–2)

(1–2)

1–2

1–2

1–2

1–2

1–2

1–2

(4–6)

(4–6)

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

A képzés évfolyamainak száma:
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(2)+6 évfolyam: népzenei ismeretek,
Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfok
évfolyamainak számát jelentik. Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni.
Óraterv 2.
Tantárgy
Főtárgy
Kötelező
tantárgy
Választható
tantárgy
Összes óra:

Évfolyamok
Alapfok
1
2
2
2
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3
4
2
2

5
2

6
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

A képzés évfolyamainak száma:

(2+4)+2+4 évfolyam: kamarazene, néprajz
Az első (zárójelben levő) számjegy az előképzettség, a második számjegy az alapfokú, a
harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik.
A néprajz és kamarazene tantárgyak főtárgyként vagy kötelezően választható tantárgyként az
alapfok 5. évfolyamától tanulhatók.
A tanítási órák időtartama:
Főtárgy: „A” tagozaton – minimum 2x45 perc
Kötelező tantárgy:
Egyéni tantárgy: minimum 1x45 perc
Kötelezően választható tantárgy:
Egyéni tantárgy: minimum 1x45 perc
Csoportos tantárgy: minimum 1x 45 perc
Választható tantárgy:
Egyéni tantárgy: minimum 1x45 perc
Csoportos tantárgy: minimum 1x 45 perc
A NÉPZENEOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI
Kiemelt kompetenciák a népzeneoktatás területén
Bemeneti kompetencia:
 Alapfokú művészetoktatás keretében folytatott népzenei tanulmányokhoz
előképzettség nem szükséges. A képzés figyelembe veszi az életkori
sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja
készségeiket és gyarapítja ismereteiket.
Szakmai kompetencia:
 A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység –
különös tekintettel a népzene sajátos hangközeire és ritmusfajtáira
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 Fogékonyság a hangszín és a dinamika különbségeire, zenei memória és
fantázia, előadói és manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység,
stílusérzék, esztétikai érzékenység.
 A megfigyelőkészség a hallás utáni memorizálás fejlesztése.
 A zenei olvasás és írás készségének megalapozása és kifejlesztése, segítséggel
eljutva az önálló lejegyzéshez és dallamértelmezéshez, az eredeti előadásmód
alapvető jellegzetességeinek felismeréséhez és alkalmazásához, dallamfüzérek,
zenei folyamatok, táncciklusok szerkesztéséhez.
 A hangszer– és énektechnikai készségek megszerzése, fejlesztése.
 A variációképző rögtönzőkészség kialakítása, az improvizációs készség
fejlesztése.
Személyes kompetencia:
 Az érzelmi intelligencia, művészi kifejező készség, szorgalom, önfegyelem,
elhivatottság,
kreativitás,
ötletgazdagság,
az
alkotói
magatartás,
lelkiismeretesség, önbizalom, nyitottság. Az énekes és hangszeres népzene
anyanyelvi szintű elsajátíttatásának megalapozásával a hagyományos kultúra
értékeinek tiszteletére, őrzésére, gyarapítására, továbbadására nevel.
Társas kompetencia
 Az
együttműködés
képessége
(közös
munka,
alkalmazkodás,
felelősségvállalás, irányítókészség, irányíthatóság, tolerancia, kommunikációs
készség) azon viselkedési formák tanulása, amelyek alapján a tanuló
konstruktívan be tud illeszkedni és aktívan részt tud venni a társas zenélés
különböző formáiban (szólistaszerep, kísérőfunkció, ének–, tánckíséret,
táncház).
Módszertani kompetencia
 Tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony
gyakorlásra, értő zenehallgatásra nevelése.
 Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség megalapozása, az
egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok
átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására.
 A
zene
logikájának,
különös
tekintettel
a
népzene
sajátos
gondolkodásmódjának, a dallam– és harmóniavilág és a formai szerkezet
összefüggéseinek, a ritmus és intonáció hajlékonyabb értelmezésének, a nyelv
sajátságaival is összefüggő hangsúlyviszonyainak megismertetése.
 A főbb zenei műfajok, stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy
korszakainak, a zene történetének, népünk zenéjének, az előadóművészet és a
zeneirodalom nagy egyéniségeinek megismertetése.
 a különböző népzenei műfajok, dialektusok, stílusok sajátosságainak, a velünk
együtt élő népek hagyományának, a népzenekutatás történetének, a népzene
jelentős előadó–egyéniségeinek megismertetése.
 Nyitottság kialakítása a klasszikus zene, a kortárs zene, a régizene, jazz, az
értékes szórakoztató zene iránt.
 A tanulók zenei ízlésének formálása.
 Fogékonyság a művészeti értékek befogadására, alkalmazására, a korábban
gyűjtött vagy még élő népzenei anyag segítségével a hagyományos kultúra
értékeinek önálló, egységes szemléletű feldolgozására.
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 Az önkifejezés eszköztárának gazdagítása, a népzene sajátos értékrendszerének
felismerése, alkalmazása, aktív közművelődési tevékenységre, koncerteken,
fesztiválokon,
táncházakon,
táborokban,
valamint gyűjtőutakon való
részvételre ösztönzés, az egyházzenei élet segítése a népzene eszközeivel.
 A társművészetek iránti nyitottság kialakítása.
Tehetséggondozás.
A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra.

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI
A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény
utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett.
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény
utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett,
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga
tantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja
figyelembevételével az iskola helyi tantervében kell meghatározni.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező
intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló
felkészültsége és tudása. A művészeti alapvizsgát és záróvizsgát háromtagú vizsgabizottság
előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét és tagjait a vizsga szervezője bízza meg.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga lebonyolítása a vizsgáztató intézmény feladata.
Vizsga tantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagógiai
programja szerint biztosít, valamint a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az előírt
tantárgyi követelményeknek eleget tett.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga vizsga tantárgyak
Alapvizsga tantárgyai
Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az alapvizsgán
az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga között. A „B” tagozatos
tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező.
1. Az elméleti írásbeli vizsga tantárgya és időtartama
Népi hangszer, népi ének, kamarazene főtárgy „A” tagozat: szolfézs kötelező, szolfézs, vagy
népzenei ismeretek, vagy néprajz
Népzenei ismeretek, néprajz főtárgy: népzenei ismeretek, illetve néprajz
Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: szolfézs
Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 45 perc.
2. Az elméleti szóbeli vizsga tantárgya és időtartama
Népi hangszer, népi ének, kamrazene főtárgy „A” tagozat: szolfézs kötelező, szolfézs, vagy
népzenei ismeretek, vagy néprajz
Népzenei ismeretek, néprajz főtárgy: néprajz, illetve népzenei ismeretek
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A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 10 perc.
Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: szolfézs
A szóbeli vizsga időtartama minimum 15 perc.
3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Népi hangszer, népi ének főtárgy „A” tagozat: főtárgy
Kamarazene főtárgy „A” tagozat: főtárgy
Néprajz, Népzenei ismeretek főtárgy: kötelező hangszer
A gyakorlati vizsga időtartama minimum 10 perc.
Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: főtárgy,
A gyakorlati vizsga időtartama minimum 10 perc.
Záróvizsga tantárgyai
A záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az alapvizsgán
az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga között. A „B” tagozatos
tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező.
1. Az elméleti írásbeli vizsga tantárgya és időtartama
Népi hangszer, népi ének, kamrazene főtárgy „A” tagozat: szolfézs, vagy néprajz
Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: szolfézs
Néprajz főtárgy„A” tagozat: néprajz
Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 45 perc.
2. Az elméleti szóbeli vizsga tantárgya és időtartama
Népi hangszer, népi ének, kamrazene főtárgy „A” tagozat: szolfézs, vagy néprajz
Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: szolfézs
Néprajz főtárgy„A” tagozat: néprajz
A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 10 perc.
3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Népi hangszer, népi ének főtárgy „A” tagozat: főtárgy
Kamarazene főtárgy „A” tagozat: főtárgy
Néprajz főtárgy „A” tagozat: kötelező hangszer
Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: főtárgy,
A gyakorlati vizsga időtartama minimum 10 perc.
Előrehozott vizsga
Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is szervezhető.
Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai
tanulmányi követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az iskolai
tanulmányok teljes befejezése előtt szervezhető.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés
Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a
tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként – az adott
tanévben döntőbe került.
Ha a tanuló már rendelkezik a zeneművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett művészeti
alapvizsgával vagy záróvizsgával, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól felmentés
adható.
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A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése
A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsga tantárgyanként külön–
külön osztályzattal kell minősíteni.
Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy
annak eredményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell venni.
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott
osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a
végső eredmény meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a döntő.
Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt
vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette.
Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból elégtelen
érdemjegyet kapott.
Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból kell
javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette.

3.1. VONÓS ÉS TEKERŐS TANSZAK
NÉPI HEGEDŰ
Célok és feladatok
A népi hegedűtanítás feladatai
A hegedű főtárgy tanításának célja olyan zenészek képzése, akik képesek a magyar népzene
hangszeres darabjait a zenei hagyományokhoz hűen, hitelesen, stílusosan megszólaltatni
hangszerükön.
A program ismertesse meg a tanulókkal
o a hegedű akusztikai sajátosságait,
o a hangszer hangolását,
o a hangszer és a vonó felépítését, részeit,
o a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit,
o a megfelelő vonóvezetést, balkéz–technikát,
o a kezek pontosan összehangolt mozgását.
Tanítsa meg a tanulókat a hangolási és a legalapvetőbb hangszer–karbantartási feladatokra.
Ismertesse meg
o a hegedű alkalmazási területeit a magyar népzenei hagyományban,
o a különböző tájegységek jellemző tánctípusait, táncait, az ezekhez kapcsolódó
dallamanyagot és hangszeres zenét,
o hangszerük jellegzetes, hagyományos repertoárját, ennek irodalmát,
o a program elvégzéséhez szükséges hangszertechnikát,
o azokat a jellegzetes hangszertechnikákat, amelyekkel a hegedű a magyar
népzene sajátos előadásmódjának megfelelően (jellegzetes hangképzés,
hangsúlyozás, ritmizálás és díszítés, ezek általános és különleges formái)
szólaltatható meg,
o a magyar népzenére jellemző és a népi hegedűjátékban előforduló
improvizációs módszereket,
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o a prímás szerep feladatait,
o a tanult dallamanyag kíséretmódját és annak kíséretét (hegedűn vagy kontrán),
o a különböző tájegységekre jellemző hagyományos vonós együtteseket
(bandákat) és ezek hangzását.
Fejlesztési követelmények
A képzés alapozza meg és fejlessze a tanuló formaérzékét, zenei képességeit (hallását,
ritmusérzékét, zenei emlékezetét, érzékenységét a dinamika és a hangszín változásaira,
stílusérzékét, zenei képzelőerejét) és zenei kifejezőkészségét.
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után
Az „A” tagozat végén
A tanuló ismerje
o a hangszer és a vonó felépítését, részeit, hangszerének gondozását és
megóvását,
o a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit (a vonás iránya, a vonó
sebességének, nyomásának és a lábtól való távolságának összefüggése)
A tanuló legyen képes
o népzenei darabokat a zenei hagyományokhoz hűen, hitelesen, stílusosan,
élményt adóan megszólaltatni hangszerén,
o hallás után zenét tanulni,
o népzenei ismereteit, hangszeres tudását önállóan továbbfejleszteni, tudatosan,
elemzően gyakorolni.
Rendelkezzék
o az ehhez szükséges hangszertechnikai tudással,
o kiművelt zenei képességekkel (hallás, ritmusérzék, emlékezőtehetség,
koncentrálóképesség, stílusérzék, fantázia),
o a népzene alapszintű lejegyzéséhez szükséges kottaismerettel és lejegyzési
gyakorlattal.
Ismerje
o a népzene hagyományos előadásmódját „A” tagozatának szintjén.
Alapfokú évfolyamok „B” tagozat
„B” tagozatra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és
hangszeres adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi
arra, hogy megfeleljen minőségben és mennyiségben magasabb követelményeinek. „ B”
tagozat követelménye a végzett anyag mennyiségében, de elsősorban minőségben, a
hangszerkezelés biztonságában és az előadás zenei kifejezőerejében haladja meg az A tagozat
szintjét.
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló legyen képes
o tudásáról számot adni szóló hegedűn, együttessel illetve táncot kísérve.
o céltudatosan gyakorolni.

85

Ismerje
o és alkalmazza a népzene előadásmódjának jellegzetes hangszeres megoldásait,
o a különböző népzenei tájegységek (dialektusok) jellemző tánctípusait, táncait,
az ezekhez kapcsolódó dallamanyagot és hangszeres zenét.
Rendelkezzen a magyar és a szomszéd népek zenei és tánchagyománya táji, történeti
tagozódásában való tájékozódáshoz szükséges népzenei, tánctörténeti, néprajzi, történelmi
valamint kulturális ismeretekkel.

Az információs és kommunikációs kompetenciák fejlesztése
1. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó
népzenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony tanulók sajátos képességeinek
fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és
gyakorlását.
A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére,
tehetségére építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket.
Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi
hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. Az énekes és
hangszeres népzene anyanyelvi szintű elsajátíttatásával a hagyományos kultúra értékeinek
tiszteletére, őrzésére, gyarapítására, továbbadására nevel.
2. A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység - nyitottság, igényesség,
fogékonyság - alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszer- és
énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei
tevékenység tudatosítására.
3. A zeneoktatás a különböző zenei műfajok sajátosságait és hiteles megjelenítési módjait
ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának
gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel

HANGSZERES ELŐKÉSZÍTŐ
1. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 perc)
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek, célok
Zenei ismeretek
– Mondókák, gyermekdalok,
gyermekjátékok,
népdalok,
táncok (szóval, énekelve,
játszva,
táncolva),
illetve
ezek
kísérete
énekkel,
tapssal, dobogással, dobbal,
gardonnal.
– A mozgás, a ritmus, a
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A továbbhaladás feltételei,
követelmények
A gyermek ismerjen meg
minél
több
gyermekdalt,
népdalt.

dallam és az anyanyelv
összefüggései.
– A magyar népzenében
jellemző
ritmusfordulatok
megtanítása
(egyenletes–,
nyújtott– és élés ritmus
valamint a szinkópa).
A hangszerkezelés fejlesztése

– Kamarazene – ritmust adó Legyen képes – alapfokon –
eszközökkel, hangszerekkel.
tájékozódni
nyelvünk,
dalaink, hangszeres zenénk
ritmusvilágában.
Az év végi vizsga ajánlott
anyaga
– Gyermekjátékok, táncok.
– Ének és ritmikus mozgás –
ritmuskísérettel
(10–15
dallam, illetve mondóka).
–
Kamarazene ritmusadó
eszközökkel,
hangszerekkel
(kanál, fakalapács, búgattyú,
kerepelő, kanna, köcsögduda,
dob, gardon).

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
A növendék havonta kap értékelést munkájára és szorgalmára, hozzáférhetővé téve a
szülőknek és más tanároknak. Az év végi érdemjegyet az évközi munka értékelése adja,
figyelembe véve az egyéni adottságokat, illetve továbbtanulási szándékot.
Az előképző mindkét évfolyamán szövegesen (kiválóan teljesített, jól teljesített, megfelelően
teljesített, felzárkóztatásra szorul) értékeljük a tanulókat.
2. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 perc)
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek, célok
Zenei ismeretek,
– Ismerkedés a vonós
hangszerkezelés fejlesztése
hangszerekkel.
– Ritmusképzés rezgőhúrral.

A továbbhaladás feltételei,
követelmények
-A gyermek legyen képes
megszólaltatni különböző, a
zenekari játék szempontjából
nélkülözhetetlen
vonós
(cselló) hangszereket.

A
bőgő
megszólaltatása
–
Pengetés egy húron
egyenletes
lassú,
majd
változó tempóban.
–
Mozgás
kísérése
pengetéssel.
–
A húr megrezgetése
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-Sajátítsa
el
a
vonós
hangszeren
történő
hangképzés, hangsúlyozás és
ritmusjáték alapelemeit.
-Legyen képes hangok, és

vonóval.
– A vonó vezetése egy húron,
egyenletes
lassú
majd
változó tempóban.
– Hangsúlyozás vonóval.
– Egyenletes, majd váltakozó
ritmusú hangok játéka.
– Különféle vonásmódok (pl.
hangsúlyosan,
hangsúlytalanul
kezdődő,
hosszú
illetve
rövid
vonások).
– Mozgás kísérése külön
játszott hangokkal (két húron
is).
A brácsa (kontra, hegedű–
kontra) megszólaltatása
– A hangszer tartása.
– Hangképzés, vonóvezetés
egyenletes
lassú,
majd
változó tempóban.
– A húrok együtthangzása
(húrsíkok),
hangzatok
megszólaltatása.
– Hangsúlyozás.
– Egyenletes és változó
ritmusú hangzatok.
– Különféle vonásmódok (pl.
hangsúlyosan,
hangsúlytalanul
kezdődő,
hosszú
illetve
rövid
vonások).
–
Mozgás
kísérése
különjátszott hangokkal.
A hegedű megszólaltatása
– A hangszer és a vonó
tartása.
– Hangképzés, vonóvezetés
egyenletes
lassú,
majd
változó
tempóban
(húrsíkok!).
–
Mondókák,
kiolvasók,
gyermekdalok hegedűn (egy,
két húron).
–
A
dallamok
játéka
együttessel.
–
Az "együtt hangzás"
megérzése és megértése.
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egyszerű
dallamok
intonálására
saját
hangszerén,
valamint
a
megismert vonós hangszerek
egyszerű megszólaltatására.
Az év végi vizsga ajánlott
anyaga
–
Mondókák,
kiolvasók,
gyermekdalok
előadása
hegedűn (egy és két húron).
– Együtt játék – zenekarban.
–
Ritmikus
mozgás,
gyermekjáték
és
tánc
kísérése zenekarral.

– Mozgás, gyermekjáték,
tánc kísérése együttessel.

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
A növendék havonta kap értékelést munkájára és szorgalmára, hozzáférhetővé téve a
szülőknek és más tanároknak. Az év végi érdemjegyet az évközi munka értékelése adja,
figyelembe véve az egyéni adottságokat, illetve továbbtanulási szándékot.
Az előképző mindkét évfolyamán szövegesen (kiválóan teljesített, jól teljesített, megfelelően
teljesített, felzárkóztatásra szorul) értékelünk.
Alapfok „A” tagozat
1. évfolyam „A” tagozat
évi 66 óra (heti 2x30 perc)
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek, célok
Zenei ismeretek
– Népzene – hangszeres
népzene.
Általános
tájékozódás
a
magyar
népzene világában.
–
Ritmuslejegyzések
készítése hangfelvételről az
évfolyam nehézségi fokának
megfelelően.

A továbbhaladás feltételei,
követelmények
-Alapvető dallamismeret és
tájékozottság
a
magyar
népzenében.
-A tananyagot tartalmazó
hangzóanyag
rendszeres
tanulmányozása.

A hangszerkezelés fejlesztése

A
hangszer
és
vonó
tartásának
elsajátítása,
a
hangszeren való
alapvető
tájékozódás kialakítása.
A hangképzés, vonókezelés,
intonció
kialakítása
és
fejlesztése.
A
tanult
dallamok
folyamatos fűzérszerű játéka
zenei nyelvjárások szerint.

– Gyermekdalok hallás utáni
elsajátítása
énekelve
és
hangszeren
játszva,
különböző
kezdőhangokról
is.
– Ugrós, illetve kanásztánc
típusú dallamok énekelve és
hangszeren játszva (dunántúli
ugrós, dus, szatmári oláhos,
cigánytánc stb.).
– Legényes típusú dallamok
(széki sűrű tempó, mezőségi
sűrű magyar stb.).

Az év végi vizsga ajánlott
anyaga
–Széki sűrű tempó,
–dunántúli
ugrósok,
kanásztáncok

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a főtárgyat, a kötelező tárgyat és a kötelezően
választható tárgyat számszerűen (1-5) értékeljük.

89

2. évfolyam „A” tagozat
évi 66 óra (heti 2x30 perc)
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek, célok
Zenei ismeretek,
–
Szimmetrikus
csárdás
a hangszerkezelés fejlesztése dallamok (dunántúli, palóc,
szatmári lassú csárdás stb.).
–
Verbunk
(széki,
székelyföldi változatok).
– Legényes típusú dallamok
(sűrű
magyar,
pontozó,
kalotaszegi legényes stb.).
–
Közép–erdélyi csárdás
dallamok (széki, mezőségi
csárdás).

A továbbhaladás feltételei,
követelmények
-Énekes
dallamok
szövegének ismerete.
- Szimmetrikus csárdás és
verbunk dallamok előadása
helyes hangsúlyozással és
ritmizálással.
-A
legényes
dallamok
játékmódja
a
tanult
dallamokon keresztül.
-A
különböző
karakterű
táncok, tánctípusok stílusos
előadása.
Az év végi vizsga ajánlott
anyaga
– Sűrű magyar (kalotaszegi
legényes, pontozó stb.)
– Széki csárdás

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a főtárgyat, a kötelező tárgyat és a kötelezően
választható tárgyat számszerűen (1-5) értékeljük.
3. évfolyam „A” tagozat
évi 66 óra (heti 2x30 perc - egyéni óra)
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek, célok
Zenei ismeretek
– A hangsúlyozás és a
játékmód jellegzetességeinek
tudatosítása:
–
A
népi
dallamok
hangsúlyozása
a
magyar
nyelv hangsúlyozási, illetve
ritmikai
jellegzetességeivel
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A továbbhaladás feltételei,
követelmények
A hangsúlyozás és a ritmus
eddig
tanult
jellegzetességeinek ismerete.

összefüggésben (beszédszerű
hangsúlyozás,
nyolcad
hangok, nyújtott és éles
ritmusok, stb.).
–
A
népi
dallamok
hangsúlyozásának
általános
és
különleges
formái
(hangpárok,
„ellenhangsúlyozás",
rejtett
ritmusok stb.).
– A ritmus értelmezése a
népzenében
(hangsúly
és
ritmus összefüggése).
A hangszerkezelés fejlesztése

– A bal és jobb kéz szerepe a
hangsúlyozásban.
- A vonóval történő
hangsúlyozás
jellegzetes módjai (pl.
hangsúlyozás
húrra
csapott
vonóval,
„reflex” vonóindítás).

-A
hangsúlyozás
tanult
formáinak alkalmazása.
-A
tanult
dallamok
kíséretmódja
és
akkordkísérete
(hegedűn
vagy kontrán).
Az év végi vizsga ajánlott
anyaga
– Dunántúli, palóc, szatmári,
stb. lassú és friss csárdás
– Széki csárdás folyamat,
sűrű tempó

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a főtárgyat, a kötelező tárgyat és a kötelezően
választható tárgyat számszerűen (1-5) értékeljük.
4. évfolyam „A” tagozat
évi 66 óra (heti 2x30 perc - egyéni óra)
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek, célok
Zenei ismeretek
–
Az
aszimmetrikus
játékmód emlékei az európai
zene korábbi korszakaiban
(„inégal” játék).
–
Az
akkordfunkciók
alapfokú
ismertetése
elméletben és gyakorlatban.
– Dallamlejegyzés – a tanult
anyagból.
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A továbbhaladás feltételei,
követelmények
-Ritmuslejegyzések készítése
hangfelvételről, a tananyag
nehézségi fokán.
- A tananyagban szereplő
táncok, tánctípusok helye
zenei,
illetve
tánchagyományunkban,
történeti vonatkozásaik.
-Az
évfolyam
hangzóanyagának rendszeres
tanulmányozása.

A hangszerkezelés fejlesztése

–
Ismerkedés
a
zenei
aszimmetriával
a
széki
magyar és ritka tempó
dallamokon keresztül.
– A korábban tanult legényes
típusú
aszimmetrikus
dallamok
játékának
újraértelmezése
az
aszimmetria
–
törvényszerűségei
szerint,
valamint
a
dallamismeret
gyarapítása.
–
Díszítés
a
magyar
népzenében – a széki csárdás
és
magyar
dallamok
díszítményei.

-Közepes
tempójú
aszimmetrikus
dallamok
(széki magyar, ritka tempó)
játékmódja.
-A széki csárdás és magyar
dallamok stílusos előadása
(díszítményekkel,
helyes
hangsúlyozással).
Az új anyag megtanulásához
szükséges
hangszertechnikai
tudás elsajátítása.
Az
aszimmetrikus
dallamtípusok
kíséretmódja,
a
tanult
dallamok
akkordkísérete
(hegedűn
vagy kontrán).
Az év végi vizsga ajánlott
anyaga
– Kalotaszegi legényes, sűrű
magyar, marosszéki forgatós
stb.
– Széki csárdás és magyar

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a főtárgyat, a kötelező tárgyat és a kötelezően
választható tárgyat számszerűen (1-5), a választható tárgyat szövegesen (kiválóan megfelelt jól megfelelt – megfelelt – nem felelt meg) értékeljük.
5. évfolyam „A” tagozat
évi 66 óra (heti 2x30 perc - egyéni óra)
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek, célok
Zenei ismeretek
–
Aszimmetrikus
lassú
csárdás
dallamok
(pl.:
mezőségi,
kalotaszegi,
székelyföldi
lassú
csárdások).
- A tananyagban szereplő
táncok, tánctípusok helye
zenei,
illetve
tánchagyományunkban,
történeti vonatkozásaik.
Az
évfolyam
hangzóanyagának rendszeres
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A továbbhaladás feltételei,
követelmények
-A tananyagban szereplő
táncok, tánctípusok helye
zenei,
illetve
tánchagyományunkban,
történeti vonatkozásaik.
-Az
évfolyam
hangzóanyagának rendszeres
tanulmányozása.

tanulmányozása.
A hangszerkezelés fejlesztése

1. A
széki táncrend
folyamatos
játéka,
egy–egy
dallam
előadása
több
változatban is.

-A széki lassú dallamok
díszített, stílusos előadása.
-A széki táncrend folyamatos
játéka,
egy–egy
dallam
előadása több változatban is.
-Az új anyag megtanulásához
- Zenei aszimmetria a szükséges
hangszertechnikai
széki
lassú tudás elsajátítása.
dallamokban.
-A
széki
táncrend
- A
széki
lassú tánctípusainak
kíséretmódja
dallamok
és a dallamok akkordkísérete
díszítésmódja.
(hegedűn vagy kontrán).
2. Változatképződés,
valamint az előadók Az év végi vizsga ajánlott
rögtönzései a magyar anyaga
népzenében a széki, – Széki táncrend (hegedűn és
mezőségi
és
a kontrán).
kalotaszegi
zenén
keresztül.

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a főtárgyat, a kötelező tárgyat és a kötelezően
választható tárgyat számszerűen (1-5) értékeljük.
6. évfolyam „A” tagozat
évi 66 óra (heti 2x30 perc - egyéni óra)
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
A továbbhaladás feltételei,
tevékenységek, célok
követelmények
Zenei ismeretek
1. Mezőségi
-A tananyagban szereplő
táncfolyamat
(lassú táncok, tánctípusok helye
csárdás, szökős, sebes zenei,
illetve
csárdás)
tánchagyományunkban,
történeti vonatkozásaik.
–
A
közösségi
élet -Az
évfolyam
eseményeihez
kapcsolódó hangzóanyagának rendszeres
hangszeres dallamok.
hallgatása, tanulmányozása.
Az
évfolyam
hangzóanyagának rendszeres
hallgatása, tanulmányozása.
A hangszerkezelés fejlesztése

1. Mezőségi
táncfolyamat
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-A mezőségi táncdallamok
(lassú stílusos előadása az eddig

csárdás, szökős, sebes tanultak alapján.
csárdás)
-Az új anyag megtanulásához
szükséges
hangszertechnikai
–
Bonyolultabb tudás elsajátítása.
aszimmetrikus
-A
tanult
dallamok
hangsúlyozású dallamok – a kíséretmódja
és
mezőségi
zene akkordkísérete
(hegedűn
(magyarpalatkai,
vagy kontrán).
vajdakamarási,
válaszúti
ritka
magyar,
korcsos, Az év végi vizsga ajánlott
szökős).
anyaga
– A mezőségi aszimmetrikus – Mezőségi korcsos, lassú
tánctípusok
játékmódja csárdás, szökős és sebes
(vonókezelés,
hangsúlyozás csárdás.
stb.).
– Magyarpalatkai
menyasszonykísérő.

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a főtárgyat, a kötelező tárgyat és a kötelezően
választható tárgyat számszerűen (1-5) értékeljük.
Tananyag népi hegedű tanszakon
Évfolyam
Előképző 12.

Tanszak

Tananyag

Vonós és tekerős - Népi hegedű

Mintegy 10-15 dallam, mondóka
megismerése.
Kiolvasók: Egy, kettő, három, négy…,
Egyedem,
begyedembíbollárom…,
Ettyem, pettyem, ponty…, Án, tán,
tesz…, Földre szálltam…, Ecc, pecc,
kimehetsz…,
Onnan
alól
a
Bakonyból…,
- Mondókák :Természetmondókák: Húzd le
koldus a napot…, Esik az eső, Ess,
eső, ess…, Esik eső, csöpörög….,
-

Növénymondókák:
Élek-e, halok-e?...,
(levéltépegető),
Tavasszal sóskakeresés közben
mondják:
Töri, töri sóskát…,
Állatmondókák:
Csigabiga gyere ki…,
Katicabogárka…,
Szállj le pille…,
Gólya, gólya gilice……
-
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Játékdalok: M osdjál, mosdjál…,

M it mos, mit mos…, Hajlik a
meggyfa…, M ély kútba tekinték…,
Hoppon maradt vőlegény…, M egy a
kosár…,Dombon törik a dijót…, M it
játszunk lányok?..., (Babot főztem…,
Ég a gyertya…, Lánc, lánc…,
Ispiláng…, Kis kacsa fürdik…, Hol
az olló?..., túrós- és kendős játék, Éva
szívem…(rétes), Egy
szege…(kanyargós), Pesten
csináltattam házat..(vonuláskapuzás).

Alapfok 1.

Vonós és tekerős- Népi hegedű

Mintegy 15 dallam ismerete
-Ugrósok, kanásztáncdallamok:
Télen nagyon hideg van…,
Haj, Dunáról fúj a szél…, A
barátok…, Rókatánc(Ha megfogom
az ördögöt…), Hol jártál az éjjel…,
Túlsó soron…, Gyere ki Kata…,
M egy a juhász a dombon…, Adott
Isten szekeret…, Házasodik a
tücsök…, Uccu vászon tarisznya…,
Csínom-csánomcsikósné…, szöveg
nélküli kanásztáncdallamok.

Alapfok 2.

Vonós és tekerős- Népi hegedű

Mintegy 15-20 dallam ismerete

-Ugrósok, kanásztáncdallamok:
Ott ugratok…, Abátai bíró ..
(helyi)kanásztáncdallamok:Hüccs
ki disznó…, Borsót vittem…,
Érik a szőlő..
-S zimmetrikus csárdás dallamok:
A dorogi, nagydorogi bíró
udvarába..., Átugrottam a sár
vizét lovastul…,
(helyi) M eggyújtom a csumát …,
Éva szívem, Éva…, Kelj fel
juhász…,Ej, haj Sobri pajtás…,
Erre gyere, amerre én…,
Kukorica csumája, Eltörött a
pincelakat, A koppányi hegyek
alatt…, Száraz dió…
(szatmári) Szól a fige madár…,
Szivárványos.., Felülről fúj az
őszi szél…, Nem vagyok
senkinek sem adósa…
-Verbunk, legényes típusú dallamok:
szatmári verbunk D alaphangon
(A, B dallamtípus), széki sűrű
tempó dallamok
-Közép erdélyi csárdás dallamok:
A kapuba a szekér…,
Árvalányhaj integet a
hegytetőn…, Tele van a temető
árka vízzel…, Ki mentem én az
erdőbe...
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Alapfok 3.

Vonós és tekerős- Népi hegedű

Mintegy 15-20 dallam ismerete.
Repertoárbővítés:

-Ugrós és kanászdallamok (cifrázva):
(helyi)Leesett a makk…, Hüccs
ki disznó…, Házasodik a
tücsök…, Két tikom…, M eghalt
a béres…, Csóri kanász a
dombon…, Két szál pünkösd
rózsa…, Nincs énnékem
kedvesebb vendégem…,
dudanóták
-S zimmetrikus csárdás dallamok:
(helyi)Arra alá…,
A koppányi mester
kiskapujában…, Kis angyalom
szöme szája…, Két szál pünkösd
rózsa…, Rózsa, rózsa…

Alapfok 4.

Vonós és tekerős- Népi hegedű

Mintegy 15-20 dallam ismerete.
-S zéki magyar dallamok:
Szennyes ingem, szennyes
gatyám…,
Jaj, de sokat áztam, fáztam…,
Erdő, erdő, kerek erdő…,
Anyám, anyám, mért is szültél…,
Ezek a szép szászleányok…,
Hajtsd ki rózsám az ökröket…,
Csendes magyar, Lassú magyar
„Árváké”, Szeretett a fene
soha…, Verjen meg az Isten…
-S zéki ritka tempó dallamok
-S omogyi (helyi) ugrós és csárdás dallamok:
Leesett a makk a fáról…, Hüccs
ki a disznó…, Arra alá…,
M eghalt a béres…, Két tikom…,
Házasodik a tücsök…, Csóri
kanász…, Dudatánc, A koppányi
hegyek alatt…, Rózsa, rózsa…,
Ez a lábam, ez, ez, ez…

Alapfok 5.

Vonós és tekerős- Népi hegedű

Mintegy 15-20 dallam ismerete.
-S zimmetrikus csárdás dallamok:
(helyi)Lila szélű jegyeskendőm simára van
vasalva…, A koppányi utca ligetös, ligetös…, Egy
sem rózsa, ki pirosra nem nyílik…
-Aszimmetrikus csárdás dallamok:
->széki lassú: Le is szállnak, fel is szállnak…, Be
szépen szól a cimbalom…,
Húzzad cigány, ne húzz kettőt…,
Csikorog a szekér, szép hatökör
húzza…, Barázdában szépen szól
a pacsirta…, De szépen szól a
cimbalom…, Csak azt mondd
meg rózsám, melyik úton mégy
el…
->mezőségi lassú csárdás:
Tele van a temető árka
vízzel…,Fehér fuszulyka
virág…, Csak egy utcán jártam
hozzád…, Azt gondoltad régi
babám megcsaltál…
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Alapfok 6.

Vonós és tekerős-Népi hegedű

-Eddig tanult dallamok csokorba
szedése,
összefoglalásaTörökkoppány és
környékéről.
-Mezőségi
->sűrű, ritka magyar,
->korcsos dallamokÉn is voltam,… virágok közt
virág voltam…,
->szökős: De sok eső, de sok sár…
->lassú és sebes csárdás dallamok
Kihajtottam virágökröm a rétre…, Azt gondoltad
régi babám…, Csak egy utcán jártam…,
Vastaghúros.

Széki Rákóczi induló.

A művészeti alapvizsga követelményei
A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A vizsga tantárgya és időtartama
Népi hegedű főtárgy
„A” tagozat: minimum 10 perc

ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNY
Dunántúli táncok. (Ugrós, lassú és friss csárdás stílusos, ritmikus játéka.)
Széki táncok. (Magyar, sűrű és ritka tempó, lassú, csárdás porka és hétlépés stílusos, a
tánchoz alkalmazkodó tempójú játéka.)
A vizsga értékelése
 megfelelés az előírt követelményeknek,
 technikai felkészültség,
 helyes testtartás, hangszertartás,
 hangképzés,
 intonáció,
 a vibrato helyes alkalmazása,
 hangszerkezelés,
 artikulációk és díszítések alkalmazása,
 helyes ritmus és tempó,
 előadásmód,
 a zenei stílus és az előírások megvalósítása,
 memória,
 alkalmazkodóképesség,
 állóképesség.
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TOVÁBBKÉPZŐ „A” TAGOZAT
7. évfolyam „A” tagozat
évi 66 óra (heti 2x30 perc - egyéni óra)
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
A továbbhaladás feltételei,
tevékenységek, célok
követelmények
Zenei ismeretek
-Énekes
dallamok
megtanulása szöveggel.
-Az
anyagban
szereplő
táncok, tánctípusok helye
zenei,
illetve
tánchagyományunkban,
történeti vonatkozásaik.
-Az évfolyam hangzóanyag
mellékletének
rendszeres
hallgatása, tanulmányozása.
A hangszerkezelés fejlesztése

1. A mezőségi táncrend
(lassú
cigánytánc,
lassú
csárdás,
szökős,
sebes
csárdás; sűrű és ritka
magyar; korcsos).
- A
mezőségi zene
díszítményei.
- Az
előadásmódbeli
rögtönzés a mezőségi
zenében, valamint a
korábban
tanult
dialektusokban
és
stílusokban.

-Mezőségi táncrend:
a
dallamokat
helyes
hangsúlyozással,
stílusosan
díszítve kell megszólaltatni.
-Az új anyag megtanulásához
szükséges
hangszertechnikai
tudás elsajátítása és önálló
fejlesztése.
-A
tanult
dallamok
kíséretmódja
és
akkordkísérete
(hegedűn
vagy kontrán).
-Az
anyagban
szereplő
táncok, tánctípusok helye
zenei,
illetve
tánchagyományunkban,
történeti vonatkozásaik.
-Az évfolyam hangzóanyag
mellékletének
rendszeres
hallgatása, tanulmányozása.
Az év végi vizsga ajánlott
anyaga
– Mezőségi táncrend.
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Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a főtárgyat, a kötelező tárgyat és a kötelezően
választható tárgyat számszerűen (1-5) értékeljük.
8. évfolyam „A” tagozat
évi 66 óra (heti 2x30 perc - egyéni óra)
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
A továbbhaladás feltételei,
tevékenységek, célok
követelmények
Zenei ismeretek
– Hangszeres tánczenénk 18.
századi gyökerei.
A hangszerkezelés fejlesztése

1. Kalotaszegi táncrend. -A tanult táncrendek stílusos,
- Kalotaszeg zenéjének dallamváltozatokkal tarkított
különböző stílusai.
játéka.
-18.
századi
zenei
2. Székelyföld zenéje.
hagyományunkból válogatott
- A székelyföldi zene dallamanyag
különböző stíluskörei. megszólaltatása.
-Az új anyag megtanulásához
3. Hangszeres
szükséges
hangszertechnikai
tánczenénk
18. tudás elsajátítása és önálló
századi gyökerei.
fejlesztése.
-Dallamlejegyzés – a tanult
anyagból.
-A
tanult
dallamok
kíséretmódja
és
akkordkísérete
(hegedűn
vagy kontrán).
-Az
anyagban
szereplő
táncok, tánctípusok helye
zenei–,
illetve
tánchagyományunkban,
történeti vonatkozásaik.
-Az
évfolyam
hangzóanyagának rendszeres
hallgatása, tanulmányozása.
Az év végi vizsga ajánlott
anyaga
– Székelyföldi táncrend.
– 18. századi magyar táncok.
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Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a főtárgyat, a kötelező tárgyat és a kötelezően
választható tárgyat számszerűen (1-5) értékeljük.

9. évfolyam „A” tagozat
évi 66 óra (heti 2x30 perc - egyéni óra)
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek, célok
Zenei ismeretek
– A rubato dallamok helye a
magyar
zenei
hagyományban.
–
Az
aszimmetrikus
hangsúlyozás
Észak–kelet–,
Észak–
és
Nyugat–
Magyarországon
előforduló
formái.

A továbbhaladás feltételei,
követelmnyek
-Az
anyagban
szereplő
táncok, tánctípusok helye
zenei,
illetve
tánchagyományunkban,
történeti vonatkozásaik.
-Az évfolyam hangzóanyag
mellékletének
rendszeres
hallgatása, tanulmányozása.
-Dallamlejegyzés – a tanult
anyagból.

A hangszerkezelés fejlesztése

-Egy–egy szatmári hallgató,
kalotaszegi
keserves,
mezőségi
katonakísérő,
gyimesi
halottkísérő,
keserves stílusos előadása
kísérettel.

– Hangszeres keservesek. A
pakulár nóta.
– A szatmári, a palóc és a
dunántúli
csárdások
játékmódja.
– A lassú és friss csárdás
dallamok
hangsúlyozási,
ritmizálási,
díszítési
hagyománya és lehetőségei.
–
Az
aszimmetrikus
hangsúlyozás
Észak–kelet–,
Észak–
és
Nyugat–
Magyarországon
előforduló
formái.
–
A
rubato–hatás
érvényesülése
a
táncdallamok játékában.
– Régi és új stílus a
hangszeres népzenében.

-Pakulár nóta kísérettel.
-Szatmári, palóc, dunántúli
táncfolyamat játéka kísérettel
a zenei nyelvjárásra, stílusra,
műfajra jellemző előadásmód
szerint.
-Az új anyag megtanulásához
szükséges
hangszertechnikai
tudás elsajátítása és önálló
fejlesztése.
Az év végi vizsga ajánlott
anyaga
– Szatmári, palóc, dunántúli
táncrend.
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Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a főtárgyat, a kötelező tárgyat és a kötelezően
választható tárgyat számszerűen (1-5) értékeljük.
10. évfolyam „A” tagozat
évi 66 óra (heti 2x30 perc - egyéni óra)
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek, célok
Zenei ismeretek
– A moldvai zene különböző
rétegei.
–
A
szomszéd
népek
hangszeres zenéje – Bartók
román gyűjtése.
–
Az
európai
népek
vonószenei hagyománya (ír,
skót, norvég, svéd, lengyel
stb. dallamok).

A továbbhaladás feltételei
követelmények,
-Dallamlejegyzés
–
ismeretlen anyagból
-Az
anyagban
szereplő
táncok, tánctípusok helye
zenei–,
illetve
tánchagyományunkban,
történeti vonatkozásaik.
-Önálló gyűjtőmunka.

A hangszerkezelés fejlesztése

1. Gyimesi zene.
- A gyimesi táncok és
táncélet.
- A
gyimesi
zene
kísérőhangszere – a
gardon.
2. Moldvai zene.
- A moldvai táncok,
táncélet.
- A moldvai hangszeres
hagyomány.
– Ismeretlen anyag önálló
feldolgozása
hangfelvétel
alapján.
– Együttesvezetés – prímás
szerep, zenei összeállítások.

-A gyimesi zene stílusos
megszólaltatása.
-A
dallamismeret
és
hangszertechnikai
tudás
önálló,
a
feladatokkal
összhangban
lévő
gyarapítása, fejlesztése.
-Ismeretlen
anyag
életre
keltése lejegyzésből.
-Az együttesvezetői készség
bemutatása.
-Gyimesi dallamok kísérete
gardonon.
-A tanuló adjon számot egy –
a tanulóévek során önállóan
választott – falusi mester
dallamanyagának,
stílusának
anyanyelvi
szintű
elsajátításáról.
Az év végi vizsga ajánlott
anyaga
– A tanult táncrendek, táncok
és egyéb hangszeres műfajok
játéka
előadásszerűen
(táncházban, hangversenyen,
stb.)
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Tananyag hegedű tanszakon
Továbbképző
7.

Vonós és tekerős-Népi hegedű

15 dallam. Mezőségi
táncrendre való
dallamismeret gyarapítása:
-magyar négyes: Kicsi tulok, nagy a
járom…
-sűrű és ritka magyar+közjáték
-korcsos 1 dallam
-akasztós: Azt gondoltam, míg a
világ…, Juhosoké.
-lassú csárdás: Tele van a temető árka
vízzel.., Fehér fuszulyka..+közjátékok,
-szökős: „M enyasszonykísérő”,
Vastaghúros+közjátékok,
-sűrű csárdás dallamok+közjátékok.

Továbbképző
8.

Vonós és tekerős- Népi hegedű

15dallam.
I. Kalotaszegi(A-ban):

-hajnali: Én utánam hiába jársz…,
Kicsi madár mért keseregsz az ágon…,
-csárdás: Nincsen rózsa, mert lehulott
a földre…, M ég az utcán lefelé se
mehetek…
-szapora: A-ban, C-ben
-legényes: F-ben, D-ben, A-ban.

és
II. Székelyföldi táncrend
dallamai:
-verbunk,
-sebes forduló:M egy a gőzös.., 1
dallam
-Lassú csárdás: Erdő, erdő…
marosszéki kerek…
-korcsos: Kicsi vagyok én…
-szöktető: Erdő mellett nem jó lakni…

Továbbképző
9.

Vonós és tekerős- Népi hegedű

(Esetleg még: 18. századi
magyar táncok dallamai)
15 dallam.
I. Szatmári:
-verbunk: C-ben, D-ben
-l.csárdás és friss:

Szivárványos…,
Komámasszony
szedegeti a meggyet..,
Felülről fúj az…,
M egöltek egy
legényt…, Lóra csikós,
lóra…, Sötét van, nem
látok…, Nem vagyok én
senkinek sem adósa…
-oláhos dallamok Aban, D-ben.
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II. Palóc: (d-moll)
-lassú csárdás és friss:
Áj falusi utca…, Hej, a
titkos szerelem…
-férfi táncdallam

Továbbképző
10.

Vonós és tekerős-Népi hegedű

III. Dunántúli táncrend
dallamai. Rubato
dallamok. Az
előző
évfolyamoknál fel
van tűntetve.
15-20 dallam.
I. Gyimesi
-héjszák, kerekes,
keserves, lassú és
sebes magyaros,
féloláhos
és
II. Moldvai táncok
zenéje:
bulgarjaszka,
kettős, Gergely
tánc, öves, Ördög
útja,
Zdrabuleánka,
Hojna, serény
magyaros,
virágtánc,
erdélyes,
botosánka.

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a főtárgyat, a kötelező tárgyat és a kötelezően
választható tárgyat számszerűen (1-5) értékeljük.
Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után
A tanuló ismerje
 a magyar népzene nyelvjárás–területeit és ezek stílusbeli jellemzőit,
 a hangszeres zene szerepét a magyar népzenei hagyományában,
 a tanult hangszeres dallamok formai sajátságait,
 a különböző népzenei tájegységek jellemző tánctípusait, táncait, az ezekhez
kapcsolódó dallamanyagot és hangszeres zenét.
 a tanult hangszeres dallamanyag kíséretmódját és kíséretét (hegedűn vagy kontrán),
 a különböző tájegységekre jellemző hagyományos népi hangszereket, hangszer–
együtteseket, valamint a vonós bandák különböző felállásait és ezek hangzását,
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 népzenénk múltját,
 hangszere múltját, elterjedését a magyar népzenében,
 alapfokon a népzenekutatás történetét, nevesebb személyiségeit, választott
hangszerének kiemelkedő művelőit, eredeti előadóit.
Legyen képes
 dallamok összekötésére, ismerje a dallamok fűzésének, s az így kialakított összetett
formák (például táncrend) szabályait,
 legyen képes zenésztársaival zenei kapcsolatteremtésre.

A művészeti záróvizsga követelményei
A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A vizsga tantárgya és időtartama
Népi hegedű főtárgy
„A” tagozat: minimum 10 perc
A vizsga tartalma
Szatmári táncok. (Verbunk, oláhos, lassú és friss csárdás.)
Székelyföldi táncok. (Székely verbunk, lassú csárdás, szöktetős, marosszéki forgatós.)
Palatkai zene. (Akasztós, lassú csárdás és szökős.)
A vizsga értékelése
 megfelelés az előírt követelményeknek,
 technikai felkészültség,
 helyes testtartás, hangszertartás,
 hangképzés,
 intonáció,
 a vibrato helyes alkalmazása,
 hangszerkezelés,
 artikulációk és díszítések alkalmazása,
 helyes ritmus és tempó,
 előadásmód,
 a zenei stílus és az előírások megvalósítása,
 memória,
 alkalmazkodóképesség,
 állóképesség.
Célok és feladatok
A brácsatanítás szakirányú feladatai
A népi brácsa főtárgy tanításának célja olyan zenészek képzése, akik képesek a kárpátmedencei magyar és nemzetiségi népzene hangszeres darabjait a zenei hagyományokhoz
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hűen, hitelesen, stílusosan megszólaltatni mind a (klasszikus) 4-húros, mind a (főképpen
erdélyi) 3-húros brácsán.
A népi brácsa oktatási terve – lehetőség szerint – a népi hegedű és népi bőgő/cselló oktatási
tervéhez igazodik.
A tanuló ismerje meg


hangszere hangolását, felépítését, részeit,



a vonós hangszercsalád többi tagját,



a különféle ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást,



a különböző tájegységek jellemző tánctípusait, táncait,



a
táncházi
gyakorlatban
legnépszerűbb
tájegységekhez
kapcsolódó
dallamanyagot és hangszeres zenét, a tánczenei folyamatok szerkezetét, zenei
tartalmát, a régi és új stílusú táncok zenéjének jellegzetességeit,



a tánchoz nem kapcsolódó szokásdallamokat és alkalmi hangszeres darabokat,



a szükséges zeneelméleti fogalmak gyakorlati alkalmazását a brácsák különféle
fajtáin (funkciós rend, harmóniák, szekvenciák stb.),



hangszere múltját, fajtáit, elterjedését a magyar nyelvterület különböző vidékein,
a jelentősebb zenekarokat és muzsikus egyéniségeket, zenészcsaládokat.

Alakítson ki
 könnyed hangszerkezelést, a kezek pontosan összehangolt mozgását, helyes test-,
hangszer- és kéztartást a hagyományokhoz igazodva, rögtönzési készséget.
Fordítson figyelmet
 a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására,
 a különböző vonásnemek, ujjrendek elsajátítására,
 a lapról olvasási készség, a memorizáló képesség, valamint a rögtönzőképesség
fejlesztésére,
 a rendszeres társas muzsikálásra.
Fejlesztési követelmények
Az „A” tagozat végén
A tanuló ismerje
 a vonós népzene hazai hangzó, lejegyzett és elméleti forrásanyagát, valamint az
általános népzenei irodalmat,
 hangszere felépítését, részeit, hangolását, húrozását,
 a háromhúros kontra és a négyhúros brácsa fogásait, jellegzetes akkordmeneteit,
vonókezelését, vonásnemeit.
A tanuló legyen képes
 természetes, oldott hangszerkezelésre, árnyalt és kifejező hangképzésre,
 az alapvonások, valamint a különböző vonásnemek alkalmazására,
 a jobb és bal kéz technikájának összehangolására,
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az adott tánczenére jellemző hangsúlyozás, aszimmetria és dinamika tudatos
alkalmazására,

Rendelkezzék
- biztos tempótartással, ritmusérzékkel,
- periódusérzékkel,
- biztos zenei memóriával, fejlett hallással, kontrolláló képességgel,
- lapról olvasási készséggel.
További követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után
Továbbképző évfolyamok „A” tagozat
A továbbképző évfolyamok eléréséig a tanulók tudásszintje között képességeik, teherbírásuk
és szorgalmuk alapján jelentős különbség alakulhat ki. Ez a különbség a továbbképző
évfolyamokon egyéb elfoglaltságaiktól, gyakorlási idejüktől, érdeklődési körüktől függően
tovább növekedhet. Zenetanulásuk iránya és célja is eltérhet; vagy az egyéni hangszertudás
tökéletesítése, vagy a kamarazenei, illetve zenekari játék fejlesztése kerül előtérbe.
Az elsajátított zenei fogalmak, ismeretek alkalmazása
Az információs és kommunikációs kompetenciák fejlesztése
1. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó
népzenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony tanulók sajátos képességeinek
fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és
gyakorlását.
A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére,
tehetségére építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket.
Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi
hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. Az énekes és
hangszeres népzene anyanyelvi szintű elsajátíttatásával a hagyományos kultúra értékeinek
tiszteletére, őrzésére, gyarapítására, továbbadására nevel.
2. A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység - nyitottság, igényesség,
fogékonyság - alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszer- és
énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei
tevékenység tudatosítására.
3. A zeneoktatás a különböző zenei műfajok sajátosságait és hiteles megjelenítési
módjait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés
eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel.

HANGSZERES ELŐKÉSZÍTŐ
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1. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 perc)
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek, célok
Zenei ismeretek
(Mintegy
10-15
dallam,
mondóka megismerése.)
Mondókák,
gyermekdalok,
gyermekjátékok,
népdalok,
táncok (szóval, énekelve,
játszva,
táncolva),
illetve
ezek
kísérete
énekkel,
tapssal, dobogással, dobbal,
gardonnal.

A továbbhaladás feltételei,
követelmények
A gyermek ismerjen meg
minél
több
gyermekdalt,
népdalt.
Legyen képes - alapfokon tájékozódni
nyelvünk,
dalaink, hangszeres zenénk
ritmusvilágában

A hangszerkezelés fejlesztése

A tanszaki
anyaga:

A mozgás, a ritmus, a dallam
és
az
anyanyelv
összefüggései.
A
magyar
népzenében
jellemző
ritmusfordulatok
megtanítása
(egyenletes-,
nyújtott- és éles ritmus
valamint a szinkópa).
Kamarazene - ritmust adó
eszközökkel, hangszerekkel.

meghallgatás

Mondókák,
gyermekdalok,
népdalok - ritmuskísérettel
(taps, dobogás stb).

Az év végi beszámoló anyaga
Gyermekjátékok, táncok.
Ének és ritmikus mozgás ritmuskísérettel
(10-15
dallam, illetve mondóka).
Kamarazene
ritmusadó
eszközökkel,
hangszerekkel
(kanál, fakalapács, búgattyú,
kerepelő, kanna, köcsögduda,
dob, gardon).

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
A növendék havonta kap értékelést munkájára és szorgalmára, hozzáférhetővé téve a
szülőknek és más tanároknak. Az év végi érdemjegyet az évközi munka értékelése adja,
figyelembe véve az egyéni adottságokat, illetve továbbtanulási szándékot.
Az előképző mindkét évfolyamán szövegesen (kiválóan teljesített, jól teljesített, megfelelően
teljesített, felzárkóztatásra szorul) értékeljük a tanulókat.
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2. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 perc)

Fejlesztési
feladatok, Tartalom
A továbbhaladás feltételei,
tevékenységek, célok
követelmények
Zenei ismeretek
(Az előző év anyagának
ismétlése.)
-Ismerkedés
a
vonós
hangszerekkel.
-Ritmusképzés rezgőhúrral.
A hangszerkezelés fejlesztése

A
bőgő
(cselló)
megszólaltatása
-Pengetés
egy
húron
egyenletes
lassú,
majd
változó tempóban.
-Mozgás
kísérése
pengetéssel.
-A
húr
megrezgetése
vonóval.
-A vonó vezetése egy húron,
egyenletes
lassú
majd
változó tempóban.
-Hangsúlyozás vonóval.
-Egyenletes, majd váltakozó
ritmusú hangok játéka.
-Különféle vonásmódok (pl.
hangsúlyosan,
hangsúlytalanul
kezdődő,
hosszú
illetve
rövid
vonások).
-Mozgás
kísérése
külön
játszott hangokkal (két húron
is).

-A gyermek legyen képes
megszólaltatni különböző, a
zenekari játék szempontjából
nélkülözhetetlen
vonós
hangszereket.
-Sajátítsa
el
a
vonós
hangszeren
történő
hangképzés, hangsúlyozás és
ritmusjáték alapelemeit.
-Legyen képes hangok, és
egyszerű
dallamok
intonálására
saját
hangszerén,
valamint
a
megismert vonós hangszerek
egyszerű megszólaltatására.

A tanszaki
anyaga

meghallgatás

Ritmikus
mozgás
(gyermekjáték, tánc) kísérése
bőgőn
vagy
csellón
A brácsa (kontra, hegedű- (pengetve, majd vonóval),
kontra) megszólaltatása
valamint brácsán (kontrán,
-A hangszer tartása.
hegedű-kontrán).
-Hangképzés,
vonóvezetés
egyenletes
lassú,
majd
változó tempóban.
Az év végi beszámoló anyaga
-A húrok együtthangzása (
húrsíkok),
hangzatok Mondókák,
kiolvasók,
megszólaltatása.
gyermekdalok
előadása
-Hangsúlyozás, egyenletes és hegedűn (egy és két húron).
változó ritmusú hangzatok.
-Együtt játék - zenekarban.
-Különféle vonásmódok (pl. -Ritmikus
mozgás,
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hangsúlyosan,
gyermekjáték
és
hangsúlytalanul
kezdődő, kísérése zenekarral.
hosszú
illetve
rövid
vonások).
-Mozgás
kísérése
különjátszott hangokkal.

tánc

A hegedű megszólaltatása
-A hangszer és a vonó
tartása.
-Hangképzés,
vonóvezetés
egyenletes
lassú,
majd
változó
tempóban
(húrsíkok!).
-Mondókák,
kiolvasók,
gyermekdalok hegedűn (egy,
két húron).
-A
dallamok
játéka
együttessel.
Az
"együtthangzás"
megérzése és megértése.
-Mozgás, gyermekjáték, tánc
kísérése együttessel.
Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
A növendék havonta kap értékelést munkájára és szorgalmára, hozzáférhetővé téve a
szülőknek és más tanároknak. Az év végi érdemjegyet az évközi munka értékelése adja,
figyelembe véve az egyéni adottságokat, illetve továbbtanulási szándékot.
Az előképző mindkét évfolyamán szövegesen (kiválóan teljesített, jól teljesített, megfelelően
teljesített, felzárkóztatásra szorul) értékeljük a tanulókat.
Alapfok „A” tagozat
1. évfolyam „A” tagozat
évi 66 óra (heti 2x30 perc)
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek, célok
Zenei ismeretek
1. Dél-dunántúli tánczene
kísérete "A" hangnemben
(ugrós-kanásztánc és lassú
csárdás), mintegy 15 dallam
ismerete.
2. Széki tánczene kísérete
(verbunk, lassú, csárdás, sűrű
tempó), 10 dallam.
Fogástáblázat

elkészítése
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A továbbhaladás feltételei,
követelmények
Tudja a dallamokat énekelni
is.

egyszerű, majd bonyolultabb
akkordokkal.
Törekedjen
a
megtanult
tánczenék
jó
tempóban,
lehetőleg kotta nélkül való
játékára.
Ismerje a játszott dallamok
formai
felépítését,
hangnemét és harmóniáit.
Tanulja meg a dallamokat
énekelni is.
A hangszerkezelés fejlesztése

A
hangszerrel
való
ismerkedés,
a
hangszer
részei.
- Hangszertartás, vonótartás.
- Alapakkordok, egyszerűbb
harmóniaváltások elsajátítása
(mintegy
8-10
dúr-moll
akkord).
-Hangképzés, vonóindítás –
hangindítás (pl. pontszerű
indítás,
lendületből
való
"szalasztott"
vonóindítás,
előkés indítás).
-Három húr egyszerre történő
megszólaltatása.
-Tiszta
intonálás,
akkordfogás.
-Vonásnemek, szimmetrikus
illetve
aszimmetrikus
ritmizálással.
-Esztam, lassú- és gyors
dűvő kíséretek.
-Lezárók, indítások (ugrós).
-Átmenetek a táncrenden
belül (pl. dudálás - ugrós,
ugrós - csárdás, lassú csárdás).
-Legyen képes a megfelelő
dinamikai,
ritmikai
váltásokra.
-Törekedjen
a
megtanult
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-Megfelelő
testtartás,
hangszertartás, vonótartás.
-Az alapakkordok ismerete.
-Esztam, lassú- és gyors
dűvő kíséretek.
-Tiszta
intonálás,
akkordfogás.
Az év végi vizsga ajánlott
anyaga
– 2–2 dallam széki lassú,
csárdás és porka.
– Dél–dunántúli táncok 7–8
percben.

tánczenék
jó
tempóban,
lehetőleg kotta nélkül való
játékára.
-Ismerje a játszott dallamok
formai
felépítését,
hangnemét és harmóniáit.
-Tanulja meg a dallamokat
énekelni is.

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a főtárgyat, a kötelező tárgyat és a kötelezően
választható tárgyat számszerűen (1-5) értékeljük.
2. évfolyam „A” tagozat
évi 66 óra (heti 2x30 perc)
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek, célok
Zenei ismeretek
1. Dél-dunántúli tánczene
kísérete "A" hangnemben
(ugrós-kanásztánc, lassú és
friss csárdás), mintegy 15
dallam ismerete.
2. Széki tánczene kísérete
(verbunk, sűrű és ritka
tempó,
négyes,
lassú,
csárdás, porka, hétlépés) 15
dallam.

A továbbhaladás feltételei,
követelmények
Énekes dallamok szövegének
ismerete.

-Hallás utáni dallamtanulás.
-Énekes
dallamok
megtanulása szöveggel.
-Ifj. Ádám István kontrás
harmónia
készlete,
harmonizálási
módjának
elsajátítása.
A hangszerkezelés fejlesztése

Tudja és alkalmazza a
„kontrán”
egyenletes
ritmusban, mérsékelten és
gyors
tempóban
is
a
szimmetrikus
és
az
aszimmetrikus
vonásokat
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Szimmetrikus
és
az
aszimmetrikus
vonások
ismerete.
-Lassú és gyors esztam.
-Lassú és gyors dűvő.
-Különféle
hangsúlyozási

(lassú és verbunk).

módok használata.

-Lassú és gyors esztam.
-Lassú és gyors dűvő.

Az év végi vizsga ajánlott
anyaga
– Széki táncok 7–8 percben.

-Vonóindítás,
vonóváltás,
különféle
hangsúlyozási
módok.
-Kezdetben tudatos, később
ösztönös
alkalmazkodási
reflex kialakítása a prímás
játékához.
-Ifj. Ádám István kontrás
harmónia
készlete,
harmonizálási
módjának
elsajátítása.
-"Szalasztott" vonóindítás és
hangsúlyozás.
-Az
„előke”
tudatos
alkalmazása.
-A prímás hangsúlyozásának
és a különböző tánctípusok
tempóinak pontos ismerete.

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a főtárgyat, a kötelező tárgyat és a kötelezően
választható tárgyat számszerűen (1-5) értékeljük.
3. évfolyam „A” tagozat
évi 66 óra (heti 2x30 perc - egyéni óra)
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek, célok
Zenei ismeretek
Funkciós
harmonizálás,
szeptim és szűkített akkordok
Dallamtanulás
Kalotaszegi
és
rábaközi
tánczene 2x10-15 dallam
A hangszerkezelés fejlesztése 1.
Kalotaszegi
tánczene
kísérete
„A”
és
„D"
hangnemekben
(legényes,
csárdás, szapora, verbunk)

112

A továbbhaladás feltételei,
követelmények

-Funkciós
készsége.
-Szeptimakkordok.
-Variált

harmonizálási
és

szűkített

akkordmenetek

2. Rábaközi tánczene kísérete játéka.
„A” hangnemben (dus, lassú
és friss csárdás)
Az év végi vizsga ajánlott
anyaga
-Funkciós harmonizálás a – 2–2 dallam rábaközi dus,
háromhúros brácsán (kontra). lassú és friss csárdás
– Kalotaszegi táncok 7–8
-A
cimbalommal
együtt percben
történő játékmód elsajátítása.
A cimbalom, brácsa, bőgő
felállású
együttesekben
a
három hangszer szerepköre,
egymással
való
dallami,
harmóniai
és
ritmikai
kapcsolata a játék során.
-Akkordkészlet
bővítése:
szeptimés
szűkített
akkordok,
valamint
váltóakkordok Bunyi József,
Tóni Rudi, Sztojka János és
mások játéka alapján.
-Egy dallam harmóniavázán
alapuló
legalább
háromnégyféle
"akkordozás"
elsajátítása
és
variálása
(improvizáció).
-Több kalotaszegi brácsás
vonókezelésének
és
harmonizálásának
elemző
összehasonlítása.
-Vonózásbeli variációk.
-Tempótartás,
a
játékával
együttmuzsikálás.

prímás
való

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a főtárgyat, a kötelező tárgyat és a kötelezően
választható tárgyat számszerűen (1-5) értékeljük.
4. évfolyam „A” tagozat
évi 66 óra (heti 2x30 perc - egyéni óra)
Fejlesztési

feladatok, Tartalom

A továbbhaladás feltételei,
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tevékenységek, célok
Zenei ismeretek

A hangszerkezelés fejlesztése

Marosszéki
magyarpalatkai
2x15-20 dallam.
Énekes
megtanulása.

követelmények
és –
Énekes
tánczene, megtanulása.

dallamok

dallamok

1.
Marosszéki
(Vajdaszentivány
és
Magyarpéterlaka)
tánczene
kísérete
(verbunk,
sebes
forduló,
lassú,
korcsos,
cigánycsárdás),
elsősorban
„D” hangnemben.

-A
dúros
harmonizálás
jellegzetességeinek ismerete.
-Belső
hangsúlyozás,
ritmusvariációk alkalmazása.
-Vonásvariációk ismerete.

Az év végi vizsga ajánlott
anyaga
2. Magyarpalatkai tánczene – 2–2 dallam magyarpalatkai
kísérete (lassú cigánytánc, lassú
cigánytánc,
ritka
ritka csárdás, szökős, sűrű csárdás, szökős, sűrű csárdás
csárdás, korcsos)
– Marosszéki táncok 7–8
percben.
-Harmonizálás
és
akkordkészlet
összeállítása
Horváth Mihály és Ponci
Gyula játéka alapján.
-Ritmusvariációk.
-Vonásnemek
összehasonlítása.

elemző

-Dúros
harmonizálás
és
ennek helyi jellegzetességei.
-Vonókezelés
elsajátítása,
vonásnemek, vonásvariációk.
-Kiemelkedő
brácsás
egyéniségek
játékstílusának
összehasonlítása,
és
a
különbözőségek tudatosítása:
Kodoba Béla, Moldován
Emerik, Mácsingó Sándor,
Radák
Mihály,
Kodoba
Lőrinc.
-Belső
hangsúlyozás
és
aszimmetria
a
prímás
játékához igazodva.
Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
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Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a főtárgyat, a kötelező tárgyat és a kötelezően
választható tárgyat számszerűen (1-5) értékeljük.
5. évfolyam „A” tagozat
évi 66 óra (heti 2x30 perc - egyéni óra)
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek, célok
Zenei ismeretek
1. Magyarpalatkai tánczene,
10 dallam.
- A táncos és a zenekar
viszonya:
tempók,
kiállások.

A
továbbhaladás
feltételei, követelmények
Énekes
dallamok
megtanulása.

2. Szatmári tánczene énekes
dallamok
megtanulása,
10-15
dallam
„A”
hangnemben
-

A
hangszerkezelés
fejlesztése

Akkordfelbontások
négyhúros
„klasszikus” brácsán

1. Magyarpalatkai
tánczene -Belső
hangsúlyozás és
kísérete (ritka magyar, aszimmetria alkalmazása.
sűrű magyar, négyes).
-A brácsázás és kontrázás
-Vonókezelés
elsajátítása, közötti különbség ismerete.
vonásnemek, vonásvariációk.
Improvizálás,
saját
-Kiemelkedő brácsás egyéniségek variációk kidolgozása a
játékstílusának
összehasonlítása, stílus keretein belül.
és a különbözőségek tudatosítása:
Kodoba Béla, Moldován Emerik,
Mácsingó Sándor, Radák Mihály.
-Belső
hangsúlyozás
és
aszimmetria a prímás játékához
igazodva.
-A táncos és a zenekar viszonya:
tempók, kiállások.
2. Szatmári tánczene kísérete „A”
hangnemben
(lassú és friss
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csárdás, kondástánc, oláhos)
-Akkordfelbontások
négyhúros
„klasszikus” brácsán, valamint
akkordösszefűzések
("menetek")
elsajátítása, szólamvezetés.
-Jellegzetes akkordmenetek és
vonásnemek
elsajátítása
háromhúros kontrán
ifj.Horváth András játéka alapján.
-Brácsázás és kontrázás közötti
különbség a szatmári zenekarok
jétákában.
-A szatmárököritói, kisari és a
tiszakóródi
zenekarok
játékstílusa.
-Stílusos
improvizálás,
saját
variációk kidolgozása.
Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a főtárgyat, a kötelező tárgyat és a kötelezően
választható tárgyat számszerűen (1-5) értékeljük.
6. évfolyam „A” tagozat
évi 66 óra (heti 2x30 perc - egyéni óra)
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
A továbbhaladás feltételei,
tevékenységek, célok
követelmények
Zenei ismeretek
1. Szatmári tánczene „D”
hangnemben,
15-20
dallam
-Énekes
dallamok
megtanulása szöveggel.
-Brácsaszólam lejegyzése és
megtanulása,
hangfelvétel
alapján.
2. A
Küküllő-menti
dallamkincs
és
a
táncok megismerése,
15-20 dallam
A hangszerkezelés fejlesztése

1. Szatmári tánczene kísérete -Bonyolultabb
„D” hangnemben (hallgató, akkordmenetek játéka.
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magyar verbunk, lassú
friss csárdás, oláhos)

és

-Vonás- és akkordvariációk
improvizatív
és
stílushű
-"Klasszikus"
négyhúros használata.
brácsán
bonyolultabb
akkordmenetek
"A-D" -Dallamkövetés a hallgató
hangnemekben,
a dallamok kíséretében.
szatmárököritói,
a
szamosangyalosi
és
a Az év végi vizsga ajánlott
nyírmadai zenekar játéka anyaga
alapján.
– 2–2 dallam Küküllő menti
lassú,
szökő,
szegényes,
-Vonás- és akkordvariációk pontozó
improvizatív
és
stílushű
használata.
-A
kötetlen
metrumú
dallamok (hallgató) kísérete,
dallamkövetés.
2. Küküllő menti magyar
táncok
(lassú,
székely
verbunk, féloláhos, szökő,
szegényes,
pontozó),
elsősorban
Magyarózd,
Ádámos
és
Szászcsávás
népzenéje.
-A
Küküllő-menti
dallamkincs és a táncok
megismerése.
-Egyedi vonásnemek Kozák
József,
Mezei
Ferenc
(„Csángáló”)
kontrajátékában.
-A
környékbeli
további
zenekarok
játékának
összehasonlítása
(Magyarkirályfalva,
Magyarbece, Magyarlapád).

Tananyag népi brácsa tanszakon
Évfolyam
Előképző 1-

Tanszak

Tananyag

Vonós és tekerős-Népibrácsa

Mintegy 10-15 dallam megismerése,
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ritmushangszerek és
különböző vonós népi
hangszerek használatával (
ritmuskíséret, a húrok
ritmikus pengetése
kizengetése és a vonó
vezetésével).

2.

-Kiolvasók: Egy, kettő, három, négy…, Egyedem,
begyedembíbollárom…,
Ettyem,
pettyem, ponty…, Án, tán, tesz…,
Földre szálltam…, Ecc, pecc,
kimehetsz…,
Onnan
alól
a
Bakonyból…,
-Játékdalok: M osdjál, mosdjál…,
M it mos, mit mos…, Hajlik a
meggyfa…, M ély kútba tekinték…,
Hoppon maradt vőlegény…, M egy a
kosár…,Dombon törik a dijót…, M it
játszunk lányok?..., (Babot főztem…,
Ég a gyertya…, Lánc, lánc…,
Ispiláng…, Kis kacsa fürdik…, Hol
az olló?..., túrós- és kendős játék, Éva
szívem…(rétes), Egy
szege…(kanyargós), Pesten
csináltattam házat..(vonuláskapuzás).

Alapfok 1.

Vonós és tekerős-Népi brácsa

Mintegy 15 dallam ismerete,
(éneklése), kísérete:
-

-

Alapfok 2.

Vonós és tekerős-Népi brácsa

Dél-dunántúli (helyi) ugrósok,
kanásztáncdallamok (A-D-ben):
Télen mindig hideg van…,
Haj, Dunáról fúj a szél…, A
barátok…, Rókatánc(Ha megfogom
az ördögöt…), Hol jártál az éjjel…,
Túlsó soron…, Gyere ki Kata…,
M egy a juhász a dombon…, Adott
Isten szekeret…, Házasodik a
tücsök…, Uccu vászon tarisznya…,
Csínom-csánomcsikósné…, szöveg
nélküli kanásztáncdallamok.
S zéki tánczene kísérete (A-D-ben)
verbunk,
lassú:
Le is szállnak, fel is szállnak…,Be
szépen szól a cimbalom…,
Húzzad cigány, ne húzz kettőt…,
Csikorog a szekér, szép hatökör
húzza…,
sűrű tempó: 2 dallam

Mintegy 15-20 dallam ismerete,
kísérete:
I. DunántúliA-D-G-ben:

-Ugrósok, kanásztáncdallamok:
Ott ugratok…, Abátai bíró ..
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(helyi)kanásztáncdallamok:Hüccs
ki disznó…, Borsót vittem…,
Érik a szőlő..
-S zimmetrikus csárdás dallamok:
A dorogi, nagydorogi bíró
udvarába..., Átugrottam a sár
vizét lovastul…,
(helyi) M eggyújtom a csumát …,
Éva szívem, Éva…, Kelj fel
juhász…,Ej, haj Sobri pajtás…,
Erre gyere, amerre én…,
Kukorica csumája, Eltörött a
pincelakat, A koppányi hegyek
alatt…, Száraz dió…

II. Verbunk, legényes típusú
dallamok:

szatmári verbunk D alaphangon
(A, B dallamtípus),
széki sűrű tempó dallamok

-S zéki magyar (négyes) dallamok:
Szennyes ingem, szennyes
gatyám…,
Jaj, de sokat áztam, fáztam…,
Erdő, erdő, kerek erdő…,
Anyám, anyám, mért is szültél…,
Ezek a szép szászleányok…,
Hajtsd ki rózsám az ökröket…,
Csendes magyar, Lassú magyar
„Árváké”, Szeretett a fene
soha…, Verjen meg az Isten…
-S zéki ritka tempó dallamok
-széki csárdás dallamok:
Nem loptam én…,
A kapuba a szekér…,
Árvalányhaj integet a
hegytetőn…, Tele van a temető
árka vízzel…, Ki mentem én az
erdőbe...

Alapfok 3.

Vonós és tekerős-Népi brácsa

Mintegy 15-20 dallam ismerete,
kísérete.
(Repertoárbővítés:
-Ugrós és kanászdallamok (cifrázva):
(helyi)Leesett a makk…, Hüccs
ki disznó…, Házasodik a
tücsök…, Két tikom…, M eghalt
a béres…, Csóri kanász a
dombon…, Két szál pünkösd
rózsa…, Nincs énnékem
kedvesebb vendégem…,
dudanóták
-S zimmetrikus csárdás dallamok:
(helyi)Arra alá…,
A koppányi mester
kiskapujában…, Kis angyalom
szöme szája…, Két szál pünkösd
rózsa…, Rózsa, rózsa…)
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I. Rábaköz: (D-A)
-kónyi verbunk
-dus: Szélről legeljetek..,
Töltsd teli pajtás.., Eltörött
a sajtárom…
-lassú csárdás, friss:
Sej, a szanyi
kiskocsmában…
II. Kalotaszeg:
-legényes: d-moll,
-verbunk,
-csárdás: Nincsen rózsa,
mert lehulott a földre…,
Még az utcán lefelé sem
mehetek.., Fehér fuszulyka
virág…
-szapora: A-ban, c-mollban.
Magyarpalatka: (A-C)
-magyar négyes: Kicsi
tulok nagy a járom…
-korcsos: Én is voltam…
-akasztós: Kihajtottam
virágökröm…
-lassú csárdás: Csak egy
utcán jártam hozzád…
-szökős: De sok eső, de
sok sár…
-sűrű csárdás: vastaghúros
Mintegy 15-20 dallam ismerete,
kísérete
III.

Alapfok 4.

Vonós és tekerős-Népi brácsa

-S omogyi (helyi) ugrós és csárdás dallamok:
Leesett a makk a fáról…, Hüccs
ki a disznó…, Arra alá…,
M eghalt a béres…, Két tikom…,
Házasodik a tücsök…, Csóri
kanász…, Dudatánc, A koppányi
hegyek alatt…, Rózsa, rózsa…,
Ez a lábam, ez, ez, ez…
-

-
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Bonchidai népzene:
-ritka magyar: kisiklódi, Rákóczi ritka
magyarja,
-sűrű magyar+ közjáték
-lassú csárdás: Húzzad cigány…,
Megyek az úton lefelé..
-sűrű csárdás: Komámasszony kakasa…
-román forgatós
Vajdaszentiványi:
-verbunk,
-sebes forduló: M egy a gőzös…,
-korcsos: Kicsi vagyok én…
-lassú csárdás: Édesanyám…

-sebes csárdás: 1 dallam

Alapfok 5.

Vonós és tekerős-Népi brácsa

Mintegy 15-20 dallam ismerete.
-S zimmetrikus csárdás dallamok:
(helyi)Lila szélű jegyeskendőm simára van
vasalva…, A koppányi utca ligetös, ligetös…, Egy
sem rózsa, ki pirosra nem nyílik…
-Aszimmetrikus csárdás dallamok:
->széki lassú: Le is szállnak, fel is szállnak…, Be
szépen szól a cimbalom…,
Húzzad cigány, ne húzz kettőt…,
Csikorog a szekér, szép hatökör
húzza…, Barázdában szépen szól
a pacsirta…, De szépen szól a
cimbalom…, Csak azt mondd
meg rózsám, melyik úton mégy
el…
->székiporka: M ókuska, mókuska…
->hétlépés
->mezőségi lassú csárdás:
Tele van a temető árka
vízzel…,Fehér fuszulyka
virág…, Csak egy utcán jártam
hozzád…, Azt gondoltad régi
babám megcsaltál…
-felvidéki lassú csárdás (D-ben):
Áj falusi utca…, Hej, titkos szerelem…
és friss: -----------II------------------férfi táncdallam (aszimmetrikus kíséret)

Alapfok 6.

Vonós és tekerős-Népi brácsa

-Eddig tanult dallamok csokorba
szedése, összefoglalása,
kísérete,Törökkoppány és
környékéről.
-Kalotaszegi népzene (A-ban):
-hajnali: Én utánam hiába jársz…,
Kicsi madár mért keseregsz az ágon…,
-csárdás: Nincsen rózsa, mert lehulott a földre…,
M ég az utcán lefelé se mehetek…
-szapora: A-ban, C-ben
-legényes: F-ben, D-ben, A-ban.

-Magyarpalatkai népzene
->sűrű, ritka magyar,
->korcsos dallamok (Én is

voltam,… virágok közt virág
voltam…),
->szökős: De sok eső, de sok sár…
->lassú és sebes csárdás dallamok:
Kihajtottam virágökröm a rétre…,
Azt gondoltad régi babám…, Csak
egy utcán jártam…, Vastaghúros.

-SzatmáriSzól

a fige madár…, Szivárványos..,
Felülről fúj az őszi szél…, Lóra
csikós, lóra…, M egöltek egy
legényt…, Nem vagyok senkinek
sem adósa…

Széki Rákóczi induló.
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Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a főtárgyat, a kötelező tárgyat és a kötelezően
választható tárgyat számszerűen (1-5) értékeljük.

ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNY
„A” tagozat

Dél-dunántúli táncok (3-3 dallam ugrós, lassú- és friss csárdás)
Széki táncrend 7-8 percben (magyar, sűrű- és ritka tempó, lassú és csárdás)
Magyarpalatkai táncrend (ritka és sűrű magyar, lassú cigánytánc, csárdás, szökős és sűrű
csárdás)
A művészeti alapvizsga követelményei
A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A vizsga tantárgya és időtartama
Népi brácsa főtárgy
„A” tagozat: minimum 10 perc

ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNY
„A” tagozat

Dél-dunántúli táncok (3-3 dallam ugrós, lassú- és friss csárdás)
Széki táncrend 7-8 percben (magyar, sűrű- és ritka tempó, lassú és csárdás)
Magyarpalatkai táncrend (ritka és sűrű magyar, lassú cigánytánc, csárdás, szökős és sűrű
csárdás)
A vizsga értékelése
 megfelelés az előírt követelményeknek,
 technikai felkészültség,
 helyes testtartás, hangszertartás,
 hangképzés,
 intonáció,
 a vibrato helyes alkalmazása,
 hangszerkezelés,
 díszítések alkalmazása,
 helyes ritmus és tempó,
 előadásmód,
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a zenei stílus és az előírások megvalósítása,
memória,
alkalmazkodóképesség,
állóképesség.

TOVÁBBKÉPZŐ „A” TAGOZAT
7. évfolyam „A” tagozat
évi 66 óra (heti 2x30 perc - egyéni óra)
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
A továbbhaladás feltételei,
tevékenységek, célok
követelmények
Zenei ismeretek
Énekes
dallamok
megtanulása szöveggel.
A hangszerkezelés fejlesztése

Gömör
népzenéje
“D”
hangnemben
(verbunk,
hallgató,
lassú
és friss
csárdás) 15-20 dallam.

-Vonókezelés,
jellegzetes
akkordmenetek megtanulása.
-Együttműködés,
alkalmazkodás
a
társas
zenélésben.
-Stílusos
játékmód, -A zenekari hangzás arányai
elsősorban az alsókálosai, a iránti érzékenység.
szilicei
és
az
osgyáni
zenekarok játéka alapján.
Az év végi vizsga ajánlott
anyaga
-Hegedűkontrával
és –
Gömöri táncok 7–8
„klasszikus”
brácsával percben
történő gyakorlás.
-Vonókezelés,
jellegzetes
akkordmenetek megtanulása.

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a főtárgyat, a kötelező tárgyat és a kötelezően
választható tárgyat számszerűen (1-5) értékeljük.

8. évfolyam „A” tagozat
évi 66 óra (heti 2x30 perc - egyéni óra)
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek, célok
Zenei ismeretek
2x10-15 dallam
A hangszerkezelés fejlesztése
1. Bonchidai
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A továbbhaladás feltételei,
követelmények
magyar -Vonókezelés,

jellegzetes

táncok (lassú és sűrű
magyar, lassú és sűrű
csárdás)
2. Bonchidai
román
táncok (lassú és sűrű
csárdás, verbunk és
invirtita)

akkordmenetek megtanulása.
-Brácsa
és
más
kísérőhangszerek
(pl.
cimbalom) együttműködése a
zenekarban.
-A zenekari hangzás arányai.

Az év végi vizsga ajánlott
Stílusos
játékmód, anyaga
elsősorban Kalló János játéka – 2–2 dallam bonchidai
alapján.
román verbunk és invirtita
– Bonchidai magyar táncok
Hegedűkontrával
és 7–8 percben
„klasszikus”
brácsával
történő gyakorlás.
Vonókezelés.
Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a főtárgyat, a kötelező tárgyat és a kötelezően
választható tárgyat számszerűen (1-5) értékeljük.
9. évfolyam „A” tagozat
évi 66 óra (heti 2x30 perc - egyéni óra)
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek célok
Zenei ismeretek
15-20 dallam.

A hangszerkezelés fejlesztése

A továbbhaladás feltételei,
követelmények

A
kötetlen
metrumú
dallamok
(keserves),
valamint a rubato hajnali
nóták
1. Kalotaszegi keserves, -Rubato dallamok
hajnali
nóták
és kísérete.
román táncok.
-Tiszta intonáció.
-A
kötetlen
metrumú
dallamok
(keserves),
valamint a rubato hajnali
nóták kísérete,
dallamkövetés, ritmizálás.
-A
bánffyhunyadi,
a
magyarlónai és a mérai
zenekarok
játékának

124

stílusos

Az év végi vizsga ajánlott
anyaga
– Kalotaszegi román táncok
–
Kalotaszegi
keserves,
hajnali, csárdás, szapora 7–8
percben

összehasonlítása.
Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a főtárgyat, a kötelező tárgyat és a kötelezően
választható tárgyat számszerűen (1-5) értékeljük.
10. évfolyam „A” tagozat
évi 66 óra (heti 2x30 perc - egyéni óra)
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek, célok
Zenei ismeretek
15-20
dallam
hangnemekben

A továbbhaladás feltételei,
követelmények
“A-D”

A hangszerkezelés fejlesztése

1. Galga-mente
-Mérsékelt és élénk tempójú
népzenéje
(mars, táncdallamok kísérete.
lassú csárdás, bukós) -Önállóság a dialektusnak
megfelelő
stílusos
harmonizálás terén.
-Tiszta intonáció.
-Tempótartás.
Az év végi vizsga ajánlott
anyaga
– Galga menti táncok 7–8
percben
Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a főtárgyat, a kötelező tárgyat és a kötelezően
választható tárgyat számszerűen (1-5) értékeljük.

NÉPI BRÁCSA ZÁRÓVIZSGA
„A” tagozat

Rábaközi/ vagy gömöri táncok (verbunk, dus, lassú- és friss csárdás)
Marosszéki táncok 7-8 percben (székely verbunk, sebes forduló, lassú csárdás, korcsos és
szöktetős)
Parlando-rubato dallamok (3 dallam kalotaszegi hajnali vagy mezőségi keserves vagy
szatmári hallgató)
AZ ÉRTÉKELÉS MÓDJA
Az értékelés a tanszaki meghallgatás, az év végi vizsga és tanszaki hangverseny keretein belül
történhet, osztályzattal és szóban.
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A vizsgákon a tanár, illetve a tanszak tanáraiból alakult bizottság osztályoz.
A vizsga anyaga a tanult dallamok kotta nélkül történő előadása zenekarral.
TÁRGYI FELTÉTELEK
A tantárgy eredményes tanítása az építésügyi szabványnak megfelelő méretű, jó akusztikájú,
szellőztethető tantermek kialakítását igényli a szükséges asztalokkal, székekkel, tároló
szekrényekkel.
Tanítási segédeszközök
 Kétkazettás magnó, CD lejátszó, video-készülék, DVD lejátszó, TV készülék, számítógép.
 Kottavonalas tábla, kréta, kottatartók, metronóm.
A szükséges hang- és videofelvételek, könyvek, kották.

NÉPI BŐGŐ/CSELLÓ
Célok és feladatok
A bőgő/cselló tanításának szakirányú feladatai
A népi bőgő/cselló főtárgy tanításának célja olyan zenészek képzése, akik képesek a
kárpát-medencei magyar és nemzetiségi népzene hangszeres darabjait a zenei
hagyományokhoz hűen, hitelesen, stílusosan megszólaltatni – az egyes tájegységeken
kialakult tradícióknak megfelelően – 3 húros (bélhúros) nagybőgőn; 4 húros (fémhúros)
nagybőgőn, illetve csellón.
A népi bőgő oktatási terve – lehetőség szerint – a népi hegedű oktatási tervéhez igazodik és
párhuzamosan halad a népi brácsa tantervével.
A tanuló ismerje meg
 hangszerei felépítését, részeit, hangolását,
 -a vonós hangszercsalád többi tagját, hangszere múltját, fajtáit, elterjedését a magyar
nyelvterület különböző vidékein,
 a jelentősebb zenekarokat és muzsikus egyéniségeket, a Kárpát-medence jellemző
magyar és nemzetiségi tánctípusait, táncait,
 a különféle tánckíséretekben alkalmazandó ritmusképletekhez szükséges egyszerű és
összetett vonásnemeket, pengetési módokat,
 -a táncházi gyakorlatban legelterjedtebb tájegységekhez kapcsolódó dallamanyagot
és hangszeres zenét, a tánczenei folyamatok szerkezetét, zenei tartalmát,
 a régi és új stílusú táncok zenéjének jellegzetességeit, a tánchoz nem kapcsolódó
szokásdallamokat és alkalmi hangszeres darabokat,
 -a szükséges zeneelméleti fogalmaknak (funkciós rend, harmóniák, basszusmenetek
stb.)
 -az egyéb kísérőhangszerekkel (kontra, brácsa, cimbalom) együtt történő gyakorlati
alkalmazását a nagybőgőn, illetve csellón
Alakítson ki
 -természetes hangszerkezelést, összehangolt jobb-és balkéz mozgást,
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a hagyományokhoz igazodó, ugyanakkor saját adottságainak is megfelelő, helyes
és hatékony test-, hangszer- és kéztartást,
 -a vele együtt muzsikáló kísérőhangszerekre is figyelemmel bíró rögtönzési
készséget.
Fordítson figyelmet
 -a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására,
 a különböző vonásnemek és a pengetett játék elsajátítására,
 -a lapról olvasási készség mellett a memorizáló képesség, valamint a
rögtönzőképesség fejlesztésére,
 a rendszeres zenekari muzsikálásra.
Tanulja meg a tanuló
 -a hangolási és a legalapvetőbb hangszer-karbantartási feladatokat.
Váljon nyitottá
 -más népi hangszerek, más népek zenéje, más zenei műfajok, művészeti ágak iránt.
Fejlesztési követelmények
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után
Az „A” tagozat végén
A tanuló ismerje
 hangszerei felépítését, részeit, hangolását, húrozását,
 a három- és négyhúros bőgő, illetve cselló népzenében használatos balkéz-fekvéseit,
dialektusonként jellemző basszusmeneteit.
 a népzenénkben használatos vonófajták kezelését, az egyszerű és összetett
vonásnemeket, illetve a különböző pengetésfajtákat.
 a vonós népzene hazai hangzó, lejegyzett és elméleti forrásanyagát, valamint az
általános népzenei irodalmat.
Legyen képes
 természetes, hosszú időtávon is oldott hangszerkezelésre, biztos és dinamikus
hangképzésre vonóval és pengetve egyaránt,
 az egyszerű, illetve összetett vonások alkalmazására,
 a jobb és bal kéz technikájának összehangolására,
 az adott tánczenére jellemző hangsúlyozás, aszimmetria és dinamika tudatos
alkalmazására,
 hangszeres népzenei darabok önálló megtanulására.
Rendelkezzék

biztos tempótartással, ritmusérzékkel,

periódusérzékkel,
 lapról olvasási készséggel,
 biztos zenei memóriával, fejlett hallással, kontrolláló képességgel

További követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után
Az „A” tagozat végén
A tanuló ismerje
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a magyar népzene nyelvjárás-területeit és ezek stílusbeli jellemzőit,
a hangszeres zene szerepét a magyar népzenei hagyományában,
a tanult hangszeres dallamok formai sajátságait,
a különböző népzenei tájegységek (dialektusok) jellemző tánctípusait, táncait, az
ezekhez kapcsolódó dallamanyagot és hangszeres zenét,
a különböző tájegységekre jellemző hagyományos népi hangszereket, hangszeregyütteseket, valamint a vonós bandák különböző felállásait és ezek hangzását,
népzenénk múltját,
hangszere múltját, elterjedését a magyar népzenében,
vázlatosan a hazai népzenekutatás történetét, nevesebb személyiségeit, választott
hangszerének kiemelkedő művelőit, hagyományőrző előadóit.

.
Legyen képes
 tánczenei folyamatban a különböző dallamok kíséretének összekötésére, ismerje a
kíséretszólam fűzésének szabályait,
 dallam- és típusváltás azonnali felismerésére,
 zenésztársaival zenei kapcsolatteremtésre.
Az elsajátított zenei fogalmak, ismeretek alkalmazása
Az információs és kommunikációs kompetenciák fejlesztése
1. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó
népzenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony tanulók sajátos képességeinek
fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és
gyakorlását.
A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére,
tehetségére építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket.
Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi
hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. Az énekes és
hangszeres népzene anyanyelvi szintű elsajátíttatásával a hagyományos kultúra értékeinek
tiszteletére, őrzésére, gyarapítására, továbbadására nevel.
2. A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység - nyitottság, igényesség,
fogékonyság - alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszer- és
énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei
tevékenység tudatosítására.
3. A zeneoktatás a különböző zenei műfajok sajátosságait és hiteles megjelenítési módjait
ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának
gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel
HANGSZERES ELŐKÉSZÍTŐ
1. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 perc)
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Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek, célok
Zenei
ismeretek
a -Mondókák, gyermekdalok,
hangszerkezelés fejlesztése
gyermekjátékok,
népdalok,
táncok (szóval, énekelve,
játszva,
táncolva),
illetve
ezek
kísérete
énekkel,
tapssal, dobogással, dobbal,
gardonnal.

A továbbhaladás feltételei,
követelmények
-A gyermek ismerjen meg
minél
több
gyermekdalt,
népdalt.
-Legyen képes - alapfokon tájékozódni
nyelvünk,
dalaink, hangszeres zenénk
ritmusvilágában.

-A mozgás, a ritmus, a
dallam és az anyanyelv
összefüggései.
-A
magyar
népzenében
jellemző
ritmusfordulatok
megtanítása
(egyenletes-,
nyújtott- és élés ritmus
valamint a szinkópa).
-Kamarazene - ritmust adó
eszközökkel, hangszerekkel.
A tanszaki meghallgatás
anyaga
-Mondókák, gyermekdalok,
népdalok - ritmuskísérettel
(taps, dobogás stb).
Az év végi beszámoló anyaga
-Gyermekjátékok, táncok.
-Ének és ritmikus mozgás ritmuskísérettel
(10-15
dallam, illetve mondóka).
-Kamarazene
ritmusadó
eszközökkel,
hangszerekkel
(kanál, fakalapács, búgattyú,
kereplő, kanna, köcsögduda,
dob, gardon).

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
A növendék havonta kap értékelést munkájára és szorgalmára, hozzáférhetővé téve a
szülőknek és más tanároknak. Az év végi érdemjegyet az évközi munka értékelése adja,
figyelembe véve az egyéni adottságokat, illetve továbbtanulási szándékot.
Az előképző mindkét évfolyamán szövegesen (kiválóan teljesített, jól teljesített, megfelelően
teljesített, felzárkóztatásra szorul) értékeljük a tanulókat.
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2. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 perc)

Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek, célok
Zenei
ismeretek,
a -Az előző év anyagának
hangszerkezelés fejlesztése
ismétlése.
-Ismerkedés
a
vonós
hangszerekkel.
Ritmusképzés rezgőhúrral.
A
bőgő
(cselló)
megszólaltatása
-Pengetés
egy
húron
egyenletes
lassú,
majd
változó tempóban.
-Mozgás
kísérése
pengetéssel.
-A
húr
megrezgetése
vonóval.
-A vonó vezetése egy húron,
egyenletes
lassú
majd
változó tempóban.
-Hangsúlyozás vonóval.
-Egyenletes, majd váltakozó
ritmusú hangok játéka.
-Különféle vonásmódok (pl.
hangsúlyosan,
hangsúlytalanul
kezdődő,
hosszú
illetve
rövid
vonások).
-Mozgás
kísérése
külön
játszott hangokkal (két húron
is).
A brácsa (kontra, hegedűkontra) megszólaltatása
-A hangszer tartása.
-Hangképzés,
vonóvezetés
egyenletes
lassú,
majd
változó tempóban.
-A húrok
együtthangzása
(húrsíkok),
hangzatok
megszólaltatása.
-Hangsúlyozás, egyenletes és
változó ritmusú hangzatok.
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A továbbhaladás feltételei,
követelmények
-A gyermek legyen képes
megszólaltatni különböző, a
zenekari játék szempontjából
nélkülözhetetlen
vonós
hangszereket.
-Sajátítsa
el
a
vonós
hangszeren
történő
hangképzés, hangsúlyozás és
ritmusjáték alapelemeit.
-Legyen képes hangok, és
egyszerű
dallamok
intonálására
saját
hangszerén,
valamint
a
megismert vonós hangszerek
egyszerű megszólaltatására.

-Különféle vonásmódok (pl.
hangsúlyosan,
hangsúlytalanul
kezdődő,
hosszú
illetve
rövid
vonások).
-Mozgás
kísérése
különjátszott hangokkal.
A hegedű megszólaltatása
-A hangszer és a vonó
tartása.
-Hangképzés,
vonóvezetés
egyenletes
lassú,
majd
változó
tempóban
(húrsíkok!).
-Mondókák,
kiolvasók,
gyermekdalok hegedűn (egy,
két húron).
-A
dallamok
játéka
együttessel.
-Az
"együtt
hangzás"
megérzése és megértése.
-Mozgás, gyermekjáték, tánc
kísérése együttessel.
A tanszaki meghallgatás
anyaga
-Ritmikus
mozgás
(gyermekjáték, tánc) kísérése
bőgőn
vagy
csellón
(pengetve, majd vonóval),
valamint brácsán (kontrán,
hegedű-kontrán).
Az év végi beszámoló anyaga
-Mondókák,
kiolvasók,
gyermekdalok
előadása
hegedűn (egy és két húron).
-Együtt játék – zenekarban,
ritmikus
mozgás,
gyermekjáték
és
tánc
kísérése zenekarral.

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
A növendék havonta kap értékelést munkájára és szorgalmára, hozzáférhetővé téve a
szülőknek és más tanároknak. Az év végi érdemjegyet az évközi munka értékelése adja,
figyelembe véve az egyéni adottságokat, illetve továbbtanulási szándékot.
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Az előképző mindkét évfolyamán szövegesen ((kiválóan teljesített, jól teljesített, megfelelően
teljesített, felzárkóztatásra szorul) értékeljük.
Alapfok „A” tagozat
1. évfolyam „A”
évi 66 óra (heti 2x30 perc)
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek, célok
Zenei
ismeretek, 1. Dél-Dunántúl
hangszerkezelés fejlesztése
„A”hangnem
(ugrós-kanásztánc,
friss csárdás)
15 dallam.

lassú

2. Szék
(lassú,
csárdás,
verbunk)
5-10 dallam.

és

porka,

-Ismerje és tudja alkalmazni
a tánckíséretben is a tanult
(hangsúllyal kezdődő, illetve
hangsúlyosan
végződő)
alapvonásokat.

A továbbhaladás feltételei,
követelmények
Legyen képes
 a
basszus
funkciók
alkalmazására az évfolyam
szintjének megfelelően,
 tudatosan előkészíteni és
végrehajtani a húrés
vonóváltó műveleteket,
 tudatos
hangképzésre,
hangszerkezelésre,
 tempótartásra,
ritmizálásra, hangsúlyozásra,
 hallás
utáni
dallamtanulásra,
 az adott tánctípus és
annak tempója ismeretében a
megtanult dalokat kísérni,
 felismerni
a
játszott
dallamok szerkezetét,
 a
tanult
dialektusok
énekelt
dallamainak
megtanulására.
Az év végi vizsga ajánlott
anyaga
– 2–2 dallam széki lassú,
csárdás és porka.
– Dél–dunántúli táncok 7–8
percben.

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a főtárgyat, a kötelező tárgyat és a kötelezően
választható tárgyat számszerűen (1-5) értékeljük.

2. évfolyam „A”
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évi 66 óra (heti 2x30 perc)

Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek, célok
Zenei
ismeretek, 1. Dél-Dunántúl
hangszerkezelés fejlesztése
„A”hangnem
(ugrós-kanásztánc,
friss csárdás)
15 dallam.

lassú

és

2. Szék
(ritka és sűrű tempó, négyes,
hétlépés)
10-15 dallam.
-Ismerje és tudja alkalmazni
a tánckíséretben is a tanult
(szaggatott,
illetve
folyamatos) egyenletes és
aszimmetrikus
dűvő
vonásokat.

A továbbhaladás feltételei,
követelmények
Legyen képes
 a
megfelelő
hangsúlyozásra,
illetve
a
különböző vonásnemekkel a
belső hangsúlyozásra,
 aszimmetrikus
vonás
használatára külön vonóval
és dűvőzve is (széki lassú,
illetve négyes esetében),
 a különböző tánctípusokat
az adott hangnemben kísérni,
illetve a megfelelő sorzáró
formulákkal
lezárni
(verbunk,
ritka
tempo,
hétlépés),
 a
műfaji
váltások
magabiztos
végrehajtására
(porka-hétlépés,
sűrű-ritka
tempó),
 teljes
tánczenei
folyamatok
kíséretének
eljátszására,
 a
tanult
dialektusok
énekelt
dallamainak
megtanulására.
A tanszaki meghallgatás
anyaga
2-2 dallam széki magyar,
ritka és sűrű tempó
Az év végi beszámoló anyaga
Széki táncok 7-8 percben.

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a főtárgyat, a kötelező tárgyat és a kötelezően
választható tárgyat számszerűen (1-5) értékeljük.
3. évfolyam „A”
évi 66 óra (heti 2x30 perc)
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Fejlesztési
feladatok, Tartalom
A továbbhaladás feltételei,
tevékenységek, célok
követelmények
Zenei
ismeretek,
a 1. Kalotaszeg
Legyen képes
hangszerkezelés fejlesztése
„A”hangnem
 a
pizzicato
különböző
(legényes, csárdás, szapora, fajtáinak
alkalmazására a
verbunk)
tánczenében,
10-15 dallam.
 bizonyos
tánckíséretek
esetén többfajta vonásnem
2. Rábaköz
alkalmazására,
ezek
”A”hangnem
váltogatására a tempó és a
(dus, lassú és friss csárdás) zenei lüktetés megtartása
10 dallam.
mellett
 a friss csárdások gyors
-Fejlessze balkéz-technikáját tempójának megtartására,
a III. fekvésig terjedően a  megfelelő
zenekari
népzenében
használatos összjátékra,
„zárt” fekvéseknek
(1-4,  a
tanult
dialektusok
illetve 2-4) megfelelően.
énekelt
dallamainak
megtanulására.
A tanszaki meghallgatás
anyaga
2-2
dallam
kalotaszegi
legényes, csárdás és szapora
(A)
Az év végi beszámoló anyaga
1. 2-2 dallam rábaközi
dus, lassú és friss
csárdás (A)
2. Kalotaszegi táncok 78 percben. (A)

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a főtárgyat, a kötelező tárgyat és a kötelezően
választható tárgyat számszerűen (1-5) értékeljük.
4. évfolyam „A”
évi 66 óra (heti 2x30 perc)

Fejlesztési

feladatok, Tartalom

A
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továbbhaladás

tevékenységek, célok
Zenei
ismeretek,
a 1. Marosszék
hangszerkezelés fejlesztése
„D”
(verbunk,
sebes
forduló,
lassú,korcsos, cigánycsárdás)
10-15 dallam.
2. Magyarpalatka
(lassú
cigánytánc,
ritka
csárdás, szökős, sűrű csárdás,
korcsos)
15-20 dallam.
-Ismerje
a
különböző
tánctípusok tempóit, a műfaji
váltásokat a prímás játékához
igazodva
magabiztosan
hajtsa végre
-Tudja az alap- és összetett
vonásokat
német
kápás
vonóval,
valamint
a
visszacsapásos,
illetve
visszacsapás
nélküli
pizzicatot.
-Alkalmazza
a
megfelelő
vonásnemeket az egy („C”)
húron történő játékmódban
is.
-Sajátítsa el az egy húros
játékmód bal kéz-fekvéseit,
rendelkezzen
az
ehhez
szükséges állóképességgel

feltételei,követelmények
Legyen képes
 a helyes hangsúlyozásra
(pl. sebes forduló-korcsos
szökős-sűrű csárdás közötti
hasonlóságok,
illetve
különbözőségek
érzékeltetésére),
 a különböző vonások és
pengetések variációira,
 hallás
utáni
dallamtanulásra és a kotta
nélküli kíséretre,
 a
tanult
tánctípusokat
megfelelő
hangnemben
kísérni és lezárni,
 a
tanult
dialektusok
énekelt
dallamainak
elsajátítására
és
énekes
előadó zenekari kíséretére.
A tanszaki meghallgatás
anyaga
2-2 dallam marosszéki sebes
forduló,
lassú,
korcsos,
cigánycsárdás
Az év végi beszámoló anyaga
1. 2-2
dallam
magyarpalatkai lassú
cigánytánc,
ritka
csárdás, szökős, sűrű
csárdás
2. Marosszéki táncok 78 percben.

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a főtárgyat, a kötelező tárgyat és a kötelezően
választható tárgyat számszerűen (1-5) értékeljük.
5. évfolyam „A”
évi 66 óra (heti 2x30 perc)
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek
Zenei
ismeretek,
a 1. Magyarpalatka
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A továbbhaladás feltételei
Legyen képes

hangszerkezelés fejlesztése

(ritka magyar, sűrű magyar,  önálló
gyakorlásra,
négyes)
tanulásra,
10 dallam
 hallás
utáni
dallamtanulásra,
2. Szatmár
 a kíséretszólam egyszerű
„A” hangnemben
lejegyzésére,
formai
és
(lassú és friss csárdás, tartalmi elemzésére,
kondástánc, oláhos)
 a különböző tánctípusok
10-15 dallam.
között a váltások magabiztos
végrehajtására, ritmikai és
-Ismerje
a
funkciós zenei értelemben egyaránt
harmonizálást,
a (közjátékok, sorzárók, stb.),
kíséretszólam
jellemző  a
zenei
tartalom
fordulatait az új stílusú kifejezésének
igényével a
zenekarok játékában.
tempo, a karakter, a tánctípus
-Fejlessze balkéz-technikáját és
a
dialektus
a III. fekvésig terjedően, a követelményeinek
klasszikus
zenei megfelelően
a
megtanult
gyakorlatban
használatos dallamokat
hallás
után
nyitott
fekvések játszani, illetve kísérni,
alkalmazásával.
 parlando, rubato, giusto
-Alkalmazza tudatosan, a játékmódok
igényes
többi
kísérőhangszerrel kíséretére,
együttműködve
a
 a
tanult
dialektusok
harmóniafűzéseknek
énekelt
dallamainak
megfelelő basszusmeneteket.
megtanulására,
azok
kíséretére.

A tanszaki meghallgatás
anyaga
Magyarpalatkai ritka és sűrű
magyar
Az év végi beszámoló anyaga
1. 2-2 dallam szatmári
kondástánc, lassú és
friss csárdás („A”
hangnemben)
2. Magyarpalatkai
táncok 7-8 percben.
Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a főtárgyat, a kötelező tárgyat és a kötelezően
választható tárgyat számszerűen (1-5) értékeljük.
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6. évfolyam „A”
évi 66 óra (heti 2x30 perc)
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek, célok
Zenei
ismeretek, 1. Szatmár
hangszerkezelés fejlesztése
„D”hangnemben
(hallgató, magyar verbunk,
lassú és friss csárdás)
15-20 dallam.

A továbbhaladás feltételei,
követelmények
A tanszaki meghallgatás
anyaga
Szatmári hallgató és magyar
verbunk (D)

Az év végi beszámoló anyaga
2. Küküllő menti magyar 2-2 dallam Küküllő menti
táncok
lassú,
szökő,
szegényes,
(lassú,
székely
verbunk, pontozó
féloláhos, szökő, szegényes,
pontozó)
15-20 dallam.

A népi bőgő/cselló tananyag
Évfolyam
Előképző 12.

Tanszak

Tananyag

Vonós és tekerős-Népibőgő/cselló

Mintegy 10-15 dallam
megismerése,
ritmushangszerek és
különböző vonós népi
hangszerek
használatával (
ritmuskíséret, a húrok
ritmikus pengetése
kizengetése és a vonó
vezetésével).
-Kiolvasók: Egy, kettő, három, négy…,
Egyedem,
begyedembíbollárom…,
Ettyem, pettyem, ponty…, Án,
tán, tesz…, Földre szálltam…,
Ecc, pecc, kimehetsz…, Onnan
alól a Bakonyból…,
-Játékdalok: M osdjál, mosdjál…,
M it mos, mit mos…, Hajlik a
meggyfa…, M ély kútba
tekinték…, Hoppon maradt
vőlegény…, M egy a
kosár…,Dombon törik a
dijót…, M it játszunk
lányok?..., (Babot főztem…,
Ég a gyertya…, Lánc, lánc…,
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Ispiláng…, Kis kacsa fürdik…,
Hol az olló?..., túrós- és kendős
játék, Éva szívem…(rétes),
Egy szege…(kanyargós),
Pesten csináltattam
házat..(vonulás-kapuzás).

Alapfok 1.

Vonós és tekerős-Népi bőgő/cselló

Mintegy 15 dallam ismerete,
(éneklése), kísérete:
-

Dél-dunántúli (helyi) ugrósok,
kanásztáncdallamok (A-D-ben):
Télen mindig hideg van…,
Haj, Dunáról fúj a szél…, A
barátok…, Rókatánc(Ha
megfogom az ördögöt…), Hol
jártál az éjjel…, Túlsó
soron…, Gyere ki Kata…,
M egy a juhász a dombon…,
Adott Isten szekeret…,
Házasodik a tücsök…, Uccu
vászon tarisznya…, Csínomcsánomcsikósné…, szöveg
nélküli kanásztáncdallamok.

-

Rábaközi dus dallamok kísérete
A-ban: Szélről legeljetek…,
Töltsd teli…, Sej, a szanyi híd
alatt…
lassú és friss csárdás: Sej, szanyi
kis kocsmában…
S zéki tánczene kísérete (A-Dben)
verbunk,
lassú:
Le is szállnak, fel is
szállnak…, Be szépen szól
a cimbalom…, Húzzad
cigány, ne húzz kettőt…,
Csikorog a szekér, szép
hatökör húzza…,
sűrű tempó: 2 dallam

-

Alapfok 2.

Vonós és tekerős-Népi bőgő/cselló

Mintegy 15-20 dallam ismerete,
kísérete:
I. DunántúliA-D-G-ben:

-Ugrósok, kanásztáncdallamok:
Ott ugratok…, Abátai bíró
..
(helyi)kanásztáncdallamok:
Hüccs ki disznó…, Borsót
vittem…, Érik a szőlő..
-S zimmetrikus csárdás dallamok:
A dorogi, nagydorogi bíró
udvarába..., Átugrottam a
sár vizét lovastul…,
(helyi) M eggyújtom a
csumát …, Éva szívem,
Éva…, Kelj fel
juhász…,Ej, haj Sobri
pajtás…, Erre gyere,
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amerre én…, Kukorica
csumája, Eltörött a
pincelakat, A koppányi
hegyek alatt…, Száraz
dió…

II. Verbunk, legényes típusú
dallamok:
szatmári verbunk D
alaphangon (A, B
dallamtípus),
széki sűrű tempó
dallamok

-S zéki magyar (négyes) dallamok:
Szennyes ingem, szennyes
gatyám…,
Jaj, de sokat áztam,
fáztam…,
Erdő, erdő, kerek erdő…,
Anyám, anyám, mért is
szültél…,
Ezek a szép
szászleányok…,
Hajtsd ki rózsám az
ökröket…, Csendes
magyar, Lassú magyar
„Árváké”, Szeretett a fene
soha…, Verjen meg az
Isten…
-S zéki ritka tempó dallamok
-széki csárdás dallamok:
Nem loptam én…,
A kapuba a szekér…,
Árvalányhaj integet a
hegytetőn…, Tele van a
temető árka vízzel…, Ki
mentem én az erdőbe...

Alapfok 3.

Vonós és tekerős-Népi bőgő/cselló

Mintegy 15-20 dallam ismerete,
kísérete.
(Repertoárbővítés:

-Ugrós és kanászdallamok (cifrázva):
(helyi)Leesett a makk…,
Hüccs ki disznó…,
Házasodik a tücsök…, Két
tikom…, M eghalt a
béres…, Csóri kanász a
dombon…, Két szál
pünkösd rózsa…, Nincs
énnékem kedvesebb
vendégem…, dudanóták
-S zimmetrikus csárdás dallamok:
(helyi)Arra alá…,
A koppányi mester
kiskapujában…, Kis
angyalom szöme szája…,
Két szál pünkösd rózsa…,
Rózsa, rózsa…)
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IV. Rábaköz: (D-A)
-kónyi verbunk
-dus: Szélről
legeljetek.., Töltsd
teli pajtás.., Eltörött a
sajtárom…
-lassú csárdás, friss:
Sej, a szanyi
kiskocsmában…
V. Kalotaszeg:
-legényes: d-moll,
-verbunk,
-csárdás: Nincsen
rózsa, mert lehulott a
földre…, Még az
utcán lefelé sem
mehetek.., Fehér
fuszulyka virág…
-szapora: A-ban, cmoll-ban.
Magyarpalatka: (A-C)
-magyar négyes: Kicsi
tulok nagy a járom…
-korcsos: Én is
voltam…
-akasztós:
Kihajtottam
virágökröm…
-lassú csárdás: Csak
egy utcán jártam
hozzád…
-szökős: De sok eső,
de sok sár…
-sűrű csárdás:
vastaghúros
Mintegy 15-20 dallam ismerete,
kísérete
VI.

Alapfok 4.

Vonós és tekerős-Népi bőgő/cselló

-S omogyi (helyi) ugrós és csárdás
dallamok:
Leesett a makk a fáról…,
Hüccs ki a disznó…, Arra
alá…, M eghalt a béres…,
Két tikom…, Házasodik a
tücsök…, Csóri kanász…,
Dudatánc, A koppányi
hegyek alatt…, Rózsa,
rózsa…, Ez a lábam, ez,
ez, ez…
-
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Bonchidai népzene:
-ritka magyar: kisiklódi, Rákóczi
ritka magyarja,

-

Alapfok 5.

Vonós és tekerős-Népi bőgő/cselló

-sűrű magyar+ közjáték
-lassú csárdás: Húzzad cigány…,
Megyek az úton lefelé..
-sűrű csárdás: Komámasszony
kakasa…
-román forgatós
Vajdaszentiványi és
magyarpéterlaki népzene:
-verbunk,
-sebes forduló: M egy a gőzös…,
-korcsos: Kicsi vagyok én…
-lassú csárdás:
Édesanyám…/Erdő,
erdő…marosszéki kerek…
-sebes csárdás/szöktető: 1
dallam/Erdő mellett nem jó
lakni…

Mintegy 15-20 dallam ismerete.
-S zimmetrikus csárdás dallamok:
(helyi)Lila szélű jegyes kendőm simára van
vasalva…, A koppányi utca ligetös,
ligetös…, Egy sem rózsa, ki pirosra nem
nyílik…
-Aszimmetrikus csárdás dallamok:
->széki lassú: Le is szállnak, fel is
szállnak…, Be szépen szól
a cimbalom…, Húzzad
cigány, ne húzz kettőt…,
Csikorog a szekér, szép
hatökör húzza…,
Barázdában szépen szól a
pacsirta…, De szépen szól
a cimbalom…, Csak azt
mondd meg rózsám,
melyik úton mégy el…
->székiporka: M ókuska, mókuska…
->hétlépés
->mezőségi lassú csárdás:
Tele van a temető árka
vízzel…,Fehér fuszulyka
virág…, Csak egy utcán
jártam hozzád…, Azt
gondoltad régi babám
megcsaltál…
-felvidéki lassú csárdás (D-ben):
Áj falusi utca…, Hej, titkos szerelem…
és friss: -----------II------------------férfi táncdallam (aszimmetrikus kíséret)

Alapfok 6.

Vonós és tekerős-Népi bőgő/cselló

-Eddig tanult dallamok csokorba
szedése, összefoglalása,
kísérete,Törökkoppány és
környékéről.
-Kalotaszegi népzene (A-ban):
-hajnali: Én utánam hiába jársz…,
Kicsi madár mért keseregsz az ágon…,
-csárdás: Nincsen rózsa, mert lehulott a
földre…, M ég az utcán lefelé se mehetek…
-szapora: A-ban, C-ben
-legényes: F-ben, D-ben, A-ban.

-Magyarpalatkai népzene
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->sűrű, ritka magyar,
->korcsos dallamok (Én is

voltam,… virágok közt virág
voltam…),
->szökős: De sok eső, de sok
sár…
->lassú és sebes csárdás
dallamok:
Kihajtottam virágökröm a
rétre…, Azt gondoltad régi
babám…, Csak egy utcán
jártam…, Vastaghúros.

-SzatmáriSzól

a fige madár…,
Szivárványos.., Felülről fúj
az őszi szél…, Lóra csikós,
lóra…, M egöltek egy
legényt…, Nem vagyok
senkinek sem adósa…

Széki Rákóczi induló.
Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a főtárgyat, a kötelező tárgyat és a kötelezően
választható tárgyat számszerűen (1-5) értékeljük.
A művészeti alapvizsga követelményei
A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A vizsga tantárgya és időtartama
Népi bőgő/cselló főtárgy
„A” tagozat: minimum 10 perc
NÉPI BŐGŐ/CSELLÓ ALAPVIZSGA ANYAGA
„A” tagozat
Dél-dunántúli táncok (3-3 dallam ugrós, lassú- és friss csárdás)
Széki táncrend 7-8 percben (magyar, sűrű- és ritka tempó, lassú és csárdás)
Magyarpalatkai táncrend (ritka és sűrű magyar, lassú cigánytánc, csárdás, szökős és sűrű
csárdás)
A vizsga értékelése
 megfelelés az előírt követelményeknek,
 technikai felkészültség,
 helyes testtartás, hangszertartás,
 hangképzés,
 intonáció,
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a vibrato helyes alkalmazása,
hangszerkezelés,
díszítések alkalmazása,
helyes ritmus és tempó,
előadásmód,
a zenei stílus és az előírások megvalósítása,
memória,
alkalmazkodóképesség,
állóképesség.

TOVÁBBKÉPZŐ „A” TAGOZAT
7. évfolyam „A”
évi 66 óra (heti 2x30 perc)

Fejlesztési
feladatok, Tartalom
A továbbhaladás feltételei ,
tevékenységek, célok
követelmények
Zenei
ismeretek,
a
1. Gömör
Legyen képes
hangszerkezelés fejlesztése
„D” hangnemben
–
bizonyos tánckíséretek
(verbunk, hallgató, lassú és esetén többfajta vonásnem
friss csárdás)
alkalmazására,
ezek
15-20 dallam.
váltogatására a tempó és a
zenei lüktetés megtartása
mellett
–
megfelelő
zenekari
összjátékra,
– a tanult dialektusok énekelt
dallamainak megtanulására.
A tanszaki meghallgatás
anyaga
2-2 dallam gömöri lassú és
friss csárdás (D)
Az év végi beszámoló anyaga
-Gömöri táncok 7-8 percben
Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a főtárgyat, a kötelező tárgyat és a kötelezően
választható tárgyat számszerűen (1-5) értékeljük.
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8. évfolyam„A”
évi 66 óra (heti 2x30 perc)
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek, célok
Zenei
ismeretek,
a
1. Bonchidai
magyar
hangszerkezelés fejlesztése
táncok (lassú és sűrű
magyar, lassú és sűrű
csárdás) 10-15 dallam
2. Bonchidai
román
táncok (lassú és sűrű
csárdás, verbunk és
invirtita)
10-15 dallam

A továbbhaladás feltételei,
követelmények
Legyen képes
–
bizonyos tánckíséretek
esetén többfajta vonásnem
alkalmazására,
ezek
váltogatására a tempó és a
zenei lüktetés megtartása
mellett
–
megfelelő
zenekari
összjátékra,
– a tanult dialektusok énekelt
dallamainak megtanulására.
A tanszaki meghallgatás
anyaga
-2-2 dallam bonchidai lassú
és sűrű magyar
Az év végi beszámoló anyaga
1. 2-2 dallam bonchidai
román verbunk és
invirtita
2. Bonchidai
magyar
táncok 7-8 percben

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a főtárgyat, a kötelező tárgyat és a kötelezően
választható tárgyat számszerűen (1-5)értékeljük.
9. évfolyam„A”
évi 66 óra (heti 2x30 perc)
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
A továbbhaladás feltételei,
tevékenységek, célok
követelmények
Zenei
ismeretek
1. Kalotaszeg
Legyen képes
hangszerkezelés fejlesztése
(keserves, hajnali és román –
bizonyos tánckíséretek
táncok)
esetén többfajta vonásnem
15-20 dallam.
alkalmazására,
ezek
váltogatására a tempó és a
zenei lüktetés megtartása
mellett
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–
megfelelő
zenekari
összjátékra,
– a tanult dialektusok énekelt
dallamainak megtanulására.
A tanszaki meghallgatás
anyaga
-2-2
dallam
kalotaszegi
keserves és hajnali
Az év végi beszámoló anyaga
1. Kalotaszegi
román
táncok
2. Kalotaszegi keserves,
hajnali,
csárdás,
szapora 7-8 percben
Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a főtárgyat, a kötelező tárgyat és a kötelezően
választható tárgyat számszerűen (1-5) értékeljük.

10. évfolyam„A”
évi 66 óra (heti 2x30 perc)
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
A továbbhaladás feltételei,
tevékenységek, célok
követelmények
Zenei
ismeretek,
a
1. Galga-mente
Legyen képes
hangszerkezelés fejlesztése
„A” hangnem
–
bizonyos tánckíséretek
(mars, lassú csárdás, bukós) esetén többfajta vonásnem
15-20 dallam.
alkalmazására,
ezek
váltogatására a tempó és a
zenei lüktetés megtartása
mellett
–
megfelelő
zenekari
összjátékra,
– a tanult dialektusok énekelt
dallamainak megtanulására.
A tanszaki meghallgatás
anyaga
2-2
dallam
Galga-menti
mars, lassú csárdás, bukós
Az év végi beszámoló anyaga
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Galga menti
percben

táncok

7-8

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a főtárgyat, a kötelező tárgyat és a kötelezően
választható tárgyat számszerűen (1-5) értékeljük.

A művészeti záróvizsga követelményei
A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A vizsga tantárgya és időtartama
Népi bőgő/cselló főtárgy
„A” tagozat: minimum 10 perc
„B” tagozat: minimum 10 perc

NÉPI BŐGŐ/CSELLÓ ZÁRÓVIZSGA ANYAGA
„A” tagozat
Marosszéki táncok 7-8 percben (székely verbunk, sebes forduló, lassú csárdás, korcsos és
szöktetős)
Rábaközi/ vagy gömöri táncok (verbunk, dus, lassú- és friss csárdás)
Parlando-rubato dallamok (3 dallam kalotaszegi hajnali vagy mezőségi keserves vagy
szatmári hallgató)
JAVASOLT ÉRTÉKELÉSI MÓD
Az értékelés a tanév folyamán az órai munka, a félévi bemutató, az év végi vizsga, a tanszaki
hangversenyek, nyilvános szereplések alapján történhet. A félévi vizsgán elsősorban a tanár,
az év végi vizsgán a tanszak tanáraiból alakult bizottság osztályoz. A vizsgán a tanuló a
főtárgytanárral közösen összeállított darabokat, tánc-ciklusokat kotta nélkül játszva,
zenekarral mutatja be.
A vizsga értékelése
 megfelelés az előírt követelményeknek,
 technikai felkészültség,
 helyes testtartás, hangszertartás,
 hangképzés,
 intonáció,
 a vibrato helyes alkalmazása,
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hangszerkezelés,
díszítések alkalmazása,
helyes ritmus és tempó,
előadásmód,
a zenei stílus és az előírások megvalósítása,
memória,
alkalmazkodóképesség,
állóképesség.

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök
Megfelelő számú, jó minőségű, bélhúrokkal felszerelt bőgő és fémhúros cselló.
MP3–as és CD játszó, video– illetve DVD lejátszó–felvevő készülék.

3.2.

PENGETŐS TANSZAK

CITERA
Célok és feladatok
Ismertesse meg a tanulóval
 a citera lehetőségeit, a rajta játszható dallamok minél szélesebb körét (a tanterv a
magyar népzenei gyakorlatra épül, elzárkózik a hangszertől idegen zenei anyagoktól,
nem számítva az archív forrásokból is ismert adaptációkat),
 a citerával rokon pengetős hangszereket, illetve a hasonló repertoárt használó más
(„bourdon”) hangszereket,
 a hangszer irodalmát, a hangzó vagy kottás formában közölt anyagok minél nagyobb
részét,
 a citerajáték jellegzetes hangsorait, pengetésformáit,
 a játékot megelőző zenei elképzelést, a citera kezelésének jellegzetes mozgásformáit,
és tudatosítsa a tanulóban ezek kapcsolatát.
Fejlesztési követelmények
Alakítsa ki
 a rendszeres napi munka szükségességét, megismertetve a tanulókkal a céltudatos
gyakorlás módszereit,
 a könnyed hangszerkezelést, a helyes testtartást, kéztartást, ujjmozgást, összehangolt
bal– és jobbkéz–játékot.
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után
Az „A” tagozat végén
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A tanuló ismerje
 a hangszer kialakulásának történetét és a népzenei dialektusokat,
 a citerazene hangzóanyagát és kottában rögzített irodalmát, valamint az általános
népzenei gyűjteményeket, szakkönyveket,
 hangszere felépítését, karbantartását (húrcsere) és hangolását.
Legyen képes
 a hangszernek megfelelő népzene stílushű és improvizatív előadására,
 a pontozott ritmusok autentikus, bontott megszólaltatására,
 a helyes tempó– és ritmustartásra,
 transzponálni a hangszerének megfelelően,
 szólóban és zenekarban saját vagy más énekét kísérni,
Ismerje
 a citerazene különböző tájegységeinek általános stílusjegyeit, a citerán leggyakrabban
játszott dallamokat,
 ismerje a kiemelkedő adatközlők játékát,
 ismerje a bourdon–kíséretes zene jellemzőit,
 a „kapkodós” játékstílus, a pergetés, a váltogatott lassú és sűrű pengetés, a húrlefogás,
a nyomóval történő játék, a parlando rubato játékmód alapjait.
 a hangszeren való hagyományos hangsúlyozást,
Rendelkezzék
 tiszta hangképzéssel hangszerén,
 biztos zenei memóriával,
 megfelelő technikával, stílusismerettel, előadói készséggel,
 szereplési (színpadi) gyakorlattal.
A művészeti alapvizsga követelményei
A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A vizsga tantárgya és időtartama
Citera főtárgy
„A” tagozat: minimum 10 perc
„B” tagozat: minimum 10 perc
A vizsga tartalma
„A” tagozat
Három összeállítás bemutatása, amely tartalmazzon csárdás, ugrós, friss, nyomóval, egyszerű
díszítéssel játszott dallamokat.
A vizsga értékelése
 megfelelés az előírt követelményeknek,
 helyes testtartás, hangszertartás, kéztartás,
 hangminőség,
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hangszerkezelés,
helyes ritmus és tempó,
technikai felkészültség,
jobb– és balkéz–technika,
előadásmód,
zenei stílusok és előadások megvalósítása,
díszítések megvalósítása,
memória,
alkalmazkodóképesség,
állóképesség.

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat
A továbbképző évfolyamok eléréséig a tanulók tudásszintje között képességeik, teherbírásuk
és szorgalmuk alapján jelentős különbség alakulhat ki. Ez a különbség a továbbképző
évfolyamokon egyéb elfoglaltságaiktól, gyakorlási idejüktől, érdeklődési körüktől függően
tovább növekedhet. Zenetanulásuk iránya és célja is eltérhet; vagy az egyéni hangszertudás
tökéletesítése, vagy a kamarazenei, illetve zenekari játék fejlesztése kerül előtérbe.
Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után
A tanuló ismerje
 a citerán használatos valamennyi hangsort,
 a tánctípusok jellegzetes karaktereit és dallamtípusait,
 a citerával történő tánckíséret technikai jellegzetességeit.
Legyen képes
 igényesen megformálni az általa előadott dallamokat a dialektusok díszítésmódjainak,
játékmódjainak felhasználásával,
 más hangszerekkel együttjátszani (kamarazene),
 önállóan összeállításokat készíteni a dialektusterületek dallamaiból.
Tudjon
 hangsúlytalan előkéket, tizenhatod ritmusú díszítéseket és dallamokat játszani,
tremolózni a dallam megfelelő hangjain
 hangszerén a dallamokat stílusosan, ritmusbo ntással és variációkkal díszíteni,
A tanuló mutasson példát az alsóbb évfolyamok tanulóinak precíz, pontos, stílusos játékával,
biztos hangszerkezelésével.
Tudja behangolni hangszerét tanára segítségével.
Vegyen részt szólistaként vagy zenekari tagként a citerazene fórumain (találkozók, versenyek,
előadások, fesztiválok, lemezpályázatok, táborok, stb.).
A művészeti záróvizsga követelményei
A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A vizsga tantárgya és időtartama
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Citera főtárgy
„A” tagozat: minimum 10 perc
A vizsga tartalma
„A” tagozat
– Három különböző dialektusterületről származó összeállítás bemutatása, amely tartalmazza
legalább egy adatközlő anyagát.
– Egy énekkíséretes összeállítás.
– Egy hangszerkíséret bemutatása.
Az összeállítások tartalmazzanak parlando, csárdás (dűvő), ugrós, friss, nyomóval, 16–odos
mozgású dallamokat.
A vizsga értékelése
 megfelelés az előírt követelményeknek,
 helyes testtartás, hangszertartás, kéztartás,
 hangminőség,
 hangszerkezelés,
 helyes ritmus és tempó,
 technikai felkészültség,
 jobb– és balkéz–technika,
 előadásmód,
 zenei stílusok és előadások megvalósítása,
 díszítések megvalósítása,
 memória,
 alkalmazkodóképesség,
 állóképesség.
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök
Jó minőségű C, D, és A hangolású prím és normál citerák. Minden hangszerhez póthúr–
készlet, megfelelő hangolókulcs és két–három darab pengető.
Megfelelő mennyiségű és minőségű kotta, hangzóanyag, videofelvétel.
Hangfelvételre, lejátszásra illetve másolásra alkalmas magnetofon, CD lejátszó, lemezjátszó,
fejhallgató, videó és TV készülék.
A hangszerek elhelyezéséhez szükséges két–három asztal, hat–nyolc darab szék.
Az elsajátított zenei fogalmak, ismeretek alkalmazása
Fordítson figyelmet
 a hangzóanyagok önálló feldolgozására, a lapról olvasási készség, a zenei memória
fejlesztésére.
Az információs és kommunikációs kompetenciák fejlesztése
Fordítsunk figyelmet a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, a lapról olvasási készség
fejlesztésére, a tudatos zenei memorizálásra, a dallamok zeneileg igényes megszólaltatására,
állandó fejlesztésére, erősítésére, a jobb-, balkéz mozgásának összehangolásában,
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a rendszeres társas muzsikálásra, és benne az egyaránt szükséges intonációs, ritmikai és
alkalmazkodási készség kialakítására már egész kis ambitusnál.
Helyes tanulási szokások fejlesztése
Tanítsa meg a növendékeket
 -a hangszer karbantartására.
Figyelmet kell fordítani:
 -a lapról olvasás fejlesztésére,
 a rendszeres napi munka szükségességére,
 -helyes gyakorlás kialakítására, annak erősítésére,
 -a helyes testtartásra, kéztartásra, ujjmozgatásra, az összehangolt bal- és jobbkézjátékra.

HANGSZERES ELŐKÉSZÍTŐ
1. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 perc)
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
A továbbhaladás feltételei,
tevékenységek, célok
követelmények
Zenei ismeretek
–
Gyermekjátékdalok
éneklése
ritmuskísérettel
(tapssal,
dobbal,
dobbantással, stb.).
- Az első érintősor fogalma,
fogástáblázat alkalmazása.
A
citera első
hat
törzshangjának ismerete C’–
től A’–ig, azok szolmizációs
és abc–s nevekkel való
éneklése.
- A tanuló a tanult dalokat
legyen képes szolmizálni.
- Ismerje a negyed érték, a
fél érték, a nyolcadpár, a
negyed szünet fogalmát.
- Sajátítsa el a kottából való
daltanulást.
- A tanuló ismerje a citera
főbb részeinek elnevezést.
- Az első érintősor fogalma,
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fogástáblázat alkalmazása

A hangszerkezelés fejlesztése

– Egyszerűbb magyar népi
hangszerek
megismertetése
és a tanári bemutatót követő
megszólaltatása (cserépdob,
tikfa, köcsögduda, doromb,
nádmirliton,
madársíp,
körtemuzsika).
– A hangszer hangzásának és
a
rajta
való
játék
megfigyeltetése
tanári
bemutatással.
– A hangszerjáték közben a
testtartás, a hangszertartás, a
két
kéz
tartásának
megfigyeltetése.
– Kényelmes testtartással
elhelyezkedés a hangszer
előtt.
- Az első
érintősor
fogalma,
fogástáblázat
alkalmazása.

Helyes kéztartás, két
összehangolt játéka

kéz Jobb kéz
– A pengető fogásának
kialakítása
– A pengetés helyének
behatárolása
–
Az
íves
pengetés
gyakorlása;
a
pengetés
erejének, a pengetőmozdulat
hosszának meghatározása
– Ritmusgyakorlatok végzése
a hangszer üres húrjain a
basszushúroktól
kiindulva,
negyed értékek pengetésével
kezdve,
nyolcadpárokkal
folytatva, lassú tempóban
– Az egyenletes negyed
értékek
és nyolcadpárok
pengetését ezek variálása
követi
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Jobb- és balkéz összehangolt
játéka
-A helyes pengetési irányok
elsajátítása.
-Egyenletes negyed értékek
és
nyolcadpárok
pengetésével
kis
hangterjedelmű
gyermekdalok lejátszása íves
pengetésmóddal.
-A tanuló legyen képes
helyes ujjrend kialakítására, a
dallamjátszó ujjak könnyed
váltogatására, a hüvelyk– és
a középső ujj csúsztatására.
Az év végi vizsga javasolt
anyaga

Bal kéz
– A dallamjátszó bal kéz
tartásának beállítása
– Az ujjak elnevezése,
számozása
– A dallamhangok helye a
fogólapon
–
A
húrlenyomás
gyakorlásának
fázisai: 1)
húrlenyomás
hüvelykujjal
G’–F’–E’ hangokon (külön–
külön);
2)
húrlenyomás
mutatóujjal
F’–E’–D’
hangokon (összekapcsolva az
1. fázissal); 3) húrlenyomás
középső ujjal F’–E’–D’–C’
hangokon (összekapcsolva az
1. és 2. fázissal)
– Ujjcsúsztatás gyakorlása
hüvelyk– és középső ujjakkal

-Gyermekdalok éneklése a
citera
üres
húrjainak
hozzápengetésével:
– egyszerű ritmus osztinátó
kíséret,
–
a
dal
ritmusának
hozzápengetése az énekelt
dalhoz,
–
egyszerű
ritmuskíséret
hozzápengetése az énekelt
dalhoz).
-Gyermekdalok játéka citerán
lassú egyenletes tempóban.

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
A növendék havonta kap értékelést munkájára és szorgalmára, hozzáférhetővé téve a
szülőknek és más tanároknak. Az év végi érdemjegyet az évközi munka értékelése adja,
figyelembe véve az egyéni adottságokat, illetve továbbtanulási szándékot.
Az előképző mindkét évfolyamán szövegesen (kiválóan teljesített, jól teljesített, megfelelően
teljesített, felzárkóztatásra szorul) értékeljük a tanulókat.
2. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 perc)
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
A továbbhaladás feltételei,
tevékenységek, célok
követelmények
Zenei ismeretek
-A citera hat törzshangjának
ismerete
C’–től
A’–ig,
valamint
az
második
érintősor
Esz’
hangjának
ismerete,
szolmizációs és
abc–s
nevekkel
való
éneklése.
-A tanuló sajátítsa el a
kottából való daltanulást, a
fogástáblázat igénybevételét.
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-Ismerje
az
alsó
hangtartomány kifejezést.
-Ismerje és tudja megnevezni
a
hangszer
fő
részeit:
nagyfej, kisfej, tőke, fedőlap,
oldallap, fogólap, dallam–,
kísérő–, kisfejhúr.
A hangszerkezelés fejlesztése
– A hangszer hangzásának és
a
rajta
való
játék
megfigyeltetése
tanári
bemutatással.
– A hangszerjáték közben a
testtartás, a hangszertartás, a
két
kéz
tartásának
megfigyeltetése.
– Kényelmes testtartással
elhelyezkedés a hangszer
előtt.
- Az első
érintősor
fogalma,
fogástáblázat
alkalmazása.
Helyes kéztartás, két
összehangolt játéka

kéz Jobb kéz
Jobb- és balkéz összehangolt
– A pengető szabályos játéka
fogásának kialakítása.
–
Egyenletes
negyed,
- Egyenletes
nyolcad
pengetés
–
pengetéssel
kezdetben csak üres húrokon
gyermekdalok játéka
a
le–föl
(befelé–kifelé)
- Négy ujj használata a
pengetés szabályai szerint.
húrlenyomás során
– Az íves pengetésmód
- A tanuló legyen képes
gyakorlása
a
helyes
ujjrend
– Halk játék – a kísérőhúrok
kialakítására,
a
dallamhúrokhoz legközelebb
dallamjátszó
ujjak
eső
részének
könnyed
megpengetésével (2–3 húr)
váltogatására.
– Finom pengetés gyakorlása
- A
második
– Középerős játék
– a
érintősoron található
kísérőhúrokon
a
Esz’ módosított hang
basszushúrokat
is
érintő
második ujjal történő
pengetéssel (4–5 kísérőhúr)
lenyomására.
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Bal kéz
– A természetes bal kéztartás
kialakítása (játék közben a
csukló és a kézfej helyzete
maradjon
változatlan,
ne
törje be és ne forgassa a
kézfejét a tanuló)
– A bal kéz négy ujjának
alkalmazása
dallamjáték
során,
előre megtervezett
ujjrend szerint
– A negyedik ujj használatát
előzzék
meg
olyan
gyakorlatok, amelyekben az
F’ hangról lefelé lépegetve
negyedik ujjal érjük el a C’
hangot.
Hasonló
gyakorlatokat végezzen a
tanuló G’–ről és A’–ről is.
– A második érintősor Esz’
hangjának
lenyomása
2.
ujjal, skálaszerű gyakorlással
(G’–F’–Esz’–D’–C’)
– A dó–pentachord és dó–
hexachord
hangsorú
gyermekdalok játéka kibővül
kisterces,
lá–pentachord
hangsorú
gyermekdalok
játékával.

Az év végi vizsga javasolt
anyaga
–
Gyermekdalok
(dó–
pentachord, dó–hexachord és
lá–pentachord
hangsor)
éneklése és citerán való
megszólaltatása.
– Saját, vagy másik tanuló
énekének kísérete citerán.
–
Gyermekdalok
játéka
citerán lassú és középgyors
tempóban.
- Gyermekdalok játéka
citerán
lassú
egyenletes tempóban.

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
A növendék havonta kap értékelést munkájára és szorgalmára, hozzáférhetővé téve a
szülőknek és más tanároknak. Az év végi érdemjegyet az évközi munka értékelése adja,
figyelembe véve az egyéni adottságokat, illetve továbbtanulási szándékot.
Az előképző mindkét évfolyamán szövegesen (kiválóan teljesített, jól teljesített, megfelelően
teljesített, felzárkóztatásra szorul) értékeljük a tanulókat.
Alapfok „A” tagozat
1. évfolyam „A” tagozat
évi 66 óra (heti 2x30 perc)
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
A továbbhaladás feltételei,
tevékenységek, célok
követelmények
Zenei ismeretek,
– Az előképzőben elsajátított Énekes dallamok szövegének
a hangszerkezelés fejlesztése játéktechnika
ismerete.
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továbbfejlesztése.
-Gyermekdalok énekelve és
citerán
az
alsó
hangtartományban.
-A
csoportos
citerázás
alapjai,
egyszerre történő
pengetés,
dallamindítás,
dallamzárás.
-Gyermekdalok
összefűzése
(2–3 gyermekdal folyamatos
játszása).
-A tanuló tudja szolmizálni,
kottából olvasni és abc–s
nevekkel
megnevezni
a
tanult
C–lá
és
C–dó
pentachord
hangsorú
gyermekdalok hangjait.
-Az alsó hangtartomány, 2/4–
es ütem, negyed érték,
nyolcadpár, negyed szünet
fogalmának ismerete.
-Ismerje a hangszer múltját, a
hangszer szerkezetét, főbb
típusait.
A két kéz összehangolt játéka Jobb kéz:
–
Egyenletes
negyed,
nyolcad
pengetés
–
kezdetben csak üres húrokon
a
le–föl
(befelé–kifelé)
pengetés szabályai szerint.
– Az íves pengetésmód
mellett az egyenes vonalú
pengetés gyakorlása
– A tanuló tudja bependíteni
a dallamba az utolsó kisfej
C” hangját
– Halk és középerős pengetés
gyakorlása
– A hangszer hangszínének
változtatása
a
pengetés
helyének megváltoztatásával

-Mérsékelt
tempóban
egyenletes
negyed–
és
nyolcadmozgás.
-A
pengetés
biztos tudása.

irányainak

-Hangsúlyos
hangsúlytalan pengetés.

és

-Technikai gyakorlatok az
alsó hangtartományban (C’–
A’–ig) 4 ujjal.
-A kapkodós játék alapjainak
elsajátítása.
Az év végi vizsga javasolt
anyaga

Bal kéz:
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– A természetes bal kéz
tartás kialakítása technikai
gyakorlatokkal
– A négy ujjas játék
gyakorlása
–
A
helyes
ujjrend
kialakítása.
– A hüvelykujj csúsztatása.
– A dó–pentachord, dó–
hexachord és lá–pentachord
hangsorú
gyermekdalok
kibővülnek a C” hanggal a
kisfejhúr bependítésével.

–
Gyermekdal–fűzés,
csoportos
citerázás (2–3
tanuló
egyszerre
játssza
ugyanazt a dalt).
–
Gyermekdalok
megszólaltatása
citerán
énekléssel is (saját vagy más
tanuló énekével).

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a főtárgyat, a kötelező tárgyat és a kötelezően
választható tárgyat számszerűen (1-5) értékeljük.

2. évfolyam „A” tagozat
évi 66 óra (heti 2x30 perc)
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek, célok
Zenei ismeretek,
Jobb kéz
a hangszerkezelés fejlesztése –
Hangsúlyos
és
hangsúlytalan
pengetések
váltogatása
a
tanult
dallamokon.
–
A
kapkodós
játék
alapjainak gyakorlása:
1) a tanult dallamok negyed
értékű szüneteinek kitöltése
C” kisfejhúr bependítésével;
2)
negyed
értékű
dallamhangok színesítése C”
kisfejhúr bependítésével (a
negyed értékek nyolcadokra
bontásával).

A továbbhaladás feltételei,
követelmények
-Énekes
dallamok
szövegének ismerete.

Bal kéz
– Az alsó hangtartomány
bővülése a C’ hang alatti
hangokkal
–
Alsó
hangtartomány

Az év végi vizsga javasolt
anyaga
– Három–négy dalból álló
dalcsokor
egyéni
és
csoportos előadásban, az

157

-Hangsúlyos
és
hangsúlytalan
pengetés
tudatos alkalmazása.
-A sorvégi szünet kitöltése a
C”–re
hangolt
kisfejhúr
bependítésével.
-Biztos
hangtartomány
váltás.
4 ujjal történő játék, a
megfelelő ujjrend kialakítása.

bővítése felfelé a G’ A’ B’
C” D” hangokkal
– A felső– és az alsó
hangtartomány
összekapcsolása

éves
követelményeknek
szinten.

technikai
megfelelő

– Legalább egy dalcsokor
megszólaltatása saját éneket
-Gyermekdalok
és
régi kísérve
(a
tanuló
stílusú népdalok játéka csak hangfekvésének megfelelően
citerán,
illetve
éneket hangolt citerán).
kísérve.
-Hangsúlyos
és
hangsúlytalan pengetés.
-Alsó–
és
felső
hangtartomány
fogalmának
ismerete.
-Dó–pentachord,
dó–
hexachord,
lá–pentachord,
lá–pentaton,
dór–hangsor
ismerete.

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a főtárgyat, a kötelező tárgyat és a kötelezően
választható tárgyat számszerűen (1-5) értékeljük.

3. évfolyam „A” tagozat
évi 66 óra (heti 2x30 perc)
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek, célok
Zenei ismeretek,
a hangszerkezelés fejlesztése Jobb kéz
– Esztam kíséret

A továbbhaladás feltételei,
követelmények
-Énekes
dallamok
szövegének ismerete.

-Esztam kíséret – a felfelé
–
Ritmusaprózás, irányuló
pengetések
tizenhatodokra bontás
hangsúlyozása.
– Ritmusgyakorlatok a négy -Ritmusaprózás,
tizenhatodos
egyenletes tizenhatodokra bontás.
pengetés kialakítására
-Biztos
hangtartomány
– Az eddig alkalmazott váltás.
„normál”
negyed–
és
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nyolcadpár
váltogatása
pengetéssel

a

pengetés -Helyes,
önálló
sűrű kialakítása.

Bal kéz
– Biztos hangtartományváltás
(felülről lefelé)
– Új módosított hang, az
Asz’ fogásának gyakorlása,
megfelelő
ujjrend
kialakításával:
1) a 2. ujj csúsztatása B’–ről
Asz’–ra;
2) Ugyanez a lépés a 2. és a
3. ujj váltásával

ujjrend

Az év végi vizsga javasolt
anyaga
– 3–4 különböző karakterű
dalból álló dalcsokor egyéni
és csoportos előadásban, az
éves
technikai
követelményeknek megfelelő
szinten.
– Dunántúli ugrós dallamok
esztam kísérettel.
– Dalcsokor tizenhatodos
ritmusaprózással.

-Régi és új stílusú népdalok;
lá–pentaton, kétrendszerű lá–
pentaton, dór, természetes
moll
hangsorú
dallamok
játéka.
-Dallamdíszítés
négy
tizenhatodos
ritmusaprózással
-Esztam kíséret.
-Ritmusaprózás
(tizenhatodokra bontás) sűrű
pengetéssel
a
hangszer
dallamhúrjain.
-A kottából való és hallás
utáni daltanulás kialakítása.
-A kétrendszerű lá–pentaton
értelmezése.

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a főtárgyat, a kötelező tárgyat és a kötelezően
választható tárgyat számszerűen (1-5) értékeljük.
4. évfolyam „A” tagozat
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évi 66 óra (heti 2x30 perc)
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek, célok
Zenei ismeretek,
Jobb kéz
a hangszerkezelés fejlesztése –
A
tizenhatodos
ritmusaprózás, ti–tiri és tiri–ti
ritmusok
pengetésmódjának
gyakorlása
– A tremoló játék alapjai;
csak dallamhúrokon, kitartott
hangok sűrű pergetése
–
Az
esztam
kíséret
továbbfejlesztése
–
Hangsúlyos
és
hangsúlytalan
pengetés
váltogatása

A továbbhaladás feltételei,
követelmények
Énekes dallamok szövegének
ismerete.
-A
tizenhatodos
ritmusaprózás megvalósítása.
-A pergetés (tremolo) önálló
alkalmazása.
-Egyszerű
esztam kíséret
megvalósítása.

Az év végi vizsga javasolt
anyaga
–
Három
egyénileg
összeállított
dalcsokor
Bal kéz
megszólaltatása énekléssel és
– Dunántúli terc
csak hangszeren játszva.
– Fríges zárású dallamok
– Csoportos citerázás (3–4
– A biztos balkézjáték fő).
technikájának fejlesztése, az – Egy összeállítás esztam
újabb hangsorok skálaszerű kíséret
alkalmazásával
a
gyakorlásával
Dél–Dunántúl dallamaiból.
-Dél–dunántúli ugrós és
kanásztánc dallamok
-Dunántúli terces dallamok
-Fríges zárású dallamok
Fríg hangsor, fríges zárlat.
-Esztam kíséret, ugrós tánc,
dunántúli terc.
-Tizenhatodos ritmusaprózás

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a főtárgyat, a kötelező tárgyat és a kötelezően
választható tárgyat számszerűen (1-5) értékeljük.
5. évfolyam „A” tagozat
évi 66 óra (heti 2x30 perc)
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Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek, célok
Zenei ismeretek,
– A tremoló játék fejlesztése;
a hangszerkezelés fejlesztése 1)
felütésből
indított
pergetés;
2) hangsúlyos pengetésből
indított pergetés;
3)
felfelé
irányuló
pendítésből indított pergetés.
– Dallamdíszítés:
1) nyolcadoló, kapkodós
játékkal;
2) ritmusaprózással – a
tizenhatodos aprózás sűrű
pengetéseinek váltakozása a
normál pengetésekkel egy
dallamon belül.
–
Sűrű esztam kíséret
elsajátítása.
– Lépegetős játék gyakorlása.
– Szinkópa ritmus le–föl–föl
irányú pengetése.
–
Negyed
értékű
dallamhangok
nyolcadra
csökkentése, diminuálása
– Dél–dunántúli ugrósok és
kanásztáncok
– Szlavóniai dallamok
– Felvidéki dudanóták
– Kanásztánc fogalma.
– Bővített szekund.
– Szinkópa ritmus.
– Diminuálás.

A továbbhaladás feltételei,
követelmények
-Énekes
dallamok
szövegének ismerete.
-Pergetéssel
való
dallamdíszítés.
-Nyolcadolós
kapkodós
díszítés.
-Tizenhatodos
aprózással
történő díszítés.
-Sűrű
esztam
kíséret
elsajátítása.
-Szinkópa
ritmus
pontos
játéka.
Az év végi vizsga javasolt
anyaga
–
Három
egyénileg
összeállított
dalcsokor
énekkel és citerával, eredeti
felvételek alapján:
– Dél–Dunántúl
– Szlavónia
– csoportosan (3–4 fő),
lehetőleg
különböző
népi
hangszerekkel együtt.

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a főtárgyat, a kötelező tárgyat és a kötelezően
választható tárgyat számszerűen (1-5) értékeljük.
6. évfolyam „A” tagozat
évi 66 óra (heti 2x30 perc)
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek, célok
Zenei ismeretek,
-A jobb

kéz
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A továbbhaladás feltételei,
követelmények
valamennyi Énekes dallamok szövegének

a hangszerkezelés fejlesztése

eddig
tanult
pengetésmódjának
továbbfejlesztése.
-A bal kéz virtuóz játékának
fejlesztése.
-A tizenhatodos mozgású
dallamdíszítés
tanulása
(alsó–, felső váltóhangos,
körülírásos díszítés).
-Sűrű
esztam
kíséret
technikájának fejlesztése.
-A
tremoló
játék
tökéletesítése.
-A szinkópa ritmus többféle
pengetésmódjának ismerete,
alkalmazása.
-Pontozott
ritmusértékek
pengetésének játékmódja az
eredeti felvételek alapján.
-A fél értékű dallamhangok
autentikus
játék
szerinti
bontása
új
stílusú
népdalokon.
-Dél–dunántúli ugrósok és
kanásztáncok
-Észak–magyarországi
és
dunántúli dudanóták
-Alföldi régi– és új stílusú,
csárdás tempójú dallamok
-Alsó–, felső váltóhangos,
körülírásos díszítés
-Nyújtott– és éles ritmus

ismerete.
–
Hangsúlyos
és
hangsúlytalan
pengetések
váltogatása
a
tanult
dallamokon.
–
A
kapkodós
játék
alapjainak gyakorlása: 1) a
tanult
dallamok
negyed
értékű szüneteinek kitöltése
C” kisfejhúr bependítésével;
2)
negyed
értékű
dallamhangok színesítése C”
kisfejhúr bependítésével (a
negyed értékek nyolcadokra
bontásával).
Bal kéz
– Az alsó hangtartomány
bővülése a C’ hang alatti
hangokkal
–
Alsó
hangtartomány
bővítése felfelé a G’ A’ B’
C” D” hangokkal
– A felső– és az alsó
hangtartomány
összekapcsolása
-Gyermekdalok
és
régi
stílusú népdalok játéka csak
citerán,
illetve
éneket
kísérve.
-Hangsúlyos
és
hangsúlytalan pengetés.
-Alsó–
és
felső
hangtartomány
fogalmának
ismerete.
-Dó–pentachord,
dó–
hexachord,
lá–pentachord,
lá–pentaton,
dór–hangsor
ismerete.

Tananyag citera tanszakon
Évfolyam
Előképző 12.

Tanszak

Tananyag

Pengetős-Citera

Mintegy 20dallam éneklése,
szolmizálása.
Helyi anyag:
-Kiolvasók:
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Egy, kettő, három, négy…,

Egyedem,
begyedembíbollárom…, Ettyem,
pettyem, ponty…, Án, tán,
tesz…, Földre szálltam…, Ecc,
pecc, kimehetsz…, Onnan alól a
Bakonyból…,
-Mondókák,
gyermekdalok:Természetmondók
ák, gyermekdalok: Húzd le
koldus a napot…, Esik az eső,
Ess, eső, ess…, Esik eső,
csöpörög….,
Növénymondókák, gy.dalok:
Élek-e, halok-e?...,
(levéltépegető),
Tavasszal sóskakeresés közben
mondják:
Töri, töri sóskát…,
Állatmondókák, gy.dalok:
Csigabiga gyere ki…,
Katicabogárka…,
Szállj le pille…,
Gólya, gólya gilice……
-Játékdalok: M osdjál, mosdjál…,
M it mos, mit mos…, Hajlik a
meggyfa…, M ély kútba
tekinték…, Hoppon maradt
vőlegény…, M egy a
kosár…,Dombon törik a dijót…,
M it játszunk lányok?..., (Babot
főztem…, Ég a gyertya…, Lánc,
lánc…, Ispiláng…, Kis kacsa
fürdik…, Hol az olló?..., túrós- és
kendős játék, Éva
szívem…(rétes), Egy
szege…(kanyargós), Pesten
csináltattam házat..(vonuláskapuzás).

Alapfok 1.

Pengetős-Citera

Mintegy 15 dallam éneklése,
szolmizálása, citerázása.
Gyermekdalok:Süss,

fel
nap…, Szólj síp, szólj…, Zsipp zsupp kender…, Fecskét látok…,
Gólya, gólya, gilice…, Lóra
csikós, lóra…,
Hová mégy,…tizenkét
kőmíves…

Helyi anyag:

Kinyílt a rózsa…,
Szegény legény vagyok
én…,Láttál-e már valalha…,
M egfogtam egy szúnyogot…,
Télen mindig hideg van…,
Haj, Dunáról fúj a szél…, A
barátok…, M eghalt a béres…

Alapfok 2.

Pengetős-Citera

Mintegy 15-20 dallam ismerete
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-Gyermekdalok: Hej, tulipán…, Hol jártál
báránykám…, Kender buga mag
van benne…, Kis kece
lányom…, Harcsa van a
vízben…, Kicsi vagyok én…,
Piros pünkösd rózsa…, Esik az
eső…, Kiskacsa fürdik…(Lasorú, Dó-sorú), Volt nekem egy
kecském…
-Ugrósok, kanásztáncdallamok:
Ott ugratok…, A bátai bíró ..
(helyi)kanásztáncdallamok:Hüccs
ki disznó…, Borsót vittem…,
Érik a szőlő.., A csikósok, a
gulyások…, …, Rókatánc(Ha
megfogom az ördögöt…), Hol
jártál az éjjel…, Túlsó soron…,
Gyere ki Kata…, M egy a juhász
a dombon…, Adott Isten
szekeret…, Házasodik a
tücsök…, Uccu vászon
tarisznya…, Csínomcsánomcsikósné…,

Alapfok 3.

Pengetős-Citera

Mintegy 15 dallam ismerete.
Repertoárbővítés:

-Ugrós és kanászdallamok:
(helyi)Leesett a makk…,
Hüccs ki disznó…,
Házasodik a tücsök…, Két
tikom…, M eghalt a béres…,
Csóri kanász a dombon…,
Két szál pünkösd rózsa…,
Nincs énnékem kedvesebb
vendégem…, dudanóták
, Volt nekem egy kecském tudod-e…,
-S zimmetrikus csárdás dallamok:
(helyi)Arra alá…,
A koppányi mester
kiskapujában…, Kis
angyalom szöme szája…, Két
szál pünkösd rózsa…, Rózsa,
rózsa…,

Alapfok 4.

Pengetős-Citera

Mintegy 15-20 dallam ismerete.
S omogyi (helyi) ugrós és csárdás dallamok
(díszítve=pergetéssel):
Leesett a makk a
fáról…,Hüccs ki a disznó…,
Arra alá…, M eghalt a
béres…, Két tikom…,
Házasodik a tücsök…, Csóri
kanász…, Dudatánc, Ez a
lábam, ez, ez, ez…, Elszökött
a siska disznó…, Hol jártál az
éjjel…,
-Rubato, parlando dallamok: Felszállott a
páva…, Kormos Pistát…,
Kelj fel juhász, ne aludjál…,
Nem messze van ide
Kismargita…
-S zimmetrikus csárdás dallamok:
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A dorogi, nagydorogi bíró
udvarába..., Átugrottam a sár
vizét lovastul…,
(helyi) M eggyújtom a csumát
…, Éva szívem, Éva…, Kelj
fel juhász…,Ej, haj Sobri
pajtás…,
(szatmári) Szól a fige
madár…, Szivárványos..,
Felülről fúj az őszi szél…,
Nem vagyok senkinek sem
adósa…
-Verbunk, legényes típusú dallamok:
szatmári verbunk D
alaphangon (A, B
dallamtípus), szatmári oláhos,
botoló dallamok.
Dél-alföldi dallamok:
Hol jártál az éjjel…,
A barátok…,
Kanászdallamok

Alapfok 5.

Pengetős-Citera

Mintegy 15-20 dallam ismerete.
-S omogyi ugrós és kanászdallamok
(cifrázva):
helyi)Leesett a makk…,
Hüccs ki disznó…,
Házasodik a tücsök…, Két
tikom…, M eghalt a béres…,
Csóri kanász a dombon…,
Két szál pünkösd rózsa…,
Nincs énnékem kedvesebb
vendégem…, dudanóták
-S zimmetrikus csárdás dallamok:
(helyi)Erre gyere, amerre
én…, Kukorica csumája,
Eltörött a pincelakat, A
koppányi hegyek alatt…,
Száraz dió…, Ez a lábam, ez,
ez, ez…, Ez a kislány úgy éli
világát, Rétest ettem
megégette a számat…,
Lila szélű jegyeskendőm
simára van vasalva…, A
koppányi utca ligetös,
ligetös…, Egy sem rózsa, ki
pirosra nem nyílik…
Elment a pap almát szedni…

Alapfok 6.

Pengetős-Citera

15-20 dallam.
I. Eddig tanult dallamok
csokorba szedése,
összefoglalásaTörökko
ppány és környékéről.
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II. Kalotaszegi csokor:
-Hajnali: Piros az ostorom
nyele…,Októbernak,
októbernak elsején…
-Csárdás: Nincsen rózsa, mert lehullott a
földre…, M ég az utcán lefelé
sem mehetek…, Fehér
fuszulyka virág…, Sötét van,
nem látok…
-Szapora: 4 szöveg nélküli dallam.
-Legényes: 1 szöveg nélküli dallam.

III.Hajdúsági dalcsokor
-Parlando: Hallottátok hírét híres
vármegyének?...
-Rubato: Amott legel, amott legel…,Bújdosik
az árva madár…,
-Tempogiusto: Férjhez adták a nénémet a báró
fiához.., Terdik Julcsa
káposztát főz…, Virág ökröm,
ha kihajtom a rétre…, Túl a
Tiszán csikós legény vagy ok
én…, Elejbe, elejbe…,
Kispejlovam nem szereti a
zabot…, Kimegyek én
Pécsről…

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a főtárgyat, a kötelező tárgyat és a kötelezően
választható tárgyat számszerűen (1-5) értékeljük.
A művészeti alapvizsga követelményei
A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A vizsga tantárgya és időtartama
Citera főtárgy
„A” tagozat: minimum 10 perc
A vizsga tartalma
„A” tagozat
Három összeállítás bemutatása, amely tartalmazzon csárdás, ugrós, friss, nyomóval, egyszerű
díszítéssel játszott dallamokat.
A vizsga értékelése
 megfelelés az előírt követelményeknek,
 helyes testtartás, hangszertartás, kéztartás,
 hangminőség,
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hangszerkezelés,
helyes ritmus és tempó,
technikai felkészültség,
jobb– és balkéz–technika,
előadásmód,
zenei stílusok és előadások megvalósítása,
díszítések megvalósítása,
memória,
alkalmazkodóképesség,
állóképesség.

7. évfolyam „A” tagozat
évi 66 óra (heti 2x30 perc)
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek célok
Zenei ismeretek,
–
Az eddig kialakított
a hangszerkezelés fejlesztése játéktechnikai
szint
továbbfejlesztése.
– A jobb kéz valamennyi
eddig
tanult
pengetésmódjának
továbbfejlesztése.
– A bal kéz virtuóz játékának
továbbfejlesztése.
–
Hangsúlytalan
előkék,
tizenhatod ritmusú díszítések
játszása.
–
Biztos
tájékozottság
kialakítása
az
egész
fogólapon.
– Biztonságos 4 ujjal történő
játék.
– Húrlefogás alkalmazása
csárdás
dallamok
tánckísérete során.
– Dúr hangsorú dallamok
játéka nyomóval.
–
Új
stílusú
dallamok
népdalsorainak
összekapcsolása a nyomó
csúsztatásával – glisszandó
játékmód.
– Húrlefogás – húrtompítás a
kísérő
húrokon
(csárdás
táncdallamok játékánál).
– Kis nyújtott–, kis éles–,
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A továbbhaladás feltételei,
követelmények
-Énekes
dallamok
szövegének ismerete.
-A
tanuló
ismerje
és
alkalmazza az eddig tanult
pengetési
módokat,
kíséretfajtákat.
-Alkalmazza a húrlefogást
lassú
dűvő
kíséretű
dallamokon.
-Legyen képes igényesen
megformálni
az
előadott
dallamokat.
-Ismerje
az
eredeti
játékmódokat.
-Alakuljon ki a magas
technikai
színvonalú
játékkultúra.
-Tudjon tremolózni a dallam
megfelelő hangjain.
-A
hüvelykujjas
nyomótechnika alkalmazása
-Dúr
hangsorú
dallamok
játéka nyomóval
-Új
stílusú
dallamok
népdalsorainak
összekapcsolása a nyomó
csúsztatásával – glisszandó
játékmód
-Húrlefogás – húrtompítás a
kísérő
húrokon
(csárdás

triolás nyújtott– és triolás
éles ritmus pengetése.
–
A
parlando–rubato
előadásmód tanulmányozása,
gyakorlása.
– Válogatás régi és új stílusú
dallampéldákból: 1. Dél–
Alföld; 2. Közép–Alföld; 3.
kötetlen ritmusú dallamok az
alföldi területekről

táncdallamok játékánál)
-Kis nyújtott–, kis éles–,
triolás nyújtott– és triolás
éles ritmus pengetése
-A
parlando–rubato
előadásmód tanulmányozása,
gyakorlása
Az év végi vizsga javasolt
anyaga
–
Három
népzenei
összeállítás előadása citerán
és saját vagy mások énekét
kísérve,
– Alföld (új stílusú dalok
nyomóval,
glisszandó
díszítéssel),
– Alföld (kötetlen ritmusú
dallamok),
–
Észak–Magyarország
(Borsod / Heves / Nógrád /
Pest m.).

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a főtárgyat, a kötelező tárgyat és a kötelezően
választható tárgyat számszerűen (1-5)értékeljük.
8. évfolyam „A” tagozat
évi 66 óra (heti 2x30 perc)
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek, célok
Zenei ismeretek,
–
Az eddig kialakított
a hangszerkezelés fejlesztése játéktechnikai
szint
továbbfejlesztése.
– A jobb kéz valamennyi
eddig
tanult
pengetésmódjának
továbbfejlesztése.
– A bal kéz virtuóz játékának
továbbfejlesztése.
–
Hangsúlytalan
előkék,
tizenhatod ritmusú díszítések
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A továbbhaladás feltételei,
követelmények
-Énekes
dallamok
szövegének ismerete.
-A
tanuló
ismerje
és
alkalmazza az eddig tanult
pengetési
módokat,
kíséretfajtákat.
-Tudjon tremolózni a dallam
megfelelő hangjain.
-Alkalmazza a húrlefogást
lassú dűvő és esztam kíséretű

és dallamok játéka.
–
Biztos
tájékozottság
kialakítása
az
egész
fogólapon.
– Biztonságos 4 ujjal történő
játék.
–
Gyorsdűvő
kíséret
eredetileg vonószenekar által
előadott dallamok játszása
alapján.
–
Húrlefogás
megfelelő
alkalmazása
tánckíséret
játéka során.
– Új stílusú dallamok sorvégi
díszítéstípusainak
ismerete,
alkalmazása.
– Dél–alföldi, közép–alföldi
tájegység
dallamai;
az
erdélyi
dialektus
énekes
dallamainak
hangszeres
megszólaltatása

dallamokon.
-Legyen képes igényesen
megformálni
az
előadott
dallamokat.
-Legyen
tisztában
a
különböző
tájegységek
dallamdíszítéseivel.
-Ismerje
az
eredet
játékmódokat.
-Alakuljon
ki
magas
színvonalú játékkultúra.
Az év végi vizsga javasolt
anyaga
_
Három
népzenei
összeállítás előadása citerán
és saját vagy mások énekét
kísérve:
– Közép–Alföld (új stílusú
dallamok sorzáró, körülírásos
díszítéssel),
– Erdély (énekes dallamok
díszített előadása citerán),
– Dél–Alföld (lassú–, gyors–
és friss csárdás folyamat).

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a főtárgyat, a kötelező tárgyat és a kötelezően
választható tárgyat számszerűen (1-5) értékeljük.
9. évfolyam „A” tagozat
évi 66 óra (heti 2x30 perc)
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek, célok
Zenei ismeretek,
–
Az eddig
a hangszerkezelés fejlesztése játéktechnikai
továbbfejlesztése.

A továbbhaladás feltételei,
követelmények
kialakított -Énekes
dallamok
szint szövegének ismerete.

-A
tanuló
ismerje
és
– Sorzáró és az azt megelőző alkalmazza az eddig tanult
ütem
hagyományos pengetési
módokat,
díszítéseinek megszólaltatása kíséretfajtákat.
eredeti
felvételek
tanulmányozása
alapján -Tudjon tremolózni a dallam
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(Alföld,
Magyarország).

Észak– megfelelő hangjain.

-Alkalmazza a húrlefogást
– A gyorsdűvő kíséret lassú
dűvő
és esztam,
gyakorlása és alkalmazása valamint gyorsdűvő kíséretű
erdélyi táncdallamokon.
dallamokon.
– Dél–, közép–, kelet–, -Legyen képes
észak–alföldi
tájegységek megformálni
az
dallamai.
dallamokat.

igényesen
előadott

–
Erdélyi
táncdallamok -Legyen
tisztában
a
(Szilágyság,
Maros–mente, különböző
tájegységek
Küküllő–mente, Kalotaszeg, dallamdíszítéseivel.
Gyimes).
-Ismerje
az
eredeti
játékmódokat.
Az év végi vizsga javasolt
anyaga
–
Három
népzenei
összeállítás előadása citerán
és saját vagy mások énekét
kísérve:
– Hortobágy
– Szatmár
– Erdély

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a főtárgyat, a kötelező tárgyat és a kötelezően
választható tárgyat számszerűen (1-5) értékeljük.
10. évfolyam „A” tagozat
évi 66 óra (heti 2x30 perc)
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek, célok
Zenei ismeretek,
–
Az eddig kialakított
a hangszerkezelés fejlesztése játéktechnikai
szint
továbbfejlesztése.
– A triolás pengetésmód
alkalmazása
– Aszimmetrikus ritmizálás
– Páratlan nyolcadú énekes
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A továbbhaladás feltételei,
követelmények
Énekes dallamok szövegének
ismerete.
-A
tanuló
ismerje
és
alkalmazza az eddig tanult
pengetési
módokat,
kíséretfajtákat.

dallamok játéka
– A leggyakoribb tánckíséret
típusok
ismerete
és
alkalmazása
–
Dél–dunántúli,
kelet–
alföldi,
felvidéki,
székelyföldi,
gyimesi
és
moldvai
tájegységek
dallamai.

-Tudjon tremolózni a dallam
megfelelő hangjain.
-Alkalmazza a húrlefogást
lassú
dűvő
és esztam,
valamint gyorsdűvő kíséretű
dallamokon.
-Ismerje és tudja játszani
valamennyi
citerán
használatos hangsort.
-Legyen képes megformálni
az előadott dallamokat.
-Legyen
tisztában
a
különböző
tájegységek
dallamdíszítéseivel.
-Ismerje
az
eredeti
játékmódokat.
-Alakuljon ki a magas
színvonalú játékkultúra.
Az év végi vizsga ajánlott
anyaga
–
Három
népzenei
összeállítás előadása citerán
az
alábbi
tájegységek
dallamaiból válogatva:
–
Dél–Dunántúl
vagy
Kelet–Alföld vagy Felvidék,
– Mezőség vagy Székelyföld
/vagy Gyimes,
– Moldva.
A három összeállításból 1
csoportos
előadásban,
lehetőleg
különböző
népi
hangszerekkel együtt.

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a főtárgyat, a kötelező tárgyat és a kötelezően
választható tárgyat számszerűen (1-5) értékeljük.

A művészeti záróvizsga követelményei
A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
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A vizsga tantárgya és időtartama
Citera főtárgy
„A” tagozat: minimum 10 perc
A vizsga tartalma
„A” tagozat
 Három különböző dialektusterületről származó összeállítás bemutatása, amely
tartalmazza legalább egy adatközlő anyagát.
 Egy énekkíséretes összeállítás.
 Egy hangszerkíséret bemutatása.
Az összeállítások tartalmazzanak parlando, csárdás (dűvő), ugrós, friss, nyomóval, 16–odos
mozgású dallamokat.
A vizsga értékelése
 megfelelés az előírt követelményeknek,
 helyes testtartás, hangszertartás, kéztartás,
 hangminőség,
 hangszerkezelés,
 helyes ritmus és tempó,
 technikai felkészültség,
 jobb– és balkéz–technika,
 előadásmód,
 zenei stílusok és előadások megvalósítása,
 díszítések megvalósítása,
 memória,
 alkalmazkodóképesség,
 állóképesség.

3.3.

FÚVÓS TANSZAK

NÉPI FURULYA
Célok és feladatok
A furulyatanítás feladatai
Ismertesse meg a tanulóval
 a furulyák fontosabb fajtáinak játéktechnikáját, a furulya hangszercsalád történeti
múltját,
 a magyar népzene főbb dialektusaiban a furulyajáték jellegzetességeit, az ezekkel
összefüggő énekelt és hangszeres dallamokat, táncfajtákat, népszokásokat, mindezek
formai és tartalmi elemeivel, zenei gondolkodásmódjaival együtt,
 a hangszerjátékhoz szükséges elméleti ismereteket.
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Fejlessze
 a tanuló hallását,
 a nyelvvel is összefüggő ritmus– és hangsúlyérzékét, formaérzékét, stílusérzékét,
rögtönzőkészségét, zenei emlékezetét,
 képességét dallamok rögtönző összefűzésére, tánctételek és ciklusok kialakítására,
 önálló lényegfelismerő képességét,
 a táncosokkal, illetve az énekessel való zenei kommunikációkészségét.
Alakítson ki
 könnyed hangszerkezelést,
 megfelelő légzéstechnikát, helyes és a hagyományoknak megfelelő befúvásmódokat,
 test–, hangszer– és kéztartást, billentést, laza, egyenletes ujjtechnikát.
Az információs és kommunikációs kompetenciák fejlesztése
1. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó
népzenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony tanulók sajátos képességeinek
fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és
gyakorlását.
A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére,
tehetségére építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket.
Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi
hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. Az énekes és
hangszeres népzene anyanyelvi szintű elsajátíttatásával a hagyományos kultúra értékeinek
tiszteletére, őrzésére, gyarapítására, továbbadására nevel.
2. A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység - nyitottság, igényesség,
fogékonyság - alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszer- és
énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei
tevékenység tudatosítására.
3. A zeneoktatás a különböző zenei műfajok sajátosságait és hiteles megjelenítési
módjait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés
eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel

Előképző 1. évfolyam
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek, célok.
Zenei ismeretek,
– Népdalok éneklése és
hangszerkezelés fejlesztése
furulyázása, díszítés nélkül,
ügyelve a szöveg és nyelvi
hangsúlyok adta szabályokra.

A továbbhaladás feltételei
követelmények
Legyen képes a tanévben
tanult
népdalokat
helyes
hangsúlyozással énekelni és
furulyázni.
Az év végi vizsga javasolt
anyaga
– Rubato és giusto népdalok
eljátszása,
magyar
nyelvi
hangsúlyozással
és
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ritmikával.
Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
A növendék havonta kap értékelést munkájára és szorgalmára, hozzáférhetővé téve a
szülőknek és más tanároknak. Az év végi érdemjegyet az évközi munka értékelése adja,
figyelembe véve az egyéni adottságokat, illetve továbbtanulási szándékot.
Az előképző mindkét évfolyamán szövegesen (kiválóan teljesített, jól teljesített, megfelelően
teljesített, felzárkóztatásra szorul) értékeljük a tanulókat.

Előképző 2. évfolyam
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
A továbbhaladás feltételei
tevékenységek, célok.
követelmények
Zenei ismeretek,
–
Székelyföldi
népdalok
hangszerkezelés fejlesztése
éneklése
és
furulyázása, Legyen képes a tanévben
díszítés nélkül, ügyelve a tanult
székelyföldi
szöveg és nyelvi hangsúlyok népdalokat
helyes
adta szabályokra.
hangsúlyozással énekelni és
furulyázni.
Az év végi vizsga javasolt
anyaga
– Rubato, lassú és sebes
csárdás dallamok eljátszása a
Székelyföldről.
Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
A növendék havonta kap értékelést munkájára és szorgalmára, hozzáférhetővé téve a
szülőknek és más tanároknak. Az év végi érdemjegyet az évközi munka értékelése adja,
figyelembe véve az egyéni adottságokat, illetve továbbtanulási szándékot.
Az előképző mindkét évfolyamán szövegesen (kiválóan teljesített, jól teljesített, megfelelően
teljesített, felzárkóztatásra szorul) értékeljük a tanulókat.

Alapfok „A” tagozat
Alapfok 1. évfolyam
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek, célok.
Zenei ismeretek,
– Udvarhelyszéki dallamok.
hangszerkezelés fejlesztése
– A hatlyukú furulya alsó 10
hangjának használata.
– A hetedik hang módosítása
félfedéssel.
–
Az
ajakkal
segített
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A továbbhaladás feltételei
követelmények.
Tudja
az
énekelhető
dallamokat énekelni is.
Legyen képes a tanult
székelyföldi
dallamokat
stílusosan, a tánctípusoknak

felhangos
fúvástechnika
kialakítása.
– Hangcsoportok összekötése
(legato),
szétválasztása
(staccato).
–
A
csárdásdallamok
ütemeinek belső hangsúlyai.

megfelelő
tempóban,
egyszerűen díszítve, variáltan
eljátszani.
Az év végi vizsga javasolt
anyaga
– Egy– egy rubato, lassú és
sebes
csárdás
dallam
Udvarhely székből.

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a főtárgyat, a kötelező tárgyat és a kötelezően
választható tárgyat számszerűen (1-5) értékeljük.

Alapfok 2. évfolyam
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek, célok.
Zenei ismeretek,
– Csíki székely dallamok.
hangszerkezelés fejlesztése
– A hatlyukú furulya alsó 14
hangjának használata – az
első átfújás hangjai.
– A hetedik hang módosítása
villafogással.
– Triolás ritmusok a forgatós
dallamokban.
– Aszimmetrikus ütemezésű
és ritmusú csárdás dallamok.
– Közös muzsikálás másik
furulyással, gardonnal.

A továbbhaladás feltételei
követelmények.
Tudja
az
énekelhető
dallamokat énekelni is.
Legyen képes a tanult
felcsíki
dallamokat
stílusosan,
egyszerűen
díszítve,
variáltan,
a
tánctípusoknak
megfelelő
tempóban eljátszani.
Az év végi vizsga javasolt
anyaga
– Egy– egy felcsíki keserves,
lassú és sebes csárdás,
féloláhos, verbunk dallam
gardonkísérettel is.

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a főtárgyat, a kötelező tárgyat és a kötelezően
választható tárgyat számszerűen (1-5) értékeljük.

Alapfok 3. évfolyam
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek,célok.
Zenei ismeretek,
– A dunántúli dialektus
hangszerkezelés fejlesztése
dallamai
és
játékmódja
furulyán.
– A dallamok záróhangja a
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A továbbhaladás feltételei
követelmények.
Tudja
az
énekelhető
dallamokat énekelni is.
Legyen

képes

a

tanult

furulya alaphangja.

dunántúli
dallamokat
stílusosan,
egyszerűen
díszítve,
variáltan,
a
tánctípusoknak
megfelelő
tempóban eljátszani.
Az év végi vizsga javasolt
anyaga
–
Dél–dunántúli
rubato,
ugrós, kanásztánc, lassú és
friss
csárdás
dallamok
eljátszása.

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a főtárgyat, a kötelező tárgyat és a kötelezően
választható tárgyat számszerűen (1-5) értékeljük.

Alapfok 4. évfolyam
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek, célok.
Zenei ismeretek,
– Gyimesi dallamok.
hangszerkezelés fejlesztése
– A hatlyukú furulya 2
oktávjának használata.
– Torokhangos (gégezöngés)
kíséret a tanuló alkatától,
fejlettségi szintjétől függően.
– Aszimmetrikus ütemezésű
és ritmusú, illetve szinkópás
ritmusú
dallamok
és
hangsúlyozásuk.
– Közös muzsikálás másik
furulyással, gardonnal.

A továbbhaladás feltételei
követelmények.
–
Énekes
dallamok
megtanulása.
Legyen képes
– a tanult gyimesi dallamokat
stílusosan, díszítve, variáltan,
a tánctípusoknak megfelelő
tempóban eljátszani.
– a hatlyukú furulya 2
oktávjának használatára.
Az év végi vizsga javasolt
anyaga
– Egy–egy gyimesi lassú és
sebes magyaros, csárdás,
kettős jártatója és sirülője,
keserves dallam eljátszása
gardonkísérettel is

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a főtárgyat, a kötelező tárgyat és a kötelezően
választható tárgyat számszerűen (1-5) értékeljük.

Alapfok 5. évfolyam
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
A továbbhaladás felt.
tevékenységek, célok.
követelmények.
Zenei ismeretek,
– A palóc furulyajáték dallamvilága Énekes
dallamok
hangszerkezelés
és játéktechnikája.
megtanulása.
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fejlesztése

–
Semleges
hangsorú
furulyák
ismerete.
–
Dudanóták
játéka
furulyán,
dudautánzó furulyajáték.
– A dallamok záróhangja a furulya
alaphangja mind az alsó, mind a felső
oktávon.
–
A törzshangok elválasztására
szolgáló figurák, variációk.
– Több furulya együttes játéka.
– Énekkíséret furulyával.
–
Az énekes–nyelvi törvények,
hangsúlyok,
prozódiai
szabályok
érvényesülése a furulyajátékban.

Ismerje meg és sajátítsa
el az évfolyam technikai
szintjén
a
palóc
furulyajáték
dallamvilágát
és
játéktechnikáját.
Semleges
hangsorú
furulyák ismerete.
A dallamok záróhangja a
furulya alaphangja mind
az alsó, mind a felső
oktávon.
Az év végi vizsga javasolt
anyaga
– Két–két palóc giusto és
rubato dallam eljátszása.
–
Dudautánzó
furulyajáték

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a főtárgyat, a kötelező tárgyat és a kötelezően
választható tárgyat számszerűen (1-5) értékeljük.

Alapfok 6. évfolyam
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek, célok.
Zenei ismeretek,
– A hatlyukú furulya 2. és 3.
hangszerkezelés fejlesztése
átfújása.
– A mezőségi lassú és
magyar ritmikája, hangsúlyai
a széki zenében.
– Tilinkójáték.
– Variáció és díszítés a széki
és
moldvai
dialektus
szabályai szerint.
–
Ismerkedés
a
szomszédnépek
hangszereivel és dallamaival.
–
Önálló
dallamtanulás,
egyszerű lejegyzés.
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A továbbhaladás feltételei
követelmények.
Énekes
dallamok
megtanulása.
Ismerje meg és sajátítsa el
az
évfolyam
technikai
szintjén a mezőségi lassú és
magyar
ritmikáját,
hangsúlyait a széki zenén
keresztül.
Legyen képes
–
a
tanult
moldvai
dallamokat
stílusosan,
díszítve,
variáltan,
a
tánctípusoknak
megfelelő
tempóban eljátszani.
– a hatlyukú furulya 2. és 3.
átfújására.
–
önálló
dallamtanulásra,
egyszerű lejegyzésre.

Az év végi vizsga javasolt
anyaga
–
Széki lassú csárdás,
magyar.
– Moldvai táncdallamok.
Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a főtárgyat, a kötelező tárgyat és a kötelezően
választható tárgyat számszerűen (1-5) értékeljük.
Tananyag népi furulya tanszakon
Évfolyam
Előképző 1.

Tanszak

Tananyag

Fúvós tanszak-Népi furulya

Mintegy 10-15 dallam
éneklése,
furulyázása díszítés
nélkül, benne
jellegzetes ritmusok
elsajátítása.
Helyi anyag:
-Kiolvasók: Egy, kettő, három, négy…,
Egyedem,
begyedembíbollárom…,
Ettyem, pettyem, ponty…,
Án, tán, tesz…, Földre
szálltam…, Ecc, pecc,
kimehetsz…, Onnan alól a
Bakonyból…,
-Mondókák:Természetmondókák:
Húzd le koldus a napot…,
Esik az eső, Ess, eső,
ess…, Esik eső,
csöpörög….,
Növénymondókák:
Élek-e, halok-e?...,
(levéltépegető),
Tavasszal sóskakeresés
közben mondják:
Töri, töri sóskát…,
Állatmondókák:
Csigabiga gyere ki…,
Katicabogárka…,
Szállj le pille…,
Gólya, gólya gilice……
-Játékdalok: M osdjál, mosdjál…,
M it mos, mit mos…,
Hajlik a meggyfa…, M ély
kútba tekinték…, Hoppon
maradt vőlegény…, M egy
a kosár…,Dombon törik a
dijót…, M it játszunk
lányok?..., (Babot
főztem…, Ég a gyertya…,
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Lánc, lánc…, Ispiláng…,
Kis kacsa fürdik…, Hol az
olló?..., túrós- és kendős
játék, Éva szívem…(rétes),
Egy szege…(kanyargós),
Pesten csináltattam
házat..(vonulás-kapuzás).

Somogyi lassú és ugrós
dallamok, rubato és giusto
előadásmódú
moldvaidallamok.
Helyi anyag:
-Ugrósok, kanásztáncdallamok:
Télen nagyon hideg van…,
Haj, Dunáról fúj a szél…,
A barátok, Két szál
pünkösd rózsa…
-lassú dallamok:
M eggyújtom a csumát …,
Éva szívem, Éva…,
Kelj fel juhász…,
Moldvai dallamok:
Én felkelék jó regvel
hajnalba…,S úgy varr, úgy
varr vala…, Fut a bácsu ló
után…, Tamás Gyurka
ideki…, S ahol én
elmegyek…, Hidló
végén…, Indulj el egy
úton…, M agyarország
szegén…, Szeretőm e
táncba…, Ludasim,
pajtásim…,
Új guzsalyam mellett…

Előképző 2.

Fúvós tanszak-Népi furulya

Mintegy
10-15
dallam
éneklése, furulyázása.
Székelyföldi
dallamok,
somogyi ugrós dallamok.
Helyi anyag:
-Ugrósok:
Rókatánc(Ha megfogom az ördögöt…),
Hol jártál az éjjel…, Túlsó soron…

Székelyföldi
Kicsi vagyok én…, M egy a gőzös…,
Komámasszony
pendeje…,
Erdő,
erdő,…marosszéki
kerek…,
Erdő
mellett nem jó lakni…

Alapfok 1.

Fúvós tanszak-Népi furulya

Mintegy 10-15 dallam
ismerete énekelve,
furulyázva.
Somogyi ugrós, csárdás
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dallamok.

Helyi anyag:
-Ugrósok, kanásztáncdallamok:
Gyere ki Kata…, M egy a
juhász a dombon…, Adott
Isten szekeret…,
Házasodik a tücsök…,
Uccu vászon tarisznya…,
Csínomcsánomcsikósné…, szöveg
nélküli
kanásztáncdallamok.

Alapfok 2.

Fúvós tanszak-Népi furulya

Mintegy 15-20 dallam
ismerete
Helyi anyag:
-Ugrósok, kanásztáncdallamok
díszítve:
(helyi)Meghalt a
béres…, Hüccs ki
disznó…, Elszökött a
siska disznó..,Volt
nekem egy.., A
csikósok.., Borsót
vittem…, Érik a
szőlő..,
A csikósok, a
gulyások…

Székelyföldi dallamok:
Betlehemes
dallamai(3),
-Rubato dallam: Repülj madár,
repülj…,
-Csárdás:
Titkon nyílik, titkon
hervad a rózsa…,
Jaj, Istenem ezt a
vént…,
-S zöktetős csárdás:Gyéren vettem…,
-S ebes

Alapfok 3.

Fúvós tanszak-Népi furulya

forduló: Elvesztettem a
kecskémet…,Huszárnó
ta-Huszárnak
soroztak…,

Mintegy 15 dallam ismerete.
Somogyi ugrós, csárdás
dallamok.
Repertoárbővítés:

-Ugrós és kanászdallamok (cifrázva):
(helyi)Leesett a
makk…, Hüccs ki
disznó…, Házasodik a
tücsök…, Két
tikom…, M eghalt a
béres…, Csóri kanász
a dombon…, Két szál
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pünkösd rózsa…,
Nincs énnékem
kedvesebb
vendégem…,
dudanóták
-S zimmetrikus csárdás dallamok:
(helyi)Arra alá…,
A koppányi mester
kiskapujában…, Kis
angyalom szöme
szája…, Két szál
pünkösd rózsa…,
Rózsa, rózsa…

Alapfok 4.

Fúvós tanszak-Népi furulya

Mintegy 15-20 dallam
ismerete.
Somogyi ésfelcsíki
dallamok.
S omogyi (helyi):
-S zimmetrikus csárdás dallamok:
(helyi) Ej, haj Sobri
pajtás…, Erre gyere,
amerre én…, Kukorica
csumája, Eltörött a
pincelakat, A koppányi
hegyek alatt…, Száraz
dió…
Felcsíki:
Kősziklán felfutó
csokros liliomszál…,
Virágos kenderem
elázott a tóba’…,
Kis kertemben
uborka…,
Én Istenem minek
élek…, Túl a vízen a
tengeren…, Hull a
szilva…, M ost
kezdtem egy bécsi
kendőt viselni…,
Októbernak,
októbernak elsején…,
Kiment a ház az
ablakon…, Én
elmentem a vásárba…,
Kolozsváros olyan
város…, Harangoznak
Szebenbe, Szebenbe…

Alapfok 5.

Fúvós tanszak-Népi furulya

Mintegy 15-20 dallam
ismerete.
S omogyi (helyi) ugrós és csárdás
dallamok:
Leesett a makk a
fáról…, Hüccs ki a
disznó…, Arra alá…,
M eghalt a béres…,
Két tikom…,
Házasodik a tücsök…,
Csóri kanász…,
Dudatánc, A koppányi
hegyek alatt…, Rózsa,
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rózsa…, Ez a lábam,
ez, ez, ez…
Gyimesi dallamok:
medvés dallam:
M egfogták a vén
medvét…,
egy toppantós héjsza
dallama, régi héjsza ,
tiszti héjsza, csúfos
héjsza, legényes
héjsza, kerekes,
féloláhos I:, II., csárdás
II.: Tegnap a
Gyimesben jártam…,
Lassú magyaros Il.:
Haragszik a nap a
holdra…, Lassú
magyaros II.: Feljött a
nap, szépen ragyog…,
Sebes magyaros I., II.

Alapfok 6.

Fúvós tanszak-Népi furulya

Mintegy 15 dalllam.
Eddig tanult dallamok
csokorba szedése, repertoár
bővítése,
összefoglalásaTörökkoppány
és környékéről.
-S zimmetrikus csárdás dallamok:
(helyi)Lila szélű
jegyes kendőm simára
van vasalva…, A
koppányi utca ligetös,
ligetös…, Egy sem
rózsa, ki pirosra nem
nyílik…

Palóc furulyamuzsika:
-Rubato dallamok: Zöld erdőben
lakom…, AVidrócki
híres nyája…, Jaj, de
sáros, jaj, de röges ez
az út…,Ködöllik a
M átra, eső akar
lenni…
-Csárdások (lassú, friss):Dudaszó
hallatszik…, Pista
bácsi dudáljon kend…,
M ély a Tiszának a
széle…, PözseM ári
libája…, Kerek az én
szűröm alja…, Egy
asszonynak…, Késő
este nem jó
furulyázni…,
Fecském, fecském…
-Kanásztánc dallam: Uccu kondás a
gyepen…, Két ujja
van,…a ködmönnek…,
Kikiricses rózsás
pallag…
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Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után
Az „A” tagozat végén
A tanuló legyen képes
 természetes hangszerkezelésre,
 tiszta intonációra,
 a hang, illetve hangszín kialakítására, díszítésére a hagyomány adta kereteken belül,
 hangszeres népzenei darabok önálló megtanulására hangfelvételről,
 énekes dallamok megformálására hangszerein az adott dialektus hagyományos
előadásmódján,
 énekkíséretre,
 más hangszerekkel való együttes játékra a hagyomány adta kereteken belül (furulyák,
gardon, citera, esetleg hegedű, cimbalom),
 népzenei darabok értelmes, tagolt előadására a ritmus, a hangsúlyok, az összetartozó
és elkülönülő hangok helyes felfogása, illetve alkalmazása révén,
 a tanult dialektusok táncrendjeinek eljátszására.
Rendelkezzék
 az adott dialektus előadói hagyományára épülő rögtönzőkészséggel,
 zenei emlékezőtehetséggel,
 a magyar nyelv és a népzene kapcsolatára épülő ritmus és hangsúlyozási készséggel,
formaérzékkel,
 a táncossal, énekessel való zenei kommunikáció képességével,
 olyan irányú kottaismerettel, mely a népzenei darabok megtanulását segíti,
 a szükséges zeneelméleti ismeretekkel.
Ismerje
 hangszerei múltját és változatait a magyar nyelvterületen,
 hangszerei repertoárját, illetve annak jellemző részét és előadói hagyományát a
fontosabb dialektusterületeken.

A művészeti alapvizsga követelményei
A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A vizsga tantárgya és időtartama
Népi furulya főtárgy
„A” tagozat: minimum 10 perc
A vizsga tartalma
„A” tagozat
Udvarhelyszéki és csíki dallamok (csárdás, „marosszéki”, verbunk).
Somogyi és zalai dallamok (pásztornóta, ugrós, lassú és friss csárdás)
Gyimesi táncok.
A vizsga értékelése
 megfelelés az előírt követelményeknek,
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technikai felkészültség,
helyes légzés, testtartás, hangszertartás,
hangképzés,
intonáció,
hangszerkezelés,
díszítések alkalmazása,
helyes ritmus és tempó,
előadásmód,
a zenei stílus és az előírások megvalósítása,
memória,
alkalmazkodóképesség,
állóképesség.

Továbbképző „A” tagozat
A továbbképző évfolyamok eléréséig a tanulók tudásszintje között képességeik, teherbírásuk
és szorgalmuk alapján jelentős különbség alakulhat ki. Ez a különbség a továbbképző
évfolyamokon egyéb elfoglaltságaiktól, gyakorlási idejüktől, érdeklődési körüktől függően
tovább növekedhet. Zenetanulásuk iránya és célja is eltérhet; vagy az egyéni hangszertudás
tökéletesítése, vagy a kamarazenei, illetve zenekari játék fejlesztése kerül előtérbe.

Továbbképző 7. évfolyam
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek, célok.
Zenei ismeretek,
–
A
Székelyföld
hangszerkezelés fejlesztése
furulyazenéje. Továbbképzés
az 1–2. évfolyamon tanult
dallamokra építve.
– Az ikerfurulya (gyimesi
továbbképzés).
–
A
forgatós
táncok
dallamvilága.
– Variáció és díszítés a
gyergyói és marosszéki kis–
dialektusok szabályai szerint.

A továbbhaladás feltételei
követelmények.
Énekes dallamok ismerete
szöveggel.
Legyen képes
–
a
tanult
marosszéki
dallamokat
stílusosan,
díszítve,
variáltan,
a
tánctípusoknak
megfelelő
tempóban eljátszani.
– elsajátítani a forgatós
táncok
dallamvilágának
jellegzetességeit.
Az év végi vizsga javasolt
anyaga
– Gyimesi keservesek és
táncdallamok (lassú és sebes
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magyaros,
kettős,
sirülje,
héjszák)
– Székelyföldi hangszeres és
vokális eredetű táncdarabok
(forgatós, verbunk, féloláhos)
–
Hangszerjáték
gardonkísérettel.

Továbbképző 8. évfolyam
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek, célok.
Zenei ismeretek,
– A Tiszántúl, Szilágyság és
hangszerkezelés fejlesztése
a
Felföld
pásztorainak
furulyazenéje.
– Önálló tanulás, parlando és
rubato
pásztornóták
lejegyzése.
–
Hangmódosítás
villafogásokkal.
– A záróhang a furulya IV.,
illetve I. hangja.
– A flóta.

A továbbhaladás feltételei
követelmények.
Énekes dallamok ismerete
szöveggel.
Ismerje meg és sajátítsa el
a Tiszántúl, Szilágyság és a
Felföld
pásztorainak
furulyazenéjét az évfolyam
technikai és zenei szintjén.
Legyen képes:
–
hangmódosításra
villafogásokkal.
– önálló tanulásra, parlando
és
rubato
pásztornóták
lejegyzésére.
Az év végi vizsga javasolt
anyaga
– Nógrádi pásztornóták és
táncdallamok flótán.
– Tiszántúli és szilágysági
dallamok furulyán.

Továbbképző 9. évfolyam
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek, célok.
Zenei ismeretek,
–
A
Küküllő–vidék
hangszerkezelés fejlesztése
furulyazenéje.
– A 2. – 3. átfújás
kombinálása.
– A pontozó zenetörténeti
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A továbbhaladás feltételei
követelmények.
Énekes dallamok ismerete
szöveggel.
Ismerje meg és sajátítsa el a
Küküllő–vidék

jelentősége,
dallamai,
formavilága.
– Kapcsolatok a román
invertita
és
haidau
dallamokkal.
– A dunántúli dialektus
dallamai
és
játékmódja
hosszúfurulyán.
– A 2. átfújás használata
hosszúfurulyán.
–
A
torokhangos
(gégezöngés)
kíséret
szabályai hosszúfurulyán.

furulyazenéjét az évfolyam
technikai és zenei szintjén.
Legyen képes a 2. – 3. átfújás
kombinálására.
Az év végi vizsga javasolt
anyaga
–
Küküllő
vidéki
párostáncok,
pontozók,
keservesek, román táncok.

Továbbképző 10. évfolyam
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek, célok.
Zenei ismeretek,
Észak–mezőségi
hangszerkezelés fejlesztése
dallamkincse,
technikája.

A továbbhaladás feltételei
követelmények.
furulyazene Énekes dallamok ismerete
formavilága, szöveggel.

A mezőségi lassú és a
csárdás
aszimmetrikus
ütemezése és ritmikája.
Ritka és sűrű legényesek.

Legyen képes elsajátítani
–
az
Észak–mezőségi
furulyazene
dallamkincsét,
formavilágát, technikáját.
– a mezőségi lassú és a
csárdás
aszimmetrikus
ütemezését és ritmikáját.
Az év végi vizsga javasolt
anyaga
– Észak–mezőségi lírai dalok
és táncdallamok

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után
Az „A” tagozat végén
A tanuló ismerje valamennyi magyar furulyafajta játékmódját, tudjon rajtuk a hagyományos
előadókét megközelítő szinten önállóan összeállított dallamfüzért játszani minden jellemző
tájegység anyagából szólisztikusan és más hangszerekkel együtt.
A tanuló legyen képes
 minden ismert dialektusból dallamfüzéreket, táncrendeket játszani magas technikai
színvonalon, hallgatóság előtt is,
 más hangszeren vagy énekes formában fennmaradt dallamok önálló adaptálására.
Ismerje
 hangszere repertoárját, illetve annak jellemző részét és előadói hagyományát minden
magyar népzenei dialektusban,
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a hangszer szerepét a történeti zenében,
a rokonnépek hasonló hangszereit és példákat azok repertoárjából,
a szomszédnépek hasonló hangszereit és példákat azok repertoárjából,
hangszere elterjedtségét a Földön.

A művészeti záróvizsga követelményei
A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A vizsga tantárgya és időtartama
Népi furulya főtárgy („A” „B” tagozat)
„A” tagozat: minimum 10 perc
A vizsga tartalma
„A” tagozat
Dunántúli dallamok és táncok. (pásztornóták, kanásztánc, ugrós, lassú és friss csárdás.)
Udvarhelyszéki és csíki táncok és más dallamok. (csárdás, marosszéki, verbunk, keserves.)
Gyimesi táncok és más dallamok. (lassú magyaros, sebes magyaros, kettős, héjszák, féloláhos,
verbunk, keserves.)
A vizsga értékelése
 megfelelés az előírt követelményeknek,
 technikai felkészültség,
 helyes légzés, testtartás, hangszertartás,
 hangképzés,
 intonáció,
 hangszerkezelés,
 díszítések alkalmazása,
 helyes ritmus és tempó,
 előadásmód,
 a zenei stílus és az előírások megvalósítása,
 memória,
 alkalmazkodóképesség,
 állóképesség.
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök
Megfelelő mennyiségű és minőségű hangszerek – hatlyukú furulya C alaphangú, erdélyi,
semleges hangsorú dunántúli és palóc változatai, ikerfurulya, tilinkó, flóta és hosszúfurulya.
Kottatartó, Metronóm,
Hangzó zenei és videó/DVD példatár,
MP3–as és CD játszó, video– illetve DVD lejátszó–felvevő készülék,
Lejegyzések készítésére alkalmas többsebességű magnetofon vagy számítógép.

3.4.

NÉPI KAMARAZENE
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A népzene tanításában a kamarazenének kiemelt jelentősége van, hiszen a népzene alapvetően
közösségi műfaj. A hagyományos népzenei gyakorlatban fontos szerepe van két vagy több
hangszer együttes játékának, a hangszeres – énekes együttmuzsikálásnak, melyhez gyakran
társul a néptánc is. A társas zenélés segíti a tanulókat megszerzett egyéni tudásuk
gyarapítására, alkalmazására. Közösségformáló jellege elősegíti az együttműködés
képességének
(közös
munka,
alkalmazkodás,
felelősségvállalás,
irányítókészség,
irányíthatóság, tolerancia, kommunikációs készség) megerősödését, azon viselkedési formák
tanulását, amelyek alapján a tanuló konstruktívan be tud illeszkedni és aktívan részt tud venni
a társas zenélés különböző formáiban (szólistaszerep, kísérőfunkció, ének–, tánckíséret,
táncház).
A kamarazene hat az emberi kapcsolatok fejlődésére, hozzájárulva ezzel a harmonikusabb
személyiség kialakulásához. Elmélyíti a kapcsolatot a hagyomány és ennek a mindennapi
életben való alkalmazása között, ösztönzi a tanulókat a közös éneklésre, akár saját örömükre,
akár koncerteken, táncházakban, ünnepeken való közreműködés formájában.
A kamarazene tantárgy alá tartozik a 2–8 fő közötti, tetszőleges összeállítású hangszeres
és/vagy vokális tanulókból álló együttes.
Célok és feladatok
A népi kamarazene tanítás feladatai
Ismertesse meg a tanulókat
 a hangszeres és énekes népzene világával, gyakoroltassa a hangzó anyagok, kották
egyéni és közös feldolgozását, ezek szabad alkalmazását, a zenei anyag folyamatos,
dallam–, ritmus– és stílushű megszólaltatását, fejlesztve az igényességet a jó
hangzásra, lendületes megszólalásra.
 az egymással társítható népi hangszerek sajátosságaival.
 a népi variációs, rögtönzésszerű hangszeres dallamvezetés alapvető szabályaival.
 a zene logikájával, különös tekintettel a népzene sajátos gondolkodásmódjának, a
dallam– és harmóniavilág és a formai szerkezet összefüggéseinek, a ritmus és
intonáció hajlékonyabb értelmezésének, a nyelv sajátságaival is összefüggő
hangsúlyviszonyainak jellemzőire.
Tegye lehetővé
 a hangszeresek és énekesek számára, hogy megismerjék az énekes dallamok
hangszeres változatait, a hangszeren játszott dallamok szövegeit.
 hogy a tanuló a saját hangszerén kívül, más népi hangszereket is megismerhessen.
 hogy a tanuló gazdagítsa zenei műveltségét a szomszéd– és rokonnépek népzenéjének
befogadásával, megtanulásával.
Ösztönözze a tanulókat
 népzenei műveltségük elmélyítésére, eredeti hangfelvételek, kottakiadványok és az
elméleti szakirodalom önálló tanulmányozására.
 a népzenei hagyomány elemző megismerésére.
 a hagyományőrzéshez való kapcsolódás tudatos kapcsolódására.
 a táncházakban való aktív muzsikálásra, mely élményszerűen ötvözi a hagyományos
népi kultúra egységét: zene, ének, tánc.
Készítse fel a tanulókat
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 a hagyományos népzenei kamarazenélés önálló művelésére,
 a szólamok önálló, technikailag magas szintű, stílushű
megszólaltatására.
Fordítson figyelmet
 az egymás játékához,
alkalmazkodásra.

valamint

az

énekesekhez

vagy

elsajátítására

táncosokhoz

és

való

Járuljon hozzá
 a kamarazenéléshez nélkülözhetetlen figyelemmegosztó és alkalmazkodóképesség
fejlesztésével a tanuló személyiségének, egyéniségének formálásához.
Fejlesztési feladatok
A kamarazene oktatásban az évfolyamok fejlesztési követelményei függenek a résztvevők
egyéni tudásszintjétől, a hangszeres és/vagy énekes tanulók adott tanévre vonatkozó
létszámától, arányától, az együttmuzsikáló hangszerek összeállításától. Ezért minden
kamaracsoportra érvényes, éves szintekre lebontott fejlesztési követelményeket nem lehet
megadni.
A népzene sajátossága, hogy az állandó zenei formációk mellett alkalmi együttmuzsikálásban
is társulhatnak a rendelkezésre álló hangszerek. Helyezzük előtérbe azonban a népi
kamarazenélés hagyományos formáinak, alkalmainak, funkcióinak megismertetését.
Az alábbiakban a fejlesztési feladatokat a kamarazenélésre jellemző ismeretek és készségek
szerint csoportosítva soroljuk fel, avval, hogy a képzés során ezek kialakítása és szintjének
fejlesztése a képzés célja.
A társas muzsikálás gyakorlati ismeretei
 Beintés–leintés.
 Közös levegővétel és intés.
 Lassítás, gyorsítás jelzése.
 A kamaraegyüttes elhelyezkedésének szempontjai.
 Igénykeltés a pontos tagolás, a tiszta szólamvezetés, a világos megformálás, a
differenciált dinamika, a fejlett hangszínkultúra iránt.
A hangolással, intonációval összefüggő ismeretek
 A hangolás módja az adott hangszer sajátosságaiból kiindulva.
 A saját hangszer és a kamarapartnerek hangszerének hangolása.
 Transzponálás, a transzpozíció fogalma.
 A saját hangszer és a kamarapartnerek hangszerének intonációs és egyéb jellemzői.
 A saját hangszer intonációs hibáinak javítási lehetőségei (levegőmennyiség, szájtartás,
kéztartás, vonótartás–módosítás,).
 A vokális intonációban a temperált hangszerekhez való alkalmazkodás elsajátítása.
 A vokális intonáció és az adott előadóterem akusztikai kapcsolata.
 Az akusztikus intonáció alapvető tudnivalói.
A zenei stílusokra, műfajokra vonatkozó ismeretek
 A játszott művek formája, harmóniai világa
 A játszott művek elhelyezése a zenetörténetben.
 A disszonancia–konszonancia fogalma, felismerése, megvalósítása.
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A kamarazenei játékkal összefüggő képességek, készségek fejlesztése
 Lapról olvasás.
 Memorizálás képessége.
 A belső hallás fejlesztése.
 Intonációs készség.
 Az improvizációs készség fejlesztése.
 A figyelem megosztása a saját és a többi szólam, illetve az összhangzás közt.
 Alkalmazkodás a hangképzés, dinamika, karakter, stílus stb. terén.
 Színgazdag játék valamennyi dinamikai tartományban, tiszta intonációval.
 Az önállóság megszerzése a zenei elemzés, értelmezés, a variációképzés területén is.
 A jó megfigyelőkészség, memória, a gyors hallás utáni tanulás, a biztos kottaolvasási
készség fejlesztése.
 Meggyőző zenei–, előadói élményt keltő hangszerjáték biztos tempótartással szóló és
kísérő szerepkörben, változatos kamarazenei összeállításokban.
Fejlesztési követelmények
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után
A tanuló legyen képes
 szükség esetén önállóan hangolni,
 önállóan, tisztán intonálni,
 pontos ritmusban, biztos tempótartással játszani,
 új tempót felvenni, tempót változtatni a kamarapartner jelzései alapján,
 saját maga is jelezni a tempóváltozásokat,
 hiba esetén az összjáték komolyabb mérvű megzavarása nélkül tévedését kiigazítani,
szólamába újból bekapcsolódni,
 szólamát magas szintű hangszertudással, stílusérzékkel megszólaltatni,
 figyelmét megosztani a saját és a többiek szólama között,
 állandóan figyelemmel kísérni az együttes összjátékát,
 saját szólamát önállóan megtanulni és kigyakorolni akár kotta, akár hangzóanyag
alapján,
 zeneiskolai tanulmányai befejezését követően a kamarazene önálló művelésére.
Rendelkezzék
 a társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, alkalmazkodóképességgel,
 a játszott népzenei anyagra vonatkozó sokrétű ismerettel,
 kottaolvasási, illetve hangzóanyag feldolgozási készséggel.
A művészeti alapvizsga követelményei
A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A vizsga tantárgya és időtartama
Kamarazene főtárgy
„A” tagozat: minimum 10 perc
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A vizsga tartalma
Két különböző karakterű és tempójú népdalokat tartalmazó összeállítás és egy táncfüzér,
táncrend előadása a tanév közben megismert népzenei tájak anyagából.
Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után
A tanuló legyen képes
 figyelmét megosztani a saját és a többiek szólama közt,
 saját szólamának szerepét önállóan felismerni, annak megfelelően szólamát kiemelni
vagy háttérbe helyezni,
 figyelemmel kísérni az összhangzást is,
 saját szólamán belül és a partnerekhez is önállóan intonálni,
 önállóan kialakítani az adott népzenei dialektus előadásához illő hangképzést,
dinamikát, artikulációt stb.
A tanuló legyen tisztában
 a
játszott
népzenei dialektus
hangszeres,
énekes
jellegzetességeivel.
 az együttjátszó hangszerek intonációs és egyéb jellemzőivel,
 az akusztikus intonáció alapvető tudnivalóival.

népzenei

anyagának

A művészeti záróvizsga követelményei
A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A vizsga tantárgya és időtartama
Kamarazene főtárgy
„A” tagozat: minimum 20 perc
A vizsga tartalma
Koncertszerű 30 perces előadás. Anyagát az öt népzenei dialektus (Dunántúl, Észak, Alföld,
Erdély, Moldva) kistájainak népzenei anyagából, a kamaracsoport korosztályától,
hangszerösszetételétől, létszámától függően kell kiválasztani. Tartalmazzon parlando rubato
előadásmódú népdalokat és különböző karakterű, lüktetésű, ritmikájú, tempójú
táncdallamokat, táncfüzéreket, táncrendet.
Az elsajátított zenei fogalmak, ismeretek alkalmazása
Az információs és kommunikációs kompetenciák fejlesztése
1. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó
népzenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony tanulók sajátos képességeinek
fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és
gyakorlását.
A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére,
tehetségére építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteike t.
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Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi
hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. Az énekes és
hangszeres népzene anyanyelvi szintű elsajátíttatásával a hagyományos kultúra értékeinek
tiszteletére, őrzésére, gyarapítására, továbbadására nevel.
2. A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység - nyitottság, igényesség,
fogékonyság - alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszer- és
énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei
tevékenység tudatosítására.
3. A zeneoktatás a különböző zenei műfajok sajátosságait és hiteles megjelenítési
módjait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés
eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel.
Alapfok „A” tagozat
1. évfolyam „A” tagozat
évi 66 óra (heti 2x30 perc)
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek, célok
Zenei ismeretek,
Ajánlott tananyag
hangszerkezelés fejlesztése
Az öt népzenei dialektus
(Dunántúl,
Észak, Alföld,
Erdély, Moldva) kistájaiból a
kamaracsoport
korosztályától,
hangszerösszetételétől,
létszámától
függően
választott népzenei anyag,
mely tartalmazzon
-parlando
rubato
előadásmódú népdalokat és
-különböző
karakterű,
lüktetésű, ritmikájú, tempójú
táncdallamokat.

A továbbhaladás feltételei,
követelmények
Tudja a dallamokat énekelni
is.
A tanuló legyen képes
– megadott hangra önállóan
hangolni,
–
hangolni,
intonálni a
hangológép
jelzéseinek
megfelelően,
– be– illetve leintésre játékát
pontosan
megkezdeni és
befejezni,
– be– és leinteni,
– a beintés alapján a helyes
tempót azonnal felvenni,
– biztosan tempót tartani,
– intonációs hibáit javítani a
tanár jelzései alapján,
– a tanár jelzései alapján
hangerőben alkalmazkodni,
– stílusosan játszani a tanult
népzenei dialektus dallamait.
A tanuló legyen tisztában
– saját hangszere intonációs
jellemzőivel,
– a különböző ütemfajták
ütemsúlyaival,
– a népzenei dialektusok
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hangszeres
és
énekes
zenéjének sajátos stílusával,
műfajaival, jellemzőivel.
Az év végi vizsga javasolt
anyaga
– Két különböző karakterű és
tempójú
népdalokat
tartalmazó
összeállítás
a
tanév
közben
megismert
népzenei tájak anyagából.
– A tanév közben megismert
népzenei tájak anyagából egy
táncfüzér, táncrend előadása
koncerten, táncházban.

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a főtárgyat, a kötelező tárgyat és a kötelezően
választható tárgyat számszerűen (1-5) értékeljük.
Alapfok „A” tagozat
2. évfolyam „A” tagozat
évi 66 óra (heti 2x30 perc)
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek, célok
Zenei ismeretek,
Ajánlott tananyag
hangszerkezelés fejlesztése
Az öt népzenei dialektus
(Dunántúl,
Észak, Alföld,
Erdély, Moldva) kistájaiból a
kamaracsoport
korosztályától,
hangszerösszetételétől,
létszámától
függően
választott népzenei anyag,
mely tartalmazzon
-parlando
rubato
előadásmódú népdalokat és
-különböző
karakterű,
lüktetésű, ritmikájú, tempójú
táncdallamokat.
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A továbbhaladás feltételei,
követelmények
Tudja a dallamokat énekelni
is.
A tanuló legyen képes
– játék közben új tempót
felvenni a partner jelzése
alapján,
–
lassítani–gyorsítani
a
partner jelzése alapján,
– tempóváltozásokat ő maga
is jelezni.
– stílusosan játszani a tanult
népzenei dialektus dallamait.
A tanuló legyen tisztában
– az együttesben szereplő
hangszerek hangolásával (C–
hangolású vagy transzponáló
jellegével),

–
a
saját
hangszerére
jellemző
intonációs hibák
javítási lehetőségeivel,
–
a
játszott
népzenei
dialektus hangszeres, énekes
népzenei
anyagának
jellegzetességeivel.
Az év végi vizsga javasolt
anyaga
– Két különböző karakterű és
tempójú
népdalokat
tartalmazó összeállítás és egy
táncfüzér, táncrend előadása
a tanév közben megismert
népzenei tájak anyagából.

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a főtárgyat, a kötelező tárgyat és a kötelezően
választható tárgyat számszerűen (1-5) értékeljük.
A művészeti alapvizsga követelményei
A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A vizsga tantárgya és időtartama
Kamarazene főtárgy
„A” tagozat: minimum 10 perc
A vizsga tartalma
Két különböző karakterű és tempójú népdalokat tartalmazó összeállítás és egy táncfüzér,
táncrend előadása a tanév közben megismert népzenei tájak anyagából.
A vizsga értékelése
 megfelelés az előírt követelményeknek,
 helyes légzés, testtartás, hangszertartás,
 hangszerkezelés,
 technikai felkészültség,
 állóképesség.
 hangképzés,
 intonáció,
 a zenei stílus és az előírások megvalósítása,
 díszítések alkalmazása,
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helyes ritmus és tempó,
változó tempók önállóan és együttesben,
előadásmód,
alkalmazkodóképesség,
szép, érthető szövegmondás (vokális kamarazene).

Továbbképző évfolyamok
3. évfolyam „A” tagozat
évi 66 óra (heti 2x30 perc)
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek, célok
Zenei ismeretek,
Ajánlott tananyag
hangszerkezelés fejlesztése
Az öt népzenei dialektus
(Dunántúl,
Észak, Alföld,
Erdély, Moldva) kistájaiból a
kamaracsoport
korosztályától,
hangszerösszetételétől,
létszámától
függően
választott népzenei anyag,
mely tartalmazzon
-parlando
rubato
előadásmódú népdalokat és
-különböző
karakterű,
lüktetésű, ritmikájú, tempójú
táncdallamokat.

A továbbhaladás feltételei,
követelmények
Tudja a dallamokat énekelni
is.
A tanuló legyen képes
– figyelmét megosztani a
saját és a többiek szólama
közt,
– saját szólamának szerepét
önállóan felismerni, annak
megfelelően
szólamát
kiemelni
vagy
háttérbe
helyezni,
– figyelemmel kísérni az
összhangzást is,
– a tanár útmutatásainak
megfelelően hangképzésben,
dinamikában,
artikulációban
stb. alkalmazkodni.
– stílusosan játszani a tanult
népzenei dialektus dallamait.
A tanuló legyen tisztában
–
a
játszott
népzenei
dialektus hangszeres, énekes
népzenei
anyagának
jellegzetességeivel,
– az együttjátszó hangszerek
intonációs
és
egyéb
jellemzőivel,
– az akusztikus intonáció
alapvető tudnivalóival.
Az év végi vizsga javasolt
anyaga
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– Két különböző karakterű és
tempójú
népdalokat
tartalmazó összeállítás és egy
táncfüzér, táncrend előadása
a tanév közben megismert
népzenei tájak anyagából.

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a főtárgyat, a kötelező tárgyat és a kötelezően
választható tárgyat számszerűen (1-5) értékeljük.
4. évfolyam „A” tagozat
évi 66 óra (heti 2x30 perc)
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek, célok
Zenei ismeretek,
Ajánlott tananyag
hangszerkezelés fejlesztése
Az öt népzenei dialektus
(Dunántúl,
Észak, Alföld,
Erdély, Moldva) kistájaiból a
kamaracsoport
korosztályától,
hangszerösszetételétől,
létszámától
függően
választott népzenei anyag,
mely tartalmazzon
-parlando
rubato
előadásmódú népdalokat és
-különböző
karakterű,
lüktetésű, ritmikájú, tempójú
táncdallamokat.

A továbbhaladás feltételei,
követelmények
Tudja a dallamokat énekelni
is.
A tanuló legyen képes
–
együttesével
önállóan
elhelyezkedni a próba illetve
a koncert színhelyén, az
akusztikai
és
egyéb
körülményeket is szem előtt
tartva,
– saját szólamán belül és a
partnerekhez
is
önállóan
intonálni,
– önállóan alkalmazkodni a
hangképzés, dinamika, stílus,
artikuláció stb. terén,
– stílusosan játszani a tanult
népzenei dialektus dallamait.
–
kb. félórányi műsort
koncentráltan,
koncertszerűen végigjátszani.
A tanuló legyen tisztában a
játszott népzenei dialektus
hangszeres, énekes népzenei
anyagának
jellegzetességeivel.
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Az év végi vizsga javasolt
anyaga
– Két különböző karakterű és
tempójú
népdalokat
tartalmazó összeállítás és egy
táncfüzér, táncrend előadása
a tanév közben megismert
népzenei tájak anyagából.

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a főtárgyat, a kötelező tárgyat és a kötelezően
választható tárgyat számszerűen (1-5) értékeljük.

5. évfolyam „A” tagozat
évi 66 óra (heti 2x30 perc)
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek, célok
Zenei ismeretek,
Ajánlott tananyag
hangszerkezelés fejlesztése
Az öt népzenei dialektus
(Dunántúl,
Észak, Alföld,
Erdély, Moldva) kistájaiból a
kamaracsoport
korosztályától,
hangszerösszetételétől,
létszámától
függően
választott népzenei anyag,
mely tartalmazzon
-parlando
rubato
előadásmódú népdalokat és
-különböző
karakterű,
lüktetésű, ritmikájú, tempójú
táncdallamokat.

A továbbhaladás feltételei,
követelmények
Tudja a dallamokat énekelni
is.
A tanuló legyen képes
– készségszinten használni az
elmúlt négy évben tanult
ismereteket.
– irányítani a kamaracsoport
játékát, ill. alkalmazkodni az
irányításhoz
– önállóan kijavítani, ill.
kijavíttatni
a
felmerülő
intonációs problémákat
– meghallani, felismerni a
tempóvétel
következtében
kialakuló pozitív és negatív
zenei folyamatokat.
– stílusosan játszani a tanult
népzenei dialektus dallamait.
A tanuló legyen tisztában a
játszott népzenei dialektus
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hangszeres, énekes népzenei
anyagának
jellegzetességeivel.
Az év végi vizsga javasolt
anyaga
– Két különböző karakterű és
tempójú
népdalokat
tartalmazó összeállítás és egy
táncfüzér, táncrend előadása
a tanév közben megismert
népzenei tájak anyagából.

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a főtárgyat, a kötelező tárgyat és a kötelezően
választható tárgyat számszerűen (1-5) értékeljük.
5. évfolyam „A” tagozat
évi 66 óra (heti 2x30 perc)
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek, célok
Zenei ismeretek,
Ajánlott tananyag
hangszerkezelés fejlesztése
Az öt népzenei dialektus
(Dunántúl,
Észak, Alföld,
Erdély, Moldva) kistájaiból a
kamaracsoport
korosztályától,
hangszerösszetételétől,
létszámától
függően
választott népzenei anyag,
mely tartalmazzon
-parlando
rubato
előadásmódú népdalokat és
-különböző
karakterű,
lüktetésű, ritmikájú, tempójú
táncdallamokat.

A továbbhaladás feltételei,
követelmények
Tudja a dallamokat énekelni
is.
A tanuló legyen képes
–
teljesen
önállóan
alkalmazkodni a hangképzés,
dinamika, stílus, artikuláció
stb. terén,
–
az
előző
évek
ismeretanyagának
teljesen
önálló alkalmazására
– stílusosan játszani a tanult
népzenei dialektus dallamait.
–
kb. félórányi műsort
koncentráltan,
koncertszerűen végigjátszani
A tanuló legyen tisztában a
játszott népzenei dialektus
hangszeres, énekes népzenei
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anyagának
jellegzetességeivel.
Az év végi vizsga javasolt
anyaga
– Két különböző karakterű és
tempójú
népdalokat
tartalmazó összeállítás és egy
táncfüzér, táncrend előadása
a tanév közben megismert
népzenei tájak anyagából.

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a főtárgyat, a kötelező tárgyat és a kötelezően
választható tárgyat számszerűen (1-5) értékeljük.

A művészeti záróvizsga követelményei
A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A vizsga tantárgya és időtartama
Kamarazene főtárgy
„A” tagozat: minimum 20 perc
A vizsga tartalma
Koncertszerű 30 perces előadás. Anyagát az öt népzenei dialektus (Dunántúl, Észak, Alföld,
Erdély, Moldva) kistájainak népzenei anyagából, a kamaracsoport korosztályától,
hangszerösszetételétől, létszámától függően kell kiválasztani. Tartalmazzon parlando rubato
előadásmódú népdalokat és különböző karakterű, lüktetésű, ritmikájú, tempójú
táncdallamokat, táncfüzéreket, táncrendet.
A vizsga értékelése
 megfelelés az előírt követelményeknek,
 helyes légzés, testtartás, hangszertartás,
 hangszerkezelés,
 technikai felkészültség,
 állóképesség,
 hangképzés,
 intonáció,
 díszítések alkalmazása,
 helyes ritmus és tempó,
 speciális technikai elemek alkalmazása
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előadásmód,
alkalmazkodóképesség,
szép, érthető szövegmondás (vokális kamarazene)
népzenei stílushűség.

3.5.

SZOLFÉZS

A szolfézstanítás – a hangszertanítással szerves egységben – a zene megszerettetését,
megértését, valamint a későbbi öntevékeny muzsikálás és zenehallgatás iránti igény
kialakulását kívánja megalapozni.
A zeneművek élményt nyújtó megismerésén és megértésén túl a tantárgy sajátosságából
adódóan a hangsúly a tanítás folyamatában a zenei ismeretek elsajátíttatására, a képesség– és
készségfejlesztésre, a kreativitás és a tudás alkalmazásának kimunkálására kerül.
A végső cél a globális zenei látásmód és gondolkozás alapjainak kialakítása, elindítása az
alapfokú szolfézstanításban is: „A tanuló, hallja, amit lát és lássa, amit hall!”
A tantervi program e cél elérését kívánja segíteni azzal, hogy az általános zenei képességek
fejlesztését és a zenei alapismeretek elsajátítását pedagógiai folyamattá szervezi.
Külön figyelmet fordít arra, hogy e tevékenység gazdagítsa a tanulót a zene
megszólaltatásának és befogadásának örömével.
Célok és feladatok
A tanulók zenei készségeinek kiművelése, képességeik fejlesztése és ismereteik bővítése az
alábbi területeken:
 belső hallás
 ritmus–metrum
 tiszta intonáció
 tájékozódás a magassági viszonyokban (relációk, hangközök)
 dallamhallás
 többszólamúság
 harmónia azonosítás
 zenei olvasás – írás
 zenei szerkezet (forma)
 zenei memória
 zenehallgatás ( zeneértés)
 a kreativitás fejlesztése, – rögtönzés
 a megszerzett tudás alkalmazása
 a hangszertanulás segítése
 a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseinek megismertetése
 a zenei műveltség igényének kialakítása
 a társművészetek iránti nyitottság megalapozása.
 A zenei pályára készülő tanulók felkészítése a továbbtanulásra.
 A tanulók személyiségének erkölcsi és szellemi formálása; nemzeti identitástudatuk
megerősítése, érzelemviláguk kibontakoztatása.
Fejlesztési követelmények
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Rendelkezzék a tanuló
 olyan késztetéssel, mely a választott – eddig tanult – muzsikálási formát élete szerves
részévé teszi,
 a tanulmányai során elsajátított készség–, jártasság–, ismeret–repertoárral, melyek
eszközt biztosítanak a zene belső elképzeléséhez, értelmezéséhez, stílusos
megszólaltatásához,
 olyan zenei áttekintőképességgel, melynek birtokában önállóan meg tudja oldani a
képesség–készség szintjének megfelelő zenei feladatokat,
 biztos zenei ízléssel és ítélő képességgel
 a zene iránti elkötelezettséggel.
Előképző 1. évfolyam
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek
–
Zenei
élményanyag
gyűjtése
énekléssel
és
játékkal.
– A zene megszerettetése,
örömteli művelése.
– A figyelmes zenehallgatás
kezdeti
lépéseinek
kimunkálása.
Az
éneklési
fejlesztése

Ritmikai
készségfejlesztés

A továbbhaladás feltételei
A „belső” lüktetés fejlesztése.

Az egyenletes lüktetés és a
dalritmus
különbségeinek
megéreztetése.
A negyed, páros nyolcad és a
negyed szünet ritmusjeleinek
folyamatos
olvasása
gyakorlónevekkel.
készség –
Helyes
testtartás, A törzshangok szolmizációs
nevének,
kézjeleinek
levegővétel.
ismerete.
– Kezdőhang átvétele.
– Megfelelő tempóválasztás A zenére figyelés valamint
együttműködési képesség a
és tempótartás.
játékban, éneklésben.
– Éneklés játékkal.
–
Éneklés
szöveggel
Az év végi vizsga ajánlott
emlékezetből.
– Ismert dallami fordulatok anyaga
–
A
tanult
dalok,
éneklése kézjelekkel.
gyermekjátékok,
ritmus–
és
– Önálló dalkezdés.
dallami
elemek,
zenei
ismeretek
elsajátításának
ismeretek, –
Egyenletes
járással
bemutatása
csoportos és
ritmusmotívumok
egyéni
munkával.
megszólaltatása.
– A ritmusértékek neveinek,
jeleinek és gyakorlóneveinek
elsajátítása: negyed, nyolcad
és negyed szünet értékekkel.
– 2/4–es ütem.
–
Ütemvonal,
záróvonal,
ismétlőjel.
–
A
„belső
mérés”
kialakítása.
–
Ritmusmotívumok
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hangoztatása,
visszatapsolása,
olvasása,
ütemekbe helyezése.
– Dalfelismerés ritmusról,
ritmusfelismerés dallamról.
– A különböző tempók
közötti
különbségek
érzékelése.
Dallami
készségfejlesztés

ismeretek, – Daltanulás játékkal együtt.
–
A
belső
hallás
kialakításának
kezdeti
lépései.
–
Hangmagasság–
megfigyelés, magas és mély
képzet kialakítása.
– A relatív szolmizáció
bevezetése
(pentaton,
pentachord hangkészletben).
– A dallami jelrendszerek:
kéz–, betűjel, hangjegy.
– Hanglépcső, vonalrendszer.
–
Az
elsajátított
hangkészleteken belüli rövid
dallamfordulatok
kiemelése,
gyakorlása.
–
Dalfelismerés,
dallambújtatás.

A kétszólamúság előkészítése

Rögtönzés

Zenehallgatás

– Felelgetős játékok, dal és
mérő
(ritmusosztinátók,
ritmuskíséretek,
egyszerű
dallamosztinátók).
– Ritmussorok kiegészítése.
– Kérdés, felelet.
–
Mondókák,
versek,
ritmusok
megszólaltatása
énekléssel.
–
Mozgás
és
játék
rögtönzése.
– A zeneértő és –érző képesség
fejlesztése.
–
Aktív
(előkészített)
zenehallgatás.
–
Alapvető
tempó
különbségek
megfigyelése
(gyors–lassú).
– Zajok– zörejek, zenei hang.
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–
Hangszínek
(hangerő)
megfigyelése
és
megkülönböztetése,
hangszerek
hangjainak
felismerése.
–
Zenei hangulatok
–
karakterek
hallás
utáni
megfigyelése.
– A többször hallgatott
zeneművek felismerése.

2. évfolyam
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek
–
Zenei
élményanyag
gyűjtése énekléssel, játékkal.
– A magyar gyermekjátékok,
dalok és népdalok – mint
zenei
anyanyelvünk
és
néphagyományunk
–
megismerése.
–
A
zenei
készségek
megalapozása a 7–9 éves
korú
gyermekek
hangszertanulásához.
–
Felkészítés
a
hangszerválasztásra, a zenére
figyelés,
a
zenehallgatási
élmény megteremtése.
Az
éneklési
fejlesztése

Ritmikai
készségfejlesztés

A továbbhaladás feltételei

készség – A tiszta intonáció, a helyes
zenei hangsúlyok kialakítása.
– A kifejező éneklés igényének
felkeltése.
ismeretek,
– Az egyenletes lüktetés és
az ütempárok megéreztetése
mozgással (ütemezéssel).
– A negyed, nyolcad, fél,
egész, pontozott negyed és
fél
és
egész
értékek,
szünetjeleik, a szinkópa, éles
és nyújtott ritmus elsajátítása
gyakorló és zenei nevekkel,
jelekkel.
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Rendelkezzék a tanuló a
zenetanuláshoz
szükséges
alapvető
magatartásformákkal: tudjon
zenére
figyelni,
tudjon
együttműködni
társaival,
tanárával
a
csoportos
éneklésben, játékban.
Tudjon
az
egyenletes
lüktetéshez járni, énekelni.
Tudjon
önállóan
dalt
kezdeni.
Ismerje fel kottáról a negyed,
nyolcad, fél, egész, pontozott
negyed értékű hangokat, a
megfelelő
szüneteket,
valamint a szinkópa, éles és
nyújtott ritmust.
Legyen képes 4–8 ütemes
ritmust folyamatosan olvasni
és hangoztatni.
Tudja
alkalmazni
a
ritmuselemeket
2/4–es
ütemekben.
Tudjon
lejegyezni
rövid
ritmusmotívumokat.
Ismerje
a
szolmizációs
neveket, kézjeleket és a
hangok viszonyított helyét a
vonalrendszeren.
Tudja a dalokat szöveggel és
szolmizálva
–
a
zenei

– 2/4–es ütem.
–
a
3/4–es
lüktetés
megéreztetése.
–
Szövegek
ritmusának
megfejtése.
–
Ritmusmotívumok
olvasása, felismerése.
–
Az
ütemhangsúlyok
érzékeltetése.
– Metrum és ritmus egyidejű
megfigyelése.
–
Osztinátó,
majd
ritmuskíséret
ismert
dalokhoz.
– Ritmusgyakorlatok.

Dallami
készségfejlesztés

tartalomnak
megfelelő
tempóban, pontos ritmusban,
helyes
frazeálással
–
emlékezetből énekelni.
Tudjon rövid zenei egységet
(a tanult dallami fordulatok
köréből) visszaénekelni.
Ismerje a G–kulcs hangjait,
legyen
tájékozott
a
vonalrendszeren.
Ismerje a kis és nagy szekund,
tiszta kvint, tiszta oktáv
hangközöket.

Az év végi vizsga ajánlott
anyaga
–
A
tanult
dalok,
gyermekjátékok, ritmus– és
elemek,
zenei
ismeretek, – Daltanulás játékkal együtt, dallami
ismeretek
elsajátításának
illetve hallás után.
csoportos és
– A magas és mély képzet bemutatása
egyéni munkával.
kialakítása.
– A szolmizációs relációk
elsajátítása (hétfokúság).
– A dallami jelrendszerek
ismerete.
– A szolmizációs hangok
kézjele, betűjele és helye a
vonalrendszeren.
–
Dallamfordulatok
gyakorlása a pentaton és
hétfokú hangkészletekben.
–
Éneklés kézjel után,
olvasás
betűkottáról
és
ötvonalas rendszerben kulcs
nélkül.
–
Dallamfordulatok
visszaéneklése.
– Memorizálás hallás után.
– A belső hallás fejlesztése.

A kétszólamúság előkészítése

– Dal és mérő.
– Felelgetős játékok.
–
Ritmusosztinátók,
ritmuskíséretek.
– Egyszerű dallamosztinátók
(dudakíséret).
– Kétszólamú (igen könnyű)
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gyakorlatok kézjelekről.
– Igen könnyű kánonok – a
csoport képességei szerint.
–
Kétszólamú
ritmusok,
ének–kopogós „játékok”.
–
Ének,
járás,
taps,
ütőhangszerek
kíséretével,
változatos csoportosításban.
Zenei ismeretek:

–
Hangközök
fogalmának
bevezetése, kis– és nagy szekund,
tiszta oktáv, tiszta kvint.

Formai ismeretek:

– Motívum
– Azonosság,
különbözőség.

hasonlóság,

Zenei olvasás, írás

– Az íráskészség kialakítása
(írástechnika,
zenei
helyesírás).
– Rövid ritmusmotívumok,
könnyű dalok ritmusának
lejegyzése ritmusjelekkel (2–
4–8 ütem).
– A dó helyének változtatása.
–
Tájékozódás
a
vonalrendszeren.
– Kulcsok, ábécés nevek
bevezetése.
–
Dallamok,
olvasógyakorlatok
éneklése
szolmizálva,
alkalmi
hangzókkal betűkottáról és
hangjegyekről.
– Memorizálás.
– Könnyű dalok, dalrészletek,
dallamok
lejegyzése
hangonkénti folyóírással vagy
emlékezetből,
betűkottával,
majd hangjegyekkel (2–4–8
ütem).

Rögtönzés

–
Zárások
megkeresése
ritmusokban, dallamokban.
–
Hiányos
dallamok
kiegészítése egy–két hanggal.
–
Ritmusfelelgetős,
dallamfelelgetős.
–
Ütempárhoz
ütempár
rögtönzése.
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–
Mondókák,
versek
megszólaltatása énekléssel.
–
Mozgás
és
játék
rögtönzése.
Zenehallgatás

– Hangszínek megfigyelése,
megkülönböztetése.
–
Emberi
hangfajták
(gyermek–, női–, férfi).
– Zenei együttesek: énekkar,
zenekar.
– Dinamika, előadási módok.
–
Különböző
karakterek
megfigyelése.
–
Hangszerek
hangja:
zongora,
hegedű,
cselló,
furulya (réz– és fafúvósok).
– A dallami azonosság,
különbözőség felismerése a
zenehallgatási anyagban is.

Zenei kifejezések:

– Ritmus, dallam.
–
Ütem,
ütemmutató,
ütemvonal,
záróvonal,
ismétlőjel.
– A megismert ritmusértékek
nevei.
– Tempó, mérőütés.
– Osztinátó.
– Hangmagasság, hangköz,
hangkészlet, hangsor.
– Pentaton, pentachord.
– A G–kulcs, F–kulcs.
– A törzshangsor.
– A megismert hangközök
nevei, jelentésük.
– Motívum, dallamsor.
– Kánon.
– Piano–forte.

Alapfok “A” tagozat
Az első évfolyam tanítási anyagának összeállítása az előképző évfolyamok követelményeinek
ismeretét feltételezi.
1. évfolyam
Fejlesztési
tevékenységek

feladatok, Tartalom

A továbbhaladás feltételei
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– A zenei élményanyag
bővítése.
– A magyar népzene régi
stílusú
dallamainak
megismerése.
– Betekintés a műzene kis
formáiba.
A
zenei
értelmezés kezdeti lépéseinek
kimunkálása.
– Az előképzőben tanult
zenei
ismeretanyag
ismétlése.
– A készségek megalapozása,
fejlesztése a tananyaghoz
kapcsolódóan.
– Az abszolút rendszer további
gyakorlása.
–
A
szolfézs
és
a
hangszerjáték kapcsolatának
kialakítása.
– A zenehallgatási élmény
elmélyítése.
Az
éneklési
fejlesztése

Ritmikai
készségfejlesztés

Dallami
készségfejlesztés

készség –
Helyes
testtartás,
levegővétel, tiszta intonáció,
tempótartás.
–
Artikuláció,
szövegmondás.
– A tanulók hangterjedelmének
fokozatos bővítése.
– Az igényes, szép éneklés
kialakítása.

Tudja a tanuló a dalokat
zeneileg igényesen énekelni.
Legyen
tájékozott
a
vonalrendszeren, tudjon G–
és F–kulcsban ábécés névvel
olvasni.
Ismerje a módosítójeleket, az
előjegyzések
sorrendjét
írásban is mindkét kulcsban
2#, 1b előjegyzésig.
Ismerje a dúr és moll
hangsorokat
2#,
1b
előjegyzésig.
Ismerje
fel
és
tudja
ritmusolvasásban
folyamatosan hangoztatni a
szinkópát, az éles és nyújtott
ritmust,
valamint
a
tizenhatodok
páros
formációit.
Legyen
képes
egyszerű,
rövid (a tanult zenei anyagnál
könnyebb)
dallamfordulatokat
hallás
után
szolmizálva
visszaénekelni,
memorizálni,
lejegyezni.
Ismerje a tiszta prím, kis és
nagy szekund, kis és nagy
terc, tiszta kvart, tiszta kvint
és tiszta oktáv hangközök
fogalmát,
tudja
ezeket
kottakép alapján azonosítani.
Ismerje fel hallás után a kis
és nagy szekund, a kis és
nagy terc, a tiszta kvint és
tiszta
oktáv hangközöket
tonális keretben.
Ismerje az alaphelyzetű dúr
és moll hármashangzatok
felépítését.
Ismerje
a
régi
stílusú
népdalok jellemző vonásait.

ismeretek, – Az előképzőben tanult
ritmikai
elemek
alapos
ismétlése.
– A korona, az átkötés, az
értéknyújtó pont ismerete.
– A legegyszerűbb ütemek:
2/4, 4/4, ¾.
– Ütemsúlyok. (ütemezés).
– A szinkópa, az éles és a
nyújtott
ritmus
ismétlése,
elmélyítése.
– A tizenhatodok páros Az év végi vizsga ajánlott
anyaga
formációi.
–
A
tanult
dalok,
gyermekjátékok,
ritmus–
és
ismeretek, – Daltanulás hallás után,
dallami
elemek,
zenei
kézjelről, betűkottáról.
elsajátításának
– Az új szolmizációs hangok ismeretek
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(relációk) elsajátítása.
bemutatása
csoportos
– A régi stílusú magyar egyéni munkával.
népdalok jellemzői.
–
A
tonalitásérzék
fejlesztése.
a
dallamzáró
alaphang: lá, és dó.
–
A
hétfokúság
dallamfordulatainak
gyakorlása.
–
Periodizáló
műzenei
szemelvények
éneklése,
memorizálása.
– A belső hallás további
kimunkálása:
memorizálás
belső hallás alapján kézjelről,
kottaképről.
A kétszólamúság előkészítő – Dallamhoz ritmusosztinátó
gyakorlatai
vagy
önálló
ritmusszólam
megszólaltatása.
– Könnyű kétszólamú művek
éneklése
(a
csoport
képességeinek
megfelelően
válogatott könnyű kánonok,
biciniumok).
Hangközök:

– Tszta prím, kis és nagy
szekund, kis és nagy terc,
tiszta kvart, tiszta kvint,
tiszta oktáv.
– Éneklés szolmizálva, építés
megadott hangokra.
– Felismerés kottakép és
hallás után (hallás után:
szekundok, tercek, kvint,
oktáv).

Hangzatok:

– Az alaphelyzetű dúr és
moll
hármashangzatok
szerkezete.
–
Éneklés
szolmizálva
mindkét irányban.
– Felismerés hallás után
együtthangzásban
vagy
felbontásban.
– Építés megadott ábécés
hangokra a tanult hangnemek
alapján.

Hangkészlet,

hangsorok, – Alaphang fogalma.
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és

hangnemek

– Tiszta– és pien hangos
pentatónia.
– Pienhangok (fá, ti, fi),
díszítőhangok.
–
Módosító
jelek,
előjegyzések.
– A módosított hangok nevei
–
A tanult hangnemek
előjegyzéseinek
sorrendje
írásban is.
– Hétfokúság: dúrok és
mollok
(eol)
2#,
1b
előjegyzésig.
– A párhuzamos hangsorok
fogalma.
–
A
zeneművek
hangnemének
megállapítása
kottakép alapján az eddigi
ismeretek felhasználásával.

A formaérzék fejlesztése:

–
Részletek,
egységek
megfigyeltetése:
hasonlóság,
azonosság,
különbözőség,
variáns, sorszerkezet.
–
A
kvintváltás
megfigyeltetése.
–
A5A5vAAv,
illetve
5
5
A B A B sorszerkezetek.
– A helyes frazeálás.

Zenei olvasás – írás

– A helyes kottaírás.
–
Ritmusgyakorlatok
olvasása.
–
Ritmusfordulatok
lejegyzése
hallás
és
memorizálás alapján.
– Éneklés betűkottáról, majd
ötvonalas
rendszerben
hangjegyekről,
G–kulcsban,
abszolút magasságban ábécés
nevekkel
2#,
1b
előjegyzéssel.
–
Dallamok
átírása
betűkottáról
hangjegyekre,
illetve G–kulcsból F–kulcsba
(és fordítva).
– Igen könnyű diktálási
feladatok.
– Könnyű dalok, dallamok
lejegyzése
hangonkénti
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folyóírással, betűkottával G–
és F–kulcsban (2–4–8 ütem).
– Transzponálás írásban.
Rögtönzés
– Ritmussorok rögtönzése.
– Megadott ritmikai, dallami
fordulatok
variálása
(szaporítás – ritkítás stb.).
–
Megadott
több
ritmussorból,
dallamsorból
teljes zenei forma kialakítása.
–
Ritmus
kiegészítések
megadott
ütemmutatók
alapján.
– Párbeszéd, kérdés–felelet.
–
Adott
dallamhoz
ritmuskíséret.
–
Hiányos
dallam
kiegészítése.

Zenehallgatás

Zenei
ismerete

– Különféle kórushangzások.
–
Dallam
és
kíséret,
szólamok megfigyelése.
–
A
hangszerek
hangszínének felismerése.
– Dinamikai különbségek
megismerése.
– A népzene és műzene.
– A különféle hangulatok,
előadásmódok (pl. parlando)
megfigyelése.
szakkifejezések

– A szolfézs előképzőben
tanultakhoz.
–
Ütemmutató,
ütemsúly,
ütempár.
– Alkalmazkodó ritmus.
– Kulcsok. előjegyzések,
módosító jelek.
– Pentatónia. díszítőhang,
vendéghang (pienhang).
–
Hangkészlet,
hangsor,
hangnem.
– Pentachord, Dur és moll
(eol).
– A párhuzamos hangsor
fogalma.
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– Dallamsorok, alaphang,
kvintváltás,
szolmizációváltás.
– Ereszkedő dallamvonal.
–
Azonosság,
variáns,
sorszerkezet.
– Szekvencia.
– Periódus.
– Transzponálás.
– Prima volta, seconda volta.
– Solo, tutti.
–
Parlando,
rubato,
giusto.
– Staccato, legato.

tempo

2. évfolyam
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek
– A zenei ismeret– és
élményanyag bővítése.
– A zenei képességek,
készségek
fejlesztése
a
szolfézs illetve hangszeres
anyaghoz kapcsolódóan.
– Az új stílusú magyar
népdalok
jellemzőinek
elsajátítása.
– A műzene kis formáinak
megismerése:
elsősorban
barokk
tánctételek
megszólaltatásával.
– Tájékozódás és gyakorlás
az abszolút rendszerben.
– Az aktív, a figyelmes
zenehallgatás
további
kimunkálása, fejlesztése.
– A zenei kifejezőkészség és
ízlés formálása.

A továbbhaladás feltételei
Tudja a tanuló a dalokat – ezen
belül műzenei szemelvényeket –
szöveggel, zeneileg igényesen
előadni.
Legyen
tájékozott
a
vonalrendszeren, tudjon G– és
F– kulcsban folyamatosan ábécés
névvel olvasni.

Az éneklési és intonációs – A népdalok kifejező
készség fejlesztése
megszólaltatása.
–
A
tanulók
hangterjedelmének fokozatos
bővítése.
– A kétszólamú éneklés
kimunkálása.
– Intonációs gyakorlatok.
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Ismerje fel kottaképről a
tanult ritmusképleteket, tudja
folyamatosan
olvasni,
hangoztatni mérőütéssel vagy
belső méréssel.
Legyen képes a tanult
anyagnál könnyebb, rövid
dallamokat
szolmizálva
visszaénekelni, hallás után
lejegyezni, memorizálni.
Ismerje fel a népdalok
jellegzetességeit,
stílusát
(sorszerkezet, hangnem).
Ismerje a dúr és moll
hangsorokat
3#,
3b
előjegyzésig,
tudja
a
hangnemeket
kottakép
alapján megállapítani.
Ismerje az eddig tanult
hangközöket, tudja ezeket
felépíteni, illetve kottaképről
azonosítani.
Ismerje fel hallás után a kis

Ritmikai
készségfejlesztés

Dallami
készségfejlesztés

ismeretek, – Az előző évfolyamokban
elsajátított
ritmusok
ismétlése,
további
gyakorlása, alkalmazása.
– A „kis nyújtott” és „kis
éles” ritmus, a negyed értékű
triola.
– Negyed felütés.
– 3/8–os ütem.
– Váltakozó ütem.
– A 4/4 – 2/4 és a 3/4 – 2/4
váltás megéreztetése.
– Alla breve.
– Az új stílusú magyar
népdalok
néhány ritmikai
jellegzetessége:
alkalmazkodó ritmus,
erős
és gyenge zárás.

Az év végi vizsga ajánlott
anyaga
– A tanult zenei anyag, a
ritmus– és dallami elemek,
zenei
ismeretek
elsajátításának
bemutatása
csoportos
és
egyéni
után, munkával.

ismeretek, – Daltanulás hallás
valamint kottaképről.
– A fi, szi
és ta hang,
valamint dallamfordulataik.
– A népdalanyagon belül: dó,
lá, ré (mi) és szó alaphangú
dalok éneklése.
– A tanult zenei anyag
jellegzetes
dallamfordulatainak
gyakorlása, olvasása és hallás
utáni felismerése.
– Az alap és kvint szerepe,
kvintváltás felfelé.
– Régi és új stílusú népdalok
stílusjegyeinek
rendszerezése, összefoglalása
az eddigi ismeretek alapján.
– A dúr és moll tonalitás
megfigyelése
műzenei
anyagon.
–
A
műzene
dallamfordulatainak
megfigyelése,
éneklése,
gyakorlása
(hármashangzat
felbontások,
skálamenetek,
terclépések, szekvenciák).

A többszólamúság fejlesztése

és nagy szekund, kis és nagy
terc, tiszta kvart, tiszta kvint
és tiszta oktáv hangközöket
tonális keretben.
Ismerje
a
dúr,
moll
alaphelyzetű
hármashangzatok felépítését.
Ismerje fel hallás után a dúr
és moll hármashangzatokat
felbontásban
vagy
együtthangzásban.

–
megszólaltatása
szólamban.
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Hangközök
két

– Intonációs gyakorlatok.
–
Kánonok,
biciniumok
éneklése.
– A többszólamú művek
szólammozgásainak
énekes
megszólaltatása (párhuzamos
mozgás, ellenmozgás).
Hangközök:

– Az előző években tanult
hangközök
további
gyakorlása.
–
Éneklés
szolmizálva,
ábécés–s nevekkel mindkét
irányban.
– Felismerés hallás után és
kottaképről.
– A szext hangköz és a
szűkített – bővített kvint
elsajátítása.
–
A
bővített
szekund
megfigyelése.
– Hangközláncok építése,
éneklése.

Hangzatok:

– Az előző évben tanult
hármashangzatok
további
gyakorlása,
elsősorban
hallási elmélyítése.
– A tanult hangnemek alap–
hármashangzatai.

Hangsorok:

– A háromféle moll hangsor
elsajátítása, a vezetőhang.
– Dúrok és mollok 3#, 3b
előjegyzésig.

A formaérzék fejlesztése

–
AA5A5vA,
AA5BA,
ABBvA,
AABA
formaszerkezetek.
– A periódus felépítése
(előtag, utótag, nyitás, zárás).
– Formai elemzések az
elsajátított ismeretek alapján.

Zenei olvasás, írás

–
Ritmusgyakorlatok
olvasása.
–
Ritmusírás
énekelt
népdalok alapján.
– Hangszeren megszólaltatott
egyszerű
ritmusú
barokk
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tánctételek
ritmusának
lejegyzése.
– Könnyű dallamok olvasása
(mérővel),
memorizálás,
lejegyzés.
–
Egyszerű
periodizáló
dallamok
memorizálása,
lejegyzése.
–
Hangközök,
hangközláncok
lejegyzése
betűvel és számmal.
–
Hármashangzatok
lejegyzése
együtthangzás
vagy felbontás alapján.
– Új stílusú népdalok lapról
éneklése
szolmizálva,
szöveggel.
–
Műzenei szemelvények
éneklése
szolmizálva
és
ábécés nevekkel,
alkalmi
hangzókkal, szöveggel
Rögtönzés

– Megadott ritmikai, dallami
fordulatok variálása.
–
Hiányos
dallam
kiegészítése.
– Megadott dallamsorokból a
tanult
népdalformák
kialakítása.
–
Adott
dallamhoz
ritmuskíséret.
– A tanult népdalokhoz
hasonló
dallamok
rögtönzése.
–
AA5A5vA,
A5BA,
ABBvA
formákban,
megadott egy vagy több sor
alapján.
– Rögtönzés szövegre is.
–
Megadott
periodizáló
dallamrészletek kiegészítése.
– Előtagra utótag rögtönzése (a–
av).

Zenehallgatás

– A tanult népdalok felismerése
népdalfeldolgozások ban.

– Mozgás, gesztus a zenében.
–
Népdalok,
népi
táncdallamok
feldolgozásai,
régi magyar táncok.
–
Műzenei
táncok
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(elsősorban
menüett)
megismerése.
– A barokk tánctételek
jellemzőinek
megfigyelése
hallás alapján is.
–
A
zenekari hangzás
megfigyelése,
hangszerek
hangszínének felismerése.
– A többszólamú művek
szólammozgásainak
követése:
párhuzamos
mozgás,
ellenmozgás,
„pont”, „vonal” stb.
Zenei
ismerete

szakkifejezések
– Triola. „kis” nyújtott, „kis”
éles ritmus.
– Felütés.
– Váltakozó ütem.
–
Eol,
összhangzatos,
dallamos moll, vezetőhang
fogalma.
– Az eddigi hangközökön
kívül a kis és nagy szext,
bővített szekund.
– Parlando, rubato, tempo
giusto.
– A régi és új stílusú
népdalok.
–
Motívum,
periódus,
szekvencia.
– Kvintoszlop.
–
Párhuzamos
és
ellenmozgás.
– A metronómjelzés.
– A tanult zenei anyagban
előforduló előadási jelek és
tempójelzések
valamint
a
megismert zeneszerzők nevének
helyes kiejtése, leírása.

3. évfolyam
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek
– A zenei élményanyag
bővítése.
–
Bevezetés
a
bécsi
klasszikus zene forma– és

A továbbhaladás feltételei
Tudja a tanuló a dalokat,
illetve a bécsi klasszikus
korból a műveket, részleteket
stílusosan előadni.
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harmóniavilágába
európai
többszólamú népdalok és
műzenei
szemelvények
alapján.
– Tájékozódás és gyakorlás
az abszolút rendszerben –
elsősorban a dúr és moll
tonalitáson belül.
– A többszólamúság, társas
zenélés
készségének
fejlesztése funkciós művek
alapján.
–
A magyar népdalok
élményszerű előadása.
– A zenei kifejezőkészség és
ízlés formálása.
– Tudatos zenehallgatásra
nevelés.
Ritmikai
készségfejlesztés

ismeretek, – Kis éles, kis nyújtott
ritmusok, a nyolcad triola
további
gyakorlása,
alkalmazása.
– A nyújtott és szinkópa
ritmusok variánsai.
–
Nyolcad
és
páros
tizenhatod felütés.
– 3/8, 6/8. Pontozás, átkötés
6/8–ban.
– A siciliano és a mazurka
ritmus jellegzetessége.
– Ritmusgyakorlatok egy és
két szólamban.

Dallami
készségfejlesztés

ismeretek, –
Daltanulás
elsősorban
kottaképről.
– Módosított hangok: fi, szi,
di, ri és ta gyakorlása
népzenei és műzenei olvasási
anyagon
(szolmizálva
és
ábécés névvel).
A
többszólamú
éneklés
készségfejlesztése
– Más népek zenéjének
többszólamú
megszólaltatása.
– Hangszerkíséretes dalok.
– Kánonok.
–
Kürtmenetek,
hangközmenetek, kétszólamú
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Tudjon folyamatosan 6/8–os
ütemben ritmust olvasni.
Egyszerű
4–8
ütemnyi
dallamot
lejegyezni,
memorizálni.
A tanult anyagnál könnyebb
dallamfordulatokat
kottából
szolmizálva,
alkalmi
hangzókkal,
szöveggel
megszólaltatni.
Tudja a dúr és moll
hangsorokat, vezetőhangokat
4#, 4b előjegyzésig.
Tudja
a
hangnemeket
kottakép
alapján
megállapítani.
Ismerje az eddig tanult
hangközöket,
tudja
kottaképről azonosítani és
felépíteni.
Ismerje fel hallás után a kis
és nagy szext hangközt.
Ismerje fel hallás után az
alaphelyzetű
dúr,
moll,
szűkített
és
bővített
hármashangzatokat.
Tudja
kottaképről
azonosítani és adott hangra
szerkeszteni
(a
tanult
hangnemek körében).
Ismerje a dúr és moll
hármashangzatok
fordításainak
nevét,
felépítésé, a funkciókat.
Ismerje a periódus és a kisformák
felépítését.
Ismerje az alapvető tempo és előadási
jeleket.

Az év végi vizsga ajánlott
anyaga
A tanult zenei anyag, a
ritmus– és dallami elemek,
zenei
ismeretek
elsajátításának
bemutatása
csoportos
és
egyéni
munkával.

funkciós
részletek
megszólaltatása énekléssel és
egyéni hangszerjátékkal is.
–
T–D–T
kapcsolatok
megfigyelése.
–
Funkciós
főhangok
éneklése
a
dallamhoz
szolmizálva
és
ábécés
nevekkel.
– A belső hallás és memória
fejlesztése.
Hangközök:

– Az előző évben tanult
hangközök
gyakorlása:
felismerés hallás után és
kottaképről.
– A szűkített, bővített kvint
(oldással) ismertetése.
– Új hangközök: a kis és
nagy szeptim, (oldással).

Hangzatok:

–
Az
alaphelyzetű
hármashangzatok felismerése
hallás után felbontásban vagy
együtthangzásban,
építésük,
felismerésük kottaképről.
–
A
hármashangzatok
megfordításainak elve.
–
Hallásgyakorlatok
felbontásban,
együtthangzásban.

Hangsorok:

– Dúrok és mollok 4#, 4b
előjegyzésig.
– Azonos alapú dúr és moll.
– A hangnemi kitérés és
moduláció megfigyeltetése.

A formaérzék fejlesztése

– A periódus felépítése.
Nyitás –zárás.
– Kis kéttagú–, háromtagú
forma. Rondo forma.

Zenei olvasás, írás

–
Olvasógyakorlatok
szolmizálva,
alkalmi
hangzókkal, ábécés nevekkel.
– Igen könnyű magyar
népdalok lejegyzése.
–
Hangközök,
hármashangzatok
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felismerése,
lejegyzése
együtthangzásban
vagy
felbontásban.
– Hangközmenetek éneklése
felbontással is, lejegyzése
memorizálás, hallás után.
–
Könnyű
periódusok
olvasása,
memorizálása
kottaképről.
–
Lejegyzés memorizálás
vagy
hallás
után
egy
szólamban.
– Igen könnyű funkciós
kísérőszólamok
megfigyelése,
éneklése,
lejegyzése betűkottával a
dallamhangok alá.
Rögtönzés

– Adott dallamhoz tercmenet,
kürtmenet szerkesztése.
– Periódusok kiegészítése:
adott előtaghoz utótag (A–
Av).
– Periodizáló dallamokhoz
egy–egy
kísérőhang
éneklése.
Zenehallgatás
– Magyar és más népek
táncai a műzenében.
– Barokk, klasszikus táncok –
elsősorban a tanulók hangszeres
darabjai ból.

– A hangszerelés, a dinamika
– mint a zenei kifejezés
eszközei.
– Dinamika a barokk korban.
– A barokk és bécsi
klasszikus
zenekar
hangszerei.
– A tanult formák, dallami
elemek megfigyelése hallás
után.

Zenei
ismerete

szakkifejezések – Siciliano és mazurka
ritmus.
– Azonos alapú dúr és moll
hangsor.
– Kvintoszlop.
– Kürtmenet.
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– Funkciók.
–
Hangnemi
kitérés,
moduláció.
– Periódus.
–
Kéttagú–,
háromtagú
forma. Triós forma. Da Capo
forma.
– Duett, duó, tercett, trió.
– Partitúra.
– A tanult zenei anyagban
előforduló előadási jelek és
tempójelzések.

4. évfolyam
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek
–
Zenei
élményanyag
gyűjtése a bécsi klasszikus
zeneszerzők műveiből.
– A periodizáló és funkciós
zenei ismeretek elmélyítése.
– Betekintés a romantika és a
XX. század zenéjébe.
– A tanult magyar népzenei
anyag
bővítése
aszimmetrikus dalokkal.
–
Az
eddig
tanultak
rendszerező ismétlése.
– A zenei elemzési képesség
fejlesztése.
Hallásfejlesztés
ismeretek

és

A továbbhaladás feltételei
Tudjon a tanuló emlékezetből
bécsi klasszikus, romantikus
műveket, szemelvényeket (dal,
kánon,
műrészlet)
zeneileg
igényesen előadni.
Tudjon
leolvasni,
lejegyezni
egyszerű, könnyű klasszikus
periódust.
Ismerje
a
dúr
és
moll
hangsorokat 6#, 6b előjegyzésig.

zenei –
Átkötés,
pontozás
gyakorlása.
– Harminckettedek.
–
Alla
breve
további
gyakorlása.
– A népzenei anyagban
arányok,
szimmetriák,
aszimmetriák megfigyelése.
–
5/8,
8/8
(3+3+2)
gyakorlása
ritmusfeladatokkal.
– A módosított szolmizációs
hangok további gyakorlása.
– A bővített kvart oldással.
– Alterált hangok, mint a
díszítés,
és
mint
a
hangnemváltás eszközei.
– A kromatika megfigyelése,
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Ismerje az oktávon belüli
hangközöket.
Ismerje a négy alaphelyzetű
hármashangzatot, a dúr és
moll hangzatok fordításait,
valamint a dominánsszeptim
akkordot.
Tudja
ezeket szolmizálva
énekelni,
felismerni hallás
után,
ábécés
hangokkal
megnevezni
a
könnyebb
hangnemekben (3#, 3b.).
Ismerje
a
funkciós
főhangokat
dúrban
és
mollban.
Ismerje a klasszikus zene
alapvető
stílusjegyeit,
a
tanult formáit és műfajait.
Az év végi vizsga ajánlott
anyaga
– A tanult zenei anyag
megszólaltatása
szép
énekléssel,
helyes

kromatikus
fordulatok
éneklése.
– Késleltetés.
–
A
hangközök
rendszerezése.
– A hangközfordítás elve.
– A tiszta, kis– és nagy
hangközök
éneklése,
felismerése és megnevezése
ábécés nevekkel is.
– Hangközmenetek éneklése,
szolmizálva,
ábécés
nevekkel;
a
hangközök
megnevezésével,
zenei
szerepük megfigyelésével.
–
A
dúr
és
moll
hármashangzatok
fordításai
illetve
az
alaphelyzetű
szűkített,
bővített
hármashangzat
gyakorlása
oldással.
– Felismerésük hallás és
kottakép alapján, építés.
– A dominánsszeptim dúrban
és mollban.
–
Éneklése
oldással
szolmizálva.
– A nyolcütemes bécsi
klasszikus
periódusforma
ritmus–
és
dallamfordulatainak
megfigyelése,
kiemelése,
gyakorlása.
–
Dallami
variánsok,
figuráció.
– A bécsi klasszikus zene
funkciós
rendjének
gyakorlása.
–
T–D–T;
T–S–D–T
kapcsolatok, funkciós jelző
basszus hangok.
–
Funkciós kísérőszólam
éneklése
a
dallamhoz
szolmizálva
és
ábécés
nevekkel.
–
Műdalok
olvasása
zongorakísérettel
(tanár,
esetleg
tanuló
közreműködésével).
–
Kétszólamú
vagy
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frazeálással,
– A műzenei szemelvények,
zenei
ismeretek
elsajátításának
bemutatása
csoportos
és
egyéni
munkával,
–
Klasszikus
kisforma
elemzése
(csoportos
és
egyéni
munkával,
tanári
irányítással).

hangszerkíséretes
klasszikus
művek éneklése a tanult
zenei
ismeretek
megfigyeltetésével.
– Két– és többszólamú
vokális
művek
megszólaltatása
különféle
hangszeres
együttesek
előadásában.
– Kánonok éneklése.
– Hangsorok 6#, 6b előjegyzésig,
vezetőhanggal.
A formaérzék fejlesztése

– Zárlatok: fél– és egész–
zárlat, álzárlat.
– A klasszikus (és romantikus)
dal.
– Két– és háromtagú kisformák,
visszatéréses
típusok
megfigyelése.

– Egy rondó, egy variáció és
egy
szonátaforma
formai
megismerése.
Zenei olvasás, írás

– Könnyű periódusok lapról
éneklése.
– Periódus terjedelmű bécsi
klasszikus anyag lejegyzése a
tanult hangnemekben.
– Könnyű hangközmenetek
éneklése, írása.
–
A
kétszólamú
írás
bevezetése:
a
kísérő
szólamban
funkciós
főhangok.
–
Könnyű
népdalok
lejegyzése (szöveggel is).

Zenehallgatás

– A zenei kifejezés eszközei
a bécsi klasszikus korban
(stílusjegyek összegyűjtése).
– Hangszín – hangszerelés.
– A ritmikai, dallami és
harmóniai elemek szerepének
hallás
utáni megfigyelése:
(alteráció,
kromatika,
késleltetés,
hangzatfelbontások,
funkciók, zárlatok, feszültség
– oldás, hangnemi kitérés,
moduláció).
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–
Két–
és
kisformák,
típusok, egy
variáció és egy
megismerése
alapján is.

háromtagú
visszatéréses
rondó, egy
szonátaforma
zenehallgatás

– A bécsi klasszikus zene
stílusjegyeinek,
jellegzetes
műfajainak,
előadói
apparátusainak megfigyelése a
meghallgatott művekben.

– A romantika kifejezési
eszközeinek és a XX. század
új
hangzásvilágának
megfigyelése.
– A homofon és polifon
szerkesztési mód felismerése
hallás után is.
Rögtönzés

– Ritmuskíséretek rögtönzése
aszimmetrikus
népdalokhoz.
Osztinátók.
–
Periódus
kiegészítése:
megadott előtaghoz utótag
rögtönzése.
–
Periódusok
zenei
anyagának
variálása
a
megismert
ritmikai
és
dallami
elemekkel
(hangzatfelbontás,
kromatika, késleltetés stb.).
–
Funkciójelző
basszus
szólam
rögtönzése ismert
periódushoz
dúrban,
mollban.

Zenei elemzési képesség

Zenei
ismerete

szakkifejezések

–
A
tanult
ismeretek
alkalmazása a zeneművek
feldolgozása során.
– A stílusjegyek és az
alapvető zenei összefüggések
megfigyeltetése
(ritmika,
dallam, funkció, harmónia,
forma).
–
Bécsi
klasszikusok,
Köchel–jegyzék, opusz.
– Kvintkör.
– Hangnemi rokonságok,
maggiore–minore,
a
hangnemi kitérés, moduláció.
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– A hangközfordítás elve.
– Tritonusz.
– Alteráció, kromatika.
– Funkciók, funkciós vonzás.
– Késleltetés.
– Kadencia, álzárlat, fél– és
egész–zárlat.
–
Előjáték,
utójáték,
visszatérés, Coda.
– Imitáció.
– Orgonapont.
– Hangszeres és vokális
zene.
– Dal, ária, opera.
– Szimfónia.
– Kamarazene, duó, duett,
trió, tercett, kvartett, kvintett.
– Kisformák.
– Triós forma, szonátaforma,
rondóforma, variáció.
– A tanult zenei anyagban
előforduló előadási jelek és
tempójelzések.
– Az eddig megismert zenei
korok
rövid
áttekintő
ismétlése,
kronológiai
rendezése, a legfontosabb
stílusjegyek kiemelése.

5. évfolyam
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek
– A bécsi klasszikus zene
periodizáló
és
funkciós
gondolkodásának elmélyítése
nagyobb
lélegzetű
zenei
formákban.
–
A
romantikus
zeneirodalom
alaposabb
megismerése.
– Ismerkedés a XX. századi
zene néhány alkotásával.
–
A
tanult
magyar

A továbbhaladás feltételei
Tudja a tanuló a bécsi
klasszikus
és
romantikus
dallamokat
kotta
nélkül
stílusosan
énekelni,
szöveggel előadni (a tanár, a
csoporttárs
vagy
saját
zongorakíséretével).
Tudja a hangnemeket 6#, 6b
előjegyzésig.
Ismerje az oktávon belüli
hangközöket.
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népdalkincs bővítése.
– A többszólamú éneklés
hangsúlyosabb megjelenése.
Ismeretanyag
hallásfejlesztés

Hangközök:

és – Az előző évfolyamban
tanult
ritmusok
további
gyakorlása, alkalmazása.
– Nyolcad szinkópa és
tizenhatod
triola
és
változataik.
– Augmentálás– diminuálás.
– Klasszikus és romantikus
dalok,
duettek
megszólaltatása
kottakép
alapján.
– Az alterált fordulatok
megfigyelése.
– Az alterációk díszítő vagy
hangnemi szerepe.
–
Könnyű
klasszikus,
romantikus és XX. századi
dalok,
énekelhető
szemelvények,
kórusművek
megszólaltatása.
– A dó váltás alkalmazásának
elmélyítése.
– A tonalitás felbomlásának
megfigyelése.
– Az előző évfolyamokban
tanult hangközök ismétlése,
gyakorlása,
hallási
elmélyítése.
– A belső hangközhallás
intenzív fejlesztése, törekvés
a
szolmizáció
lassú,
fokozatos elhagyására.
–
A
szűkített
szeptim
hangköz, a nóna és decima
hangköz fogalma.
– Hangközmenetek éneklése,
szolmizálva, ábécés névvel.
–
A
hangközök
zenei
szerepének
megfigyelése
(alterációk és funkciók).
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Tudja a hármashangzatokat
és fordításaikat (a bővített
hármashangzatot
alaphelyzetben), valamint a
dominánsszeptim–
akkordokat
3#,
3b
hangnemekben elhelyezni.
Ismerje fel hallás után a dúr
és moll hármashangzatok
megfordításait, valamint a
dominánsszeptim–akkordot.
Ismerje a szűkített szeptim–
hangzat felépítését.
Tudjon – a tanultaknál jóval
könnyebb dallamot – lapról
olvasni.
Legyen képes a tanult
anyagnál könnyebb periódus
terjedelmű dallamot szólam
kiegészítésekkel
lejegyezni
funkciót
jelző
basszussal
együtt.
Tudjon megadott könnyű,
periódusterjedelmű dallamot
befejezni.
Ismerje
a
klasszikus,
romantikus kor fontosabb
zenei stílusjegyeit.
Tudjon
felsorolni
a
megismert zenei korokból
zeneszerzőket, műveket.
Ismerje a megtanult zenei
formák jellemzőit.
Tudja ismereteit a hangszeres
repertoárja elemzésére is
alkalmazni.
Az év végi vizsga ajánlott
anyaga
– A tanult zenei anyag
megszólaltatása
szép
énekléssel,
helyes
frazeálással.
– A műzenei szemelvények,
zenei
ismeretek
elsajátításának
bemutatása

Hangzatok:

–
Az
alaphelyzetű
hármashangzatok, a dúr és moll
fordítások
valamint
az
alaphelyzetű
dominánsszeptim
hangzat
(oldással
dúrban,
mollban)
további
gyakorlása,
hallási elmélyítése.
– A szűkített hármashangzat
megfordításainak
felépítése,
éneklése oldással dúrban.

– A szűkített szeptimhangzat
felépítése, éneklése oldással.
– A dúr és moll hangsor
fokaira
épített
hármashangzatok.
– A funkciós alaphangokra
építhető hármashangzatok.
Hangsorok:

–
Dúrok,
mollok,
vezetőhangok
6#,
6b
előjegyzésig.
– A modális hangsorok
elnevezésének,
alaphangjainak ismerete.

A formaérzék fejlesztése:

– Rendhagyó periódusok.
– Álzárlat.
–
Egyszerű,
két–
és
háromtagú klasszikus formák
éneklése, elemzése.
– A hangnemi kitérés és
moduláció
megfigyelése
(domináns vagy párhuzamos
hangnemek).
– A szonáta–, a variációs és a
rondóforma
ismétlése,
további
megfigyelése
nagyobb
lélegzetű
zeneművek tételeként.
–
A
formai ismeretek
mélyítése.

Zenei olvasás, írás

– Klasszikus periódusok,
egyszerű modulációs zenei
részletek
éneklése
szolmizálva,
dó
váltással,
alkalmi hangzókkal, ábécés
nevekkel.
–
Alterált
fordulatok
gyakorlása: lapról olvasással,
lejegyzéssel.
– Könnyű romantikus és XX.
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csoportos
és
egyéni
munkával.
– Egy klasszikus kisforma
elemzése
(csoportos
és
egyéni
munkával,
tanári
irányítással).
–
Stílusfelismerés hangzó
anyag alapján.

századi dallamok éneklése,
memorizálása, (pl. témák a
zenehallgatással
feldolgozott
művekből).
–
Műdalok
olvasása
hangszerkísérettel
(tanár,
esetleg
tanuló
közreműködésével).
– Két– vagy többszólamú
vokális
művek
különféle
hangszeres együttesekkel is.
–
Könnyű
periódusok
lejegyzése
funkciós
alsó
szólammal,
a
felső
szólamban egy–egy alterált
hanggal.
– Egyszerű, rövid XX.
századi tonális
dallamok,
dallamrészletek
írása
emlékezetből.
–
Hangzatok
lejegyzése
hallás
után,
felépítés,
felismerés kottaképről.
– Kánonok éneklése a
klasszikus
és
romantikus
korból.
Rögtönzés

– Dallamokhoz funkciójelző
alsó szólam éneklése.
– Egyszerű periódusok zenei
anyagának
variálása
a
klasszikus
művekben
előforduló zenei elemekkel
(késleltetés,
figuráció,
kromatika stb.).
–
Periódusok
rögtönzése
megadott támpontok alapján.

Zenehallgatás

– A zenei kifejezőeszközök
megfigyelése a romantikus
zenében.
– Új hangnemi rokonságok,
harmóniakapcsolatok, formai
bővítések.
–
A
programzene
eszközeinek felismerése: a
hangulati elemek előtérbe
kerülése, a zenekari hangzás
bővülése.
– Új hangszerek, hangszínek
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megjelenése.
– A programzene és a
társművészetek kapcsolata.
– A tonalitás felbomlása.
– A XX. századi zene
hangzásvilágának
megfigyelése
(pl.
impresszionizmus).
–
A
zenei
formák
változásainak megfigyelése.
–
Stílusfelismerések
zenehallgatás alapján.
– A hangközök, hangzatok
A zenei elemzési képesség funkciós jelentősége, zenei
fejlesztése
értelmezése
a
bécsi
klasszikus zenében.
–
Az
alapvető
zenei
összefüggések felismertetése
(ritmika, dallam, harmónia,
funkció, forma).
– A kisformák és a triós
forma
önálló
elemzése
kottakép (és hallás) alapján.
– Bartók Béla Mikrokozmosz
sorozatából
megismert
fordulatok megfigyelése (pl.
növekedés,
fogyás, pont,
vonal,
moll
és
dúr
bitonalitása stb.).
Zenei
ismerete

szakkifejezések

– Komplementer, osztinátó
ritmus.
– Modális hangsorok.
– A hangnemek rokonsága,
tercrokonság, enharmónia.
–
Tonalitás,
atonalitás,
bitonalitás.
–
Főhang,
váltóhang,
átmenőhang,
figuráció,
körülírás,
késleltetés,
előlegezés.
– A bővült periódusok: külső
és belső bővülés.
– Zárlatok (gyenge, erős,
stb), álzárlat.
– A szonáta– és a variációs
forma.
– A klasszikus szimfónia
tételrendje.
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– Az opera dramaturgiai
felépítése, zenei részei.
– A szimfonikus költemény.
– Tempó– és előadási
jelzések: az elsajátított zenei
anyaghoz kapcsolódóan.

6. évfolyam
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek
– A zenei élményanyag
bővítése.
– Betekintés a reneszánsz
zene művészetébe.
–
A
barokk
zene
stílusjegyeinek,
főbb
műfajainak,
zeneszerzőinek
alaposabb megismerése.
– További ismerkedés a XX.
századi zene hangzás– és
formavilágával, elsősorban a
folklórizmus
és
a
neoklasszicizmus
törekvéseivel (valamint
a
dodekafónia
és
más
irányzatokkal
a
csoport
képességeitől függően).
– A hat évfolyam műzenei és
népzenei
ismeretanyagának
ismétlése, rendszerezése.
– Az önálló elemzői munka
készségének fejlesztése.
Ismeretanyag
hallásfejlesztés

A továbbhaladás feltételei

és – Reneszánsz vokális és
hangszeres művek, barokk
áriák, táncformák, színpadi
betétdalok,
vokális
és
énekelhető
hangszeres
művek,
szemelvények,
énekes
megszólaltatása
kottakép alapján.
– A jellegzetes barokk
fordulatok
(komplementer
ritmika, hemiola – imitáció,
szekvencia,
ellenmozgás)
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Tudjon a tanuló kotta nélkül
öt
magyar
népdalt,
öt
reneszánsz,
barokk
vagy
klasszikus dallamot és egy
művet a XX. század könnyen
énekelhető
szemelvényeiből,
a megismert művek témáiból
(elsősorban Bartók Béla és
Kodály Zoltán műveiből).
A
megszólaltatás
legyen
zeneileg
pontos,
stílusos,
muzikális.
Ismerje a kvintkört, tudja a
hangsorokat
7#,
7b
előjegyzésig.
Tudjon
olvasni,
írni,
tájékozódni
5#,
5b
előjegyzésig.
Tudjon
egyszerű
barokk
vagy klasszikus periódust
lapról énekelni, kottakép,
vagy hallás után memorizálni
és lejegyezni.
Ismerje
a
hangközöket,
hármashangzatokat
és
fordításaikat.
Legyen
alapvető
stílusismerete a zenetörténeti
korokról.
Legyen
képes
önállóan
gyakorolni és tanulni.
Megszerzett tudását tudja
alkalmazni
a
hangszertanulásban.

megfigyeltetése, felismerése.
–
A művek
harmóniai
vázának
megszólaltatása
hangközmenetek,
hangzatmenetek éneklésével.
– Homofon és könnyű
polifon
többszólamúság
éneklése és kamarazene–
szerű
megszólaltatása
(a
tanulók
hangszeres
előadásában).
–
Kánonok
éneklése,
megszólaltatása
hangszerekkel is.
– A XX. századi művek
éneklése,
hangszeres
megszólaltatása, feldolgozása
során a pentatónia, a modális
hangsorok, egészhangú skála,
akusztikus
skála,
kvartépítkezés,
bitonalitás,
tizenkétfokúság,
cluster
megfigyelése, felfedezése.
Hangközök:

– A hangközök további
gyakorlása,
hallási
elmélyítése.
a hangközök
rendszerezése.
– A szűkített kvart fogalma.
– Az enharmónia.

Hangzatok:

– Az eddigiek gyakorlása,
elsősorban
hallási
elmélyítése.

Zenei olvasás, írás

–
Reneszánsz
zenei
szemelvények,
moduláló
barokk és bécsi klasszikus
dallamok olvasása.
– Könnyű XX. századi
szemelvények éneklése.
–
A zenei íráskészség
segítése
hallás
utáni
elemzésekkel.
–
Könnyű
barokk
és
klasszikus
kétszólamúság
lejegyzése hallás után.
–
Memorizálás
kottakép
valamint hallás után.
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Az év végi vizsga ajánlott
anyaga
– A tanult zenei anyag
megszólaltatása
szép
énekléssel,
helyes
frazeálással.
– A műzenei szemelvények,
zenei
ismeretek
elsajátításának
bemutatása
csoportos
és
egyéni
munkával.
–
Klasszikus
kisforma
elemzése
(csoportos
és
egyéni
munkával,
tanári
irányítással).
–
Stílusfelismerés hangzó
anyag alapján.

Rögtönzés

–
Dallam–
és
ritmus
kiegészítés.
– Adott dallamhoz funkciós
basszus éneklése.
–
Dodekafon
dallamok
szerkesztése,
komponálása
hangszeren.
– XX. századi effektusok
kipróbálása hangszeren.

Zenehallgatás

–
A
reneszánsz
zene
harmóniáinak,
szerkesztésmódjának
megfigyelése,
hangszereinek
bemutatása, felismerése a
hallgatott művekben.
– A régi barokk hangszerek
jellegzetes
hangzásának
megismerése.
–
A
barokk
zenekar
hangszerei. Continuo.
– A zenekar concertáló
szólamcsoportjainak
megfigyelése hallás után.
– A zenei dramaturgia az
oratórikus művekben.
– A barokk táncok a
szvitekben.
–
A
barokk
variáció
megfigyelése
zenehallgatással.
– A XX. század néhány
kiemelkedő
magyar
alkotásának
elemző
megismerése,
a
magyar
népzenei
elemek
megfigyelése e művekben.
–
A
zeneművészet
korszakainak
összefoglaló
rendszerezése.
–
Stílusfelismerések
zenehallgatás alapján.

Zenei
ismerete

szakkifejezések

– Hemiola, komplementer
ritmus.
–
Számozott
basszus,
continuo.
– Imitáció, tonális és reális
válasz. Fuga.
– Motetta, madrigál, mise.
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–
Tonalitás,
bitonalitás,
politonalitás.
–
Akusztikus
skála,
egészhangú
skála,
tizenkétfokúság, cluster.
– Szvit, opera, kantáta,
oratórium, korál, recitativo,
ária.
– A barokk versenymű.
concerto grosso, concertálás.
– A szvit és a barokk táncok
(allemande,
courante,
sarabande, gigue, menüett,
gavotte).
–
Barokk
variáció
(passacaglia,
chaconne,
folia).
– Tempó– és előadási jelek: a
zenei
anyaghoz
kapcsolódóan.
Zenei elemzési képesség

–
Az
alapvető
zenei
összefüggések
felismerése,
(ritmika,
dallam,
funkció,
harmónia, forma), a zenei
gondolkodás
és elemzési
képesség alakítása hallás és
kottaképi
megfigyelés
alapján.
–
Önálló
elemzés
(pl.
klasszikus
kis
formák
elemzése
lehetőleg
hallás
után,
nagyobb
lélegzetű
formák elemzése kottakép
alapján, tanári irányítással).

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után
„A” tagozat

Ismerje fel hallás után is kottaképről a tanult ritmusképleteket, metrumokat.
Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben (könnyebb alterációkban is) 4#,
4b előjegyzésig.
Ismerje a
 pentaton hangsorokat.
 a dúr és moll hangsorokat 5#, 5b előjegyzésig,
 a háromféle moll hangsort,
 a kvintkört.
Ismerje fel a művek hangnemeit hangszeres anyagához kapcsolódóan is.
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Legyen tájékozott a hangmagassági viszonyokban:
Tudja azonosítani a hangszeres tanulmányaihoz kapcsolódóan a tanult hangközöket,
hármashangzatokat és a domináns szeptim hangzatot, ismerje fel ezeket kottakép és hallás
alapján.
Ismerje a funkciós főakkordokat 4#, 4b előjegyzésig.
Tudja ezeket kottaképről azonosítani hangszeres anyagához kapcsolódóan is.
Ismerje a funkciós vonzást, a hangnemi kitérés és moduláció fogalmát.
Tudjon lejegyezni:
 rövid szótagszámú, tempo giusto magyar népdalt szöveggel,
 igen könnyű műzenei periódust funkciót jelző basszussal.
Legyen képes a fentieknek megfelelő nehézségi fokú dallamot lapról olvasni.
Ismerje és tudja kottaképről is azonosítani (hangszeres tanulmányaiban is alkalmazni):
 a magyar népzene stílusjegyeit,
 a periódus fogalmát,
 a kis formákat,
 a triós formát,
 a klasszikus szonátaformát,
 a rondót.
Rendelkezzék alapvető zenetörténeti tájékozottsággal: a tanulmányai során érintett
zenetörténeti korok, kiemelkedő zeneszerzők, műfajok ismeretével (elsősorban a barokk és a
bécsi klasszikus zenében).
Ismerje a leggyakrabban előforduló zenei kifejezéseket.
A művészeti alapvizsga követelményei
A vizsga részei
Írásbeli, és/vagy szóbeli vizsga
A vizsga feladatait az iskola választja ki az A) és B) feladatsor közül vagy a helyi pedagógiai
programja alapján hasonló követelményszintű feladatsort állít össze.
A vizsga tantárgya és időtartama
Szolfézs
Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc.
A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc.
A vizsga tartalma
„A" tagozat
Írásbeli vizsga
A/ Feladatsor
1. Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből; 4–5 kérdés a megismert, hangsorokra,
hangközökre, hangzatokra, formai ismeretekre, stílusokra vonatkozóan
2. Könnyű klasszikus periódus mindkét szólamának lejegyzése „keretes” diktálás alapján.
Az idézet 3/4 vagy 4/4–es lüktetésű, nem moduláló, nehezebb hangközlépéseket nem
tartalmaz, a felső szólamban könnyebb alteráció előfordulhat.
A tanulók számára adott: a kulcsok, az előjegyzés, a metrum, a kezdőhangok értékkel és
néhány „támpont”–hang.
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Az idézet zongorán tizszer hangozhat el.
3. Klasszikus zenei szemelvény elemzése hallás– és kottakép alapján. A tanuló számára adott
a mű kottaképe. A szemelvény (vagy mű) kis kéttagú, vagy háromtagú forma legyen. Az
elemzés szempontjai: hangnem, forma megállapítása, dallami, ritmikai, funkciós zenei
történések jelölése illetve felsorolása. A művet a tanár zongorán bemutathatja.
B) feladatsor
1. Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből; 4–5 kérdés a megismert, hangsorokra,
hangközökre, hangzatokra, formai ismeretekre, stílusokra vonatkozóan
2. Egy magyar népdal dallamának lejegyzése. A népdal új stílusú, négysoros, legfeljebb 8–
10–es szótagszámú, tempo giusto, izometrikus.
A tanulók számára adott a violinkulcs, az előjegyzés, a metrum és a kezdőhang értékkel.
A népdal tízszer hangozhat el a megadott abszolút magasságban, énekes előadásban.
3. Könnyű klasszikus zenei szemelvény elemzése hallás– és kottakép alapján. A tanuló
számára adott a mű kottaképe. A szemelvény vagy teljes mű: kis kéttagú, vagy háromtagú
forma. Az elemzés szempontjai: hangnem, forma megállapítása, dallami, ritmikai, funkciós
zenei történések jelölése illetve felsorolása. A művet a tanár zongorán bemutathatja.
Mindkét feladatsorhoz ajánlott feladatlap készítése.
Szóbeli vizsga
1. Memoriter anyag:
A vizsgázó
 tudjon előadni öt népdalt,
 ismerje a dalok legfontosabb stílusjegyeit;
 tudjon
megszólaltatni
öt
műzenei
szemelvényt
szóló
hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező),
 ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit.

énekléssel

vagy

2. A vizsgán a tanuló elemezzen egy választott hangszeres darabot, amellyel kapcsolatban a
vizsgabizottság kérdéseket tehet fel a hatodik évfolyam követelményei alapján. Kottáról a
tanulónak kell gondoskodnia.
A vizsga értékelése
Az írásbeli vizsga értékelése
 A feladat helyes megoldása, a válaszok pontos, világos jelölése
 dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak.
 Az elemzési szempontokra adott válaszok teljessége, helytállósága, a jelölések
pontossága.
A szóbeli vizsga értékelése
 a választott zenei anyag élményszerű megszólaltatása
 általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei
szakkifejezések ismerete),
 zenetörténeti tájékozottság,
 stílusismeret,
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 formai ismeretek,
 tájékozódás a zenei műfajok között.
Továbbképző évfolyamok
„A” tagozat
7. évfolyam
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek
– A zenei élményanyag
bővítése, a zenei készségek
további fejlesztése.

A továbbhaladás feltételei

–
A régi
európai
műzene
megismerése a gregoriántól a XVI.
század vokális művészetén keresztül
a kora barokkig.
– A középkor világi zenéje.

–
A
reneszánsz
zene
fénykora.
– Az opera keletkezése.
– A két – (és több) szólamú
éneklés zenei élményének
megteremtése.
– Nevelés az értékes zene
szeretetére,
tudatos
zenehallgatásra.
Ismeretanyag, hallásfejlesztés.

– A gregorián és reneszánsz kottakép
(kulcsok, ütemjelzők).

–
Gregorián
dallamok
éneklése szolmizálás nélkül,
hangzókkal.
– Trubadur, Minnesänger
dalok, chansonok.
–
Könnyű
két–
és
háromszólamú
reneszánsz
kórusművek
éneklése,
szólamainak memorizálása.
– A homofon és polifon
szerkesztésmód
megfigyelése.
– Az imitáció, a reális és tonális válasz.
–
Kodály
Zoltán
reneszánsz
stílusban komponált pedagógiai
műveinek megszólaltatása.

– A reneszánsz stílusjegyek
megfigyelése.
–
Kvintpárhuzamok,
alaphármashangzat sorozatok
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Tudjon a tanuló három
gregorián dallamot önállóan,
két reneszánsz kórusművet és
két művet Kodály Zoltán
pedagógiai
műveiből
éneklőtársakkal
zeneileg
igényesen előadni.
Ismerje a kvintkört.
Tudjon könnyű egy– vagy
kétszólamú modális részletet
hallás után leírni.
Tudjon
harmóniai
fordulatokat elemezni.
Ismerje a feldolgozott zenei
korszak
legfontosabb
stílusjegyeit,
műfajait
és
zeneszerzőit.
Az év végi vizsga ajánlott
anyaga
– A tanult zenei anyag
megszólaltatása
szép
énekléssel,
helyes
frazeálással.
– A műzenei szemelvények
elemzése csoportos és egyéni
munkával
az
elsajátított
stílusjegyek alapján.

éneklése.
–
Modális
dallamok
transzformálása.
– A hangközök ismétlése,
hallási elmélyítése.
– Új hangközök elsajátítása:
duo– és tredecima.
– A modális hangsorok
megismerése, a jellegzetes
hangközök kiemelése.
–
Modális
fordulatok
megfigyelése, éneklése.
–
Plagális
zárlatok
megszólaltatása.
– Memóriafejlesztés: témák,
rövidebb
zenei egységek
éneklése, memorizálása, írása
emlékezetből.
–
Jellemző
szólammozgások
hallás után is.

hangzások,
követése

– Reneszánsz kórusművek
szerkesztésmódjának
megfigyelése.
– Stílusjegyek összegyűjtése.
Zenei szakkifejezések

– Melizma.
– Motetta, mise, carol,
anthem.
– Madrigál, korál, zsoltár.
– A gregorián mise állandó részei.

– Recitatívó, ária, continuo.
– Plagális zárlat.

– Tempó– és előadási jelek: a
zenei
anyaghoz
kapcsolódóan.

8. évfolyam
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek
– Zenei élményanyaggyűjtés
a barokk kor zenéjéből.
–
A
stílus
alapos
megismerése, elsősorban J.
S. Bach és G. F. Händel
alkotásai alapján.

A továbbhaladás feltételei
Tudjon a tanuló öt barokk
dallamot (témát) énekelni
zeneileg
igényes
megszólaltatással.
Tudjon
két
kétszólamú
barokk művet, vagy barokk

– A zenei készségek elmélyítése.
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–
A
zenei
áttekintési
képesség fejlesztése.
– Nevelés az értékes zene szeretetére.
Ismeretanyag, hallásfejlesztés

Rögtönzés

– A barokk hangszeres
műfajok áttekintése.
– A barokk variáció (folia,
chaconne, passacaglia).
– Az oratórium.
– Barokk áriák, dalok
hangszerkísérettel,
duettek,
kórusrészletek,
korálok
megszólaltatása
énekléssel,
memorizálással.
–
A
barokk
harmóniafordulatok ismerete,
elemzése,
felismerése
kottáról.
–
A
barokk
műfajok
jellegzetes
stílusjegyeinek
megismerése,
kiemelése,
megszólaltatása
(komplementer ritmika és
dallam;
szekvencia,
motorizmus, dinamika stb.).
– Az invenció és a fúga
felépítésének
megfigyelése,
elemzése.
– Téma, szólambelépések,
ellentéma. Hangnemváltások.
– Imitáció, reális, tonális
válasz.
– Zenei részletek éneklése,
memorizálása,
megszólaltatása
hangszerekkel is.
– Kánonok.
–
Többszólamú
énekgyakorlatok.
– Könnyű barokk dallamok
lapról
olvasása
alkalmi
hangzókkal, ábécés nevekkel.
– Zenei írás (hallás vagy
kottakép
memorizálása
alapján)
igen
könnyű
kétszólamú barokk homofon
és
polifon
műrészletek
lejegyzése.
–

Imitáció,

reális,
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tonális

jellegű
énekgyakorlatot
éneklőtársakkal előadni (pl.
Kodály:
15
kétszólamú
énekgyakorlataiból).
Tudja a barokk concertálás, imitáció, fúga,
tonális és reális válasz fogalmát.

Tudjon
egyszerű
barokk
dallamot
lapról
énekelni,
memorizálni.
Tudjon
egyszerű
harmóniamenetet kottaképről
elemezni.
Tudja
helyesen írni és
kiejteni a zeneszerzők nevét,
műveik címét.
Legyen képes elmélyíteni, alkalmazni új
ismereteit a zenei összefüggések, formák,
stílusjegyek felismeréséhez.

Legyen
képes
ismereteit
hangszeres
tanulmányaiban
is alkalmazni.
Az év végi vizsga ajánlott
anyaga
– A tanult zenei anyag
megszólaltatása
szép
énekléssel,
helyes
frazeálással.
– A műzenei szemelvények
elemzése csoportos és egyéni
munkával
az
elsajátított
stílusjegyek alapján.

válasz
rögtönzése.
Zenehallgatás

szerkesztése,

– Válogatás az ajánlott zenehallgatási
anyagból a jellegzetes ritmikai, dallami,
harmóniai fordulatok– műfajok, stílusjegyek
hallási megfigyeléséhez.

–
A barokk
billentyűs
hangszerek
hangszínének
megismerése.
– Barokk zene meghallgatása
eredeti
hangszerek
megszólaltatásával is.
– A fúga témák belépésének
megfigyelése.
– Oratórikus művekben a
szereplők
dramaturgiai
megfigyelése.
Zenei szakkifejezések ismerete

– Barokk táncok, a szvit
tételei.
– Variációk: chaconne, folia,
passacaglia.
–
Concertálás,
concerto
grosso, continuo.
– Korál.
– Mise, oratórium, kantáta,
opera.
– Fúga.
– Ellentéma.
– Dux, comes.
– Modulációs irányok.
– Rokon hangnemek.
– Számozott basszus.
– Tempó– és előadási jelek: a
zenei
anyaghoz
kapcsolódóan.

9. évfolyam
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek
– A bécsi klasszikus zene
ismereteinek
áttekintő
ismétlése, elmélyítése.
–
Élményanyaggyűjtés
a
romantikus zene alkotásaiból
a jellegzetes stílusjegyek és

A továbbhaladás feltételei
Tudjon a tanuló öt bécsi
klasszikus
és
romantikus
dallamot stílusosan, zeneileg
igényesen előadni.
Tudjon
két
romantikus
duettet vagy kórusrészletet
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műfajok,
kiemelkedő
zeneszerzők munkásságának
megismerésével.

éneklőtársakkal
megszólaltatni.
Ismerje a romantikus stílus
főbb
műfajait és azok
jellemzőit

– A zenei készségek elmélyítése.

–
A
zenei
áttekintési
képesség fejlesztése.

Ismerje fel kottakép alapján a
modulációs irányokat.

– Nevelés az értékes zene szeretetére,
tudatos zenehallgatásra.
Ismeretanyag és készségfejlesztés

Ismerje a szeptimakkordokat
alaphelyzetben, valamint a
dominánsszeptim fordításait.
Tudjon
igen
könnyű
romantikus dallamot lapról
olvasni,
memorizálni
és
lejegyezni.
Ismerje és tudja helyesen írni
és kiejteni a romantikus
zeneszerzők nevét és főbb
műveik címét.

–
A
klasszikus
zene
stílusjegyeiről, műfajairól, a
zeneszerzők
munkásságáról
tanultak
összefoglaló
ismétlése.
–
Klasszikus
dalok,
operarészletek,
romantikus
dalok, duettek, hangszeres
darabok
részleteinek
éneklése kottaképről.
Legyen képes elmélyíteni, alkalmazni új
–
A hangnemi kitérés, ismereteit a zenei összefüggések, formák,
stílusjegyek felismeréséhez.
moduláció
hallási
elmélyítése:
éneklése, Az év végi vizsga ajánlott
gyakorlása szolmizálva dó– anyaga
váltással.
– A tanult zenei anyag
– A hármashangzatok és a
szép
dominánsszeptim
fordításainak megszólaltatása
helyes
éneklése és a hallás utáni felismerés énekléssel,
gyakorlása.
frazeálással.
–
A
szeptimhangzatok – A műzenei szemelvények
éneklése ábécés nevekkel, elemzése csoportos és egyéni
hangnemekben.
munkával
az
elsajátított
– A zárlattípusok éneklése stílusjegyek alapján.
felbontva
memorizálása,
hallás utáni felismerése.
– Az összetett autentikus
zárlat megfigyelése.
– A váltóhangok, kromatika.
Késleltetés, előlegezés.
–
Jellegzetes
alterált
akkordok
hangzási
megfigyelése
(a
csoport
képességei szerint).
– Jellegzetes hangközök a
harmóniákban (pl. bővített
szext).
– A dallam és harmónia
szerves
összefüggéseinek
megfigyeltetése.
– Klasszikus (főként moduláló) periódusok
lapról olvasása, ábécés nevekkel is.

– Könnyű hangközmenetek,
hangzatmenetek
éneklése,
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lejegyzése.
– Romantikus fordulatok, oldások
hangközmenet–,
illetve
hangzatmenetszerű megszólaltatása
– énekléssel, elsősorban ábécés
nevekkel, alkalmi hangzókkal és
lehetőség szerint zongorával is.
– Romantikus műdalok, duettek,
tercettek,
könnyű kórusművek
szimfóniarészletek megszólaltatása
hangszeres
és
énekes
előadásban.(tanári
közreműködéssel).

– A tercrokon fordulatok, az
enharmonikus moduláció, a
lebegő tonalitás hallási és
kottaképi
megfigyelése,
éneklése,
megszólaltatása
kottakép alapján (hangszeren
is).
– A belső hallás fejlesztése,
törekvés
a
szolmizáció
fokozatos elhagyására.
–
Könnyű
egy–
és
kétszólamú
dallamok
lejegyzése
–
mindkét
stílusból – a dallamírás
különböző lehetőségeivel (pl.
keretes írás).
– Periódus (bővült, esetleg
moduláló) lejegyzése könnyű
funkciójelző basszussal (a
csoport
képességétől
függően).
– A romantikus műfajok
jellemzői.
– Zenei formák ismerete: a
kiválasztott,
hallgatott,
feldolgozott
zeneművek
alapján
(szimfonikus
költemény,
rapszódia,
versenymű,
nyitány,
karakterdarabok
jellegzetességei)
Rögtönzés:

– Periódus–előtagra utótag,
esetleg
moduláló
utótag
rögtönzése.
–
Moduláló
periódusok
alsószólamának szerkesztése,
rögtönzése.
–
Hiányos
dallamok
kiegészítése.
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–
Dallamhoz
szerkesztése.
Zenehallgatás

kíséret

– Egy bécsi klasszikus
szimfónia és egy opera (vagy
oratórikus mű) feldolgozása.
– A funkciós forma– és
harmóniavilág
fokozatos
fellazulásának
megfigyelése
hallás után is.
– A nemzeti romantikus zene
sajátos
zenei
kifejezőeszközeinek
megfigyelése hallás után.
–
Hangszerelés,
új
hangszerek. A romantikus
zenekar.
– Hangulatok, érzelmek
hangszeres művekben

kifejezése a

– Az új zenei formák
megfigyelése hallás után.
Zenei
ismerete

szakkifejezések

– Zárlattípusok.

– Előlegezés, késleltetés.
– Álzárlatok.
– Lebegő tonalitás.
– Dalciklus.
– Szimfonikus költemény.

– Rapszódia.
– Programzene.

– Tempó– és előadási jelek: a
zenei
anyaghoz
kapcsolódóan.

10. évfolyam
Fejlesztési
feladatok, Tartalom
tevékenységek
– Élményanyaggyűjtés a XX.
század zenéjéből.
– Ismerkedés a XX. század
zenéjének főbb irányzataival,
stílusjegyeivel,
néhány
kiemelkedő
zeneszerző
alkotásával.
–
A
zenei
áttekintési
képesség fejlesztése.
– Az „értő” zenehallgatás
kialakítása.

A továbbhaladás feltételei
Tudjon a tanuló tíz művet
Bartók Béla és Kodály
Zoltán
műveiből
(önálló
énekléssel),
kórusműveiből,
énekgyakorlatiból
(éneklő
társsal, társakkal) zeneileg
igényesen előadni.
Tudjon három zenei részletet
más XX. századi vagy
kortárs
zeneszerzők
műveiből.
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Ismeretanyag
készségfejlesztés

és –
Énekelhető
egy
és
többszólamú
szemelvények
feldolgozása kottakép alapján
énekléssel,
alkalmi
hangzókkal, ábécés nevekkel
(különös
figyelemmel
Kodály Zoltán többszólamú
énekgyakorlataira és Bartók
Béla
Mikrokozmosz
füzeteiből
néhány
darab
(részlet) megszólaltatására).
–
Dallamvariánsok,
dallamfordítások
megfigyelése, éneklése.
– A tonalitás fogalmának
változásai.
– A kitüntetett szerepű
funkciók elhalványulása és
megszűnése.
– Bitonalitás, politonalitás.

Ismerje az impresszionizmus,
a
folklorizmus,
a
dodekafónia
és
a
neoklasszicizmus
irányzatát,
képviselőit és jelentősebb
alkotásaikat.
Tudjon könnyű XX. századi
dallamot lejegyezni.
Zenei
ismereteit
tudja
alkalmazni zenehallgatáshoz,
hangszeres
darabjainak
megfogalmazásához.
Ismerje a legfontosabb tempó
és előadási jeleket.

Az év végi vizsga ajánlott
anyaga
– A tanult zenei anyag
megszólaltatása
szép
énekléssel,
helyes
frazeálással.
– Néhány XX. századi skála és – A műzenei szemelvények
akkordformáció megfigyelése, éneklése,
elemzése csoportos és egyéni
ismerete a csoport képességei szerint)
az
elsajátított
– Az egészhangúság, az munkával
stílusjegyek
akusztikus
skála,
a ismeretek,
alapján.
dodekafónia,
a
skálamodellek
fogalmának
elsajátítása.
– Az aleatória, a hangfürt
(cluster) fogalma.
– Clusterek megszólaltatása
énekléssel, hangszerekkel.
–
Az
aranymetszés
megfigyelése.
–
Könnyű Bartók– és
Kodály–dallamok lejegyzése
keretes
vagy
folyóírással
(vagy memorizálás alapján).
– A belső hallás folyamatos
továbbfejlesztése: a hangköz
és hangzathallás erősítése a
XX.
századi
művek
megszólaltatásához.

Rögtönzés

–
A
XX.
századi
komponálási
technikák
kipróbálása énekléssel és
hangszerek bevonásával.
–
Reihe,
hangfürtök
komponálása.
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–
Skála
szerkesztése.
Zenehallgatás

Zenei szakkifejezések ismerete

modellek

– A különböző irányzatok
főbb
zenei
jegyeinek
megfigyelése.
– A XX. századi zene
partitúráinak megismerése.
–
Tonalitás,
politonalitás,

atonalitás,

bitonalitás,

– Akusztikus és egészhangú
skála. Dodekafónia. Reihe.
– Skálamodellek.
– Téma. Fordítások: tükör,
rák, ráktükör.
–
Tengely,
polaritás,
értelmezés a kvintkörön.
– Aranymetszés.
– Komplementer technika.
– Tempó– és előadási jelek: a
zenei
anyaghoz
kapcsolódóan.

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után
„A” tagozat
Ismerje és tudja alkalmazni – az alapfokon tanultakon túl – a zenehallgatási anyagban,
hangszeres darabjaiban és a tanult készségfejlesztési anyagban előforduló ritmuselemeket és –
képleteket.
Ismerje a dallamhangok szerepét, tudja ezeket zeneileg értelmezni (melizma, főhang,
váltóhang, átmenőhang– késleltetés stb.)
Rendelkezzék biztos tájékozódó képességgel a relatív és abszolút rendszerben 7#, 7b–
előjegyzésig.
Tudja a művek hangnemét megállapítani.
Ismerje
 a kvintkört,
 a hétfokú hangsorokat.
Ismerje
 az egészhangú skálát,
 az akusztikus hangsort,
 a modellskálákat.
 a hármashangzatok és fordításaik valamint a négyeshangzatok felépítését
 a dominánsszeptim hangzat fordításait (oldásokkal).
Ismerje fel a funkciókat hallás után,
 a hangnemi kitérést és modulációt – kottakép alapján.
 a romantika hangzásvilágának jellegzetességeit: alterációk, tercrokonság.

242

Ismerje
 a tonalitás felbomlásának elvét,
 a bi– és a politonalitást,
 a Reihe–t.
Tudja
 a dodekafónia,
 az aranymetszés,
 a cluster fogalmát.
Legyen ismerete a legfontosabb zenei szerkesztésmódokról.
Rendelkezzék zenetörténeti áttekintő képességgel.
Ismerje a zenei korokhoz kapcsolódó legfontosabb zenei formákat és műfajokat.
Ismerje fel a főbb zenetörténeti korok stílusjegyeit, jellemző műfajait, formáit.
Tudja ezeket néhány társművészeti alkotással összekapcsolni.
Tudjon hallás után lejegyezni
 könnyű klasszikus periódust, funkciót jelző basszussal,
 könnyű romantikus dallamot, vagy szemelvényt.
 lapról olvasni a fentiek nehézségi fokának megfelelő dallamot.
Ismerje a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseit.
Az általános követelményeken túl
Rendelkezzék a tanuló
 olyan zenei áttekintőképességgel, melynek birtokában önállóan meg tudja oldani a
képesség–készség szintjének megfelelő zenei feladatokat,
 kialakult zenei ízléssel és ítélő képességgel.
Tudja a tanuló a megszerzett tudását mind a zeneművek elemzésében, mind hangszeres
előadásában önállóan, tudatosan alkalmazni.
A művészeti záróvizsga követelményei
A vizsga részei
Írásbeli, és/vagy szóbeli vizsga
A vizsgán az iskola az alábbi feladatsort használja, vagy helyi pedagógiai programja alapján
hasonló követelményszintű feladatsort állít össze.
A vizsga tantárgya és időtartama
Szolfézs
Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc.
A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc.
A vizsga tartalma
Írásbeli vizsga
„A” tagozat
1. Egyszólamú barokk vagy romantikus dallam lejegyzése. Az idézet átlagos zenei
mondat/periódus hosszúságú, egyszerűbb hangnemi kitérést tartalmazhat. A tanuló számára
adott a kulcs, az előjegyzés, a metrum és a kezdőhang. Az idézet nyolcszor hangozhat el.
2 Egy rövid terjedelmű barokk vagy romantikus mű elemzése.
A tanuló számára adott a mű kottaképe. Az elemzés szempontjai: a formai felépítés és a
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stílusra jellemző jegyek ismertetése.
Szóbeli vizsga
„A” tagozat
1. Periódus terjedelmű dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy
hangnévvel; az idézet tartalmazzon változatos ritmikai és dallami fordulatokat, hangnemi
kitérést, esetleg modulációt.
2. A vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül tizenöt népdalt, és ismerje azok legfontosabb
jellemzőit; tudjon énekelni öt műzenei szemelvényt (társasének, hangszerkíséretes darabok a
reneszánsztól a XX. századig) éneklőtársakkal, ill. hangszerkísérettel (saját kíséret nem
kötelező), ebből hármat kotta nélkül, és ismerje az énekelt darabok legfontosabb jellemzőit.
Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia.
A vizsga értékelése
Az írásbeli vizsga értékelése
 A feladat helyes megoldása, a válaszok pontos, világos jelölése
 dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak.
 Az elemzési szempontokra adott válaszok teljessége, helytállósága, a jelölések
pontossága.
A szóbeli vizsga értékelése
 a választott zenei anyag élményszerű megszólaltatása
 általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei
szakkifejezések ismerete),
 zenetörténeti tájékozottság,
 stílusismeret,
 formai ismeretek,
 tájékozódás a zenei műfajok között.
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4. AZ ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK,
SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK
KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI.
Iskolai taneszközök

Nyomtatott taneszközök
Tankönyvek

Tanulmányi
segédletek

Egyéb taneszközök
Tanulói eszközök
(füzetek, ceruzák,
vonalzók stb.)

Oktatást segítő
eszközök
(szemléltető,
kísérleti eszközök,
térképek, számítógépek,
AV eszközök
stb.)

tanulói
tanári
(feladat- és szöveg- (szótárak, kégyűjtemények,
zikönyvek,
munkafüzetek,
egyéb szaktémazáró feladatkönyvek
lapok stb.)
stb.)
a beszerzés a beszerzés
költségeit
költségeit
-az iskolai
-az iskolai
tkv-támotkv-támogatáson túl- gatáson túla szülők
a szülők
fedezik.
fedezik.

a beszerzés
költségeit
a nevelők
(szakkönyvtámogatás),
ill. az iskola
fedezi.

a beszerzés
költségeit
a szülők
fedezik.

a beszerzés költségeit
az iskola fedezi.

A tantárgyak oktatásához szükséges taneszközöket a függelékben található
programok, valamint a leendő tankönyv, illetve a taneszközlista tartalmazzák.
A taneszközök kiválasztásának elvei:
 Azokat a tankönyveket rendeljük meg,
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tantárgyi

 amelyek tudományosan és pedagógiailag megalapozottak;
 amelyeket hivatalosan tankönyvvé nyilvánítottak, azaz szerepelnek az országos
tankönyvjegyzékben;
 amelyek a tantárgyak tanterveihez (tantárgyi programokhoz) illeszkednek és kézi
könyvet is kínálnak;
 amelyek - a szülők, a családok anyagi helyzetének ismeretében – viszonylag
elfogadható áron megkaphatóak.
 Fontosnak tartjuk, hogy
 a tankönyv legyen vonzó, figyelemfelhívó, szép kivitelezésű, és időtálló;
 az egyes tantárgyak tankönyvei egymásra épüljenek.
 A helyi tankönyvcsomagok részét képezik azok a könyvek, amelyek a tantárgyi
programok alapján egy-egy helyi sajátosságot tükröző egységhez készülnek
(irodalomtanítás, stb.).
 A tankönyvek, taneszközök kiválasztása a szakmai munkaközösségekben történik,
biztosítva az egyéni szabadság lehetőségét.
Arra törekszünk, hogy mindenki a személyiségéhez, egyéniségéhez közelebb álló
tankönyveket választhassa. Ugyanakkor - a képzési szakaszok egymásra épülését is
figyelembe véve - tantárgyanként, valamint évfolyamonként konszenzus alapján
születnek meg a döntések.
 A tankönyv-választást megrendelés előtt az iskolaszék minden év januárjában
véleményezi.
 Egy-egy új tanévben a nevelő-oktató munkához szükséges tankönyvekről és
taneszközökről az azt megelőző tanév végén - minden év májusában osztályfőnöki
órákon a gyerekeket, szülői értekezleten a szülőket tájékoztatjuk.
 A szükséges taneszközök listája évfolyamonként
megtekinthető helyen - kifüggesztésre kerül.

-

a

nyári szünidőben

is

 Egy-egy tanévben használt tankönyveket - amennyiben a tanuló nem ragaszkodik
hozzá és a tankönyv több évben is használható - a könyvtár összegyűjti és
évfolyamonként rendszerezve megőrzi, a legrászorulóbbaknak a következő tanévben
ingyen biztosítja.
 A tankönyv-választást a
megelőzően - felülvizsgálja.

nevelőtestület

tanévenként

-

a

Tanulmányi segédletek és taneszközök a néptánc tanszakon
Népi játék – néptánc
Szentpál Márta: Gyermektáncok Bp. 1982 NPI
Kiss Áron: Magyar Gyermekjáték Gyűjtemény Bp. 1891
Magyar néprajz VI. Népzene - néptánc - népi játék Akadémia Kiadó 1990
Magyar népzene tára I. Gyermekjátékok Akadémia Kiadó Bp.
Megy a gyűrű vándorútra 1-2. Bp 1982
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tankönyvrendelést

Pécsiné Ács Sarolta: Népi gyermekjátékok Kalocsa környékén
Martin György: A magyar körtánc és európai rokonsága, Akadémia Kiadó Bp. 1979
Magyar néptánc-hagyományok, szerkesztette: Lelkes Lajos Zeneműkiadó Bp. 1980
A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya, Szerkesztette: Felföldi László - Pesovár
Ernő Planétás Kiadó Bp. 1997
Pesovár Ernő: A magyar páros táncok, Planétás Kiadó Bp. 1997
Lázár Katalin: Népi játékok, Planétás Kiadó Bp. 1997
Az oktatást segítő anyagok
A Néptáncos Szakmai Ház hangzó- és videó anyagai,
A Magyar Tudományos Akadémia néptánc filmarchívuma
Eredeti gyűjtések melléklete
Foltin-Karcagi-Neuwirth-Salamon: Játék és tánc az iskolában I-IV.o.
Kötetei: Motívumfűzések, Játékok, Játékfűzések, Tanmenet NSZH-MMI
Falvay Károly: Ritmikus mozgás, énekes játék Bp. 1990
Forrai Katalin: Ének az óvodában Bp. 1974.1990
Lázár Katalin: Énekes, táncos népi gyermekdalok tanítása MTF
A Néptáncos Szakmai Ház hangzó- és videó anyagai
Kazetták:
Hangfelvételek néptánc oktatáshoz (Bácska, Délalföld,
Moldva, Szatmár, Szék, Székelyföld).

Dunántúl,

Rábaköz,

Mezőség,

Videokazetták:
Eredeti felvételek (gyűjtések…), illetve a különböző tájegységekről készült módszertani
kazetták.
Folklórismeret
Andrásfalvy Bertalan: Néprajzi alapismeretek, Bp. é. n.
Balassa Iván - Ortutay Gyula: Magyar néprajz, Corvina kiadó Bp. 1979.
Dömötör Tekla: Magyar népszokások, Corvina kiadó Bp. 1983.
Magyar Népzene Tára I. Gyermekjátékok Bp. 1951. II. Jeles napok Bp. 1953.
III. Lakodalom Bp. 1955-56.
Magyar Néprajz V. Népköltészet Bp. 1988. VII. Népszokás - Néphit - Népi vallásosság Bp.
1990.
Tátrai Zsuzsanna - Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások, Planétás kiadó
Bp. 1997.
Dömötör Tekla: Régi és mai magyar népszokások Bp. 1986.
Filap Antal - Kósa László: A magyar nép táji-történeti tagolódása Bp. 1975.
Katona Imre: Magyar népművészeti-néprajzi útikalauz Bp. 1990.
Kerényi György: Magyar énekes népszokások Bp. 1982.
Ajánlott irodalom:
Andrásfalvy Bertalan: Néprajzi alapismeretek Bp. é. n.
Bálint Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd Bp. 1976.
Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium I-II. Bp. 1977.
Balogh Júlia: Szent Mihály havától Kisasszony haváig Győr, 1996.
Barsi Ernő: Néprajz az általános iskola kezdő szakaszában Bp. 1992.
Diószegi Vilmos: A pogány magyarok hitvilága Bp. 1978.
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Dömötör Tekla: A magyar nép hiedelemvilága Bp. 1981.
Magyar Népzene Tára I. Gyermekjátékok Bp. 1951.
Magyar Népzene Tára II. Jeles napok Bp. 1953.
Magyar Népzene Tára III. Lakodalom Bp. 1955-56.
(Különös tekintettel az I. kötet bevezetőjére)
Magyar Néprajz V. (Népköltészet) Bp. 1988.
Magyar Néprajz VII. (Népszokás, Néphit, Népi világosság) Bp. 1990.
Ortutay Gyula: Magyar népköltészet Bp. (több kiadás mint szöveggyűjtemény)
Tátrai Zsuzsanna: Leányélet Bp. 1994.
Ujvári Zoltán: Farsangi népszokások Debrecen, 1991.
Tánctörténet
Ajánlott irodalom
Vályi Rózsi: a táncművészet története: Zeneműkiadó Bp. 1969.
Pesovár Ernő: A magyar tánctörténet évszázadai, Népművelési Propaganda Iroda Bp.
Kinetográfia
Ajánlott irodalom:
Sz. Szentpál Mária: A mozdulatelemzés alapfogalmai Bp. 1967. 1978.
Sz. Szentpál Mária: Táncjelírás (Lábán-kinetográfia)
I. kötet 1964. 1976.
II. kötet 1969.
III. kötet Bp. 1973.
Lányi Ágoston: Néptánc olvasókönyv Bp. 1980.

5. MAGASABB ÉVFOLYAMÁRA LÉPÉS
FELTÉTELEI





A tanév folyamán a foglalkozásokon való részvétel.
A félévi nyílt tanítási órán és az év végi vizsgán való részvétel.
A tanév követelményének való megfelelés.
A térítési- és eszközhasználati díj befizetése, a személyes használatban lévő
eszközök tanév végi leadása.

Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a
magatartás és szorgalom értékelésének elveit tanszakonként jelöltük meg, illetve a 7.
fejezetben.
A tanulók minden évfolyamon félévi nyílt tanítási órán és év végi vizsgán adnak számot
tudásukról. A vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik.
A minősítésre, osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt.
Félévkor: A tanult anyag (játékok, eredeti táncok, technikai gyakorlatok) bemutatása, biztos
ismerete, improvizálás.
Év végén: A tanult játékfűzés, koreográfia színpadi bemutatása.
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Elméleti: - A memoriter szöveg- és dallamanyag folyamatos kikérdezése.
Egyes tárgykörök lezárásakor írásbeli beszámoltatás.
A tanuló évközi és félévi előmeneteléről értékelést a különböző tantárgyak szaktanáraitól kap
a tanulmánykísérő füzetébe. A szaktanár az előírt követelmények teljesítésének mértékében, a
tanuló egyéni képességeinek figyelembe vételével, az oktatás objektív tényezőinek
elemzésével hozza meg értékelő döntését.
Az év végi előmenetelt az évfolyamnak megfelelő tantárgyak szaktanárainak javaslatára a
vizsgabizottság állapítja meg, amely a bizonyítványban jelenik meg. A kollektív döntéskor is
figyelembe kell venni a fentiekben felsorolt tényezőket.
A magatartás és szorgalom értékelése főleg a főtárgyhoz (népi játék, néptánc) kötődik. Az
értékelésnek a hiányosságokra való rávilágításon túl az egyéniségben rejlő pozitív
tulajdonságok, feltárására kell figyelemmel lennie. Jelentős szerepe van az érdeklődés
fenntartásában, a motiválásban, az aktivizálásban. A törvény által meghatározottak mellett
kiemeli a téma fontosságát az a tény, hogy mind a diákok, szülők, mind a pedagógusok
számára fontos az, hogy tudja mennyi munkát és milyen minőségben végzett. Nagy
motivációs erő az értékelés - legyen az szóbeli, írásbeli, történjen 1-5-ig történő skálával,
szöveggel...stb. -, ha megalapozott és korrekt.
Az értékelésnek szerves része az ellenőrzés azért, hogy megbízható, lényeges, pontos
információt szerezzen a pedagógus a nevelési-oktatási folyamatról, ezt követi az információk
elemzése, viszonyítás a követelményekhez, célokhoz. E két dolog csak együtt teljes értékű.

6. KÉPZÉS RENDJE
Képzési idő: 12 év (maximálisan)
A képzés szakaszai (tagolódása)
1. előképző:

2 év,

2. alapfok:

6 év,

3. továbbképző: 4 év.
Tanszakok:
Vonós és tekerő tanszak:
Előképző / alapfok / továbbképző

népi hegedű: 2 + 6 + 4 év

népi brácsa: 2+ 6+4 év
népi bőgő/cselló: 2+6+4 év
Fúvós tanszak :
népi furulya: 2 + 6
Pengetős tanszak:
citera: : 2 + 6 + 4 év
Ütős tanszak:
népi ritmus hangszerek: 2 + 6
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A csoportalakítás szempontjai:
A jelentkezők számának függvényében lehet homogén vagy heterogén a csoport.
A képzés kimenetei
a)művészeti alapvizsga: az alapfok befejeztével,
b)művészeti záróvizsga: a továbbképző befejeztével.
Művészeti alapvizsgát a másik művészeti iskolából átvett növendékeknek kell tenniük első
ízben, a továbbhaladás feltételeként.

7. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK
1. A nevelő-oktató munka tárgyi feltételei
2 db csoportos és egyéni oktatásra egyaránt alkalmas tanterem asztalokkal, székekkel,
kottatartóval, kottavonalas táblával. Hangversenyteremként használjuk a 150 fő befogadására
alkalmas tornatermet, amely megfelelő világítással és hangtechnikával rendelkezik.

Hangszerek:
12 db hegedű
1 db cselló
1 db bőgő
5 db furulya
Tárgyi eszközök:
 CD-lejátszó
 videokészülék 2 db,
 TV készülék,
 -ötvonalas tábla, mágneses tábla,
 írásvetítő, diavetítő, scanner,
 laptop
 nyomtató
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 álló tükör 2 db, (oktatási helyenként)
 metronóm 1db,
 kottatartó 2db,
 mikrofon 1 db,
 erősítő berendezés
 tanári asztal 2db,
 tanári szék 2 db,
 tanulói szék 16 db,
 tanulói asztal (2 személyes) 8db
Könyv és hangtár: népzenei gyűjtések, lemezek, kottakiadványok, zenei szakkönyvek.
A nevelő-oktató munka tárgyi feltételei a helyiségek, azok berendezési tárgyai és a tanszakok
speciális taneszközei mindenben megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.
2. A nevelő-oktató munka személyi feltételei
Az intézmény alapfokú zeneművészeti ág nevelő-oktató munka feladatait 1 fő főállású
pedagógus látja el, táncművészeti ágon 2 fő áttanító tanár.
Végzettség: tanárképző főiskola, ének-zene – népzene tanár.
A tanszakon a szolfézs oktatást ének-zene szakos vagy szolfézs szakos pedagógus végzi.
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