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Zenehallgatás Rögtönzô feladatok Szemléltetés,
koncentráció, taneszköz

Tanító éneke

Testzajok felisme-
rése
Eltérô anyagból ké-
szült tárgyak hang-
színei
Gyermekdalok játé-
ka egyéni, tanulói
ötlet alapján

Dob, cintányér, fu-
rulya hangzása

Furulyaszó: népze-
ne, mûzene

Menetelô zenék:
C. Bizet: Carmen
Egressy Béni:
Klapka induló
Kodály Zoltán: Háry
János

Énekes bemutatkozás
(„Énekeld el a nevedet!”)

A tanórákon használt tár-
gyak segítségével „ritmus-
zenekar” kialakítása

Tanult versek vagy mondó-
kák önállóan rögtönzött
énekes elôadása

Menetelés mondókára-
dalokra különféle alakza-
tokban: kígyóvonal, teker-
gô-kanyargó stb.

tankönyv 4—5. oldal

tankönyv 6—7. oldal
Zaj- és hangkeltô eszkö-
zök
Állatbábok

tankönyv 10—11.
tankönyv 9.
Énekelt mese:
Jávorfából furulyácska
CD: 1—4.

Számolópálcikák (4 db)
Tábla
Írólap
tankönyv 12—13. oldal
CD: 5—7.
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Óraszám
37

Tanítási anyag Zenei ismeretek Készségfejlesztés

Óvodában tanult dal-
kincs ismeretének fel-
mérése
Mit játszunk lányok?
Tekeredik a kígyó
Sétálunk, sétálunk
Fehér liliomszám
Borsót fôztem
Bújj, bújj zöld ág
Éni-péni
Lipem-lopom a szôlôt
Elvesztettem zseb-
kendômet
Kisvárdában volt egy
bolt
Cirmos cica haj
Tüzet viszek

Kiolvasók, mondókák,
gyermekdalok
Vilivári, hentesvári
Csipp, csipp, csóka
Katalinka szállj el
Koszorú, koszorú
Fecskét látok
Igricibe-papiba
Gyertek haza ludaim
Ha én cica volnék
Hej, vára, vára
János úr készül
Ég a gyertya
Csön-csön gyûrû

Kiszámolók:
Mese, mese mátka
Bandi, vándi

Játékba hívó

Sétálók:
Dinom, dánom
Csett Pápára

Labdapattintó: 
Egyenlôre, két kettôre

Vilivári, hentesvári
Bújj, bújj zöld ág

Ismerkedés a tantárggyal
(A dalok tanítása egész tan-
évben csak hallás után, le-
hetôség szerint játékával
egybefûzve történjen!)
Csak a tudatosításkor emel-
jünk ki belôlük egy-egy rit-
mikai elemet, dallamfordula-
tot.
Ne feledjük! Cél: a játék
és az örömszerzés

Egyenletes járás alakítása
Helyes éneklési testhelyzet
(ülve – állva) kialakítása

Egyenletes mozgás
kialakítása:
Járás kis menetirányban,
majd az irányokat változtatva
Egyenletes térdrugózás, bil-
legés
Dob és cintányér
A furulya: alaki – hangzási
ismertetése

„Belsô világunk” megismeré-
se: pulzus, szívverés, mérô
A ritmus: zenei név, ritmus-
név (tá)

Labdapattintás
Sarokkoppintás
Szökellés

Az éneklési kedv felkeltése,
örömszerzés
Ének – beszéd váltakozása,
különbözôségek megfigyel-
tetése
Ritmikus mozgás a mondó-
kákhoz

Halk, puha énekeltetés
Egységes hangzóformálás
Ritmikus beszéd

Hangszínhallás-fejlesztés a
zenehallgatás segítségével

Ismert gyerekdalok felisme-
rése furulyáról

Negyed (tá) értéke, igazítá-
sa a mérôhöz
Labdapattintó dal ritmusá-
nak kilépése
Megfigyeltetés: az ének és
a lépés ritmusa azonos
Írásfeladat: daléneklés köz-
ben az egyenletes mérô

Megjegyzés

Gyermekdalok
játéka

Csoportos játék
közben az egyé-
ni mozgáskoordi-
náció megfigye-
lése

Játékos lazító
mozgások

Metronom
használata
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Zenehallgatás Rögtönzô feladatok Szemléltetés,
koncentráció, taneszköz

Ismétlô zenehallga-
tás: CD: 5—7. válo-
gatva
Feladat: Zenehall-
gatás közben a mo-
tívumok érzékelte-
tése, pl. motívum-
súlyok kiemelése
koppintással

Óraketyegés megfi-
gyelése – utánzása
J. Haydn:
Óra-szimfónia
II. tétel

Zaj – zörej
CD: 9.
A metallofon hang-
ja

J. Brahms:
VI. magyar táncok
Kodály Z.:
Túrót eszik a
cigány

A dob hangzása

Tánclépés kialakítása
(„csárdás”)

Hangutánzó játékok
Hajladozó, hintázó mozdu-
latok

tankönyv 15. Rögtönzô
feladata
tankönyv 16. Nagy-kicsi
medvékhez tartozó feladat-
sor

Személynevek ritmizálása
tankönyv 18.
Jármûvek hangjának után-
zása fokozatos gyorsulás-
sal-lassulással és a hang-
erô változtatásával kombi-
nálva

Természeti anyagokból (kô,
fa, dió, gesztenye, kagyló
stb.) és használati eszkö-
zökbôl (fedô, habverô, gyu-
fásdoboz, sajtos doboz stb.)
hangszerek készítése, ta-
nult dalok ritmusának meg-
szólaltatása

tankönyv 14.
CD: 5—7.

tankönyv 15—16.
Számolópálcikák
Táblakép
Írólap
CD: 8.

tankönyv 17.
CD: 9.

tankönyv 18.
Ritmuskártyák
Hangjegyfüzet használata
CD: 10—12.
Képek
Diák
Albumok

tankönyv 19.
CD: 13—14.
Tankönyvi mellékletek
használata: ritmuskártyák
Hangjegyfüzet

Megjegyzés

Padban ülve pá-
ros játékok
Dallamívek szép
formálásának se-
gítése kereszte-
zô karmozgások-
kal

Páros játékok
mozgással kom-
binálva (lendítés,
hajladozás) 
Pl. Húzz, húzz
engemet

Zajkeltô tárgyak
és ritmushang-
szerek „haszná-
lati” lehetôségei

Mese

Dalcsokor
összeállítása
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7.

8.

9.

10.

11—12.

Gácsér fürdik

Hinta, palinta
Bújj, bújj, itt megyek

Ámdám démusz
Ecc, pecc, kimehetsz
Kôketánc

Aki nem lép egyszerre
Dombon törik a diót

Ritmusgyakorló
„Tudáspróba”
(gyakorló – ismétlô –
ellenôrzô óra)

Elôre-hátrafelé történô
mozgássorok
Kiolvasók határozott moz-
dulata
Íráskép alakítása

Zenei motívum megérezte-
tése
Dallambújtatás (páros vagy
páratlan motívumokat ma-
gukban éneklik)

Negyed (tá) tudatosítása és
a páros nyocad (ti-ti) elôké-
szítése
Tá tá titi tá motívum

Nyolcad pár (titi) tudatosí-
tása
Metallofon

Az egyenletes lüktetés meg-
figyeltetése váltakozó tem-
pó esetén (lassú – gyors)
Gyermekkar – vegyeskar
Titi titi titi tá motívum

Negyed-nyolcad pár írása-
olvasása, „bevésése”
Dob

írása (levegôben karmoz-
gással, táblán, írólapon,
tankönyv 13. oldalán)

Tanult dalokban karmoz-
gással a motívumok jelzése,
motívumhangsúly megérez-
tetése
(A gyerekek a mérôlépése-
ket balról jobbra haladva
„rajzolják” a levegôben, kop-
pintsák a padon. Ez mindig
csak négy mozdulat. Leve-
gôvételkor kezük ismét bal-
ra lendül)
tankönyv 14.

Daléneklés közben számoló
pálcikákkal, a mérô jelölése
Páros nyolcad (titi) helyének
megfigyelése
Tiszta éneklés

Dalok ritmusa kilépve
Egyenletes járás és dalrit-
mus összekapcsolása
Írásfeladat: páros nyolcad
tankönyv 17.

Tanult ritmusok felismerése,
önálló hangoztatása
Ritmusvisszhang

Mérô hangoztatása külön-
féle mozgásokkal, zajkeltô
eszközökkel
Csoportos és önálló
ellenôrzô feladatok:
– olvasógyakorlatok
– tá-titi „szereposztásban”
– dalfelismerés a kezdô rit-

musmotívumokról
– ritmusrögtönzés
– ritmustelefon
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Zenehallgatás Rögtönzô feladatok Szemléltetés,
koncentráció, taneszköz

Gryllus V.:
Alma

L. Mozart:
Gyermekszimfónia
I. tétel

Tanár éneke
Gyerekek eltérô
hangszíneinek
megfigyelése, osz-
tálytársak felisme-
rése az énekhang-
juk alapján

J. Cage: 4´33”
A triangulum hang-
zása

A zongora hangszí-
ne
Bartók B.:
Gyermekeknek
F. Chopin:
Perckeringô

Kérdés-felelet játékok tan-
könyv 20. oldala alapján
Mondókák ritmikus ejtése
vékony és vastag hangon
(artikuláció nem torzulhat)
Különbözô életkorú embe-
rek mozgásának, hangjá-
nak utánzása

Saját név éneklése szó –
mi ugrásokkal
Állatok hangjának utánzá-
sa, csoportosítás a magas
– mély hangszínek szerint

Koszorúfûzés, -készítés
Beszélgetés szó – mi han-
gokon

Tankönyv 25.  oldala sze-
rint: külvilág zajai, lélegzés,
szívverés megfigyelése
Mondókák párbeszédes
formákban
tankönyv 24.

Ritmuskíséret (osztinátó)
kitalálása dalokhoz az al-
kalmazott hangszerekkel
Ritmusmotívumok rögtön-
zése, variálása

Kettes ütem alkotása
tankönyv 27.
Tánclépések

Dallamrajz
tankönyv 20—21.
CD: 15.

tankönyv 22.
CD: 16.
Ujjbábok
Állatfigurák
Képek

tankönyv 23.
Tankönyvi mellékletek
használata:
Öt vonalas tábla, színes
(piros-kék) korongok
Piros-kék ceruza és táb-
lakréta
Hangjegyfüzet

Dallamrajz
tankönyv 24—25.
Hangjegyfüzet
Ritmuskártyák
CD: 17.

tankönyv 26.
CD: 18—19.

tankönyv 27.
Ritmuskártyák
Hangjegyfüzet

Megjegyzés

Magas – mély
hangszínek azo-
nosítása (emberi-
hangfajok színé-
nek megismer-
tetése)

Magas – mély
hangszínek azo-
nosítása (állat-
hangok)
Állatmesék, ver-
sek

Weöres Sándor
versek

Csendjátékok

Ismétlô játékok,
mondókák, me-
sék, versek

Várkör járó gyer-
mekdalok
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Magas – mély:
Hinta Katica
Csincselle, bombolla
Ecem, becem
pintyalára

Lánc, lánc
Zsipp, zsupp

Ismétlô dal:
Koszorú, koszorú

Nyisd ki Isten kis ka-
pudat
Ég a gyertya
Ó, ó, ó, tündérkaszinó
Öm, döm, te

Ismétlô dalos játékok:
Tüzet viszek
Cirmos cica haj

Ismétlô dal:
Hej, vára, vára
Tanult mondókák
ismétlése

Szó – mi elôkészítése
Férfi – gyermekhang
különbsége

Szó – mi tudatosítása
– magas-mély érzet
– ugrás megfigyelése
– kézjel
– betûjel
– elhelyezés a vonalrend-

szerben tankönyv 22.

Vonalrendszer ismerete
Öt ujj használata
Titi tá titi tá motívum

Szó – lá – szó fordulat elô-
készítése, ugrás-lépés meg-
figyelése
A negyed (tá) értékû szünet
Osztinátó fogalma
A triangulum

A kettes ütem elôkészítése:
a zenei hangsúlyok
A zongora

A kettes ütem tudatosítása:
– hangsúlyok
– ütemvonal
– ütem
– ütemjelzô
– záróvonal

Magas-mély térben elhe-
lyezve
Dallamvisszhang
Tanult gyermekdalok felis-
merése furulyáról és metal-
lofonról

Éneklés kézjelrôl, hang-
jegyrôl
Szó – mi felismerése ismert
gyermekdalokban

Hosszú és rövid váltakozá-
sának érzékeltetése
Írásfeladat: tankönyv 23.
Tiszta intonálás, artikuláció
fejlesztése
Dal (Koszorú) éneklése el-
térô hangmagasságokból
indítva
Dallambújtatás

Szó-nál magasabb hang ér-
zékeltetése mozgással
Szünet felismerése, jelölé-
se, írása
Osztinátó alkalmazása

Hangsúlyos és hangsúlyta-
lan érzékeltetése, felismeré-
se, hangoztatása mozgá-
sokkal és ritmushangsze-
rekkel (pl. tenyér, kézhát)

Motívumok kirakása az
ütemvonal használatával
Tanult játékdal felismerése
jellemzô dallamfordulatáról
(belsô vagy zárómotívumá-
ról)
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Zenehallgatás Rögtönzô feladatok Szemléltetés,
koncentráció, taneszköz

A. Vivaldi:
Négy évszak – Ôsz

Népi ének:
Mikor  leány vótam
Kodály Z.: Méz,
méz, méz

Gregorián ének –
emelt hangú ének-
beszéd

Tanár – diák éneke
Ritmus és dal-
lamhangszerek

Gryllus V.:
Kérdezgetô

Tanító éneke
Gyermek szólók

Rövid történet elbeszélése
hangos-halk hangerô válta-
kozásával

Dallam-osztinátó illesztése
a tanult dalokhoz metallo-
fon segítségével (csak az
alaphang – dó – szólaljon
meg)

Éneklés azonos hangma-
gasságban tankönyv 31.
Éneklés különféle tempók-
ban

Beszélt és énekelt szabad
párbeszédek a három
hangerô alkalmazásával

Énekelt-ritmizált vagy tán-
colt rögtönzô párbeszéd
(tanító-osztály; osztály-kis-
csoport, egyének közt)

Dramatizált játékok

tankönyv 28.
CD: 20

tankönyv 29—30.
Tankönyvi melléklet szí-
nes korongjai (piros-kék-
sárga)
Piros-kék-sárga ceruza,
táblakréta
Öt vonalas tábla
Hangjegyfüzet
CD: 21—22.

tankönyv 31.
CD: 23.

tankönyv 32.
Énekelt mese:
A békakirály tankönyv 37.

tankönyv 33.
CD: 24.

tankönyv 34.

Megjegyzés

Ôszi tájkép, ver-
sek, hangulatfes-
tés

Tavaszi tájkép
Az évszakok
„színei”

A szónoki
beszéd

Gyûjtôfeladat:
pl. „Rajzoljatok le
olyan állatokat,
tárgyakat, me-
lyek hangja erôs,
és melyeké igen
halk!”

Tréfás (népi) Ta-
lálós Kérdések
(Forrás: Varga
Ferencné: 1111
találós kérdés –
Anno Kiadó, Bp.,
1998.)

Kedves állataink
tankönyv 34.
A gyermekjáté-
kokat az eltérô
mozgássorok
szerint válogas-
suk (sorjátékok,
kapusjáték, te-
kergô, szerep-
cserélô stb.)
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19.

20—21.

22.

23.

24.

25.

Hajlik a meggyfa

Ismétlô dalok:
Süss fel nap
Csipp, csipp csóka
Borsót fôztem
Esik az esô
Ha én cica volnék

Most jöttem Bécsbôl

Jeruzsálem városába
Menjünk, menjünk a
vásárra

Gyakorló óra
Elvesztettem zseb-
kendômet
Szabadon választott
dalok, játékok

Felelgetôs
Grylus V.:
Kérdezgetô

Szabadtéri óra:
Gyertek lányok, lige-
tre
Népi gyermekjátékok
fûzése
Kiszámolók, mondó-
kák

Hangerôk: halk — hangos
különbsége (forte — piano)

A lá hang tudatosítása
(lépés)
Lá hang kézjele, betûjele,
elhelyezése a vonalrend-
szerben
Ismétlôjel
Népi ének
Nôi hangfaj

Hangazonoság
Tempógyorsulás
Belsô ismétlôjel

A  középerôs hangerô
(mezzoforte)

Tanult ritmikai – dallami ele-
mek

Lá – mi – szó dallamfordulat

Tanult dalok éneke motívu-
monkénti váltásban: hango-
san-halkan
Írásfeladat a zenehallga-
táshoz kapcsolódva:
tankönyv 28.

Éneklés kézjelrôl
Utószolmizálás
Az ismétlôjel alkalmazása,
jelölése írása

Hangazonosság tisztaságá-
nak megôrzése (éneklés
közben fokozatosan húzzák
felfelé karjukat)
Belsô ismétlôjel alkalmazá-
sa
Írásfeladat: tankönyv 31.

Tanult hangerôk alkalmazá-
sa ismert dalokban
motívikus váltásban (f-mf-p)

Felelgetôs ritmusolvasás
Szolmizálás kézjelrôl, betû-
kottáról

A nehéz dallamfordulat tisz-
ta intonálása



26—27.

28.

29.

30.
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koncentráció, taneszköz

Ismétlô zenehall-
gatás – korábban
tanultak felismerte-
tése, hangszerek,
hangfajok megne-
vezése

A tanító bemutató
éneke

A duda hangzása
Népi ének- és
dudaszó

Dallam-improvizáció
Ismerôs dallami fordulatok
variálása

Kurjongatók kitalálása

tankönyv 34—35.
Posztótábla
Dallamkirakó
Színes korongok, ceruza,
kréta
Ritmuskártyák

tankönyv 38.
Népmûvészeti tárgyak,
képek, albumok, fotók,
diák, videofilm

tankönyv 39.
CD: 25.
(köcsögduda)

Megjegyzés

Legkedveltebb
dalos játékaink,
mondókáink

Életkorhoz igazo-
dóan beszéljünk
a magyar népha-
gyományokról,
népdalgyûjtésrôl
(látogatás egy
tájházba, néprajzi
múzeumba, nép-
zenei koncertre)!

Csóri S.: Duda,
duda, szôrös
tankönyv 39.
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Dallamgyakorló
Ismétlô dalok és gya-
korlatok a tanító sza-
bad választása szerint

Engem uram úgy sze-
ret
Tánckurjongatók

Aki dudás akar lenni

Tanév végi összefog-
laló óra – játszóház

Lá – mi – szó dallamfordulat
tudatosítása

Magyar népdalaink

Magyar népdalaink
(dudanóták)
A duda

Tanult szolmizációs hangok
tiszta intonálása kézjelrôl,
betûskottáról, hangjegyrôl

Feszes éneklési mód
Szöveg értelmezése
Emelt hangú, ritmikus be-
széd (csujogatás)

Csoportos és önálló éneklés
váltakozása

Gyermekjátékok és az ahhoz kapcsolódó ismeretek feleleve
A tanév tantárgyi (csoportos – egyéni) értékelése.

nítése, válogatás a zenehallgatási anyagból.



1—2.

3.

4—5.

6.

7.

ÜNNEPI ÓRÁINK
(A naptári rendhez igazodva, értelemszerûen a tanmenet bármely egységéhez illeszthetô)
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Mikulás:
Óvodában tanult dalok
ismétlése
Itt kopog, ott kopog
Pattanj, pajtás

Luca napja:
Luca, Luca kitty-kotty

Karácsony:
A kis jézus arany alma
A zöld fenyôfán
Ezüst szánkót hajt a
dér

Március 15.:
Esik az esô, ázik a
heveder
Jön, Kossuth, jön

Anyák napja:
Jöttem karikán
Ispiláng, ispiláng

Az ünnepkör történetisége

A jeles nap szokásai

Jeles napok, ünnepi szoká-
sok Magyarországon (eset-
leg külföldön is)

Katonadalok, katonaélet
Menetelô ritmusok, tempó-
tartás

Gyermekkar

Dalcsokor összeállítása

Csoportos kifejezô éneklés
A strófikus daloknál az osz-
tály – kiscsoport vagy cso-
port és szóló váltakozásá-
nak alkalmazásával

Katonadalok csoportos
éneklése akár menetelô
mozgással is

Érzelmekkel telített kifejezô
éneklés
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Zenehallgatás Rögtönzô feladatok Szemléltetés,
koncentráció, taneszköz

W. A. Mozart: C-dúr
variáció zongorára
(Hull a pelyhes)

A tanító „elôadása”

Bartók B.: 
Három rondó népi
dallamokkal I. tétel
(A zöld fenyôfán)

Kalamajka együttes
muzsikája

Kodály Z.: 
Nagyszalontai
köszöntô
(Serkenj fel, kegyes
nép)

Osztinátó, illetve kíséret
komponálása

Jókívánságok kitalálása

Ritmuskíséret komponálása

Papírcsákók, zászlók
készítése

tankönyv 40.
CD: 26.
Ritmus- és dallamhangsze-
rek (harangok, triangulum,
metallofon, furulya, ütôsök)
Téli képeslapok

tankönyv 44.

tankönyv 41.
CD: 27.

tankönyv 42.
CD: 28.
Dobok

tankönyv 43.
CD: 29.

Megjegyzés

Ünnepvárás, ün-
nepi készülôdés
Gazdag Erzsi
versei
Mesék

A Lucázás
betanítása, isko-
lai bemutatása,
megelevenítése
a felsôbb osztá-
lyok számára

Magyar népszo-
kások: Karácso-
nyi játék (olvas-
mány)
tankönyv 45.

A márciusi ifjak,
Petôfi Sándor
alakja

A család szerepe
Virágokról szóló
ismert dalok
összegyûjtése
Mûsor összeál-
lítása
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Óraszám Tanítási anyag Zenei ismeretek Készségfejlesztés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Tanév eleji ismétlé-
sek:
Csip, csip, csóka
Csett Pápára
Dínom-dánom
Gácsér fürdik

Most jöttem Bécsbôl
Mit játszunk lányok?
Bújj, bújj, itt megyek
Aki nem lép egyszerre
Hej vára, vára

Gólya, gólya, gerlice
Ismétlô mondóka: Gó-
lyát látok

Járom az új váromat

Éliás, Tóbiás
Hold. hold, fényes
lánc
Járom az új váromat

Komatálat hoztam

Utazzunk Ausztráliába!
Látom a holdat
Aki nem lép egyszerre

Egyenletes lüktetés:
ritmikus mozgás
elôre-hátra,
jobbra-balra,
le-fel
Motívumhangsúlyok

s – l – m fordulatok

A 2-es ütem

Dallamosztinátó
gyermekkar

Halk (piano) – hangos
(forte)
A fúvószenekar (fa- és
rézfúvós együttesek)

A dó-hang elôkészítése

A dó-hang tanítása
Elsô alsó pótvonal
Vonószenekar

s – m – d hangok össze-
csengetése

Járás és ritmus összekap-
csolása
Dallambújtatás

Dallamfordulatok utószolmi-
zálása
Kézjelek gyakorlása
Elhelyezés vonalrendszer-
ben

Járás közben irányváltás
motívumonként
Szövegritmizálás
A dallamosztinátó tiszta in-
tonálása és zenehallgatás-
kor hallási megfigyelése

Ritmushangszerek haszná-
lata
Ritmusosztinátók hangoz-
tatása

Magas – közepes – mély ér-
zetének kialakítása
Éneklés dallamrajzzal
„Ugrás” megfigyelése
Kézjeles ének

Új hang kézjele, betûjele és
elhelyezése a vonalrend-
szerben
Ellenritmusok hangoztatása

(Kétszólamú éneklés)
Törekvés a tiszta intonálás-
ra
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Zenehallgatás Rögtönzô feladatok Szemléltetés,
koncentráció, taneszköz

Tanító éneke

Kiscsoportos
éneklés

Kodály: Gólya-nóta
(gyermekkar)

Händel: Vízizene-
Menüett (rézfúvós)
Gastoldi: Dances
and Songs (fafú-
vós)

Énekelt mese:
Egyszer egy királyfi
Tankönyv 47. oldal

Mozart: Egy kis éji
zene I. tétel
Haydn: „Üstdob-
ütés” szimfónia II.
tétel

Tanító és osztály
éneke. Tanító az
egyik dallam, az
osztály a másik

Tanulók nevének ritmizá-
lása
Menetelés a dalokra –
mondókákra különféle alak-
zatokban

Keresd a párját!
Motívumok ritmizálása

Mondókák ritmikus olvasá-
sa

Beszélgetés halk – hangos
hangerô váltakozásával
Tanító furulyajátéka

Mesedramatizálás

Ismert vers éneklése
s – m – d hangokon

Tankönyv 4. oldal
Ritmuskártyák

Tankönyv 4. oldal
Dallamkirakó, színes han-
gok (sárga, piros, kék)

Tankönyv 5. oldal
1. osztályos tankönyv 34.
oldal
CD: 1.

Tankönyv 6. oldal
Ritmuskártyák
Hangszerek képei
CD: 2., 3.

Tankönyv 7. oldal

Tankönyv 8. oldal
CD: 4., 5.
Dallamkirakó, színes ko-
rongok (piros, kék, fekete)

Tankönyv 9. oldal

Megjegyzés

Gyermekdalok
játéka

Játékfûzés

Költözô mada-
raink
Képek, diák

Gyûjtômunka a
hangszerekrôl

Mese rajzolása,
illetve elôadása
ujjbábokkal

„Komatál”
beszélgetés a
népszokásról
Képek a vonós
hangszerekrôl

Ausztrália földraj-
zi meghatározá-
sa, jellegzetes ál-
latvilága stb.

2. OSZTÁLY
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Zenehallgatás Rögtönzô feladatok Szemléltetés,
koncentráció, taneszköz

Bartók: Román né-
pi táncok (zongora)

Ismétlô zenehallga-
tás: Haydn: „Üst-
dobütés” szimfónia
II. tétel – a téma
utószolmizálása
(dd – mm – ss – m)

Ismételt zenehall-
gatás: Kodály: Gó-
lya-nóta (gyermek-
kar)
Énekelt mese: 
Háp, háp, háp
Tankönyv 46.  oldal

Tanító éneke

Kodály: Lengyel
László (gyermek-
kar)

TV maci
Prokofjev: Péter és
a farkas (nagyapó)

Gryllus: Ôszi ének
(formai megfigye-
lés: ABA)

Ismételt zenehall-
gatás: Gryllus: Ôszi
ének

Ismételt zenehall-
gatás tetszés sze-
rint: „Kedvenc ze-
néink”

Ritmikai gyakorlatok hang-
erô változtatásokkal ritmus-
hangszerek használatával

Mozdulatrögtönzés, tánclé-
pések

Párbeszéd – rögtönzés pró-
zában, ritmikai és dallami
kérdés – feleletjáték

Kiscsoportos felelgetôs
éneklés

Ritmuskánonok rögtönzése

Olvasógyakorlat kérdésére
válaszrögtönzés: variáció
kitalálása (A – Av) vagy
eltérô válaszdallam kitalálá-
sa (A – B)

Dallamrögtönzés adott szö-
vegre m – r – d hangokon

Tankönyv 10. oldal
CD: 6.

Tankönyv 4—10. oldal dal-
anyaga
CD: 5.

Tankönyv 11. oldal
CD: 1.

Tankönyv 12. oldal

Tankönyv 12—13. oldal
CD: 7.

Tankönyv 14. oldal
CD: 8., 9. 

Tankönyv 15. oldal
CD: 10.

Tankönyv 16. oldal
Dallamkirakó, színes ko-
rongok (kék, zöld, fekete)
CD: 10.

Tankönyv 17. oldal
Dallamkirakó, színes ko-
rongok
Ritmuskártyák

Megjegyzés

Románia földrajzi
meghatározása
Kapcsolódás Ma-
gyarországhoz

A magyar gyer-
mekjátékok ere-
dete

Kapusjátékok
ismétlése

Találós kérdések
Képek a fagottról

Fogócskás éne-
kes játékok is-
métlése

Mondókák, talá-
lós kérdések ál-
latokról
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Óraszám Tanítási anyag Zenei ismeretek Készségfejlesztés

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Utazzunk Romániába!
Jön egy varjú
Csipkebokor

Ismétlô óra:
s – m – d fordulatos
dalok

Gyakorló óra:
Egyél, libám, egyél már
Ilyen cica mellett
Jön a róka

Járjunk táncot
Elvesztettem zsebken-
dômet
Aki dudás akar lenni

Hidas játékok
Kodály: 333/36.

Mackó, mackó,
ugorjál

Elaludt az öreg cica
Ikom, pikom

Egy üveg alma
Kodály: 333/53.

Kis, kis kígyó
Kígyó, béka

Fokozatos hangosítás – hal-
kítás

Tanult ismeretek elmélyíté-
se

Gyermekjátékok fûzése,
összekapcsolása

Kérdés – válasz a zenében

Kérdés – válasz

A re-hang elôkészítése
A fagott

A re-hang tanítása

Re-hang kézjele

Tanultak gyakorlása

Utószolmizálás
Kézjelek gyakorlása (Jön
egy varjú)
Ritmusjáték

Tanult szolmizációs hangok
(l – s – m – d) kézjele, betû-
jele, hangjegye

Éneklési és játékos kedv fo-
kozása
Középerôs hangerôvel tör-
ténô kifejezô éneklés

Formaérzék fejlesztése
Ritmusjáték

Olvasógyakorlat utószolmi-
zálása

Dalritmus lejegyzése emlé-
kezetbôl – zenei memória-
fejlesztés
Dallam és két ütemes ritmus-
osztinátó összekapcsolása

Az új hang helyének megfi-
gyelése (m – r – d lépések),
betûjele
Ritmuskánon

Dallambújtatás
Új hang kézjele, elhelyezé-
se a vonalrendszerben
Kézjeles ének
Zenei kérdés – válasz meg-
figyelése

Kézjelek használata
Szövegritmizálás
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Zenehallgatás Rögtönzô feladatok Szemléltetés,
koncentráció, taneszköz

Válogatás az 1.
osztályos zenehall-
gatási anyagból

Énekelt mesék:
Egy kis malac 
Tankönyv 46. oldal

Vivaldi: A négy év-
szak – Tél II. tétel
Boccherini: Menüett

Strauss: Kék Duna
keringô
Beethoven: D-dúr
hegedûverseny III.
tétel

Bach: Musikaliches
Opfer (kánonszer-
kesztés) 

Mozart: B-dúr fuvo-
laszonáta III. tétel

Ismételt zenehall-
gatás: Mozart:
B-dúr fuvolaszoná-
ta III. tétel

Ismételt zenehall-
gatás az 1. osztály-
ból:
Kodály: Méz, méz,
méz (gyermekkar)

Beethoven: VII.
szimfónia II. tétel
Prokofjev: Péter és
a farkas (Péter)

Metallofon, furulya
hangja

Adott ritmusra dallamrög-
tönzés szolmizálva
(m – r – d)

Tánclépések gyakorlása

(A menüett lépései)

A keringô lépései

Versek olvasása kánonban

Játék a formákkal

Felelgetôs rögtönzések
(mozdulat, beszéd, ének)

Hangulatok kifejezése moz-
gással, arcjátékkal

Tanult szolmizációs hangok
felhasználásával dallam-
motívumok rögtönzô szol-
mizálása

Tankönyv 14—17. oldal
Dallamkirakó, színes
hangok

Tankönyv 18. oldal

Tankönyv 19. oldal
CD: 11., 12.

Tankönyv 20. oldal
CD: 13.,14.

Tankönyv 21. oldal
CD: 15.

Tankönyv 22. oldal
CD: 16.

Tankönyv 23. oldal
CD: 16.

Tankönyv 24. oldal
CD: 17.
Ritmuskártyák

Tankönyv 25. oldal 
CD: 18., 19.

Tankönyv 26. oldal
Dallamkirakó, színes ko-
rongok (kék, zöld, fekete,
barna)
Dallamhangszerek

Megjegyzés

Tájképek – év-
szakok

Ausztria földrajzi
meghatározása
Az ország legje-
lentôsebb zene-
szerzôi
Képek a hege-
dûrôl

Weöres Sándor,
Gazdag Erzsi
versei
Névcsúfolók

Képek a fuvoláról
(csembaló)

Gyermekjátékok

Hangulati jelzôk
gyûjtése
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Óraszám Tanítási anyag Zenei ismeretek Készségfejlesztés

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Ismétlô óra:
m – r – d fordulatos
dalok

Gyakorló óra
Zíbor, zábor
Ennek a kislánynak

Árnyék ül a falu
dombján
Csillag süt az eperágra

Utazzunk Ausztriába!
Ha Tirolban jársz

Kering az orsó

Kert alatt
Két kis kakas

Kodály: 333/259.

Francia kánon (János
bácsi)

Tekereg a szél

Árok szélén

Tanult ismeretek elmé-
lyítése

Gyermekjátékok fûzése,
összekapcsolása

Páros-páratlan ütemek

A hegedû

Dó-pentaton
kánon

A fuvola

Hangerôváltozások:
forte – mezzoforte – piano

A félértékû hang és
szünetjele

l, hang elôkészítése, félérté-
kû hang

lı hang tanítása

Tanult szolmizációs hangok
kézjele, betûjele, hangjegye

Artikulált éneklés, értelmes
szövegmondás 

Ütemsúlyok a 2-es és a 3-
as ütemek szerint
Utószolmizálás

Dallam és osztinátó össze-
kapcsolása a 3-as lüktetés-
ben

Dallamkánon
Írás gyakorlása

Utószolmizálás
Kérdés-válasz megfigyelése

Kétkezes ritmusjáték
Dallampótlás, -írás gyakor-
lása

Éneklés ritmusnévvel
Az új ritmusérték jele, írása
(ritmustollbamondás)
Énekes többszólamúság
(kánon, dallamosztinátó)

Ritmus – dallam összekap-
csolása
Ritmus-gyakorló

Új hang kézjele, betûjele,
elhelyezése a vonalrend-
szerben
A r – m – r – d – lı fordulatok
dallamhangszereken
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Zenehallgatás Rögtönzô feladatok Szemléltetés,
koncentráció, taneszköz

Tetszés szerint

Tanító bemutató
éneke

Bartók: Magyar
képek – Este a
székelyeknél

Csajkovszkij: Dió-
törô-szvit
Induló
Virágkeringô

Ritmushangszerekkel el-
képzelt jelenet „megszólal-
tatása”

Csujogatók kitalálása

Tánclépések

Tankönyv 27. oldal

Tankönyv 28. oldal

Tankönyv 28—29. oldal
CD: 20.

Tankönyv 30. oldal 
CD: 21., 22.

Megjegyzés

Fogócskás
játékok

A magyar népda-
lok lejegyzése, a
hagyományôrzés
lehetôsége
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Óraszám Tanítási anyag Zenei ismeretek Készségfejlesztés

27.

28.

29.

30.

Fut, szalad a pejkó
Kodály: Énekeljünk
tisztán! 31. és 37. 

Én Istenem minek
élek

Három éjjel, három nap
Csujogatók
Párbeszéd

Összefoglaló óra
Csajkovszkij:
Diótörô-szvit

Primo-Secondo

A lı-pentaton hangjai

A lı-pentaton

A balettzene története

Legato (kötött) éneklés
Utószolmizálás
Tiszta intonálás

Karakteres éneklés
Hangkészlet kézjeles éneke
két szólamban
Zenei olvasás gyakorlása

Fesze éneklési mód
Zenei írás gyakorlása
Kézjeles ének – dallamfor-
dulatok

Irányított zenehallgatás
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Zenehallgatás Rögtönzô feladatok Szemléltetés,
koncentráció, taneszköz

Dohnányi: Variá-
ciók egy gyermek-
dalra (Hull a pelyh-
es fehér hó)

Debussy: Gyer-
mekkuckó – Hó-
pelyhek tánca

Tanító éneke

Kossuth-nóta

Tanító éneke

Tankönyv 32. oldal
CD: 23.

Tankönyv 32—33. oldal
CD: 24.

Tankönyv: 33—35. oldal

Tankönyv 36. oldal
CD: 25.

Tankönyv 36—38. oldal

Megjegyzés

Ajándékkészítés,
Mesék, versek
felelevenítése

Gyûjtômunka:
Képeslapok, téli
tájképek

Beszélgetés a
farsangi alakos-
kodás szoká-
sairól

Kossuth alakja a
magyar szabad-
ságharcban

Mûsor
összeállítása
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Óraszám Tanítási anyag Zenei ismeretek Készségfejlesztés

1.

2—3.

4.

5.

6—7. 

Mikulás:
Itt kopog, ott kopog
Pattanj, pajtás
Hull a hó is

Karácsony: 
A kis Jézus aranyalma
A zöld fenyôfán
Ezüst szánkót hajt a
dér
A karácsony akkor
szép
Éjszaka árnya

Újév:
A hajnali harangszónak
Farsang:
Jókívánságok

Március 15. 
Esik az esô, ázik a
heveder
Jön, Kossuth, jön
Kossuth Lajos tábo-
rába

Húsvét: 
Locsolóversek
Anyák napja:
Jöttem karikán
Ispiláng, ispiláng
Örömünnep ez a nap
Szôjjünk, fonjunk ken-
dôt
Maranoa bölcsôdal

Az ünnepkör történetisége

Ünnepi szokások a világban

A jeles napok szokásai

(Busójárás)

Katonadalok

Dalcsokor összeállítása

Hallás utáni daltanulás

Csoportos, kifejezô éneklés

Alkalomhoz illô, szívbôl jövô
éneklés, a tartalom kifeje-
zése

ÜNNEPI ÓRÁINK
(A naptári rendhez igazodva, értelemszerûen a tanmenet bármely egységéhez illeszthetô)
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