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Módszertani útmutató 
a 4. osztályos zenei nevelés tankönyvhöz 

 
 

Bevezető 
 

2007 október-novemberében jelent meg a „Zenei nevelés” tankönyv, mely a magyar 
tannyelvű alapiskolák negyedik osztálya számára íródott. Ez az tankönyv szerves folytatása az 
első három évfolyam számára megjelent tankönyveknek, mely egyben lezárja az alsó tagozatos 
évfolyamot, de mellette előkészíti a felső tagozat számára meghatározott tantervben szereplő 
ismeretanyagot egyaránt.  

A negyedik évfolyam tehát meghatározó mérföldkő a gyermek iskolai élete során. 
Lezáródik a 4-éves zenei nevelési ciklus, miközben újabb ismeretanyaggal bővül tudásuk, 
elmélyülnek az eddigi ismeretek, amelyeket a megelőző három év során tanultak.  
A szisztematikus neveléssel a gyermekek megtanultak szépen énekelni, zenélni, hangszereket 
használni, zenére mozogni és zenét hallgatni.  

A gyermekek esztétikai érzéke is ugrásszerűen fejlődött, s további feladatunk, hogy eddigi 
ismeretiket, tudásukat megfelelően bővítsük, szélesítsük, zene iránti érdeklődésüket továbbra is 
fenntartsuk a változatos zeni tevékenységek segítségével. 

Ebben az évben is érvényes mindaz, amit már az előzőekben javasoltam.  
A tankönyvben feldolgozott zenei anyag nagyon széles körű, tehát a tanárnak ismételten 
lehetősége van ebből meríteni, kihagyni, esetleg hozzátenni. Fontos viszont, hogy a Tanterv által 
előírt tananyagot a tanítási év során elsajátítsák a tanulók. Az éneklés, mint zenei tevékenység 
még mindig uralja a tanítási órák jelentős részét. A magyar népdalok mellett rokon népek 
dalaival, illetve más népek népdalaival, zenéjével is megismerkednek a tanulók. Bőven találunk 
javaslatot a zenehallgatásra, melyek többségében instruktív jellegűek. A hallásfejlesztés, új zenei 
kifejezések, újabb dallamhangok, hangkészletek bővítik az eddigi ismeretanyagot, illetve 
szisztematikusan készítik fel a gyerekeket a felső tagozatba lépésre s a tanulmányok zökkenő-
mentes folytatására.  

Boldogsággal töltene el, ha az új, 4. évfolyamos tankönyvet szívesen és eredményesen 
használnák tanárkollégáim és s diákok, ha a zenei nevelés órák felüdülést jelentenének mind  
a gyermekeknek, mind pedig a pedagógusoknak, s remélhetőleg ez a rövid útmutató ugyanúgy 
segítségükre lesz majd, mint az előző évek során.  
 
 
 

 Jó munkát és további sikereket kíván a pedagógusoknak és diákjaiknak egyaránt: 
 
 
          A szerző 
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1. Rész  
 
1.1. Zenei nevelés az alapiskolák 4. osztályában 

 

Fő céliktűzéseink a 4. évfolyamban, ahogy a Szlovák Oktatási Minisztérium által 
elfogadott és 2001-ben kiadott zenei nevelés tenterv is megfogalmazza:  

 

„A negyedik évfolyam összefoglalja a tanulók zenei ismereteit. Elmélyíti a tananyag 
tartalmát, továbbfejleszti a tanulók zenei alkotóképességét. Ebben az évfolyamban is 
énekközpontú oktatás folyik.”  

 

A negyedik osztály számára írott zenei nevelés tankönyv összeállításához alapul vettem az 
eddigi ismeretanyagot, a még ismeretlen zenei elemeket, kifejezéseket, saját népi hagyo-
mányainkat, illetve rokon és más népek zenéjét, dalanyagát.  

A tankönyv és az útmutató együttesen töltik be azt a feladatot, hogy az ének, és a zenei 
tevékenységek a tanító és a tanulók mindennapos szükségletévé, valamint a kapcsolatteremtés 
állandó eszközévé váljanak. Az útmutató három részből áll.  

Az első rész általános meghatározásokat, leírásokat tartalmaz a 4. osztályos zenei nevelés 
céljairól, módszereiről, a zenei anyag felépítéséről, a zenei tevékenységekről. 

A második rész részletesen foglalkozik a negyedik osztályos zenei nevelés tankönyv 
tartalmával, a feladatok megoldási lehetőségeivel, valamint használati útmutatást nyújt a pe-
dagógusok számára a zenetanításhoz.  

A harmadik rész-ben találhatóak a „FELADATLAPOK”, melyeknek összeállításánál 
ismét figyelemmel kísértem a tankönyv zenei anyagának sorrendjét, az új zenei elemek 
elsajátításához, gyakorlásához szükséges lehetőségeket, valamint a zenei írás-olvasás 
készségének fejlesztéséhez használható feladatokat.  

 
1.2. Zenei anyag 
 

A 4. osztályos ének-zene órák tananyaga szervesen kapcsolódik az előző évfolyamokban 
elsajátított ismeretekhez. Az előző évek során főként gyermekdalok, játékdalok, egyszerűbb 
népdalok szolgáltak az éneklés megszerettetése alapjául. A negyedik évfolyam, mintegy 
kiegészítése, lezárása, összegzése az alsó tagozat tananyagának, ismertszerzésének, viszont 
fontos, hogy kellően felkészítse a gyermekeket a további tanulmányokhoz, előkészítse és 
zökkenőmentessé tegye a felső tagozatba lépést. 

A tankönyvben felsorakoztatott, kiválogatott dalok hozzásegítenek az új ismeretanyag 
jobb elsajátításához, s az élményszerű tanuláshoz. A negyedik évfolyam dalanyagát túlnyomó 
többségben magyar népdalok, valamint rokon-, és más népek dalai alkotják. A dalok 
hangkészlete bővülő tendenciát mutat, és megfelelnek ezen korosztály életkori sajátosságainak.  

Az értékes zene kiválasztása mindig fontos kritérium.  
A tankönyv: 

 

 3 Népi gyermekjátékot   / 12, 19, 22, old./ 
 5 Gyermekdalt   /9, 10, 16, 26, 57, old./ 
16 Magyar népdalt   / 4, 21, 23, 32, 34, 36, 38, 42, 43, 44, 46, 50, 52, 54, 58, 60, old./ 
 1  Műdalt /29, old./ 
15 Verset, népi mondókát  /5, 16, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 38, 41, 47, 49, 55, 56, 57, old./ 
 5 Alkalmi, vagy szokás-
dallamot   

/24, 27, 28, 49, 56, old./ 

 6 Szlovák dalt   /14, 16, 20, 31, 48, 58, old./ 
11 Rokon- és más népek 
dalait 

/6 mari npd, 11 mari-cseremisz, 18 orosz, 40, 55 német, 62-olasz, 64 
osztrák, 66 francia, 68 német, 69 lengyel, 70 cseh, old./ 

22 Zenehallgatásra szánt 
művet   

/3, 9, 14, 17, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 37, 40, 41, 42, 52, 57, 63, 65, 67, 68, 
69, 70, old./     

tartalmaz. 
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A tankönyvben felsorakoztatott dalok segítségül szolgálnak az újabb ritmikai és dallami 
elemek tökéletesebb elsajátításához: éles és nyújtott ritmus /ti-táj, táj-ti/, hármas ütem, a tááá 
/félhang ponttal/ érték és szünetjele, a fa, alsó, illetve felső ti dallamhangok és helyük a vo-
nalrendszerben. A pentaton hangkészlet után a dó- és lá-pentakordon, hexakordon keresztül  
a teljes hétfokúságig jutnak el a tanulók elméleti ismereteikkel.  

A tananyag alaposabb elsajátítása, az írásmódok gyakoroltatása érdekében ismételten 
ajánlom a tankönyvhöz készített feladatlapokat, melyek valójában ötletként, mintaként szol-
gálnak a pedagógus kreativitásához.  

Az állandó ismétlés szerves része legyen minden tanítási órának, hiszen ezáltal 
tökéletesebben elsajátítható az új ismeretanyag, valamint könnyebben kapcsolhatóak össze a már 
régen megismert, s az újonnan tanult zenei elemek, tananyagok.  
 
1.3. Zenei tevékenységek 

1.3.1. Éneklés 
 

Az ének, mint a legtermészetesebb zenei megnyilatvánulás, illetve második anyanyelv  
a harmadik évfolyamban is központi szerepet tölt be az oktató-nevelő munka során. Célunk, 
hogy a tanulók a lehető legtöbb gyermekdalt és népdalt sajátítsák el, és próbáljanak azonosulni 
ezek tartalmával, esztétikai üzenetével. A gyermek-, és népdalok kiindulópontként funkcionálnak  
a zenei tevékenységek egyre tökéletesebb végzéséhez.  

Első osztálytól kezdve vezessük a gyermekeket a tiszta éneklésre, intonálásra, mellyel 
hallásukat is fejlesztjük. A dalokat kifejezően tudják előadni azok tartalmának, hangulatának 
megfelelően. Az esztétikai élmény megszerzéséhez fontos a pedagógus példamutató, pontos 
előadása is.  

A közös éneklésnek társas, illetve közösségi érzést mélyítő hatása van. Az együtténeklés, 
a többiekhez való alkalmazkodás közelebb hozza egymáshoz a gyer-mekeket és növeli 
felelősségérzetüket is. Ragadjunk meg minden lehetőséget az éneklésre. A muzikalitás, 
énekkészség és hallás hatékonyabb fejlesztése érdekében sokkal gazdaságosabb a rövidebb ideig 
tartó gyakoribb zenei foglalkozás. Ha tehetjük, tehát még a harmadik osztályban is inkább heti 
két félórás egységben tanítsuk a zenét.  

Tovább fejlesszük a helyes éneklési szokások kialakítását: a helyes test- és fejtartás, 
tiszta, puha hangindítás, könnyed, nem kiabálós éneklés, tiszta, érthető szövegmondás, farzeáló 
éneklés. A hangképzés tökéletesítésére nemcsak a dalok éneklése, hanem a légző és artikulációs 
gyakorlatok is alkalmazhatóak. Ebben az évben már bevezethetjük a dalokhoz kötött hang-
fejlesztő gyakorlatok végzését is.  

Az év folyamán bővítsük hangterjedelmüket, próbáljanak már néhány dinamikai 
árnyalattal énekelni, figyeljenek  tanítójuk kézjeleire /beintés, kitartás, befejezés.../, vegyék át  
a megadott tempót.    

Mindig igyekezzünk biztosítani az énekléshez szükséges feltételeket: kiszellőztetett 
terem, többször állítsuk fel a gyerekeket az énekléskor, ügyeljünk a helyes testtartásra, 
követeljük meg a helyes kiejtést..., emellett nagy gondot fordítsunk a gyermekhangok védelmére, 
hangápolásra is. 

Ebben az évfolyamban a dalok betanítására már jóval több módszert alkalmazhatunk, s 
nagyobb hangsúlyt fektethetünk a többszólamú éneklés fejlesztésére gyakorlatok, egyszerű 
feldolgozások, kánonok segítségével. Mindig alkalmazzuk a szólamcserét és egyénileg, vagy 
kisebb csoportokban is énekeltessük a gyerekeket.  

Az mozgás az énekés velejárója legyen! A játékdalokat mindig játsszuk el, amely 
felüdülés, kikapcsolódás agyermekek számára. Gyermekdalokhoz, népdalokhoz is kapcsoljunk 
mozgást: ez lehet ez az egyenletes járás, táncos motívumok egyszerű lépésekkel, forgás párban, 
egyedül, stb... Fontos tehát az, hogy a gyermekek a zenei nevelés órák során állandó mozgásban 
legyenek. 
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 Az éneklés hangulatának fokozása érdekében használjunk különféle ritmus-, vagy 
dallamhangszereket. Erre találunk elehendő példát a tankönyvben, de a gyerekek is találhatnak ki 
ritmus, esetleg dallamkíséretet a dalokhoz.  
 ...”Az iskolában úgy tanítani az éneket, hogy ne gyötrelem, hanem gyönyörűség legyen a 
tanulóknak, s egész életre beoltsa a nemesebb zene szomját...” 
 

1.3.2. Készségfejlesztés 
 

A zenei nevelés tulajdonképpen készségfejlesztés. Nem elég csupán ismereteket nyújtani, 
de ezeket az ismereteket kellő gyakorlással készséggé, szokásokká kell érlelni. A zenei nevelés 
tanításakor három fázist kell megkülönböztetni: 

• az előkészítő időszakot, 
• a tudatosítást, és 
• a gyakorlást. 

Ügyeljünk arra, hogy a tudatosítás adott témakörökön belül csupán egy alkalommal, míg 
a többi folyamatosan több órán át történjék.  

 
Az előkészítő időszakban tanítsunk 3-4 olyan dalt, amelyben szerepel az új ritmikai, vagy 

dallami elem, amellyel még a tanulók nem találkoztak. Ezeket  a dalokat a lehető legpontosabban 
énekeljék a gyerekek, kapcsoljunk hozzájuk ritmusgyakorlatokat, mozgást, s a lehető 
legváltozatosabb módon gyakoroltassuk. 

A tudatosításhoz ismételni kell azon dalokat, amelyekből kiindulunk és levezetjük az új 
zenei elemet. Ez történhet megfigyeléssel, szemléltetéssel, érzékeltetéssel... Majd fogalmazzuk 
meg, és nevezzük meg az ismeretlen elemet.  

Mindig ismert anyagból induljunk ki, majd többszöri gyakorlás után ismeretlen 
szövegkörnyezetben is legyenek képesek a gyerekek felismerni a már megtanult zenei elemet. A 
gyakorlás útján válnak az ismeretek készségekké. A gyakorlást játékos formában történjék, a 
lehető legváltozatosabb módon.  

 
1.3.3. Mozgáskészség fejlesztése 
 

 A zene érzékelése, illetve az élményszerzés az alsó tagozatban gyakran párosul 
mozgással, amelyek kezdetben spontán reakciók. A mozgás alapját a ritmus határozza meg, 
amelyre elsőként reagálnak a gyerekek.  
 A zenei mozgás fejlesztésének célja elsősorban, hogy fejlessze a gyerekek 
mozgáskoordinációját, s a mozgás segítségével gyorsabban legyenek képesek felfogni a zene 
üzenetét. Tanulják meg a mozgás segítségével megérezni a zene lüktetését, hangsúlyait és a zene 
kifejezőeszközeit. Vezessük a gyerekeket olyan irányba, hogy a zene által a bennük 
felgyülemlett érzelmeket, érzéseket, elképzeléseket legyenek képesek kifejezni mozgás 
segítségével.  

A mozgás képezheti a kommunikáció tárgyát is, s ehhez az improvizációs készség is nagy 
segítség.  

Az alsó tagozaton ismertessük meg a tanulókkal a néptánc egyszerű alapelemeit, lépéseit, 
esetleg tegyenek különbséget más népek táncszokásai között. 

A mozgás továbbra is szolgálja a kikapcsolódást és relaxációt. Kiváló a feszültség 
oldására is, amely gyakran jelentkezik a gyerekeknél az iskolában eltöltött hosszas idő miatt.  

A gyermekjátékdalok eljátszásától a dallam vonalának mozgással való kifejezésén 
keresztül az egyszerű tánclépésekig minden beletartozik a zenei órán történő mozgáskészség 
fejlesztéséhez. A mozgáselemek elsajátíthatók a tanár bemutatása által, egyszerű utánzással, 
magasabb szinten már leírt utasítások alapján, vagy a gyerekek improvizációs képességeit 
kihasználva, közös egyeztetéssel.  
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A tankönyv feladatai útmutatóként vannak jelen. Ezek mintájára találhatunk ki újabb 
mozgáselemeket, feladatokat, hogy a gyerekek aktívan vegyenek részt az órán, s az állandó 
mozgás serkentse őket.  
 
1.3.4. Zenehallgatás 
 

 A zenehallgatás szerves része az iskolai énekóráknak. Ide tartozik valamilyen zenemű, 
vagy részlet meghallgatása, hangszer, vagy egyszerűbb karakterdarab élő bemutatása, de a 
pedagógus mintaszerű éneklése is.  

Célunk, hogy zenei élményhez juttassuk tanulóinkat, s ezáltal kialakítsuk bennük az 
igényt a zenehallgatásra, az értékes zene iránti érdeklődésre.  

A harmadik osztályban már az egyes zenehallgatási darabok szerkezetét is vizsgálhatjuk, 
figyeljék meg az azonos, ismétlődő részeket, visszatérést, az ellentéteket, vagy variáviós részeket.  

Legyenek képesek tanulóink a zenehallgatás végeztével saját érzelmeiket, benyomásaikat 
megfogalmazni, vagy kifejezni rajzzal... Ismerjék meg dióhéjban a zeneszerző elképzeléseit, és 
tudjanak róla néhány mondatot /a legfontosabb információkat/.  

A tudatos zenehallgatásra való nevelés valójában három körbe osztható: 
• Előkészítés, amit az első két évfolyamban már abszolváltunk 
• A zene kifejezőeszközeinek értelmezésére való nevelés – állandóan alkalmazzuk 

a zenei tevékenységek során. Leghatásosabb a dalok elemzése, motívumok, 
sorszerkezetek egymáshoz való hasonlítása, a dalok karakterének, hangulatának  
megállapítása a szöveg szempontjából... 

• A zenehallgatási darabok legjellemzőbb kifejezőeszközeinek minél részletesebb 
értelmezése a zeneszerző szemszögéből egyaránt. 

 Tartsuk be a zenehallgatás fázisainak módszertani lépéseit: motiváció, 1. teljes hallgatás – 
a hangulat és jelleg megállapítása, 2. hallgatás újabb megfigyeltetési szempontok a zenemű 
szerkezetére, 3. komplex értékelése, megbeszélése a műnek, vagy részletnek. Ismételjék a tavaly 
tanult hangszerek hangját, hangtípusokat, zenei részleteket, s erre kapcsolódjanak az új 
zenahallgatási részletek. 

Minél több lehetőséget teremtsünk koncertlátogatásra, a darabok élő előadásának  
meghallgatásra.  
 
1.3.5. Hangszeres játék 
 

 A hangszeren való játék nagyobb aktivitásra serkenti a gyerekeket, s a pedagógusra is 
inspirálóan hat. A gyerekek átérzik a közös, összehangolt munka fontosságát, s hogy mindenki 
értékes egyede a kollektívának, csoportnak. Emelett olyan tapasztalatokra tehetnek szert, 
amelyre más tevékenységek során nem nagyon adódik alkalom.  

A tanuló fizikai kapcsolatba kerül a hangszerrel, megfoghatja, érezheti, kitapasztalhatja 
hangját, megtanulja kezelését, s azt, hogy a lehettő legszebb hangon szólaltassa meg. Ez a te-
vékenység nagyobb teret nyújt az aktív részvételre azon tanulók számára is, akik éneklési 
készsége még nincs olyan fejlett szinten, mint az átlagé, viszont jó ritmusérzékkel, inprovizációs 
készséggel rendelkeznek. 

A zeneóra során történő hangszerjáték fó célja, hogy bővítse a gyerekek zenei 
képességeit, javítsa ritmusérzéküket, fejlessze a memóriát. Az ének, mozgás és hangszer 
összekapcsolásával egy komplex zenei „előadás” megszólaltatása. Később önálláóan is legyenek 
képesek egy adott hangszer jellegét megfigyelve ritmus-, vagy dallamosztinatot kapcsolni a 
dalokhoz. Saját használatra is készítsenek hangszereket, amelyek néha hangulatosabbá teszik az 
adott dalt.  

Minden gyerek kapjon lehetőséget az önmegvalósításra. Tanulják meg, hogy még a leg-
egyszerűbb hangszernek is van értéke, és épp olyan fontos, mint a többi.  

Hangszereket kapcsolhatunk a gyermekjátékokhoz, gyermekdalokhoz, használhatjuk 
ritmusjátékra, utánozhatunk velük különféle hangokat, zajokat, kombinálhatjuk őket a test-
hangszerekkel...  
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Körültekintően válasszuk ki mindig az általunk, vagy a gyerekek által használt hang-
szereket. Ne használjunk mindig mindent, figyeljünk az adott dal hangulatára, vagy a feladatra. 
 
1.4. Értékelés 
 

 A zenei nevelés órák elsődleges célja, hogy megfelelő zenei élményekhez juttassuk 
tanulóinkat, bővítsük zenei ismeretanyagukat, formáljuk zenei ízlésüket és alakítsuk 
személyiségüket a zene által.  
 Nagyon sok iskola és tantestület döntött úgy, hogy a nevelési tárgyakat nem jeggyel 
értékelik. Ez esetben viszont még nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a szóbeli értékelésre. 
/Természetesen a szóbeli pozitív értékelés, dícséret, vagy akár útbaigazítás mindenkire 
egyformán vonatkozik.  
Az értékelésünk során a következő szempontokat vegyük figyelembe: 

• pozitív értékelés – mely során elsőként mindig azt dícsérjük, hogy a tanuló mit tud, 
s csak ezután mutatunk rá kellő pedagógiai és pszichológiai mértékkel hiányos-
ságaira, serkentve őt a további munkára 

• egyéni hozzáállás – a tanulókat mindig az ő képességeikhez mérten értékeljük, nagy 
hangsúllyal kiemelve egyéni fejlődésüket, illetve igyekezetüket 

• önértékelés – a tanulókban fejlesztenünk kell azt a készséget, hogy ne csak 
társaikat, de saját magukat is optimálisan, kellő egészséges kritikával legyenek 
képesek értékelni 

• nyitott értékelés – abból kell kiindulnunk, hogy minden egészséges gyermek 
zeneileg fejleszthető, bár ennek szintje függ a belső adottságaiktól, illetve azoktól a 
környezeti hatásoktól, amelyek iskolás előtti korban érték, s ez meghatározhatja 
további fejlődésének tempóját és szintjét. 

Kövessük figyelemmel minden tanulónk zenei fejlődését, serkentsük őket a megfelelő 
motivációval, és maximális szaktudásunkkal vezessük őket a zene csodálatos birodalmába.  
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2. rész 
A 4. osztályos zenei nevelés tankönyv tartalma 

 
Szeptember 
 
3. oldal:  Balázs Árpád- A mi iskolánkban  

 
Cél: Ismerkedés az új tankönyvvel, kezdő, hangulatkeltő dal meghallgatása, esetleg a vezető 

szoprán szólam éneklése, dalismétlés a gyerkek választása szerint. 
 

Elevenítsük fel az előző évfolyamok során tanultakat: szép énekléshez szükséges testtartást, 
szövegmondást, levegővételt, kedvenc dalok, játékok... 

Az 1. feladatlap segítségünkre lehet az előző évben tanult dalok felelevenítésére /1.-es pont/, 
illetve a tanult ritmusértékek átismétlésére /3-as pont/. 

 
4–5. oldal:  Kiugrott a gombóc  

A pentaton hangkészlet ismétlése     (CD) 
  

Cél: Ismert dallamhangok helye, illetve a ritmusértékek ismétlése és gyakorlása játékos 
formában 

 A népdal közös éneklése 
 

Az órát kezdhetjük bármilyen népdallal az előző évfolyamból, majd feleleveníthetjük a 
népdallal kapcsolatos tudnivalókat. A Kiugrott a gombóc kezdetű népdalt hallás után tanítsuk, 
hiszen a -fa- dallamhangot csak ebben az évben tanulják a gyerekek. A dalt tegyük érdekessé – 
bábok, hangszerek segítségével, vagy énekeltessük az egyes versszakokat kis csoportokban, 
esetleg egyénenként. 

Az ötös feladatban ismert dalok rövid motívumai találhatók betűkottás formában /Itt ül egy 
kis kosárba, Hopp, Juliska, Volt nekem egy kecském/, melyek felismeréséhez segítséget 
nyújtanak az illusztrációk, és a szolmizált éneklés. Csak a könyvben feltüntetett motívumok 
alapján gyűjtsék össze közösen a dallamhangokat, s helyezzék el azokat a zeneházikóban. /2. 
feladatlap 1-es pont/. 

Az 1. feladatlap ismétlő jellegű. Írásban is megoldható a TK.8-as pontja alatt feltüntetett 
vers ritmizálása. 

 
6–7. oldal:  Egy kis malac – mari népdal 

Dó-, és la-pentaton hangkészletek 
 
Cél:  Daltanulás kottaképről  
  Dallamhangok ismétlése ismert dalok alapján 
 

 A tanórát kezdjük ismert pentaton hangkészletű dalok ismétlésével, amelyeket a gyerekek is 
könnyen éneklik szolmizálva. Példaként vehetjük 7. oldalon lévő négyes feladatot, hiszen az ott 
felsorakoztatott dalok mindegyike pentaton /Száll a madár, Hej, vára, vára, Kinyílt a rózsa, Hej, 
Jancsika/. A kiválasztott dalt, vagy dalrészleteket ne csak kézjelekkel szolmizáljuk, hanem 
kezünket –mint vonalrendszert– használva „írjunk és olvassunk”! A dallamokat d-dó szerint 
mutogassuk el, amivel az új dalt is előkészítjük. 
 Hívjuk fel a figyelmet a dó- és la-pentaton közti külömbségre, esetleg kottázzák le azt a 2. 
feladatlapra, majd gyűjtsenek dalokat egyik, illetve másik csoporthoz. Nagyon fontos a 
Tudjátok-e? megjegyzés, hiszen az új dal nem tartozik sem a dó-, sem a la-pentaton 
csoportjába.  
 
8–9. oldal:  A zene világnapja 
   Dalismétlés, zenehallgatás     (CD)   
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Cél: Önálló munka, információ gyűjtése a zene világnapjával kapcsolatban – rádió, tévé-
műsorok, internet... 

Daltanulás betűkottáról 
 

Óra elején ismételjünk pentaton hangkészletű dalokat, majd a kellő szolmizációs 
gyakorlatok után tanuljuk meg közösen a 9. oldalon található pentaton dallamot /Kodály-Buba 
éneke/. A dallamra énekeljük rá az alul feltüntetett szöveget. /Ezt a dalt anyák napján is 
felhasználhatjuk/ 

Ezután beszéljünk az ünnepről, a világnapokról, rendszerezzük, ki milyen információt 
szerzett. Megoldható feladat a 2. feladatlapon. /az interneten megtalálható – „Világnapi 
kalendárium” cím alatt/ 

 

 magyar kultúra napja......................jan. 22............................................... 
 a béke világnapja............................jan. 31............................................... 
 a színházi világnap......................márc. 27............................................... 
 a Földünkért világnap.....................okt. 21............................................... 
 a költészet napja.............................ápr. 11................................................ 
 az állatok világnapja........................okt. 4................................................. 
 víz világnapja...............................márc. 22............................................... 
 emberszeretet világnapja.................ápr. 8................................................ 

 

Olvassunk idézeteket más zeneszerzőktől is, majd hallgassunk részletet valamely 
zeneműből. Javaslatként szerepel Kodály Zoltán – Galántai táncok c. zenekari műve, de az előző 
években meghallgatott műveket is feleleveníthetjük.  

Készítsünk faliújságot, vagy osztálykoncertet e nap tiszteletére! 
 

Október 
  

10–11. oldal:  Őszi ének       (CD) 
  Ág, ág kicsi ág 
 
Cél: Őszi dalok éneklése  

A pentatónia ismétlése, gyakorlása 
 

A tanóra elejét kezdhetjük a 10. oldalon ajánlott dalcsokorral, amivel megteremthetjük az 
őszi hangulatot. A dalcsokor harmadik dalának /Csengő szól/ részlete a 11. oldal 9. feladatában is 
megtalálható. Ezen feladat megoldása igényes, inkább jó képességű csoportoknak, gyerekeknek 
ajánlott, viszont egyszerűsíthető is. A kottakép alapján felismerik a dalt, majd átismétlik. A 
második szólam ügyesebbekkel megtanítható, de megoldható úgy is, hogy a pedagógus énekli 
csupán a második szólamot, esetleg hangszeren hozzájátsza. Ha a pentaton hangkészletnél 
maradunk, akkor a 11. oldalon lévő mari-cseremisz dallamot tanítsuk meg. Ha csak az írást, 
kottázást szeretnénk gyakorolni, akkor a betűkottás dallamot a 3. feladatlapra kottáztathatjuk.  

Az Őszi ének című gyermekdalt mindenképpen hallás után tanítsuk. Ezzel a dallal akár az alsó ti 
dallamhangot is előkészíthetjük. Ebben az esetben rögtön folytatható a munka a TK 18. oldalán, 
majd ezt a részt átvéve térhetünk vissza a dó-pentakord hangkészletű dalokhoz /TK12-17/. 
 
12–13. oldal:  Kiolvasó 

  A „fa” dallamhang 
 
Cél: A fa dallamhang tudatosítása ismert dalrészletek segítségével 
 

Az óra elejére beéneklésnek, ismétlésnek válasszunk olyan dalokat, amelyekben 
megtalálható az új dallamhang /lsd. 4. pont/. Figyeltessük meg a dalok zárómotívumait, rajzoljuk 
a levegőbe, érzékeltessük mozgással a dallam fokozatos ereszkedését.  
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Az új dal rövid, három azonos dallamsora – motívuma van, így könnyen és gyorsan 
megtanítható. A dal zárómotívuma megegyezik a Tekeredik a kígyó  kezdetű dal 
zárómotívumával. Szolmizált éneklésnél először dúdolva énekeljük az ismeretlen hangot, majd 
nevezzük meg, mutassuk a pontos kézjelét és helyettesítsük be az új szolmizációs hang nevét. A 
hangkészletet önállóan is kitölthetik a gyerekek a 4. feladatlapon. 

Az ismert dallamokat, vagy kiválasztott motívumokat dallamkirakón is elhelyezhetjük.  
 

14–15. oldal:  Zeleň sa mi borovienka     (CD/) 
      A fa dallamhang gyakorlása 
 

Cél: A fa dallamhang gyakorlása ismert és új dalok segítségével 
 

Ezen a tanórán szenteljünk figyelmet a fa dallamhang gyakorlására. Ismételjük az előző órán 
elhangzott dó-pentakord hangkészletű dalokat. Példaként vehetjük a 14/4-es pontban feltüntetett 
szlovák népdalokat /Maličká som, Zahrajte mi muzikanti/, vagy a 15/1, illetve 3-as pontokban 
feltüntetett  /Láttál-e már valaha, Most viszik../ kezdetű dalokat.  

A Maličká som népdalt már az 1. osztályban megtanulták a gyerekek, azóta minden 
évfolyamban valamilyen módon vissza-visszatér. Feltehető, hogy a gyerekek nagyon jól ismerik 
és tudják ezt a dalt, így képesek hibátlanul elszolmizálni is. Ha erre alapozunk, akkor az ismert 
dal hiányos kottaképét ki is tölthetik az  5. feladatlap 1. pontában. 

A feltüntetett dalokat, vagy részleteket szolmizáljuk közösen, kézjelezzük, majd kezünkön 
mutogassuk el F-dó szerint, esetleg dallmikarót is használhatunk. Ezzel előkészítjük az új dal 
kottából való megtanítását. Az új dal is F-dó-ban van lekottázva. Ha ez még nehézkesen menne, 
akkor is válasszunk valamilyen jelrendszerről való daltanítási formát – kézjel, betűkotta... 
Figyeltessük meg a hangkészletet, majd nevezzük néven. 

Kössük csokorba a három szlovák népdalt és énekeljük el. Az óra végén hallgassuk meg E. 
Suchon művét kétféle feldolgozásban, s a hallottakat közösen elemezzük /külömbségek, 
hangszerek, műfaj.../  

 
16–17. oldal:  A jó barát      (CD) 

  Prokofjev – Péter és a farkas -részletek /ZH/ 
 

Cél: Az új dal kottaképről való megtanítása 
 Új hangszerek megismerése ismert zenemű segítségével 
 

Az órát kezdjük ismétléssel, a fa dallamhang gyakorlásával. Készségfejlesztés, kellő 
szolmizáció után rátérhetünk a dal tanítására. A dal záró motívuma már ismerős a gyerekek 
számára, azonkívül a 2. és 3. motívum azonos. Ezekre a tulajdonságokra vezessük rá a 
gyerekeket, ők fedezzék fel mindezt. 

Állapítsák meg a hangkészletet! 
Ügyesebb csoportoknál a 16/5, 6-os pont végig megoldható, de a két feladatot nem kell 

szervesen összekapcsolni. Foglalkozhatnak az órán csak a ritmizálással, s a végén a pedagógus 
érdekesség képpen elénekelheti a dalt. 

Az óra második felében foglalkozzunk a részleteiben már ismert zenés meével, illetve 
szereplőivel. Ismételjük közösen a szerplőket, s az öket megjelenítő hangszereket, majd 
egészítsük ki a szereplők sorát a nagypapával és vadászokkal – fagott, üstdob. Az 5. feladatlap 
2-espontja tökéletesen megfelel az ismétlésre. 
 
November 

 
18–19. oldal:  Áll egy ifjú nyírfa      (CD) 

      Az alsó ti 
Hej, váralja – gy.játék 
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Cél: Az orosz népdal éneklése 
 Az új dallamhang tudatosítása 
  

Kezdjük az órát dalcsokorral. Válasszunk olyan dalokat, amelyekben megtalálható az új 
dallamhang: /Kis kece lányom, Őszi ének, Két karajcáros dal, Megfogtam egy szúnyogot, Még 
azt mondják.../ 

Vegyük ki a dalok legjellegzetesebb motívumait, majd énekeljük és rajzoljuk a levegőbe a 
dallam vonalát. Figyeltessük meg az új hang helyét, majd nevezzük néven és tanítsuk meg 
helyesen annak kézjelét. Fogalmazzák meg önállóan a gyerekek az új hang helyének viszonyát a 
többi dallamhanghoz képest.  

Az új dalt tanítsuk hallás után. 
Az ismert dalokat és dallammotívumokat, valamint az új dal valamely motívumát  

utószolmizáltathatjuk, eseteleg rakjuk ki őket dallamkirakón.  
A gyermekjátékot 19/2,3 szolmizálva tanítsuk. 
 

20–21. oldal:  Čie sú to húsky      (CD) 
     A la-pentakord hangkészlet 
 

Cél: Daltanulás kottából, vagy szolmizációs hangok alapján 
A la-pentakord hangkészlet elsajátítása 

 

Gyakoroljuk az alsó ti dallamhang éneklését, szolmizáljuk az ismert dalokat. Kézre téve 
használjuk a d-la-t. Az új dalt taníthatjuk kottából is. Gyűjtsék össze a dallamhangokat, majd 
nevezzük meg az új hangkészletet - 6. feladatlap 1.pont. Ugyanezen a feladatlapon található 
dallamfelismerés, az alsó ti gyakoroltatásához hasonlóképpen a TK 21/4-es feladatához. A fela-
datlap 3-as pontjában a Szegény legény című dal hiányos kottaképét lehet kiegészíteni.  

A Kis kece lányom című népdal dallamával már találkoztak a gyerekek az előző 
évfolyamban. Ez a gyermekdal az Édesanyámhoz, mely valójában a fenti népdal dallama Lukin 
László szövegével.  

Használhatunk dallamkirakót is kirakni az új hangkészletet.  
 

22–23. oldal:  Párválasztó körjáték     (CD) 
     A párosító dalok 
 

Cél: A népdal kottaképről való megtanítása  
A dó-, és la-pentakord hangkészlet összekapcsolása 

 Párosító dalok gyűjtése 
 

Az óra elején ismételjünk dó-, és la-pentakord hangkészletű dalokat. Rakjuk ki 
dallamkirakón a két hangkészletet, vagy rövid dallammotívumokat. Ezzel vezessük be a játékdal 
kottaképről való tanítását.  

A dalt pontosítsuk, memorizáljuk, majd játszuk el. Beszéljünk a szövegről, mondanivalóról. 
Ismertessük meg a –párosító- gyűjtőnevet a gyerekekkel, esetleg fejtsük ki bővebben e szó 
értelmét. A Kősziklán felfutó kezdetű dalt a pedagógus is előadhatja, mint párosító dalt. 
Ügyesebb csoportokkal meg is tanítható.  

Gyűjtsenek a gyerekek önállóan, vagy akár csoportokban párosító dalokat az előző 
évfolyamban tanultakból.  

 
December 

 
24–25. oldal:  Pénteki Péter      (CD) 

Dalok Mikulásra 
 
Cél: Új dal tanulása, quodlibet 

Mikulási dalok ismétlése az előző évfolyamokból 
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Ismételjünk az előző években tanult mikulási és karácsonyt idéző dalokat. Ehhez segítséget 
nyújt a TK 25/2-es feladata /a)Kiskarácsony, b)Jaj, de pompás fa, c)A zöld fenyőfán, 
d)Pásztorok, pásztorok/. Ezen daloknak ritmusával játszhatunk, s feladatként kaphatják a gye-
rekek, hogy az általuk kiválasztott dal ritmusát önállóan leírják a 7. feladatlap 3-as pontjába.  
Az adott feladatot csoportosan is elvégeztethetjük, vagy esetleg közösen kiválasztunk egy dalt és 
együtt az egész osztállyal megoldjuk a feladatot. A dalhoz illusztrációt is készíthetnek a gye-
rekek.  

Az  ismert dalokat utószolmizálhatjuk, vagy rövid dallammotívumaikat dallamkirakón is 
megjeleníthetjük. A harmadik dallam – A zöld fenyőfán – hiányos kottaképét megtaláljuk a 7. 
feladatlap 1. gyakorlatában, melyet kiegészíthetnek a gyerekek. A feladatot egyénileg, de 
kisebb, vagy nagyobb csoportban is végeztethetjük.  

Az órán megismerkedünk egy újabb ritmushangszerrel, a száncsangővel. Ezt a hangszert 
kellemes hangzása miatt előszeretettel alkalmazhatjuk karácsonyi dalok kíséretéhez. 

Ritmizálva mondjuk el Weöres Sándor versét. Maga a vers ritmusa nagyon egyszerű, hiszen 
csupa TÁ – értékből áll, de valójában már a hármas lüktetést készítjük elő vele. Kísérjük 
egyszerű ritmusosztinátóval, vagy testhangszerek alkalmazásáaval az alábbi módon: 
1-taps,    2-csettintés,  3- csettintés,   vagy:    1-taps,   2-paskolás,   3- paskolás. Ezzel 
érzékeltethetjük a hangsúlyos és hangsúlytalan ütemrészeket.  
Megadott dallamhangokkal rögtönözhető hozzá dallam, vagy ismert népdal, gyermekdal 
dallamát próbáljuk összekapcsolni a vers szövegével. Pl: A kősziklán felfutó-népdal dallama 
ráénekelhető a vers szövegére. Ebben az esetben kettes lüktetést kapunk.  
 

 
 
Játékosan hármas lüktetésű dallamot is alkothatunk a már meglévő dallamból, ha ismét 
alkalmazzun a fent javasolt osztinatót: 
 

 
 

Új anyagunk a quodlibet kifejezés megismerése és megértése. Bárdos Lajos feldolgozásából 
a Hull a pelyhes c. dalt már ismerik a gyerekek. A másik téli dal – Hullik a völgyben – dallama 
nagyon hasonló az előzőhöz, amely könnyen megtanítható, majd összeénekeltethető.  
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A decemberi tanórákon általában karácsonyi műsorokat készítünk, dalokat ismétlünk, vagy 
újakat tanulunk, de lehetőség van általános ismétlésre is. Játékosan, Ki mit tud?-formájában 
visszaidézhetjük az eddig hallgatott zenei részleteket! Lsd.-2. feladat a fent említett feladatlapon. 

 
 
26–27. oldal:  Ezüstfenyő szép sudár      (CD) 
   Karácsonyi pásztortánc   

 
Cél: Karácsonyi dalok ismétlése 
 Új dal tanulása kottaképről, vagy kézjelről  
 

Ismételjünk téli dalokat, lehetőleg pentaton hangkészlettel: Hull a hó, Ezüst szánkót, Suttog a 
fenyves. Játszunk a pentaton hangkészlettel. Kézjelről énekeljenek a gyerekek egyszerű 
dallamfordulatokat, amelyeket már az új dalból veszek ki, majd rakják kézre – D-dó szerint. 
Csanádi Imre versére improvizálhatnak dallamot a gyerekek szintén pentaton hangkészlettel. 

Az új dalt kézjelről, vagy kottaképről tanítsuk. 
A karácsonyi pásztortánc dallamot nem kötelező megtanítani. A pedagógus előadhatja, 

megbezsélhetik a tartalmát. Ennek kapcsán bezsélgethetünk a karácsonyi ünnepkörhöz tartozó 
jeles napokról, szokásokról, és meghallgathatjuk a dalt Kodály Zoltán feldolgozásában, 
gyermekkari előadásban.  
 Készítsünk műsort, vagy elevenítsünk fel valamilyen régi karácsonyi népszokást. 
 
Január 
 
28–29. oldal:  Beköszöntő       (CD) 

  Újévköszöntés, - népszokások ismétlése 
 
Cél: Jeles napok:    Újévköszöntés, újévi népszokások ismétlése 
    Zenehallgatás 
    Gyakorlatok, ismétlés 

 

A téli szünet után alaposan járassuk be a hangszálakat, énekeljünk, játsszunk, ismételjük az 
eddig tanultakat. Ismételjünk újévi dallamokat, elevnítsük fel milyen szokások is fűződnek ehhez 
az időszakhoz. /A hajnali harangszónak, Nagyszalontai köszöntő, Három királyok napján.../ 

Tanuljuk meg Gryllus Vilmos – Beköszöntő című újévi dalát. A dalt kottaképről is 
megtaníthatjuk, hiszen a dalban szereplő dallamhangokat már ismerik a gyerekek: d, r, m, f, s, l, 
d´. A januári időszak még a tél jegye, hallgassunk ezzen kapcsolatos zenei részleteket! W. A. 
Mozart zenekari műve a téli hangulatot jeleníti meg, hiszen a tankönyvben látható szöveges 
dallamrészt zenekar adja elő, száncsengő állandó kíséretével. A zenemű szerkezete: ABABv. A 
B-rész-ben csendül fel a „Szánkózás” dallama. Jelezzék a gyerekek, ha felismerték a dallamot. A 
dallam rövidített, variált formában tér vissza mű végén.  

 
30–31. oldal: Fašiangy, Turice 
 
Cél:  Farsangi szlovák népdal tanítása 

Farsangi szokások, játékok 
 

Farsangi dalokat ismételjünk az óra elején. Gyűjtsük közösen össze, milyen dalokra 
emlékeznek a gyerekek az előző évekből, s kössük őket csokorba. /Itt a farsang, Házasodik  
a motolla, Brum-brum Brúnó, Hipp-hopp farsang/. A 8. feladatlap első pontjában ezen dalokat 
kell felismerni kottáról rövid kezdő motívumuk alapján. Esetleg ez is szolgálhat a dalismétlés 
alapjául.  

Az új szlovák népdalt -Fašiangy, Turice- többféle módon is taníthatjuk. Lehet hallás után, de 
bármely más daltanítási módot is választhatunk, mivel a dal hangkészletét: dó-pentakord már 



 13

ismerik a gyerekek. Ha az első daltanítási formát választjuk, mindenképpen jó, ha 
utószolmizáljuk a dalt, hiszen ezzel már előkészítünk egy érdekes szerkesztési formát, a 
szekvenciát, amellyel a későbbiek folyamán /54-55.old./ ismerkedünk meg.  

Tegyük a dalt hangulatossá, kapcsoljunk hozzá ritmushangszereket, kíséretet. Beszélgessünk 
a farsangról, szokásokról... 

 
32–33. oldal:  C. Saint-Saëns: Az állatok farsangja – Az oroszlán belépője 1.tétel 

C. Saint-Saëns: Az állatok farsangja – A hattyú 13.tétel  
Az árgyélus kismadár      (CD) 

 
Cél: A csellő hangjának megismerése 
 Népdal tanulása, éneklése - ZH 
 

C. Saint-Saëns: Az állatok farsangja című művének egyes részleteivel már találkoztak a gye-
rekek az előző évfolyamokban. Ismerjék fel az egyes részeket felvételről. Segítségünkre lehet  
a 8. feladatlap 2. feladata. Elevenítsük fel, hogy mely hangszerek voltak a jellegzetesek az egyes 
részletek előadásában. A gyerekek ezután önállóan is képesek megoldani a szóban forgó feladatot.  

Az új részleteket alaposan készítsük elő, mondjuk el az állatok külső és belső tulajdonságait, 
s a gyerekek maguk is kitalálhatják, hogy milyen jellegű lesz a zenei részlet. Ismertessük meg 
őket az új hangszerrel – cselló, s ha van rá lehetőségünk, élőben is mutassuk be.  

A népdalt – Az árgyélus kismadár – hallás után tanítsuk meg. Hasonló dalokat keresve 
kössük csokorba. 

 
Február 
 
34–35. oldal:  Hej, Vargáné       (CD) 

  A hármas ütem 
 

Cél: A 3-es ütem megismerése 
 

 Óra elején énekeljünk olyan dalokat, amelyeket hármas lüktetésűek, és amelyeket a 
gyerekek már ismernek az előző évfolyamokból: Fašiangy Turice, W.A.Mozart-Szánkózás,  
A kislányok erre jönnek/. Válasszunk ki egy dalt, amelynek ritmusát közösen lekopogjuk, majd 
felírjuk a táblára ütemjelző és ütemvonal nélkül. Kapcsoljunk hozzá osztinátot: 

1-taps,    2-csettintés,  3- csettintés,       vagy:     1-taps,   2-paskolás,   3- paskolás.  
Alkossunk két csoportot az osztályból. Az egyik tapsolja a dal ritmusát, ami már a táblán van, 
a másik pedig az osztinátot hangoztassa. A hangsúlyos részeken mindkét csoport tapsolni fog. 
Válasszunk ki egy ügyes gyereket, aki a táblán lévő ritmusnál kijelöli azokat a ritmusértékeket, 
amelyeknél mindkét csoport tapsolt, vagyis a hangsúlyos részeket. Ezután a kijelölt hangok elé 
húzzunk ütemvonalat. Hasonló feladatot már csináltunk az első és a harmadik osztályban, amikor 
a kettes, illetve a négyes ütemekkel ismerkedtek a gyerekek. Közös feladatmegoldás követ-
kezzék, hogy milyen értékek férhetnek bele egy hármas ütembe. – Készítsünk ritmuskártyákat  
a táblán. Pl: 
 
   
 
 
 
 
 
 
 Ezután énekelje el a pedagógus az új dalt: Hej, Vargáné.  Milyen osztinató kapcsolható  
a dalhoz? 2x-i tanári éneket a gyerekek kísérik a már begyakorolt osztinátoval. A dalt hallás után 
tanítjuk. Kapcsoljunk a dalhoz hangszerkíséretet a TK 35.oldalán lévő 2-es feladat mintájára. 
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 Miután megismerkedtünk a 3-as ütemmel, közösen megoldahtjuk a 9. feladatlap 1-es 
feladatát, melyben az ismert népdal ritmusát kell leírni. 
 Ismételjünk a megadott feladatok szerint. 
 

36–37. oldal:  ABCD       (CD) 
   A három értékű hang /félhang ponttal/ 
 

Cél:     A három értékű hang fogalma és megtanítása 
 Az ABCD dal éneklése 

 

Az óra elején ismételjük a hármas lüktetésű dalokat, illetve az előző órán elsajátított dalt. Dó-
pentakord hangkészletű dalokat is feleleveníthetünk, mellyel előkészítjük az új dal kottából, 
betűkottából, esetleg kézjelről való tanítását. A dalban egy ismeretlen hangérték található. 
Tanítsuk meg az értéket, készítsünk vele ritmuskártyát. Ha már jól tudják a dalt, hallgassuk meg 
Kodály Zoltán: Háry János c. daljátékának 4. kalandjából a kis hercegek énekét. 

A 3-as ütem gyakorlására való feladatok a 9. feladatlap-on találhatóak: a 2-es feladatban  
a 2-es, 3-as, 4-es ütemeket kell megkülömböztetni egymástól, illetve improvizációs gyakorlatra 
is lehetőség van, a 3-as feladatban. Ezt a feladatot „kígyószerűen” is játszhatjuk a gyerekekkel, 
vagy ritmusdiktálás formájában tölthetjük ki a dominó üres négyzeteit.  

Találjunk ki érdekes játékokat a 3-as ütemmel és az új ritmusértékkel. 
 

38–39. oldal:  Sárga csikó       (CD) 
 
Cél:  Új dal tanulása, kétszólamú éneklés 

 Ritmusjáték, ismétlés 
 

Énekeljünk dalcsokrot – hármas lüktetésű dalokat válasszunk, esetleg oylan dalokat kössünk 
csokorba, amelyek tematikailag kapcsolhatók majd az új dalhoz: lóról szóló dalok, vagy párosítók! 
Gyakoroljuk a hármas ütemet: 10. feladatlap 1. feladatában, melyben az ütemvonalakat kell 
kijelölniük a gyerekeknek. Ismételjük az ABCD kezdetű dalt. Ha a gyerekek jól tudják, és éneklik-
szolmizálják fejből a dalt, abban az esetben megoldható az feladatlap 2. feladata is, melyben a dal 
hiányos kottaképét kell kiegészíteni, illetve megállapítani annak hangkészletét.  

Az új dal többféleképpen taníthatjuk. Mivel a gyerekek ismerik a dalban szereplő 
dallamhangokat, lehet kottából, betűkottából, vagy kézjelekről tanítani. A tankönyvben szereplő 
feldolgozást próbáljuk meg realizálni, elsőként a ritmuskíséretet, majd a furulya dallamát, melyet 
a pedagógus, vagy akár egy ügyesebb diák is eljátszhat. Ha énekeleni szeretnénk az osztállyal, 
zongorán, vagy metallofonon is játszhatjuk a dallamot. Ügyes osztályban a dal második szólamát 
is megtaníthatjuk.  

Óra elején, de a végén is játszhatunk a 39. oldalon felsorakoztatott versekkel. Ritmizáljuk 
őket! Általában 2-es lüktetésben gondolkodunk, de kis változtatással 3-as lüktetésűként is 
értelmezhető.  

 
Március 

 
40–41. oldal:  Kakukk, kakukk      

   Dinamikai jelek 
   L. Mozart – Gyermekszimfónia /ZH/   (CD) 

 
Cél:  Az új dal megtanítása 
  A dinamikai jelek megismerése   

 Tavaszi dalokat ismételhetünk az óra elején. Énekeljük őket halkan, hangosan, erősítéssel, 
halkítással, amellyel a dinamikai jeleket alapozzuk meg. Az új dal könnyen megtanítható, mert 
formailag egyszerű –ABA, és a dallama is könnyű. – Ez a dal is már tartalmaz szekvenciát is.  
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 Hallgassunk részletet L. Mozart – Gyermekszimfóniájából. A szimfónia mindhárom 
tételében hallható a kakukk, és más madarak hangja, és vidám hangulatot áraszt a zene. Az első 
tétel cca. 4 perc, melyet a gyerekek bizonyára érdeklődéssel hallgatnak.  
 Ha már ezzel a dallal is megismerkedtek a gyerekek, megoldhatjuk a  10. feladatlap 4. 
feladatát, melyben az eddig tanult hármas lüktetésű dalokat kell felismerni, azok kezdő 
ritmusmotívuma, ritmussora alapján.  

 
42–43. oldal:  Új a csizmám, Esik az eső       

  Kodály Z.-Háry János: Toborzó /ZH/    (CD) 
 
Cél:  Ritmuskészség fejlesztése 
  A hangkészlet fogalmának értelmezése 
  Az éles ritmus előkészítése 
 

Az óra elejére válogassunk katonás, fesze ritmusú dalokat és kapcsoljunk hozzájuk megfelelő 
hangulatú hangszerkíséretet, mozgást. 

Az új dalt: Új a csizmám tanítsuk hallás után, mellyel már előkészítjük az éles ritmust. 
Beszélgessünk a régi idők katonaéletéről, toborzásról, majd hallgassuk meg a zenei részletet. 
Magyarázzuk el az ismeretlen kifejezéseket! Egyszerű tánclépésekkel tehetjük érdekesebbé  
a többszöri meghallgatást.  

Nem kell mindkét dalt megtanulni, de ha időnk engedi a feladatok többsége megoldható.  
 

44–45. oldal:  Kocsi szekér      (CD) 
  az éles ritmus 
 

Cél :  Az új dal megtanítása 
 Az éles ritmus tudatosítása   

Ismételkjük az Új a csizmám kezdetű dalt. Ritmizáljunk – kapcsoljunk a dal énekléséhez 
egyenletes negyed, majd nyolcad értékeket! 

Tanítsuk meg az új dalt jallás után, majd ezzel a dallal is ugyanúgy járjunk el, mint az 
előzővel. Figyeltessük meg, hogy hány nyolcad értéket koppantottunk a dal ritmusának egyes 
hangjaira..., majd vezessük le az éles ritmus képletét, és tudatosítsuk annak értékét! 

A 11-es feladatlap első feladatában kerestessük meg a gyerekekkel az éles ritmust, 
keretezzék be színessel, majd a feladtnak megfelelően húzzák meg az ütemvonalakat! 

Keressünk szavakat az új ritmusképletnek megfelelően, oldjuk meg a könyvben lévő 
feladatokat! 

 
46–47. oldal:  Jaj, de szépen muzsikálnak 

  Az éles ritmus gyakorlása 
 

Cél:  Új dal tanulása 
  Az éles ritmus gyakorlása 

 

Énekeljünk dalcsokrot! Válasszunk olyan dalokat, amelyben megtalálható az éles ritmus. 
Közösen ritmizáljuk Weöres Sándor – Galagonya c. versének 1. versszakát. A 11-es feladatlap 
3. feladatában ezt le is írhatjuk. Figyeljünk az éles ritmusra! 

Tanítsuk meg az új dalt hallás után! Énekeljük el a dalt, és a gyerekek hallás után keressék ki 
azokat a szövegrészeket, ahol az éles ritmust hallották. A toborzásról már beszéltek – ezen 
ismereteket elevenítsük fel!  

A ritmuskészség és dallami készség fejlesztéséhez nagy segítségre lehetnek a tankönyvben 
felsorakoztatott feladatok. 
 
48–49. oldal:  Beültettem kiskertemet 

  Tavaszi dalok éneklése 
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Cél:  Tavaszi dalok éneklése, beszélgetés a népdalok eredetéről, fontosságáról, ünnepkörökről 
 

Az óra elején ismételhetjük az előzőekben tanultakat /Kocsi szekér, Új a csizmám, Jaj,de 
szépen muzsikálnak.../. A dalok kezdő sorait utószolmizálhatjuk, majd a 11-es feladatlap 2. 
feladatában kottából is elénekelhetik azt a gyerekek, és a kottaképek mellé odaírhatják a meg-
felelő dalcímet! 

Gyűjtsünk tavaszi dalokat, majd szedjük őket csokorba! Segítenek a tankönyv feladatai!  
Az új dalt tanítsuk hallás után, de a szlovák szöveget se hanyagoljuk, mely a kottatárban 
található meg! 

Készüljünk a húsvéti ünnepekre, elevenítsük fel a szokásokat, dallamokat....! 
 

Április 
 

50–51. oldal:  Kolozsváros  
  A nyújtott ritmus és a ti dallamhang előkészítése 
 

Cél:  A nyújtott ritmus előkészítése  
 

Ismételjük a Sárga csikó kezdetű népdalt! Figyeljük meg a dal refrénjét: huzsedári, 
houzsedom... – tapsoljunk hozzá egyenletes nyolcadokat!  

Az új dalt tanítsuk hallás után, majd tapsoljuk a dal ritmusát. Ezt követően a dal első sorát 
ugyanúgy hangoztassuk – egyenletes nyolcadokkal. Figyeljük meg a ritmust, a „megnyújtott 
hangot, értéket”! Az új ritmusképletet: nyújtott ritmus-t hasonlóképpen vezessük le, mint az 
éles ritmust. Tudatosítsuk, majd a 12-es feladatlap első feladatában keressék meg a gyerkek ezt 
az új ritmusképletet, keretezzék be, ezt követően húzzák meg az ütemvonalakat!  

Gyűjtsünk az új ritmusképletnek megfelelő szavakat, oldjuk meg a tankönyv feladatait! 
 

52–53. oldal: A juhásznak 
  A nyújtott ritmus gyakorlása 
 

Cél: A nyújtott ritmus gykorlása 
 Új dal tanulása 
 

Óra elején ismételjük azokat a dalokat, amelyekben nyújtott ritmus található. Ritmizáljunk 
közösen, majd ismételjük az előző órán megtanult ritmusképletet! A 12-es feladatlap 3-as 
feladata egy ritmusgyakorlat, amelynek ütemei hiányosak. A gyerekek feladata, hogy saját 
elképzelésük szerint behelyettesítsék az éles és nyútójtott ritmusképleteket, majd pontosan 
hangoztassák, tapsolják saját ritmusgyakurlatukat. Ez a feladat a tankönyv 53.oldalán lévő 7-es 
feladat írásos változata.  

Az új dalt tanítsuk kottából. Tapsoljuk le a dal ritmusát, majd állapítsuk meg a dalban 
szereplő dallamhangokat! Ezzel valójában már előkészíthetjük a hexakord hangkészletet, és a 
szekvenciát is. 

A 12-es feladatlap 2-es és 4-es feladatát is meg lehet oldani, ha az órán jut rá idő.  
 

54–55. oldal:  Ennek a gazdának 
   Szállongó szél 

 
Cél:  Daltanulás kottaképről 
  Szekvencia, mint szerkesztésforma 

 

Gyűjtsünk dalokat csokorba – szekvenciával: A juhásznak, Kolozsváros, Beültettem 
kiskertemet, Fasiangy Turice/. Emeljük ki azokat a dallamfordulatokat, amelyek 
szekvenciaszerűek. Énekeljük szolmizálva, majd vezessük rá a gyerekeket a dallam 
érdekességére! 
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 Az új dalt tanuljuk kottából, vagy hanglétráról – szolmizálva. Hasonlítsuk össze a dal 3. 
dallamsorát: „Mégis mikor hegynek hajtja...” a Kolozsváros kezdetű dal zárósorával. 

Alkossunk egyszerű dallamfordulatokkal szekvenciát – lefele, majd felfele.  
A tankönyv 55. oldalán található hiányos dal kottaképe a 13-as feladatlapon kitölthető. Így a 

gyerekek maguk megalkotják a dallamot, és közösen elénekelhetik az órán.  
 

56–57. oldal:  Rozmaringos ablakomban 
    
    

Cél: Új dal tanulása 
 Anyák napi előkészületek 
  

Gyűjtsük össze az eddig tanult anyák napi verseket, émnekeket közösen a gyerekek 
segítségével. Segítségünkre lehetnek a tankönyvben szereplő dalrészletek: 57. old 4-es feladat.  

Az ünnep kialakulásáról, történetéről konkrét információkat is gyűjthetnek a gyerekek 
lexikonokból, internetről... 

Tanuljuk meg az új dalt kottából, vagy kézjelről, hiszen a dal hangkészlete már  ismerősen 
cseng: dó-pentaton. 

Készítsünk anyák napi műsort. 
 

Május 
 
58–59. oldal:  Harangoznak a toronyba 

  Hexakord hangkészlet 
 

Cél:  Új dal tanulása, az új hangkészlet megismerése 
 

Kössünk dalcsokrot egyszerű játékdalokból: Harangoznak délbe, Tekeredik a kígyó, Kiugrott 
a gombóc, Ég a gyertya ég... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erről a hanglétráról megtaníthatjuk az új dalt, hiszen a ritmusa egyszerű, a sorszerkezete 

pedig A Av B Bv, tehát könnyen megjegyezhető. A 14-es feladatlap 1. gyakorlata ehhez az új 
dalhoz kapcsolódik. A gyerekek lekottázhatják a dalban szereplő hangokat, s így meg-
állapíthatják az új hangkészletet.  

Tisztázzuk az azonos, hasonló és különböző kifejezéseket!  
A tankönyv 9-es feladata eléggé összetett. A gyermekek bizonyára felismerik a képekről az 
előző, illetve az idei évben tanult dalokat: /Ég a gyertya, Bújj, bújj zöld ág, Tekeredik a kígyó – 
1. osztály; A part alatt – 2. osztály; Hopp mókuska, mókuska – 3. osztály; Kiugrott a gombóc, 
Egy kis malac, Sárga csikó, Kakukk, kakukk – 4. osztály./ 
A felsorolt dalok között két kaukktojás van, amelyiknek a hangkészlete nem dó-hexakord. 
Mindkét dalt ebben a tanévben tanulták a gyerekek: Egy kis malac – mari népdal, hangkészlete 
szó-pentaton, illetve a Kakukk, kakukk – német dal, melynek hangkészlete dó-pentakord.  
 A különféle hangkészleteket a 14-es feladatlap 2. gyakorlatának megoldásával, vagy jól 
ismert dalok segítségével lehet átismételni. Az említett feladatlap utolsó – 3. feladatában egy 

A dalokat énekeljük szolmizálva is és 
gyűjtsük össze hanglétrára, hogy milyen 
dallamhangokat találtunk az egyes dalok-
ban. 
 

Énekeljük el a táblára felkerült dal-
lamhangokat egymás után, kézjelekkel 
együtt, majd nevezzük meg az új hang-
készletet! 

             l    
 

                        s 
 

            f 
                 m 
 

         r 
 
 

       d       
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ismert dal sorai keveredtek össze: Ég a gyertya – 3.osztályos dal, melynek hangkészlete szintén 
dó-hexakord.  
 
60–61. oldal:  Ugyan édes komámasszony 

  A hétfokúság 
 

Cél : Dal tanítása  
 Az új dallamhang – ti megismerése 

 

Az év végéig a dallamhangok sora kiegészül teljes hétfokúságra. Egyelőre nem pontosítjuk  
a hangsor nevét /dúr, moll.../ - ez majd a felsőbb évfolyamok feladata lesz. A célunk az, hogy  
a gyerekek megismerjék az összes szolmizációs dallamhangot, és biztonsággal énekeljenek 
kottából, relatív rendszerben.  

Az alsó ti-t már év elején megtanulták, amikor a lá-pentakord hangkészlettel ismerkedtek.  
Az óra elején ezen dalokat, hangkészletet fel lehet eleveníteni, ismételni, majd énekeljünk olyan 
dallamokat, amelyben a felső ti is megtalálható: Kolozsváros, Új a csizmám, Jaj, de szépen 
muzsikálnak, A kassai szőlőhegyen/. Mutassuk kezünkkel térben a dallam menetét, és 
figyeltessük meg a fokozatosan lépkedő dallamvonalat. Nevezzük meg az új dallamhangot, majd 
az ismert dalok motívumait énekeljük szolmizálva is.  

A 15. feladatlap-on a gyerekek önállóan is beírhatják a zeneházikóba a már ismert, illetve 
újonnan tanult dallamhangokat. A 2. feladatban a Kolozsváros kezdetű dal hiányos kottaképét 
kell kiegészíteni. Ez gyakorló, ismétlő órán is elvégezhető. 

Érdemes a hangok abc-s neveivel is foglalkozni – 3-as feladat, amelynek majd a felső 
osztályokban veszik hasznát a gyerekek.  

 
62–71. oldal:  Táncok a zene világában 

   Más népek dalai, zenéi, szokásai   
 

Cél:  Ismerkedés más népek zenéjével 
 

A zenei anyagot eddig főként a saját zenei anyanyelvünk tette ki, a magyar gyermek- és 
játékdalok, népdalok. A harmadik osztályban elvétve, negyedik osztályban pedig már tudatosan 
kerültek a zenei anyagba rokon népek, illetve más népek dalai. Egyszerű tánclépésekkel is 
megismerkedtek a gyerekek, s az utolsó tanítási órákon megismerkedhetnek a környező népek 
zenéjével, dalaival, szokásaival, táncaival. 

A dalok közül érdemes néhányat megtanítani, melyek segítségével ismételhetőek a különféle 
ütemmutatók, szerkesztésformák, ritmusértékek... 
 
62–63. oldal – általában a táncokról olvashatunk. Az olasz gyermekdal tanítása könnyű, hiszen 
azonos dallamsorokkal találkozunk, illetve a már ismert szekvencia is megtalálható benne. 
Mozgással, hangszerkísérettel tehetjük hangulatossá.  

A menüett – et Mozart: Egy kis éji zenéjéből mutathatjuk be, illetve a visszatéréses ABA 
formát ismételhetjük /Kakukk, kakukk/ 
 
64–65. oldal – Az ismert mese: Csipkerózsika nagyon sok zeneszerzőnek adott ihletet.  
Az osztrák gyermekdalban a felütéssel – hangsúlytalan kezdéssel, vagy ütemelőzővel 
ismerkednek meg a gyerekek. Ez a fajta kezdés a magyar zenére egyáltalán nem jellemző.  
M. Ravel Lúdanyó meséiből hallgathatják meg az ugyanazon című zenedarabot, melyben 
úgyszintén a visszatéréses formát lehet fellelni.  

 
Június 

 
66–67. oldal – A „Készen áll már a híd” francia népdal közkedvelt a gyermekek körében. 
Nemcsak a játék miatt, hanem azért is, mert improvizációra ad lehetőséget. Ebben a dalban is 
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visszatér a téma, de a külömbség az, hogy a közte elhangzó részek különbözőek. Ezt nevezzük 
rondó-nak.  

Ismételjünk át néhány ismert dalt:  
 A zöldfenyőfán TK-2 
 A jó barát – 16. old. TK-4 
 Moja mamka niečo má – 58. old. TK-4 

Ezen dalok alkotják Bartók Béla – C-dúr rondójának zenei anyagát. Az első dal – A zöld 
fenyőfán – a zenemű rondótémája, mely állandó jelleggel visszatér. Az első epizód dallama az 
A jó barát kezdetű szlovák dal. A második epizód pedig a Moja mamka niečo má szintén szlovák 
dal.  
Hasonló rondó- formát a gyerekek is összeállíthatnak ismert, kedvenc dalokból.  

 
68–69. oldal – Az itt felsorakoztatott zenei részletek, a romantikus kort idézik, hiszen ebben  
a korban minden zeneszerző igyekezett a saját nemzeti zenéjét beleszőni műveibe, legyen ez 
szimfonikus mű, opera, vagy más zenei műfaj.  

Az oldal tetején ismét egy német dal található: Ha nyílnak a tavaszi kék ibolyák. A dal három 
dallamsora:1, 2, 4 – azonos, hangkészlete pedig dó-pentakord. Jellemző a hármas lüktetés és  
a felütés hasonlóképpen a keringőre. J. Strauss keringői közül bármelyiket meghallgathatják.  
A lengyel mazurka főként Chopin zenéjében jelenik meg a jellegzetes ritmusával, lüktetésével.  

 
70–71. oldal – A cseh polka és a magyar csárdás maradt a végére a sornak. A cseh tánc B. 
Smetana zenéjében jelenik meg. Több példát is találhatunk ennek bizonyítására. A csárdással, 
verbunkos zenével már az eddigi tanulmányok során találkoztak a gyerekek. A „lassú” – és 
„friss” – mint táncforma jelentheti az új ismeretet.  
 

Az alapos, szisztematikus munka nemcsak a pedagógusnak, hanem a diáknak is örömteli.  
A gyerekek boldogan várják majd a következő tanévet, mely a felső tagozatos tanulmányaik első 
lépcsőfoka lesz. Bízhatunk abban, hogy kellőképpen megalapoztuk a gyermekek ismereteit, 
tudását, hogy a későbbiekben könnyedén vegyék az akadályokat és zeneszerető emberekké 
váljanak.  


