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TARTALOMJEGYZÉK 
 

 
Bevezetés  

Az iskola jogi státusa  A Pedagógiai Program jogszabályi alapjai 

 

 

I. NEVELÉSI PROGRAM 

I.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVEKLŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGI ALAPELVEI, 

CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 

I.1.1. Pedagógiai alapelveink 

I.1.2. Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka pedagógiai céljai 

I.1.3. Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka feladatai 

I.1.4. A nevelő-oktató munkánk pedagógiai eljárásai 

I.1.5. A nevelő-oktató munkánk pedagógiai eszközei 

 
I.2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 

 

I.3. A TELJESKÖRŰ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK 

 
I.4. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL, AZ ISKOLA SZEREPLŐINE EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL    

      KAPCSOLATOS FELADATOK 
 

I.5. A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI, AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA    

TARTALMA, AZ OSZTÁLYFŐNÖK FELADATAI 

I.6. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS 

PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HELYI RENDJE 

I.6.1. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő feladatok 

I.6.2. A sajátos nevelési igényű gyermekek fokozott segítése 

I.6.3. A tehetséggondozás feladatai, a tehetség, képesség kibontakoztatását segítő 

tevékenységek 

 
I.7. A TANULÓK RÉSZVÉTELI JOGAI GYAKORLÁSÁNAK RENDJE AZ INTÉZMÉNYI 

DÖNTÉSI FOLYAMATBAN 

 
I.8. A SZÜLŐ,  A TANULÓ, A PEDAGÓGUS ÉS AZ INTÉZMÉNY PARTNEREI 

KAPCSOLATTARTÁSÁNAK FORMÁI 

 

I.9. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK ÉS AZ ALKALMASSÁGI VIZSGA SZABÁLYAI 

 

I.10. A TANULÓI FELVÉTELI, ÁTVÉTELI KÉRELMEK TELJESÍTÉSÉNEK - AZ NKT-BEN 

FOGLALT ELŐÍRÁSOK KERETEIN TÚLI - SORRENDJÉRE VONATKOZÓ HELYI 

SZABÁLYOK 

 

I.11. A FELVÉTEL ÉS AZ ÁTVÉTEL - NKT KERETEI KÖZÖTTI - HELYI SZABÁLYAI 

 

I.12. AZ ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS 

ISKOLAI TERV 
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II. HELYI TANTERV 
 

 

II. 1. AZ ISKOLA HELYI TANTERVE, A VÁLASZTOTT KERETTANTER 

MEGNEVEZÉSE 

 

 

A)  
A 3/2011. (I.26.) NEFMI rendelet hatálybalépését megelőzően folytatott képzések 

felmenő rendszerben folytathatók, oly módon, hogy tanulmányaikat már megkezdett 

tanulók azt legkésőbb a 2026/27. tanévig be tudják fejezni. 

 

 1. Az alapfokú művészetoktatás célja és feladatrendszere 

1.1  Az alapfokú képző és iparművészeti oktatás 

1.2  Az alapfokú színművészet – bábművészet oktatás 

1.3  Az alapfokú zeneművészeti oktatás 

1.4  Az alapfokú táncművészeti oktatás 

 

 2. A tanszakok óraszámai és követelményei 

2.1  Képző és iparművészet 

2.2  Képzőművészet 

2.2.1 Grafika tanszak 

2.2.2 Festészet tanszak 

2.2.3 Szobrászat tanszak 

2.2.4 Textilműves tanszak 

1.3  Média 

2.3.1 Fotó – videó tanszak 

2.4  Iparművészet 

2.4.1 Bábkészítő tanszak 

2.4.2 Kerámia tanszak 

2.4.3 Kézműves tanszak 

2.4.4 Makett és papírtárgy-készítő tanszak 

2.4.5 Tűzzománc tanszak 

2.5  Színművészet – Bábművészet 

2.5.1 Színjáték tanszak 

2.5.2 Bábjáték tanszak 

2.6  Zeneművészet 

2.6.1 Gitár 

2.6.2 Magánének 

2.6.3 Zongora 

2.6.4 Furulya 

2.6.5 Fuvola 

2.6.6 Hegedű 

2.6.7 Szintetizátor – keyboard 

2.6.8 Kamarazenei tanszak, - Fafúvós kamara  

2.7  Táncművészet 

2.7.1 Néptánc tanszak 
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3. Tanterv 

3.1  Képző és iparművészet 

3.1.1 Vizuális alapismeretek, Rajz – festés - mintázás 

3.2  Képzőművészet 

3.2.1 Grafika tanszak 

3.2.2.Festészet tanszak 

3.2.3 Szobrászat tanszak 

3.2.4 Textilműves tanszak 

3.3  Média 

3.3.1 Fotó – videó tanszak 

3.4  Iparművészet 

3.4.1 Bábkészítő tanszak 

3.4.2 Kerámia tanszak 

3.4.3 Kézműves tanszak 

3.4.4 Makett és papírtárgy-készítő tanszak 

3.4.5 Tűzzománc tanszak 

3.4.6 Szabadon választható tárgyak: 

A.) Művészettörténet 

B.) Népművészet 

3.5  Színművészet 

3.5.1 Színjáték tanszak főtárgyai 

3.5.2 Kötelező tárgyak: 

A.) Beszédgyakorlatok 

B.) Mozgásgyakorlatok 

3.5.3 Kötelezően választható tárgyak: 

A.) Tánc és mozgásszínházi tréning 

B.) Színházismeret 

C.) Vers és prózamondás 

D.) Kreatív zenei gyakorlat 

E.) Beszédtechnika 

3.5 4. Szabadon választott tárgy: 

A.) Beszéd és ének 

3.6  Bábművészet 

3.6.1 Bábjáték tanszak főtárgya: Bábjáték 

3.6.2 Kötelező tárgyak: 

A.) Bábmozgatás 

B.) Bábkészítés 

C.) Beszéd és ének 

3.6.3 Kötelezően választható tárgyak: 

A.) Bábszínészet 

B.) Báb és díszlettervezés 

C.) Vers és prózamondás 

D.) Kreatív zenei gyakorlatok 

E.) Beszédtechnika 

3.6.4 Szabadon választott tárgyak: 

A.) Tánc és mozgásszínházi tréning 

B.) Drámajáték 
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3.7  Zeneművészet 

3.7.1 Gitár 

3.7.2 Magánének 

3.7.3 Zongora 

2.7.4 Furulya 

2.7.5 Fuvola 

2.7.6 Hegedű 

2.7.7 Szintetizátor - keyboard 

3.7.8 Kamarazene tanszak, - Fafúvós kamara 

 

3.8.  Táncművészet 

3.8.1 Néptánc tanszak főtárgya: Népi játék – Néptánc 

3.8.2 Kötelező tárgyak: 

A.) Folklórismeret 

B.) Tánctörténet 

3.8.3 Kötelezően választható tárgy: 

A.) Kinetográfia 

4. Tanszakok ill. tantárgyankénti értékelés 

5. A művészeti alapvizsga és záróvizsga általános követelményei 

5.1. Zeneművészet 

5.2. Táncművészet 

5.3. Képző és iparművészet 

5.4. Szín és bábművészet 

 

 

B.  

2011. SZEPTEMBER 01-TŐL KERÜLT BEVEZETÉSRE 

A 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet alapján a 2011/2012. tanévben megkezdett 

képzésekre felmenő rendszerben kell alkalmazni. 

 

1. Az alapfokú művészetoktatás célja és feladatrendszere 

1.1  Az alapfokú képző és iparművészeti oktatás 

1.2  Az alapfokú színművészet – bábművészet oktatás 

1.3  Az alapfokú zeneművészeti oktatás 

1.4  Az alapfokú táncművészeti oktatás 

 

 2. A tanszakok óraszámai és követelményei 

2.1  Képző és iparművészeti képzés struktúrája 

2.2  Képző- és iparművészeti oktatás általános fejlesztési követelményei 

2.3.Szín és bábművészeti képzés struktúrája 

2.4.Szín és bábművészeti oktatás általános fejlesztési követelményei 

2.5. Zeneművészeti képzés struktúrája 

2.5.1. Klasszikus zene – Gitár 

2.5.2. Vokál tanszak – Magánének 

2.5.3. Klasszikus zene – Zongora 

2.5.4. Klasszikus zene – Furulya 
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2.5.5. Klasszikus zene – Fuvola 

2.5.6. Klasszikus zene – Hegedű 

2.5.7. Klasszikus zene – Trombita 

2.5.8. Kamarazene tanszak – Kamarazene 

2.5.9. kamarazene tanszak – Zenekar 

2.6. Zeneművészeti oktatás általános fejlesztési követelményei 

2.7. Táncművészeti képzés struktúrája 

2.7.1. Néptánc tanszak 

2.8. Táncművészeti oktatás általános fejlesztési követelményei 

 

3. A művészeti alapvizsga és záróvizsga általános követelményei 

 3.1. Képző és iparművészet 

3.1.1. Vizuális alkotó gyakorlat 

3.1.2. Képzőművészeti tanszak: Grafika és festészet alapjai – Grafika és 

Festészet  

           tanszak 

3.1.3. Környezet és kézműves kultúra tanszak 

3.1.4. Fém és zománcműves tanszak 

3.1.5. Fotó és film tanszak 

3.1.6. Szobrászat és kerámia tanszak 

3.1.7. Textil és bőrműves tanszak 

3.1.8. Népművészet 

3.1.9. Művészettörténet 

3.2. Szín és bábművészeti tanszak 

3.2.1.Színművészet 

3.2.2. Bábművészet: Bábjáték főtárgy 

3.2.3. Választható tárgy: Bábkészítés 

3.2.4. Közös tárgy: Beszéd és vers 

3.2.5. Mozgás és tánc 

3.2.6. Zene és ének 

3.2.7. Színházismeret 

3.3. Zeneművészet 

3.3.1. Gitár 

3.3.2. Magánének 

3.3.3. Zongora 

3.3.4. Furulya 

3.3.5. Fuvola 

3.3.6. Hegedű 

3.3.7. Trombita 

3.3.8. Kamarazene – Kamara 

3.3.9. Szolfézs  

3.3.10. Zeneismeret 

3.3.11. Zeneelmélet 

3.3.12. Zenetörténet – zeneirodalom 

3.4. Táncművészet tanszak 

3.4.1. Népi játék 

3.4.2. Folklórismeret 

3.4.3. Tánctörténet 
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4. Tanterv 

 4.1. Képző és iparművészet  

4.1.1. Vizuális alapozó gyakorlat 

4.1.2. Vizuális alkotó gyakorlat 

4.1.3. Képzőművészeti tanszak – Grafika és Festészet alapjai 

4.1.4. Grafika és Festészet tanszak – Grafika és festészet műhelygyakorlat 

 

4.1.5. Környezet és kézműves kultúra tanszak – Környezet és kézműves kultúra  

    műhelygyakorlat 

4.1.6. Fém és zománcműves tanszak – Fém és zománcműves műhelygyakorlat 

4.1.7. Fotó és film tanszak – Fotó és film műhelygyakorlat 

4.1.8. Szobrászat és kerámia tanszak – Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat 

4.1.9. Textil és bőrműves tanszak – Textil és bőrműves műhelygyakorlat 

4.1.10. Választható tárgy: Népművészet 

4.1.11. Választható tárgy: Művészettörténet 

4.2. Színművészet – Bábművészet 

4.2.1. Színjáték tanszak: Dráma és színjáték főtárgy 

4.2.2. Bábjáték tanszak: Bábjáték főtárgy 

4.2.3. Kötelezően választható tantárgy: Bábkészítés 

4.2.4. Közös tantárgy: Beszéd és vers 

4.2.5. Mozgás és tánc 

4.2.6. Zene és ének 

4.2.7. Színházismeret 

4.3. Zeneművészet 

4.3.1. Klasszikus zene – Gitár 

4.3.2. Vokál tanszak – Magánének 

4.3.3. Klasszikus zene – Zongora 

4.3.4. Klasszikus zene – Furulya 

4.3.5. Klasszikus zene – Fuvola 

4.3.6. Klasszikus zene – Hegedű 

4.3.7. Klasszikus zene – Trombita 

4.3.8. Kamarazene tanszak – Kamarazene 

4.3.9. Kamarazene tanszak – Zenekar 

4.3.10. Kamarazene tanszk – Kórus 

4.3.11. Zeneismeret tanszak – Szolfézs  

4.3.12. Zeneismeret tanszak – Zeneismeret 

4.3.13. Zeneismeret tanszak – Zeneelmélet 

4.3.14. Zeneismeret tanszak – Improvizáció 

4.3.15. Zeneismeret tanszak – Zenetörténet, zeneirodalom 

4.4. Táncművészet 

4.4.1. Népi játék 

4.4.2. Folklórismeret 

4.4.3. Tánctörténet 

4.4.4. Népzenei alapismeretek 

4.4.5. Táncjelírás – olvasás 

 

 
II.2. A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK 
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II.3. A NEVELŐTESTÜLET ÁLTAL SZÜKSÉGESNEK TARTOTT ELVEK, EGYÉB    

       FELADATOK ÉS PROGRAMOK 

 

II.4. A FELVÉTELIK HELYI RENDJE 

II.4.1. A csoport bontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

II.4.1. A tantárgy és tanárválasztás szabályai 

II.4.3. A tanuló tanulmányi munkája ellenőrzésének és értékelésének módja, a magatartás és    

           szorgalom minősítésének elvei, a magasabb évfolyamba lépés.  

Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei, és a tanuló   

teljesítménye értékelésének formái 
 

II.5.  A TANULÓ SZORGALMA, ÉRTÉKELÉSÉNEK FORMÁI 

 
II.6. A MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEI 

II.6.1. Tanulmányok folytatása ugyanabban az osztályban  

II.6.2. A felvétel és az átjárás, a tanulók átvétele más iskolából  

 
II.7. AZ ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, KOTTÁK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK 

ÉS 

        TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁSNAK ELVEI 

 

II.8.  A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI,  

        TÉMAKÖREI 

 
II.9  A KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK HELYI ELLÁTÁSA 

II.9.1. A nemzeti és etnikai kisebbség és a többség kultúrájának megjelenése a pedagógiai  

           folyamatban  

 
II.10. AZ ISKOLAI HAGYOMÁNYOK, SZOKÁSOK ÉS A HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL  

          KAPCSOLATOS FELADATOK 

 
II.11.  A KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁJA, MÓDJAI 

 
II.12.  TÁRGYI FELTÉTELEK, A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS  

          FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE 

 

 

 

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

Melléklet: 1. számú melléklet: Eszközjegyzék 

   Melléklet: 2. számú melléklet: Eszközjegyzék (2011. szeptember 01.-től) 
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BEVEZETÉS 

 

 

A GROTTA Alapfokú Művészeti Iskolát 2003-ban hívta életre egy alkotni vágyó 

lelkes kis csapat. 

Az iskola elsősorban a képző- és iparművészet, zeneművészet és néptánc tanszakait oktatja. 

Célunk művészet szerető, alkotni vágyó ifjúság nevelése, akik mindennapjaikban 

hasznosítani képesek az általunk tanultakat. Mindehhez olyan tehetséggondozás szükséges, 

amely kialakítja a jó szaktudást, jó ízlést, megtanítja az alkotás folyamatát, a kreatív és 

pozitív gondolkodást. 

Az intézmény székhelye Csongrád város Művelődési Központjában található. A második 

emelet műtermeiben folyik az oktatás, amelyek napfényes, kellemes közérzetet biztosítanak 

az alkotó munkához. A folyosón elhelyezett tanulói kiállítási anyag beszél a termekben 

folyó munkáról. A kialakított, jól felszerelt termek lehetőséget adnak a kreatív alkotás 

műhelyjellegű munkájához.  

Az iskola oktatói elhivatott tanárok és világlátott művészek, akik nem csak a tananyagot, 

hanem a szakma titkos fortélyait is elárulják az érdeklődő fiataloknak.  

A nevelők igen fontos feladatnak tartják, hogy a kimagasló képességű és művészeti pályára 

készülő tanulók tehetséggondozása magas szinten biztosított legyen. 

Az intézmény zeneművészeti ágának programja 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.  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. 

A képző és iparművészeti ág programja keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad 

a képző- és iparművészeti tevékenységek iránt érdeklődő és vonzódó tanulók képességeinek 

fejlesztésére, biztosítja a különböző művészeti szakterületeken való jártasságok 

megszerzését és gyakorlását. A képzés széles körben segíti a vizuális kultúra iránt fogékony 

tanulók fejlődését. Figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, 

vizuális tapasztalataira építve gyarapítja ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja 

készségeiket. 
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Az előkészítő, alapfokú és továbbképző évfolyamokon a tanulók képességeiktől és 

szorgalmuktól függően fejleszthetik vizuális műveltségüket és a különféle szakirányú 

területeken, szerezhetnek jártasságot. 

A képző- és iparművészeti oktatás a vizuális kultúra ágait, a műfaj sajátosságait, a művészi 

kommunikáció megjelenítési módjait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy 

a múlt értékeit megszerettesse és tovább éltesse, segítsen a hagyománytisztelet 

megteremtésében és a tanulók életkorának megfelelő vizuális műveltség kialakításában. 

 A tehetségek fejlesztését kiemelten kezeljük, a kreatív képességek kialakításához pozitív 

környezeti hatásokat (motivációs tényezőket: kíváncsiság, érdeklődés, tudásvágy, 

szorgalom, kitartás, becsvágy) biztosítunk. 

  

 

                                                                                                     Baranyi Lászlóné 

Grotta Művészeti Egyesület 

                     elnök  
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AZ ISKOLA JOGI STÁTUSA 
 

Az intézmény neve: GROTTA Alapfokú Művészeti Iskola 

Az intézmény székhelye: 6640 Csongrád, Szentháromság tér 8. 

Az intézmény típusa: alapfokú művészeti iskola 

Az iskola működési területe: Csongrád, Bács-Kiskun és Békés megye 

Az iskola alapítója és fenntartója: Grotta Művészeti Egyesület 

 

 

A pedagógiai program jogszabályi alapjai 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

módosításáról 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) 

Kormányrendelet 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és 

a köznevelési intézmények névhasználatáról 

A 32/1999. OM rendelettel módosított 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet az alapfokú 

művészetoktatás követelményei és tantervi programja. 

Az 1/1998 OM rendelet 7. sz. melléklete: Jegyzék a nevelési-oktatási 

intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről. 

Az intézmény érvényes Szervezeti és Működési Szabályzata. 

A nemzeti erőforrás miniszter 3/2011. (I.26.) NEFMI rendelet az alapfokú 

művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és 

kiadásáról szóló 27/1998. (VI.10.) MKM rendelet módosítása. 

326/2013. (VIII.30) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről 

és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról. 

2013. évi CXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény módosításáról. 

17/2014. (III.12) EMMI rendelet 
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I. NEVELÉSI PROGRAM 

I.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVEKLŐ-OKTATÓ MUNKA    

PEDAGÓGIA ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, 

ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 
 

 I.1.1. Pedagógiai alapelveink: 

A nevelés két alapvető tényezője: a pedagógus és a növendék egyenrangú félként vesz 

részt a folyamatban, közöttük aktív kölcsönhatás van. 

A nevelő vezető, irányító, kezdeményező szerepe érvényesül a pedagógiai légkör 

kialakításában, a növendék aktivitásának kibontakozásában, tevékenységük 

megszervezésében, személyiségük fejlesztésében. 

 Alkotó pedagógiai klíma megvalósítására törekszünk, melynek jellemzői egyfelől az 

igényesség, másrészt a növendékek jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása, 

a velük szemben megnyilvánuló pedagógiai tapintat, bizalom, megértés, türelem, 

igazságosság. 

Minden tanulónak biztosítjuk az egyéni adottságai, képessége és tehetsége szerint az 

önmegvalósítás lehetőségét. 

A tehetségek fejlesztését kiemelten kezeljük, a kreatív képességek kialakításához 

pozitív környezeti hatásokat (motivációs tényezőket: kíváncsiság, érdeklődés, 

tudásvágy, szorgalom, kitartás, becsvágy) biztosítunk. 

A harmonikus személyiségfejlődés érdekében a gondolkodási képességeket, az érzelmi-

akarati jellemzőket, a testi és lelki egészséget egyaránt gondozzuk. 

A kommunikációs- és viselkedéskultúra elsajátításával kialakítjuk a tárgyi és személyes 

világunkban való eligazodás képességét. 

Reális önismeret és életszemlélet kialakításával segítjük a megfelelő továbbtanulási 

irány illetve pálya kiválasztását. 

 

Iskolánk meghatározó alapelve: a gyermekközpontúság 

- Az iskola az egyes gyereket állítja a nevelés középpontjába. A pedagógusok személyes 

kapcsolataikkal egyéni bánásmóddal teremtik meg a feltételeket az egyén fejlődéséhez. 

Az egymást választó, közösen tevékenykedő gyerekek – ha erre igényük megvan – 

közösséggé válhatnak. Ezeket a törekvéseket segítjük, hogy az egyének a normát 

közvetítő  közösségben megalapozhassák szuverenitásukat. 

- A gyermek számára törekszünk a testi biztonság mellett, az érzelmi biztonság 

megteremtésére is. Minden tanuló érezze magát jól az iskolában, vegye körül kellemes 

környezet. A gyermek egyéniségéhez empátiával, azt elfogadva közeledünk. 

A fejlesztésükhöz igénybe vett időt optimálisan hasznosítjuk. Fontosnak tartjuk, hogy az 

iskolában értelmes rend és fegyelem uralkodjék. 

- A gyermekek testi, lelki és szellemi fejlődéséhez kedvező és inger dús környezetet 

teremtünk. Segítjük őket eligazodni az információk világában. 

Nagyra értékeljük a pedagógus személyes hitelességét és példaadását. A rászoruló vagy 

hátrányos helyzetbe kerülő tehetséges gyerekeket patrónus pedagógus segíti döntéseiben, 

törődik vele, átsegíti a nehézségeken. 

- A tanár felelőssége, hogy mindenki számára a neki éppen legmegfelelőbb ismeretet és 

képzést nyújtsa. Minden gyerek azt kapja, ami számára a legfejleszthetőbb. 

 

 

 



 

 13 

- A szülőkkel való kapcsolattartás igen fontos. A szülők igénylik a fegyelmezett munkára, 

 igényességre nevelő pedagógiai programot, melyben kiemelt helyen kell, hogy 

szerepeljen a tanulmányi munka. 

 

A gyerekek jelenlegi értékválasztásának jellemzői: 

- A gyerekek értékválasztását és személyes tulajdonságait iskolai gyakorlatunkban két  

  motívum befolyásolja. A napjainkban folyó érték átrendeződés és a családok 

  kultúraközvetítő képessége. 

- A családok életstílusa, kulturális szintje erősen differenciált. A tanulók neveltsége, 

magatartása és munkakultúrája is ezt a változó képet tükrözi. Naponta tetten érhetők az  

  értékátrendeződés negatív tendenciái. Csökken a családok mintaadó szerepe, s 

  felértékelődött a gyerekek társas kapcsolatainak hatása. Egymás között szabadosabbak. 

  Ezért is fontos hangsúlyozni az interperszonális (személyes) kapcsolatok szerepét. Az  

  ingerszegény otthoni környezet nem segíti az érzelmi gazdagodásukat. 

 

Esélyegyenlőség elve: 

Iskolánk vidéki kisváros helyzetéből adódó körülmények között működik: a vidéki 

kisvárosi környezet, a települést sújtó munkanélküliség, a szülői környezet nem 

minden esetben megfelelő szintje, a tanulói összetétel heterogenitását vonja maga után. 

Ilyen körülmények között nem mondhatunk le az esélyegyenlőtlenség mérsékléséről, 

az esélyteremtésről. 

 

Az iskola által preferált emberi értékek: 

- A következő jellemző emberi értékeket tartjuk különösen fontosnak: önismeret, 

önállóság, képesség az önálló ismeretszerzésre és önnevelésre, szerénység önmaga 

megítélésében. 

- A társas kapcsolatokkal összefüggő értékek közül hangsúlyozottabb szerepet képvisel a 

   humanizmus, az emberi méltóság tiszteletben tartása, a nyitottság, szolidaritás. 

- A humanizált társadalom és világkép értékeinek a megismertetése alapvető a polgári  

  társadalom értékrendjének a bemutatása szempontjából. Ezek ismerete hiányában 

  elképzelhetetlen a modern polgári világkép megalapozása. 

     Az európai polgári magatartás kialakításához és normaköveteléséhez többek között a  

     következő értékek felmutatása szükséges: az egyetemes emberi jogok tiszteletben 

tartása, az egyenjogúság elismerése, egészséges nemzettudat, tolerancia elfogadása. 

- A kultúrához való viszony értékeiből fontos: a művelődési igényesség, az emberiség 

  kulturális örökségének a tisztelete, készség a szépség befogadására. 

- A nevelőtestület által kiválasztott értékhalmaz önmagában is értékhordozó, 

összességében egy elfogadható, kívánatosnak tartott, jelenkorú személyiség képét 

fogalmazza meg. Ezek alapján válik az iskola az adott értékek iránt elkötelezetté.  

 

Értékközvetítés: 

- A választott funkciók és értékek csak úgy juthatnak érvényre, ha az iskolai gyakorlatban  

  konkrét célok formájában jelennek meg, és a pedagógiai folyamat feladataiban, 

  tevékenységi formáiban realizálódnak, és cselekvő módon megvalósulnak.  

- A nevelőtestület egységes az alapelvek alkalmazásában, és a preferált értékek  

  közvetítésében. 

- A tanulókkal a humanista emberi értékeket, és az európai polgári gondolkodás    

  értékrendjét ismertetjük meg és közvetítjük számukra. 

   Feladat: A gyerekek normakövetésében növekvő mértékben legyenek jelen ezek az  

   értékek. 
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- A világvallások kultúrateremtő és – közvetítő szerepének a bemutatása, erkölcsi  

   tanításainak megismertetése. 

   Feladat: A gyerekek értsék és tisztelettel tekintsenek a vallások kulturális szerepére,  

   ismerjék a legfőbb erkölcsi tanításaikat. 

- A magyarságtudat erősítése, az identitás tudat megalapozása. Tudjanak a gyerekek a  

   határainkon kívül élő magyarokról, és ismerjék ezek történelmi okait. 

 

 

I.1.2. Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka pedagógiai céljai 

- Az iskola elsődleges célja az ismeretátadás, értékközvetítés, személyiségformálás, 

másodlagos célja az, hogy lehetőséget teremtsen az iskola tagjainak baráti kapcsolatok 

kiépítésére, az olyan alapvető szükségletek kielégítésére, mint a szeretet, az elfogadás, 

biztonság, megbecsülés, önbecsülés, mely alapvető szükségletei az embernek és az ember 

önmegvalósításának. 

- Pedagógiai munkánk középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése áll: 

meglássuk, megláttassuk és továbbfejlesszük minden egyes gyermekben személyiségének 

saját értékeit. 

- A tanulási tevékenység közben és a tanulói közösségi élet során fejlesztjük a tanulók 

önismeretét, együttműködési készségét, kommunikációs képességeit, akaratát, 

segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját; 

- Arra törekszünk, hogy növendékeinkben kialakuljon a reális önértékelés képessége, a 

teljesítmény- és sikerorientált beállítódás, az egészséges önbizalom. 

- A tehetséges növendékeink számára biztosítjuk kognitív érzelmi és szociális 

szükségleteik kielégítését (kognitív: lehetőség az önálló, önirányított önfejlesztésre, 

lehetőség a tapasztalatszerzésre, hatékony tanulási készségek kialakítására; érzelmi 

szükségletei: bátorítás az elmélkedésre, kérdésfeltevésre, kockázat-vállalásra; szociális 

szükségleteik: megtanulják az emberek tiszteletét). 

- Valljuk, hogy a tehetség önmagában nem feltétlenül érték, csak akkor, ha a személyiség 

fejlődése legalább annyira lépést tart a tehetséggel; nevelésünk tehát az egyoldalúság 

ellensúlyozására a tehetség és az egész személyiség harmóniájának megteremtésére 

törekszik. 

- Pedagógiánk alapvető célja egyrészt, hogy a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, 

érzelmi, testi fejlettségű, motivációjú, kultúrájú növendékeket - képességüknek és 

tehetségüknek megfelelően készítsünk fel a továbbtanulásra és a társadalomba való 

majdani beilleszkedésre, másrészt arra törekszünk, hogy növendékeink képesek legyenek 

a művészetek befogadására, értésére és művelésére, minél több művészeti ág iránti 

érdeklődésre, nyitottságra. 

- Célunk iskolánk nyitott szellemiségének fenntartása, amely mind tartalmi, mind pedig 

módszertani szempontból az új befogadását jelenti a klasszikus értékek megőrzése 

mellett. 

 

  

 

I.1.3.  Az iskolában folyó nevelő-oktató munka feladatai 

- Pedagógiai munkánk középpontjában a személyre szóló fejlesztés áll, az egyéni 

képességek kibontakoztatása. 

- A tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített és ezáltal, a motivált munkában kell 

fejleszteni a növendékek felelősségtudatát, a kitartás képességét és az érzelemvilág 

gazdagodását. 

- Tudatosítani kell a szűkebb és tágabb környezetből megismerhető értékeket. 
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- Erősíteni kell a humánus magatartásmintákat, szokásokat, a jellem formálásával 

szolgálni a gyermek személyiségének érését. 

- Mélyíteni kell növendékeinkben a közösség működésének érékét és jellemző szabályait. 

- Képviseljék növendékeink az egymás mellett élő különböző kultúrák iránti igényt. 

- Fogékonnyá kell tenni gyermekeinket saját környezetük, a természet, a társas 

kapcsolatok, majd a tágabb társadalom értékei iránt. 

- Tehetségeinket a versenyeken való részvételre ösztönözzük, számukra a versenyeken 

való részvétel lehetőségét megteremtjük. 

- Támogatjuk és ösztönözzük tanáraink önképzését, szakmai szervezetekben való 

tagságát, tanfelügyeleti, szakértői, tanácsadói és vizsgáztatói tevékenységét. 

- tanulóink sikerélményhez juttatását meghatározó motivációs eszközként használjuk. 

- Tervszerű, összehangolt beiskolázási tevékenység megvalósítása a cél. 

- Erősíteni kell az Európához való tartozás tudatát és egyetemes értelemben is késztetni 

más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerésére, 

megbecsülésére.  

 
 

 
 I.1.4. A nevelő-oktató munkánk pedagógiai eljárásai 

 

- Kiskorú növendékeknél fokozatosan vezetjük át őket a játékközpontú cselekvésekből az 

iskolai tanulás tevékenységeibe. 

- Mintákat adunk az ismeretszerzéshez (aktív részvétel az ismeretszerzésben), a feladat- 

és problémamegoldáshoz. 

- Fejlesztjük a növendékek kreativitását, gondoskodunk egészséges terhelésükről, 

követjük érési folyamatukat. 

- Értelmi és érzelmi alapozással formáljuk a személyiség erkölcsi arculatát, 

megismertetjük, gyakoroltatjuk a helyes magatartásformákat. 

- Az iskolában folyó nevelő-oktató munka, mérési ellenőrzési, értékelési rendszerében 

visszajelzést, értékelést adunk a tanulók / növendékek fejlődéséről. 

 

 

 I.1.5.  Nevelő-oktató munkánk pedagógiai eszközei 

 

1. A pedagógiai eszközök megválasztásában kitüntetett szempontok: 

a)minden gyermek számára, az életkori jellemzők figyelembe vételével, 

képességeinek, érdeklődésének, valamint távolabbi céljainak megfelelő 

programokat, tevékenységi formákat biztosítani. 

b)személyes példamutatással neveljük növendékeinket toleranciára, empátiára, az 

emberi jogok tiszteletben tartására. 

 

2. Intézményünkben, az alábbi csoportosításban az alábbi nevelési módszereket, 

eszközöket alkalmazzuk: 

a)A meggyőzés, a felvilágosítás és a tudatosítás módszerei; 

b)A tevékenység megszervezésének módjai: megbízás, ellenőrzés - értékelés, 

játékos módszerek, gyakorlás; 

c) A magatartásra ható módszerek: 

- Ösztönző módszerek: helyeslés, bíztatás, elismerés, szereplési, 

bemutatkozási lehetőség, dicséret, oklevél, osztályozás, jutalmazás, 

- Kényszerítő módszerek: felszólítás, kizárás az iskolából, 
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- Gátlást kiváltó módszerek, melyek a nevelés sikerét veszélyeztető 

körülmények kizárását célozzák: ellenőrzés, figyelmeztetés, 

elmarasztalás. 

 

3. A nevelési módszerek különböző formái, változatai közül az alábbiakat alkalmazzuk 

leginkább: 

a) nyelvi (verbális) eszközök: beszéd, beszélgetés, mely lehet: szabad vagy 

irányított, spontán vagy tervezett, egyéni vagy csoportos; 

b) nem nyelvi (non verbális) eszközök: mimika, szemmozgás, tekintet, test-

helyzet, mozdulatok; gesztusok. 

 

 

 

I.2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS 

FELADATOK 
 

Személyiségfejlesztést akkor végezhetünk eredményesen, ha ismerjük tanítványainkat  

és  tisztában vagyunk a kitűzött célokkal, valamint helyesen választjuk a fejlesztés 

módszereit. 

Alapvető iskolai módszerek a tanulók megismeréséhez: beszélgetések, célzott  

megfigyelések, a tanulói munkák elemzése, a felmérések különböző fajtái. 

A személyiségformálás elengedhetetlen része az önértékelés fejlesztése. Erre az egyik 

legjobb lehetőség a szóbeli kommunikáció. 

A tanári vélemény akkor motiváló, ha először a pozitívumokról ad visszajelzést, csak aztán 

szól a hiányosságokról. 

A szóbeli megnyilatkozások bővítik a tanulók szókincsét, fejlesztik a          

metakommunikációs képességeket. A határozott fellépés kialakításában is pozitívan hatnak. 

Az iskola sajátosságából adódóan fejlesztő hatásúak: a koncerteken való szereplés, az  

egyéni és közösségi kiállításokon való részvétel, a versenyek és pályázatok adta lehetőségek 

széleskörű kihasználása. 

 

A személyiséget a biológiai tényezők (öröklés) és a környezeti, nevelési hatások - 

egymással szoros kölcsönhatásban - együttesen határozzák meg. A környezeti hatások 

befolyásolják, hogy az adottságból mi, mikor és miképpen valósul meg.  

Ezen tényezők között a legjelentősebb a nevelés-oktatás személyiségformáló hatása. 

 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos iskolai feladatok négy területre bonthatók: 

a) az értelem kiművelés ( kognitív kompetencia) 

b) segítő életmódra nevelés (szociális kompetencia) 

c) egészséges és kultúrált életmódra nevelés (személyes kompetencia) 

d) a szakmai képzés megalapozása (speciális kompetencia) 

Az alapfokú művészetoktatás, ezen területek gondozására nem azonos súllyal biztosít 

lehetőséget. Képzési rendszerünkben az első és a negyedik terület kap nagyobb hangsúlyt. 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos iskolai feladatok rendszerét a pedagógiai 

alapelvekből, célokból, feladatokból, eljárásokból és eszközökből vezetjük le. 

A művészeti tevékenység magában hordozza a személyiségformálás specifikus lehetőségét.  
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Valljuk, hogy személyiséget formálni csak az egész személyiségre hatni tudó művészetek 

jelenlétével lehet. A művészetek táplálják a növendékek kialakuló érzésvilágát, egyfajta 

minőségre való igényességet alakítanak ki bennük. 

  A művészeti nevelés biztosítja a személyes tapasztalatszerzést, mint tanulási módszert. A 

tanulók élményszerűen tapasztalják meg a művészeti stílusok és irányzatok sokszínűségét, 

valamint azokat a kifejezési formákat, amelyek a zeneművészetben, táncművészetben, 

képző- és iparművészetben, valamint a színművészetben ötvöződnek. 

Az alapfokú művészeti nevelés feltárja a növendékekben a művészet megörökítő, átörökítő 

szerepét, megérteti, hogy az alkotás a legértékesebb emberi alapképesség. A művészeti 

nevelésünk megalapozza a tanulók esztétikai szemléletét, kommunikációs képességét, az 

értékes alkotások iránti igényét. A művészeti oktatás által létrejött pozitív élmények 

hozzásegítenek azokhoz az emberi tulajdonságokhoz, magatartási szokásokhoz, amelyek a 

műveltség területén az eredményes haladás, szereplés összetevői. A népi műveltség 

megismerése a mai kultúra számára fontos információkat hordoz. Kodály Zoltán egész 

pedagógiai rendszerét a magyar népzenére, különös tekintettel a magyar népi 

gyermekjátékokra alapozta. 

A néptánc oktatás egyik lehetséges formája a művészeti iskola néptánc tanszaka, melynek 

célja, hogy a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést elmélyítse a tanulókban. A 

néptánc nem csupán mozgás zenére: eleven hagyomány is, üzenet a múltból.  

 A művészeti oktatás nevelő hatását lemérhetjük a közismereti tárgyak mindegyikével, a 

tanulók magatartásában, értelmi, etikai, esztétikai fejlődésében. A naponkénti gyakorlások, 

művek, koreográfiák megtanulásának eredményeképp fejlődik a memória, a motívumsorok, 

dallamok és dalszövegek naponkénti memorizálása edzi a bevésés képességét. A 

népdalokon gyarapodott színes és gazdag szókincs, a tanulók fogalmazási és kifejezésbeli 

készségét fejleszti. A kiművelt növendék mozgáskultúrája is hatványozottan fejlődik. A 

tempó és dinamika betartása, a tánclépések megtanulása a figyelem, a koncentráció állandó 

munkáját igényli, ezeket fejleszti. A koreográfiák előadása különös figyelem-

összpontosításra és rendre is szoktat. A művészeti iskolába járó növendékek „szép” iránti 

elkötelezettsége, igényessége fokozatosan megnyilvánul a munkához való hozzáállásukban 

és a magatartásuk kulturáltságában is. 

 

„A kivételes érték létrehozásához kivételesen sok munka szükséges”- vallja Dr Csermely 

Péter, ezt az elvet igyekszünk valóra váltani személyiségfejlesztő tevékenységünk során. 

 

A tanulási nehézségeknek kitett tanulók felzárkóztatásának segítése, a tanulási 

nehézséggel küzdő tanulókkal való foglalkozás: 

A tanulási kudarc a képzés tematikája alapján nem jellemző nálunk. Azonban azt fontos 

kiemelni, hogy az alapfokú művészetoktatásban határozottan megfigyelhető az a jelenség, 

hogy tanulóink tanulmányilag kimutathatóan jobb teljesítményre képesek, mint a beiratkozás 

előtt. A jelenség hátterében a művészetek érzelmi és értelmi intelligenciára való hatása áll. A 

hazai és nemzetközi agykutatások bizonyítják, hogy a művészeti tevékenység fejlesztő 

hatással van a gondolkodásra.  

 

A szociálisan hátrányos helyzetű tanulók segítése 

Nagy szerepet tulajdonítunk annak, hogy minden gyermek számára egyenlően jó 

feltételeket, jó felszerelést, eszközöket, hangszereket, kiváló személyi feltételeket 

biztosítsunk, ugyanis ez a legfontosabb feltétele a pedagógiai program eredményes 

megvalósulásának.  
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A művészeti nevelés során nélkülözhetetlen partner a család. Különösen fontos a szülőkkel 

való kapcsolattartás a szociális hátránnyal élő családok esetében. Hálásak az odafigyelésért, 

illetve a gyermek felzárkóztatásával párhuzamosan a szülőkre is kedvezően tudunk hatni. Az 

átlagnál nehezebb helyzetben élő emberek jó szívvel veszik a szeretetteljes közelítést. Az 

iskola és a család kapcsolatában a legfontosabb tényező a gyermek, akinek fejlődése és 

érdekei határozzák meg az együttműködés formáit és tartalmát. A kialakított kölcsönös 

bizalom tudatában kell a család és a gyermek felé fordulni, magabiztos szaktudással, 

korrekt, kulturált és toleráns kapcsolatteremtő magatartással, a problémák észrevételével, 

illetve a problémákra való gyors reagálással. 

 

 

I.3. A TELJESKÖRŰ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ 

FELADATOK 
 

A tankötelezettséget teljesítő iskolákban valósul meg a teljes körű egészségfejlesztés, melyet 

a művészeti nevelés-oktatás kiegészít: pl: a helyes testtartás kialakítása, az állóképesség 

fejlesztése, a szereplés testet-lelket edző tevékenysége, a baleset-megelőzés, a személyi 

higiéné a kéz és a szem koncentrált fejlesztése, a színlátás, a különböző anyagok és 

eszközök tudatos, balesetmentes használata idején, stb. Mindezek segítik, kedvezően 

befolyásolják a teljes körű egészség megőrzést. 

 

 

I.4. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL, AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK 

EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK 
 

Iskolánkban jelenleg csoportos és egyéni órák vannak. A növendékeknek számos 

alkalommal van lehetőségük közös produkciókkal közönség elé állni. 

Ezen alkalmakkor kidomborodik a tanulók egymásrautaltsága, a csoport sikere az egyéni 

produkciókon is múlik. Ez mindenképpen fokozza a közösségérzést, a közösségért való 

munkálkodást is. A művészeti képzés során végzett közös táncolás, a színjátszás, s az 

alkotás öröme, mind-mind közösség- és személyiségfejlesztő hatással bír.  

Tapasztalatainkból tudjuk, hogy a növendékekkel tett kirándulások, más településeken való 

szereplések, más települések művészeti csoportjainak fogadása, baráti kapcsolatok, 

ismertségek kialakulásának lehetőségét hordozzák magukban. 

A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot 

kialakítja. 

 

Az iskolahasználók igényeihez alkalmazkodó hozzáférés erősítése érdekében: 

- a tanulók, szülők igényeinek (pl. felelősségtudat, értékmegőrzés, a kulturált környezet 

iránti igény, stb.) figyelembe vétele.  

Állandó kapcsolatban vagyunk a szülőkkel, növendékekkel, illetve a gyermekek egymás 

közötti kapcsolatának szorosabbra fűzésére törekszünk. 

 

A nagyobb esélyegyenlőség biztosítása érdekében: 

- a szociális hátrányok kompenzálása fokozott odafigyeléssel, 

- a kreativitás fejlesztése, 

- a továbbtanulási esélyek növelése. 
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Az együtt-alkotás segíti kialakítani és fejlődni az alkalmazkodó képességet, a szocializációt, 

a kommunikációt. Kialakulnak, elmélyülnek a tanulókban a későbbi társas kapcsolataikban 

fontos tulajdonságok, a felelősségérzet a közös munka és a társak sikeréért, az empátiás 

képesség, a segítőkészség. A tudatos és fegyelmezett alkalmazkodás vállalásával fejlődik az 

együtt-gondolkodás élménye. 

A hibák megbeszélése, a bírálat, a jó megoldások megerősítése, az egyéni teljesítmény 

mások produktumaihoz való viszonyítása hozzájárul a reális énkép kialakulásához, az 

értékítélet objektivitásához. 

 

 

Feladatok: 

A pedagógiai alapelvek elérését meghatározó célrendszer konkrét feladatok elvégzésével 

valósulhat meg.  

A feladatok tehát a cél elérését teszik lehetővé: az alapfokú művészeti iskola feladata, hogy 

kibontakoztassa a művészi képességeket, fejlessze a művészi tehetségeket, igény esetén 

felkészítsen szakirányú továbbtanulásra. 

 

Feladatunk tehát: a tanuló harmonikus egyéniségének fejlesztése, a művészi kifejezőkészség 

megalapozása, a tehetség fejlesztése 

- rendszeres értékelés, önértékelés, 

- rendszeres igényfelmérés, 

- az életkornak megfelelő követelmények támasztása, 

- érdekes, motiváló programok szervezése, 

- a feladataink teljesítését elősegítő eszközpark kialakítása, 

- személyre szabott feladatok megfogalmazása, differenciálás, az esztétikai érzékenység 

  kialakítása, 

- többirányú művészeti alapkészségek kialakítás,  

- rendszerezett művészeti ismeretek, az általános műveltség átadása 

- a kortárs képző-és iparművészeti alkotások befogadására nevelés, 

 

A feladatok megoldása érdekében alkalmazott tevékenységformák, módszerek, eljárások, 

eszközök: 

- kompetencia alapú fejlesztés, 

- tehetségazonosítás, tehetséggondozás tehetség-tanácsadás 

- kreativitásfejlesztő tevékenységrendszer 

- egyénre szabott személyiségfejlesztő módszer, 

- művészeti élményre épülő oktatás, alkotómunka, 

- egyéni és kiscsoportos oktatás 

- tehetséghasznosulás  

 

Nevelési eszközök: 

- minta, példa, példakövetés, a tanár és a növendék egymás iránti kölcsönös tisztelete, 

egyéni utak bejárásának lehetővé tétele. 

 

Ösztönző eszközök: 

- megerősítés, biztatás, dicséret, jutalmazás, bemutatókon, találkozókon, táborokban, 

fesztiválokon, versenyeken való részvételi lehetőség. 

A célok, feladatok, követelmények megvalósulását az alaptevékenység, a tehetségesnek vélt 

növendékek számára tehetségfejlesztő speciális képzések, valamint a szabadidős 

tevékenységek, illetve a felzárkóztató programok biztosítják 
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I.5. A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI, AZ 

OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ OSZTÁLYFŐNÖK 

FELADATAI 

A pedagógusok helyi intézményi feladatait a helyi igények szerint, illetve a hatályos 

jogszabályok lehetőségei szerint szervezzük a tanévenként változó körülményeknek 

megfelelően. 

 

I.6. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL 

KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HELYI RENDJE 

 

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókat két nagy csoportra osztjuk iskolai 

gyakorlatunkban: 
1. az átlagosnál kevésbé tehetséges gyermekek/az átlagot el nem érő tanulók, a sajátos 

nevelési igényű gyermekek, a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, 

illetve a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók, hátrányos és halmozottan hátrányos 

gyermekek. 

2. az átlagon felüli képességekkel bíró tanulók/tehetséges növendékek 

Mindkét lehetőséget figyelembe vesszük felzárkóztató-segítő, illetve tehetséggondozó, 

tehetségfejlesztő munkánk során. Kiemelten tehetséges gyermek, tanuló: az a különleges 

bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki átlag feletti általános vagy speciális képességek 

birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős 

motiváció, elkötelezettség. 

A Nemzeti köznevelésről szóló törvény 46.§ (3) a) pontja szerint a gyermeknek joga, hogy 

képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban 

részesüljön, képességeit figyelembe véve továbbtanuljon, továbbá alapfokú 

művészetoktatásban vegyen részt tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében. 

 

I.6.1. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő feladatok: 
Tapasztalataink szerint beilleszkedési nehézségekkel nem kell iskolánkban megküzdeniük a 

tanulóknak a személyes odafigyelés miatt. A csoportos foglalkozásokon sok esetben 

segítette a nehézségek leküzdését a szeretetteljes emberi kapcsolat (diák-diák, tanárdiák 

között), a csoportos művészeti tevékenység - a más közösségekben beilleszkedési 

nehézségekkel küzdő tanulóinkat. Mindez a nyugodt, harmonikus tanórai légkörnek, a 

sokszínű egyéni képességek pedagógiai elfogadásának, az inspiráló, segítő tanári 

hozzáállásnak, az együtt alkotásnak és a gyakori rendezvényeknek köszönhető, ugyanakkor 

pszichológiai kutatások bizonyítják, hogy a kreatív tanulók esetenként fegyelmezetlenek, 

impulzívak, nonkonformista attitűdöt mutatnak. Ezeket a jelenségeket az alapfokú 

művészetoktatásban fokozott foglalkoztatással, szükség esetén más tanszakra, tanárhoz 

irányítással, szülői konzultációkkal, egyéni teljesítményütemezéssel, a személyiséghez illő 

téma- és technikaválasztással meg lehet oldani, tehát a szuverén alkotói magatartásból, 

személyiségjegyekből adódó problémákkal az alapfokú művészetoktatásban is foglalkozni 

kell. 
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I.6.2. A sajátos nevelési igényű gyermekek fokozott segítése 
Iskolánkban nagyon kis számban tanulnak fogyatékkal élő gyermekek. Úgy neveljük az „ép” 

gyermekeket, hogy elfogadják mások sérülését, segítsék fogyatékkal élő társukat a 

problémájuk elfogadásában és leküzdésében. 

 

I.6.3. A tehetséggondozás feladatai, a tehetség, képesség kibontakoztatását 

segítő tevékenységek 

 
Intézménytípusunk alapvető funkciója: a tehetségek gondozása, veleszületett vagy 

szerzett képességeik továbbfejlesztése, megtalálni számukra azt az „utat", amelyen 

elmélyülten és eredményesen törhetnek előre és az átlagosat túlhaladó teljesítményekre 

képesek. 

A tehetséges tanulók mind a képességek, mind a viselkedés, a magatartás terén eltérnek az 

átlagtól. 

A tehetséges gyerekek nem egyformák. Legfontosabb személyiségjegyük az eredetiség.  

A kreatív gyermekekre általában magas fokú tudásvágy, kíváncsiság, belső 

teljesítménykényszer, nagyfokú autonómia, önbizalom, szabad kommunikációra törekvés, 

csökkentett mértékű alkalmazkodás, az elnyomás és a korlátozás elleni védekezés, a 

szociális korlátok áthágása jellemző. 

A tehetséggondozásban nincs közös, csak egyedi út, amely minden gyermek számára 

járható. Az, hogy milyen programokkal és módszerekkel lehet egy-egy tehetséges gyerekkel 

vagy csoporttal foglalkozni csak bizonyos információk birtokában lehetséges megtervezni. 

Ezek: 

- az érintett gyerek, gyerekek kora 

- milyen szinten állnak, mit tudnak? 

- milyen motivációk inspirálják, milyen a feladat iránti elkötelezettségük? 

- mit tud a pedagógus szakmailag nyújtani? 

- mennyiben lehet számítani a családi háttér támogatására? 

- milyen feltételrendszer mellett dolgozik a pedagógus? 

- mennyi időt és energiát tud és akar befektetni ebbe a munkába a 

pedagógus? 

- milyen elismerés várható a nevelő extra teljesítményéért? 

 

Mindezek tisztázása után a növendék(ek), szülők bevonásával a lehetséges 

módszereket közösen megválaszthatjuk. Ezek: 

- Évugratás, vagy léptetés: amikor egy tanévben esetleg 2 év anyagát is minden 

nehézség nélkül képes elsajátítani a gyermek. 

- Gazdagítás, dúsítás: hogy a tanévi anyagot az idő 2/3-a alatt sikerül feldolgozni 

és a fennmaradó 1/3-nyi időben a növendékek egyéni fejlesztő programokkal 

dolgoznak. 

 

A művészi képességek (rajz, zene, tánc, színművészet stb.) rendszerint korán 

megmutatkoznak, de a motivációs akarati tényezőktől, a környezet serkentő-gátló 

hatásától is függ, hogy lesz-e belőlük művészi tehetség. 

 

A tehetségek oktatása nem pusztán a tantervi keretek közé szorított információ-

közvetítésből áll, sokkal inkább olyan folyamatként kell felfogni, amely állandó 

tökéletesítésre ösztönöz az egyén saját képességeit, készségeit illetően. 
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A tehetséggondozás feltételei: 

- a tehetségek kutatása, felismerése; 

- megfelelő tárgyi-technikai feltételek biztosítása; 

- napi kapcsolattartás az azonos növendéket oktatók-nevelők között; 

- olyan oktatási légkör biztosítása, amely leküzdi a kreativitással 

szembeni akadályokat (pl.: az elmagányosodás érzését, kortársak 

megvetését, hibáktól való szorongás érzését, stb.); 

- a tehetséges pedagógusok, melyek nélkül eredményesen nem lehet 

tehetségeket nevelni-oktatni. 

A tanári munka professzionális szakma. Azt a pluszt, amitől sokan alkotó művészetnek 

is tekintik - a pedagógus személyisége adja hozzá. Felelőssége abban áll, hogy a reá bízott 

minden ember egyedi és megismételhetetlen. Ezért az e „szakmát művelők személyisége és 

erkölcsi arculata oly mértékig feltétele a sikeres pályafutásnak, mint a szaktudásuk". 

 

Tehetséges az a gyermek, aki átlag feletti általános, illetve az átlagot meghaladó speciális 

képességekkel birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és jellemző rá, felkelthető 

benne a feladat iránti motiváció, elkötelezettség. 

 

A tehetség kibontásában rendkívül fontos az információ felvétele és kezelése, 

problémaérzékenység és a megoldásra való törekvés, valamint a kompetencia, tehát a 

hatékonyság, ügyesség érzése a hangszeres játék, a magánének területén. 

Személyiség-fejlesztő, képző tevékenységünket a felhasználható tudás érdekében, a sikeres 

szakirányú továbbtanulás megkönnyítése céljából folyamatosan végezzük.  

A tehetséggondozás egyik feladata, hogy terelje abba az irányba a növendékeket, amely a 

legmegfelelőbbnek tűnik a személyiség fejlődése szempontjából. Célunk egészségesebb, 

harmonikusabb felnőtteké válhassanak tanítványaink.  

Gyengébb képességekkel éppúgy válhat valaki önmegvalósító, érett személyiséggé, mint 

kiemelkedő talentumokkal. Felelősségünk és feladatunk az átlagos vagy gyengébb 

képességű tanulókkal való foglalkozás is.  

A szorongásos, tanulásban akadályozott vagy sérült gyermekek fejlesztése ugyanúgy 

feladatunk lehet, mint a kiemelkedő tehetségek gondozása.  

A tehetséggondozásnak ma többféle módja létezik: az elkülönítés (egyéni, vagy csoport 

kialakítása) gyorsítás (a kiemelkedően tehetséges tanulók esetén a tanulási szakaszok 

személyre szabása), továbbá a dúsítás (egy-egy téma, korszak, irányzat, mélyebb 

feldolgozása).  Az alapfokú művészetoktatás keretein belül mindhárom módra lehetőség 

nyílik. 

A kreatív ember főbb jellemzői változásra törekvés, impulzivitás, nyitottság az új 

elképzelések iránt, rugalmas reagálás az új helyzetekre. 

A kreativitás kialakulását: a hibáktól való félelem csökkentésével, a bizalom légkörével és a 

játékos helyzetek teremtésével segíthetjük elő. Fontosnak tartjuk, hogy nem kizárólag a 

kiemelkedően tehetséges tanulók képességfejlesztését vállaltuk, hiszen a kevésbé tehetséges 

tanulók képességeinek kibontását is, gyengeségeik fejlesztését feladatunkul tűztük magunk 

elé. 

Az alapfokú művészetoktatás alapfeladata tehát a tehetséggondozás.  

Az alapfokú művészeti nevelés minden tevékenysége a fenti cél megvalósulását kell, hogy 

segítse. 

A tantárgyi programokat eleve úgy állítottuk össze, hogy az alapvetően szolgálja, biztosítsa 

a személyiségfejlődést, a tehetség kibontakoztatását, gondozását.   

A tehetséggondozást teszik lehetővé a törvény által biztosított foglalkozási formák, az 

intézmény által biztosított személyi és tárgyi feltételek, a tanári önként vállalt feladatok. 
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A gyakorlati alkotómunkát megfelelő átfogó, alapos elméleti képzéssel alapozzuk meg. 

Az intézményünkben megvalósuló tehetséggondozási munkában kiemelt szerepet kap az 

évente megrendezésre kerülő művészeti találkozók, versenyek, bemutatók, a rendszeres 

városi rendezvények, kiállítások, a megyei és országos bemutatók, a külföldi találkozók, 

fellépések, és a nyári táborok lehetőségei. 

Művésztanáraink részt vesznek a tanulók pályázatokra, versenyekre való felkészítésében. 

A tehetséggondozás érdekében igény és létszám függvényében, minden érdeklődést, igényt 

számon tartunk. Tehetséggondozásunk eredménye már mérhető a továbbtanulás, illetve a 

versenyeredmények területén. 

 

I.7. A TANULÓK RÉSZVÉTELI JOGAI GYAKORLÁSÁNAK 

RENDJE AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN 

 
A tanulóközösséget iskolánkban a diákönkormányzat képviseli, mellyel rendszeres 

kapcsolatban van és partneri együttműködést tart az iskolavezetés. A diákönkormányzat 

tevékenysége a tanulókat érintő valamennyim kérdésre kiterjed. A diákközösség 

tevékenységét kijelölt tanár segíti, aki a tanulók kérésére eljárhat a diákönkormányzat 

képviseletében is.  

 

A diákönkormányzat dönt saját működéséről, a szabályzatai előkészítéséről. A GROTTA 

Alapfokú Művészeti Iskola a DÖK számára a termet térítésmentesen biztosítja, ahol 

üléseiket megtarthatják (számítógép, telefon, e-mail rendelkezésre áll).  

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.  

 

Az iskolai DÖK véleményét a Nkt. 48. § (4) bekezdésében foglaltakon kívül ki kell kérni: 

a) az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

b) a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

c) az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

d) a házirend elfogadása előtt. 

A 20/2012. (VIII. 31.) számú, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló EMMI rendelet 169.§ (9) bekezdése alapján lehetővé 

kell tenni a DÖK képviselőjének a balesetek kivizsgálásában való részvételt. 

 

 

 

 

I.8. A SZÜLŐ, A TANULÓ, A PEDAGÓGUS ÉS AZ INTÉZMÉNY 

PARTNERI KAPCSOLATTARTÁSÁNAK FORMÁI 
 

 

Az iskola egyik alapvető működési elve, hogy a társadalmi környezet folyamatos 

változásaira reagálva, kölcsönös bizalomra épülő megfelelő iskolai klíma kialakításával 

nemcsak az iskola fejlődésének, az eredményes pedagógiai munkának lehetőségét, de a 

tanulók személyiségének gazdagodását, kiteljesedését, ezáltal az intézmény presztizsének, 

hírnevének erősítését is elősegítsék a tanulók, a szülők és a pedagógusok közösen együtt, 

együttműködve egymással. 
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Az eredményesség elérése érdekében nélkülözhetetlen, hogy a szülők/tanulók és a tanárok 

közötti vélemény- és információcsere, valamint a szülők szempontjából a tájékoztatás és 

tájékozódás, valamint az iskolai életbe való egyéni bekapcsolódás lehetőségének biztosítása.  

A tájékoztató füzet vezetése mellett a szülők a tanulmányi előmenetel során félévente 

tájékoztatást kapnak gyermekük fejlődéséről. Értesítést küldünk iskolai rendezvényekről, 

tanterven kívüli programokról. Szívesen látjuk tanulóink családtagjait a rendezvényeink 

alkalmával, kiemelkedően a félévenként esedékes beszámolókon, illetve a 

vizsgabemutatókon, kiállításokon. A gyermekek hiányzásairól jogszabályban meghatározott 

formában értesítjük a szülőket. A művészeti iskolában a szülővel/szülőkkel szinte napi 

kapcsolat alakulhat ki, hiszen elkísérik gyermeküket, illetve érte jönnek az óra végén. A 

tanárnak alkalma van szót váltani a szülővel, és fordítva, ez a személyes kontaktus rengeteg 

előnnyel jár. 

 

Az iskola legfontosabb partnerei a tanulók és a szülők, ezért a velük való kapcsolat 

kialakításában a bizalom és a kölcsönös felelősség elvének gyakorlatára helyezzük a 

hangsúlyt. Mind a tanulókkal, mind a szülőkkel nyitott, támogató, személyre szóló kapcsolat 

megteremtésére törekszik mind az iskola, mind a pedagógusok. Iskolánkban Iskola Szék is 

működik, munkájukhoz terem, számítógép. internet, stb. segítséget nyújtunk. 

Az intézmény növendékeinek közösségét diákönkormányzat képviseli intézményünkben, így 

a diákönkormányzat által biztosítja az iskola a lehetőségét, hogy a tanulók összességét érintő 

ügyekben tájékozódhassanak, valamint azokban a kérdésekben, melyekben a jogszabályok 

erről rendelkeznek egyetértési, illetve véleményezési jogukat gyakorolhassák. 

Iskolánk eddigi működését, szakmai kapcsolatait, eredményeit a szülőkkel, a tanulókkal való 

nélkülözhetetlen szoros, támogató együttműködés alapozta meg, illetve jellemzi, melyet a 

tanulók és szülők művészeti rendezvényekbe való rendszeres bevonásával épít tovább az 

iskola. 

 

A szülői szervezet (közösség) dönt: 

- a saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, 

- tisztségviselőinek megválasztásáról. 

Elnökét nevelőtestületi ülésre meghívjuk, aki véleményt nyilvánít a gyermekeket érintő 

kérdésekben. A szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok 

érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. A tanulók csoportját érintő bármely 

kérdésben tájékoztatást kér/kérhet az iskola vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek 

tárgyalásakor a szülői szervezet képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület 

értekezletein. 
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I.9. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK ÉS AZ 

ALKALMASSÁGI VIZSGA SZABÁLYAI 

 
A tanulmányok alatti vizsgákra – tanszakok szerint- a tanév végén kerül sor. A vizsgákra 

fordítható idő-intervallumot a művészeti iskola igazgatója jelöli ki az éves munkatervben. A 

tanulók a tanáraiknál szóban jelentkeznek a vizsgára minden tanév végén.  

 

A vizsgára bocsájtás, illetve a magasabb évfolyamba lépés feltétele: 

az egyes évfolyamokon a tanulók kötelező és válaszható foglalkozásokon való részvétele, 

(adott óraszám), illetve az előírt tananyag/követelmény teljesítése, 

magasabb évfolyamba lépés osztályzattal, melyet a vizsgán való teljesítés motiválhat, 

főtárgyi/csoportos naplóban való zárás, 

bevezetés a törzslapra, a nevelőtestületi zárás a bizonyítványban. 

 

A magasabb évfolyamba való lépésnek eleget tesz az a növendék: aki az adott tárgy 

tanévre szóló óráinak 2/3-án részt vett, a vizsgán jelen volt, a szaktanártól osztályzatot 

kapott, teljesítménye kettes/elégséges és ötös/jeles között van, a törzskönyvi lapján és a 

bizonyítványában a magasabb évfolyamba lépésnél: pl. „alapfok első évfolyamába léphet” 

záradékot bevezették és az iskola igazgatója aláírásával és bélyegzővel hitelesítette. 

 

Lehetőség van egy tanítási év alatt két évfolyam teljesítésére- mindkét évfolyam 

követelményeiből való vizsga alapján. 

A különbözeti vizsgákról minden tanuló esetében külön-külön jegyzőkönyv készül, amit a 

vizsgabizottság három tagja ír alá. 

 

Az alapfokú művészeti nevelés-oktatást általában a 6. évfolyam elvégzése után művészeti 

alapvizsga, a 7-10. évfolyamot művészeti záróvizsga zárhatja le.  

Az a növendék, aki az alapfokú művészeti vizsgát nem tette le, nem bocsátható a hetedik 

évfolyamra. Az alapfokú művészeti vizsga és a művészeti záróvizsga követelményeit és 

témaköreit a Helyi tanterv részletezi. A művészeti vizsgára a gyermek az adott szakos 

tanárnál jelentkezik. A művészeti vizsgára a főtanszakot tanító tanár és az adott művészeti 

ágon, ill. tanszakon tanító tanár készíti fel a tanulót. 
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I.10. A TANULÓI FELVÉTELI, ÁTVÉTELI KÉRELMEK 

TELJESÍTÉSÉNEK - AZ NKT-BEN FOGLALT ELŐÍRÁSOK 

KERETEIN TÚLI - SORRENDJÉRE VONATKOZÓ HELYI 

SZABÁLYOK 

  
A Grotta Alapfokú Művészeti Iskolával az a tanuló létesíthet tanulói jogviszonyt, aki 

felvételét írásban (a jelentkezési lapon) kérte, a felvétellel kapcsolatos helyi 

követelményeknek eleget tesz és szakmailag megfelel. Beiratkozásnál a szülőnek 

nyilatkoznia kell arról, hogy a gyermek részt vesz-e más művészetoktatásban, illetve aNkt. 

83.§ (2) alapján a térítési díj/tandíj fizetési kötelezettségről tájékoztatni kell.  

A felvétel rendjét az iskola igazgatója határozza meg. 

A felvételi vizsgákat általában májusban és szeptember lehet tartani. Új tanuló felvételéről 

az igazgató dönt az iskola engedélyezett tanulói létszámát figyelembe véve. 

A beiratkozás időpontját a helyben szokásos módon hozzuk nyilvánosságra. 

Indokolt esetben a főtárgy, a kötelező tárgy és a választható tárgy osztályba sorolása 

eltérhet egymástól. 

  

Felvételi követelmények: 

A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvételről vagy az átvételről 

az iskola igazgatója dönt. Mivel a tanulói létszámunk nem éri el a felvehető tanulók 

maximális számát, így nincs szükség arra, hogy helyi szabályokat alakítsunk ki. 

 

A beiratkozás feltételei 

Az iskola által meghatározott időpontban, személyesen, a szükséges dokumentumok 

bemutatásával (a hatályos jogszabályok szerint). 

A beíratástól kezdve a tanuló iskolával létesített „tanulói jogviszonya” folyamatos és egy 

tanévre szól.  

 

Be- és kimenet 

Amennyiben szabad helyünk van, a felsőbb évfolyamok minden szintjén lehetséges a 

beiratkozás. Ennek feltételei a következők: 

- több jelentkező esetén előnyben részesítjük a hasonló profilú iskolából érkező 

átjelentkezőt, 

- ezek az elvek érvényesek a belső átjárhatóság tekintetében is. 

A kimenetek esetében az elv az, hogy ez minden szinten lehetséges. A szülő írásbeli 

kérelmére a tanulói jogviszonyt a törvényi keretek biztosította feltételek szabályainak 

megfelelően szüntetjük meg. Amennyiben a szülő írásban nem jelenti a tanuló kimaradását, 

illetve megkeresésre nem jelentkezik, úgy a tanuló kimaradását meg lehet állapítani. 

 

 

Átjárhatóság 

A különböző képzési területek között az átjárhatóságot kizárólag az igazgató engedélyezheti. 

 

 

Térítési díjak és tandíjak: 

Adott tanévre a fenntartó az igazgatóval egyeztetve határozza meg a Térítési díj és tandíj 

szabályzatban. 

Fizetési határidőket az adott tanévre vonatkozó Térítési és tandíjszabályzat határozza meg. 
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I.11. A FELVÉTEL ÉS AZ ÁTVÉTEL - NKT KERETEI KÖZÖTTI - 

HELYI SZABÁLYAI 

 
A felvétel és átvétel helyi szabályai - a jogszabályi előírásokon túl - megegyeznek a I.10 

pontban kifejtett szabályozással. 

 

 

 

I.12. AZ ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK 

ELSAJÁTÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ISKOLAI TERV 

 
A művészeti iskolák feladatai közé közvetlenül nem tartozik az elsősegélynyújtás, mint 

tantárgy. 

Minden tanszakon az első tanítási órán, illetve a csoportos foglalkozások első óráján az 

ismerkedésen túl balesetvédelmi, érintésvédelmi és tűzvédelmi oktatást tartunk minden 

tanulónak. A balesetvédelmi oktatáson felhívjuk a gyermekek figyelmét az iskolán belüli és 

iskolán kívüli veszélyhelyzetekre, kérjük azok elkerülését. A tűzvédelmi oktatás során a 

menekülési útirányokat, az esetleges tűz esetén a személyes menekülésen túl a fiatalabb 

társak segítését, a tanári utasítás teljesítését.  

A szabályos működés – reményeink szerint – a balesetek, az elsősegélynyújtás megelőzését 

szolgálja iskolán belül és kívül. 

Az előzőekkel összhangban törekszik nevelőtestületünk a gyermekek egészségi állapotának 

fejlesztésére, megóvására, a baleset-megelőzésre, a testi-lelki egészség fejlesztésére, a 

viselkedési, erkölcsi elvárások ismertetésére, és betartatására. 
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II. HELYI TANTERV 
 

 

 

II.1.  AZ ISKOLA HELYI TANTERVE, A VÁLASZTOTT 

KERETTANTERV MEGNEVEZÉSE 

 
Az iskola zeneművészeti, táncművészeti, színművészeti, valamint képző- és iparművészeti 

tanszakainak helyi tantervét az alapfokú művészetoktatás követelményeit és tantervi 

programját szabályozó 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet módosításáról szóló 3/2011. (I.26.) 

NEFMI rendelet alapján az iskola pedagógusai készítik el a fenntartó által biztosított 

pénzügyi, személyi és tárgyi feltételek figyelembevételével, felmérve a tanszakokra 

jelentkezők létszámát és igényeit. 26. § (1) A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja 

el és az intézményvezető hagyja jóvá. A pedagógiai program azon rendelkezéseinek 

érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó 

egyetértése szükséges. A pedagógiai programot nyilvánosságra kell hozni. 

 

A 2010/2011-es tanévben már tanulmányokat folytatók számára folytatható a megkezdett 

képzés a fent említett rendelet 1. melléklete szerint készült Helyi Tanterv alapján 

tanulmányaik befejezéséig, de legkésőbb a 2026/2027-es tanév végéig.  

 

A tanulmányaikat a 2011/2012-es tanévben megkezdők felmenő rendszerben a fent említett 

rendelet 2. melléklete szerint készült Helyi Tanterv alapján végzik tanulmányaikat. 
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A.)  

 

A 3/2011. (I.26.) NEFMI rendelet hatálybalépését megelőzően folytatott képzések 

felmenő rendszerben folytathatók, oly módon, hogy tanulmányaikat már megkezdett 

tanulók azt legkésőbb a 2026/27. tanévig be tudják fejezni. 
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1. AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS CÉLJA ÉS 

FELADATRENDSZERE 
 

 1.1 AZ ALAPFOKÚ KÉPZŐ – ÉS IPARMŰVÉSZETI OKTATÁS 

 
A művészeti oktatás célja és tantervi programja a nyitottság, az igényesség és az 

erkölcsi fogékonyság alakítása mellett az esztétikai érzékenység és a képi műveltség, 

valamint a képi emlékezet és képzelet tudatosítása, kiművelése. 

Ezen tényezők nem csak a művészi érzékenységet fejlesztik, hanem kialakítják azt a 

képességet, amellyel a tanulók érzéseit vizuális eszközökkel kifejezésre juttathatjuk. 

 

A képzés elősegíti a vizuális kultúra iránt fogékony tanulók művészeti szakterületeken 

valójártasságának megszerzését illetve fejlődését.  

Az életkori sajátosságok figyelembe vételével gyarapítja ismereteiket és alakítja 

készségeiket. 

Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a tanulók szorgalmuktól és képességeiktől 

függően szerezhetnek szakirányú jártasságot. 

 

 A képző -és iparművészeti oktatás célja: a vizuális kultúra és a művészi  

kommunikáció sajátosságait ötvözve a múlt értékeinek tovább éltetése, a 

hagyománytisztelet és a vizuális műveltség megszerzése. 

  

  A képző -és iparművészeti oktatás feladata: 

- A tanuló figyelmének az emberi és a természeti környezet esztétikumára, szépségére 

irányítása. 

- Az egyetemes emberi kultúra, az európai műveltség, a nemzeti hagyományok 

értékeinek  

megőrzése. 

- A kommunikáció művészi formáinak, a képző -és iparművészet műfaji sajátosságainak  

megismertetése. 

 

Az oktatás feladata, hogy felkészítse a tanulót: 

- a vizuális információk megértésére, 

- a tapasztalatok, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra, 

- a képi gondolkodásra, 

- a kompozíciós eljárások ismeretére, 

- a legfontosabb kifejezési eszközök használatára, 

- a látvány értelmezésére és analízisére, 

- az érzelmek, élmények vizuális kifejezésére, 

- a megfelelő képi nyelv – kifejezési szándék megválasztására, 

- önálló tervezésre, konstruálásra, 

- az esztétikum felismerésére és értelmezésére, 

- a tartalom és a forma, valamint a szerkezet összefüggéseinek felfedezésére, 

- a mindennapok, a természeti szépségek, a művészetek és a műalkotások befogadására, 

- műelemzési eljárások alkalmazására, 

- a környezet és a tárgykultúra megismerésére, 

- baleset és munkavédelmi előírások betartására. 
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További feladatok: 

 

- néphagyomány, népi kultúra élményszerű megismertetése, 

- az esztétikum iránti igény kialakítása, 

- az alkotó magatartás és a hozzá tartozó pozitív gondolkodás kialakítása, 

- az innovatív, improvizációs készség fejlesztése. 

 

 

 

 

     1.2 AZ ALAPFOKÚ SZÍNMŰVÉSZETI – BÁBMŰVÉSZETI 

         OKTATÁS 

 

 
  A színművészeti – bábművészeti oktatás célja: 

 

- a színművészet- bábművészet iránt vonzódó tanulók képességeinek fejlesztése, 

- az ismeretek gyarapítása, 

- a művészeti kifejező készség kialakítása, 

- és a művészeti szakterületen való jártasság megszerzése és gyakorlása. 

 

 

  A színművészeti képzés feladata: 

 

- a színjáték kulturális tradícióinak és a színpadi megjelenítés törvényszerűségeinek      

megismerése, 

- változatosabb dramatikus tevékenységformákban való részvétel, 

- differenciált feladatokon keresztül a dramatikus technikák és a színházi konvenciók  

megismerése, széles körű alkalmazása, 

- az alapvető színpadtechnikai eljárások megismerése, 

- a színjáték, mint művészi kommunikációs forma megtapasztalása, 

- a színházi-drámai formával való kísérletezés, 

- az önkifejező és önértékelő képesség kialakítása,  

- a tanulók drámával és színházzal kapcsolatos fogalmi készletének, aktív szókincsének  

bővítése, 

- élő és felvett színházi előadások megtekintése, 

- a tanulók az élet más területein elsajátított ismereteiket, készségeiket a színjátékban  

alkalmazni tudják, 

- a tanulók által egyéni és csoportos előadások tervezése, létrehozása és a létrejött  

előadások bemutatása. 

 

 A bábművészeti képzés feladata: 

 

- a bábszínpadi megjelenítés törvényszerűségeinek megismerése, 

- a bábjátékos technikákkal való kísérletezés, 

- a bábjáték, mint művészi kommunikációs forma megtapasztalása, 

- alapvető bábszínpadi technikák megismerése, 

- a bábos és maszkos játékok kulturális tradícióinak megismerése, 

- a tanulók képesség és adottság szerinti differenciált foglalkoztatása, 

- az önkifejező és önértékelő képesség kialakítása, 
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- a tanulók bábjátékkal kapcsolatos fogalmi készletének, aktív szókincsének bővítése, 

- élő és felvett bábelőadások megtekintése, 

- a tanulók más művészeti ágakban szerzett ismereteinek alkalmazása, integrálása, 

- a tanulók által egyénileg és csoportosan előadások tervezése, létrehozása, bemutatása. 

 

 

 

   1.3 AZ ALPFOKÚ ZENEMŰVÉSZETI OKTATÁS 
 

 A zeneművészeti oktatás célja: 

 

- a tanulók életkori sajátosságait figyelembe véve, az érdeklődésre és tehetségre építve a 

   zenei ismeretek bővítése, gyarapítása, 

- az érdeklődő és a zene iránt fogékony tanulók képességeinek fejlesztése, a különböző  

szakterületeken való jártasságok megszerzése és gyakorlása, 

- az egyetemes kultúra, európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek   

  átadása, az értékmegőrzés formáinak kialakítása, 

- a különböző zenei műfajok sajátosságainak, a művészi megjelenítés módjainak  

megismertetése a tanulókkal, 

- az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására való  

felkészítés. 

 

   A zeneművészeti oktatás feladatai: 

 

- a zenei műveltség megalapozása és fejlesztése, 

- a technikai készség, az improvizációs készség és képesség, az alkotó magatartás, a 

   kreativitás kialakítása, 

- a zenei képességek fejlesztése: hallás, intonációs érzékenység, ritmusérzék,  

  fogékonyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia,  

  előadói és manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység kialakítása, 

- rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség átadása, 

- a zenei olvasás és írás alapfokot meghaladó készségek és képességek, az alkotó 

   magatartás, a kreativitás kialakítása, 

- a tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelés, 

- a főbb zenei stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk 

  zenéjének, a zene történetének és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek megismertetése, 

- a növendékek zenei ízlésének formálása, 

- a társművészetek iránti nyitottság kialakítása, 

- a tanulók életkorának megfelelő zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztő művek 

  olvasására  való ösztönzés, 

- a tanuló aktív társas muzsikálásra nevelése, 

- a zenei élet eseményei iránti érdeklődés felkeltése, a zenei életben való részvétel. 
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1.4 AZ ALAPFOKÚ TÁNCMŰVÉSZETI OKTATÁS 
 

A táncművészeti oktatás - néptánc tanszak célja: 

 

- lépésanyagát, jellegzetességeit, stílusát, 

- a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést elmélyítse a tanulókban, 

        a táncokon keresztül ismerjék meg hagyományainkat, a magyar nép táncait, a táncok. 

 

A táncművészeti oktatás – néptánc tanszak feladatai 

 

Ismertesse meg a tanulókkal: 

- a hagyományos népi játékokat, 

- a három dialektus (nyugati, tiszai, erdélyi) tánctípusait, táncrendjeit, 

- a táncokhoz kapcsolódó énekeket, zenei kíséretet, 

- a néptánc tudomány sajátos megközelítési módjait, 

- a mozgásanyag variációs lehetőségeit, 

- a folklórkutatás tárgyának, az alávetett társadalmi rétegek, a „nép” műveltségének  

  sajátos helyét az egyetemes emberi kultúrában, 

- a táncművészi és közhasznú formáit, 

- a társasági táncélet alkalmait, 

- a színpadi táncművészet legfontosabb ágazatait és korszakait, 

- az egyetemes és nemzeti táncművészet legjelentősebb művészeinek pályáját, 

- az egyetemes és nemzeti táncművészet néhány alapművét, s ezek elemzésén keresztül a 

  táncirodalom különböző stílusait. 
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2. TANSZAKOK ÓRASZÁMAI ÉS  

          KÖVETELMÉNYEI 

 
 

   2.1 KÉPZŐ ÉS IPARMŰVÉSZET 
 

         A képzés tanszakai tantárgyai 

 

 Vizuális alapismeretek 
 Az előképzősök komplex művészeti tantárgya 

 Kötelező tantárgyak: 

 Rajz – festés – mintázás 

 Műhelyelőkészítő 

 Műhelygyakorlat 

  Kötelező műhelygyakorlat tanszakai: 

   Képzőművészet: grafika, festészet, szobrászat, textílműves 

   Média: fotó – videó 

   Iparművészet: bábkészítő, kerámia, kézműves, 

      makett és papírtárgy - készítő, tűzzománc 

 Szabadon választható tantárgyak: művészettörténet, népművészet. 

 

 
 

 VIZUÁLIS ALAPISMERETEK  és  RAJZ − FESTÉS − MINTÁZÁS 

 

   - Vizuális alapismeretek: Előképző 

  (Az előképzőt a tanulónak nem kötelező elvégeznie) 

  ÓRASZÁM: 1 -2. évfolyam évi 36 hét – heti 2-4 óra- összesen 72-144 óra. 

 

- Rajz – festés - mintázás: Alapfok és Továbbképző 

   ÓRASZÁM: Alapfok: 1-6. évfolyam évi 36 hét – heti 2 óra- összesen 72 óra. 

  Továbbképző: 9-10. évfolyam évi 36 hét –heti 2 óra- összesen 72 óra. 

 

   KÖVETELMÉNY: 

A tanuló az alapfok végén ismerje: 

- a tervezéstől az alkotásig tartó kreatív folyamat részeit, 

- a vizuális gondolkodás formáit és nyelvezetét, 

- a rajz- festés-mintázás alapelemeit, 

- a plasztikai, rajzi, festészeti technikák alkalmazásának módjait, 

- a sík és tér törvényszerűségeit a képzőművészet világában. 

A tanuló legyen képes: 

- a látványt értelmezni, 

- a síkban és térben alkotásokat létrehozni, 

- a kompozíciós ismereteket alkalmazni, 

- a művészettörténet nagy korszakait ismertetni. 
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A tanuló a továbbképző végén ismerje: 

- a vizuális nyelv kifejezőeszközeit, 

- a sík és térábrázolás szabályrendszerét, 

- a rajzi, festészeti és plasztikai ábrázolás leggyakrabban használt eljárásait, 

- az ábrázoló geometria alapelemeit, 

- az anatómia alapvető törvényszerűségeit és ábrázolási konvencióit, 

- a művészettörténet nagy korszakait. 

A tanuló legyen képes: 

- a művészeti alkotómunka különböző elemeinek egyidejű alkalmazására, 

- sík és térbeli művek létrehozására, 

- a tanár által vagy önállóan kijelölt témák feldolgozására 

- a nagy művészettörténeti korok eredményeit saját alkotómunkája során felhasználni. 

 

 

 

2.2 KÉPZŐMŰVÉSZET 
 

2.2.1  GRAFIKA TANSZAK 

 
  ÓRASZÁM: Műhelyelőkészítő:Alapfok: 1-2. évfolyam: évi 18 hét -heti 2 óra– összesen: 36 óra 

Műhelygyakorlat: Alapfok:  3-6. évfolyam: évi 36 hét –heti 2 óra- összesen: 72 óra 

Műhelygyakorlat: Továbbképző 9-10. évfolyam: évi 36 hét –heti 2 óra- össz.: 72óra 

 

    Az alapfok első és második évfolyamán a tanulók az intézmény lehetőségeihez mérten 

fél-fél éves váltásban más-más tanszakok (műhelyek) tananyagával ismerkedhetnek meg 

a műhelyelőkészítő során. A két éves műhelyelőkészítő után történhet meg a tényleges 

műhelygyakorlat a tanszakváltás.  

 

 KÖVETELMÉNY: 

 

A tanuló az alapfok végén ismerje: 
- a tanult grafikai technikákat, ezek továbbfejlesztési lehetőségeit és korlátait, 

- az egyedi és sokszorosított grafika technikai lehetőségeit, 

- a képépítés alapvető szabályait, 

- a grafika történeti és technikai sajátosságait, 

- a nyomtatásra és dúckészítésre alkalmas papírfajtákat, linó és fém anyagokat. 

A tanuló legyen képes: 

- vázlatkészítésre, motívumgyűjtésre, feldolgozásra, átírásra, dúcradolgozásra, 

- az egyedi és sokszorosított grafika technikai lehetőségeinek alkalmazására. 

 

A továbbképző végén a tanuló ismerje: 

- a hazai kortárs grafika eredményeit, 

- a legújabb nemzetközi és hazai sokszorosított grafikai törekvéseket és azok 

képviselőit. 

 

A tanuló legyen képes: 

- önálló kifejezőkészségre és grafikai komponálásra, 

- képi megfogalmazásait az iparban használatos reklámhordozókon is alkalmazni, 

- kiállításra alkalmas munkák alkotására. 
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 2.2.2  FESTÉSZET TANSZAK 

 

 
 ÓRASZÁM: Műhelyelőkészítő: Alapfok: 1-2. évfolyam évi 18 hét –heti 2 óra- összesen: 36 óra 

  Műhelygyakorlat:   Alapfok: 3-6. évfolyam évi 36 hét –heti 2 óra- összesen: 72 óra 

  Műhelygyakorlat:   Továbbképző 9-10. évfolyam évi 36 hét –heti 2 óra- össz.:72 óra 

 

 

KÖVETELMÉNY: 

 

A tanuló az alapfok végén ismerje: 

- a hagyományos festészeti technikákat, 

- a technikák alkalmazásának módozatait, 

- a festészeti technikák határeseteit, 

- a festészet történetének nagy korszakait. 

A tanuló legyen képes: 

- figurákat, tájakat, tárgyakat ábrázolni, 

- vázlatokat készíteni és azok után festményeket alkotni, 

- síkban és térben, beállítás után és szabadon festményeket készíteni, 

- a festészet határeseteit jelentő műveket alkotni. 

 

 

A továbbképző végén a tanuló ismerje:  

- a festészet technikai eljárásait, 

- a kompozíció törvényeit, 

- a technikai eljárások alkalmazását különböző feladatokban, 

- a színház és képzőművészet találkozását jelentő színpadi festészetet, 

- a festészettörténet nagy alkotásait, 

- a festészetnek a művészettörténetben elfoglalt helyét, 

- azokat a szakkifejezéseket, melyekkel egy festészeti alkotást jellemezhet, értelmezhet, 

elemezhet. 

 

A tanuló legyen képes: 

- önálló festészeti alkotások, festmények és színes dekoratív művek tervezésére és 

létrehozására, 

- a megismert festészeti technikák változatos és szakszerű alkalmazására, 

- önálló véleményformálásra saját és mások műveit illetően. 
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 2.2.3 SZOBRÁSZAT TANSZAK 

 
 ÓRASZÁM:  Műhelyelőkészítő: Alapfok: 1-2. évfolyam évi 18 hét –heti 2 óra- összesen: 36 óra 

  Műhelygyakorlat: Alapfok: 3-6. évfolyam évi 36 hét –heti 2 óra- összesen: 72 óra 

  Műhelygyakorlat: Továbbképző 9-10. évfolyam évi 36 hét –heti 2 óra- össz.:72 óra 

 

 

KÖVETELMÉNY: 

 

A tanuló az alapfok végén ismerje: 

- a szobrászat fontosabb eredményeit, művészettörténeti időrendiségben, 

- a kiemelkedő jelentőségű műveket, alkotásokat, 

- a gyakorlatban megismert anyagok jellemző tulajdonságait és felhasználási területét, 

- a szoborkészítés alapjait, a készítés technológiáját, 

- a balesetvédelmi szabályokat, 

a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat. 

 

A tanuló legyen képes: 

- az anyagismeret birtokában alkalmazni a célnak legmegfelelőbb szobrászi eljárást, 

- életkorának megfelelően tapasztalatait, ismereteit beépíteni az alkotás folyamatába, 

- a tárgyak elemzésére az anyag-funkció-forma szempontjai szerint, 

- felismerni környezetében a pozitív esztétikai minőséget. 

 

A tanuló rendelkezzen: 

- biztos rajztudással, 

- műelemzési készséggel, 

- agyagból történő mintázás készségével, 

- a gipszmunkák terén alapvető ismeretekkel, gyakorlattal. 

 

A továbbképző végén a tanuló ismerje:  

- a szoborkészítés anyagait, azok tulajdonságait és felhasználási területét, 

- a szobrászat klasszikus műfajait, 

- a formai jellemzőket a történeti és kortárs tárgyakon, 

- a szobrász műterem szükséges felszerelését, az anyagok előírásszerű kezelését, 

- a műalkotás és a környezet összefüggéseit, 

- a legfontosabb munkavédelmi teendőket. 

 

A tanuló legyen képes: 

- a tervszerű, igényes munkavégzésre, 

- önálló tervezésre anyag-funkció-forma egységében, 

- terveit igényes műhelyrajzban megjeleníteni, 

- megszerzett ismereteit a tárgykészítés folyamatába beépíteni, 

- az alkotómunka során pozitív élményeit beépíteni a műbe, 

- a feladatokat megfelelő általános műveltsége folytán kreatívan megoldani,  

- pozitív formát készíteni agyagból, gipszből, 

- a szobrászatban használatos speciális kézi szerszámokat előállítani, 

- arányos kicsinyítésre és nagyításra, 

- a természeti és mesterséges formák megmintázására, átírására, 

- a megmunkáláshoz szükséges kéziszerszámok és gépek használatára, 

- biztonsági és balesetvédelmi előírások betartására. 
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2.2.4. TEXTILMŰVES TANSZAK 

 
 ÓRASZÁM: Műhelyelőkészítő: Alapfok 1-2. évfolyam évi 18 hét –heti 2 óra- összesen 36óra 

Műhelygyakorlat: Alapfok 3-6. évfolyam évi 36 hét –heti 2óra- összesen: 72óra 

Műhelygyakorlat: Továbbképző 9-10. évfolyam évi 36 hét –heti 2 óra- 

össz.:72 óra 

 

 KÖVETELMÉNY:  

 

Az alapfok végén a tanuló ismerje: 

- a tanult egyszerűbb textiltechnikákat, 

- az eszközöket, anyagokat, 

- a textiltörténet jelentősebb állomásait a művészettörténet folyamatában, 

- a textil felhasználásának sokszínűségét, 

- a szövés alapjait. 

 

Legyen képes: 

- alkalmazni a tanult technikákat, 

- a művészettörténeti, múzeumi, népművészeti anyagra támaszkodva tervezési 

feladatok  

  megoldására, 

- esztétikai minőségek felismerésére, 

- önálló munkák létrehozására. 

 

A tanuló a továbbképző végén ismerje: 

- az anyag, forma, funkció összefüggéseit, 

- a szövési technikákat, 

- a szövéshez használt eszközöket, fogalmakat, 

- a XX. századi magyar és külföldi textil törekvéseket. 

 

A tanuló legyen képes:  

- a tíz év során szerzett elméleti és gyakorlati ismeretanyag feldolgozására és 

alkalmazására, 

- önálló gondolatok kifejezésére és megvalósítására, 

- tervek készítésére,  

- művészi érték létrehozására, 

- saját képek, szőnyegek elkészítésére, 

- a textil és más anyag „ötvözésére”, egymással való alakítására, 

- társai és saját munkáit, művészi alkotásokat elemezni, véleményezni. 

Alakuljon ki a tanulóban: 

- a teremtéshez, alkotáshoz szükséges készség, 

- az igényesség és a mesterségbeli alázat. 
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2.3 MÉDIA 

 
 2.3.1 FOTÓ – VIDEÓ TANSZAK 

 
     ÓRASZÁM: Műhelyelőkészítő: Alapfok: 1-2. évfolyam évi 18 hét –heti 2 óra- összesen: 36óra 

 Műhelygyakorlat:  Alapfok: 3-6. évfolyam évi 36 hét -heti 2 óra- összesen: 72 óra 

 Műhelygyakorlat: Továbbképző: 9-10. évfolyam évi 36 hét –heti 2 óra-össz.:72 óra 

 

      KÖVETELMÉNY: 

      FOTÓ  

A tanuló az alapfok végén ismerje meg és alkalmazza: 

- a következő labortechnikai eszközöket és eljárásokat: nagyítógép, a fekete-fehér 

nagyítás kidolgozó eszközei és vegyszerei, 

- az egyszerű fekete-fehér nagyítás készítését, 

- a kész negatív értékelését, 

- a fényképszárítást, fényesítést, 

- a színes negatív-pozitív eljárás hozzáférhető technológiáját, 

- az optikai leképezés alapfogalmait, 

- a kompozíció alapelemeit. 

A tanuló legyen jártas a csendélet, a csoportkép, tájkép, városkép és az életkép készítésében. 

A tanuló legyen képes biztonságosan és tudatosan használni a fényképfelvételek 

készítéséhez szükséges eszközöket. 

 

A tanuló a továbbképző végén ismerje a felvételi területek közül a portrét, sport és 

akciófotót, a közfelvételeket, a fotóriportot, az esszét és az illusztrációt. 

A tanuló legyen jártas az alapozó szakaszban tanultakon túl a következőkben: 

felvételezés, labortechnika, fotóelmélet és esztétika. 

Legyen képes felvételi tervet és ahhoz illeszkedő vázlatot készíteni. 

 

VIDEÓ 

A tanuló az alapfok végén ismerje kamerája működését és az optikai képalkotás 

fogásait. A tanuló ismerje és alkalmazza a képkivágások képalakító hatását. 

Legyen jártas a jelenetek képsorokba bontásában és a kész képsorok lerövidítésében és 

megszerkesztésükben. 

A tanuló legyen képes: 

- helyesen használni az állványt a rezdülésmentes felvételek készítése érdekében, 

- egyszerű forgatási tervet készíteni és annak alapján filmet forgatni. 

 

A tanuló a továbbképző végén ismerje az igényesebb és bonyolultabb kamerák 

működését, alkalmazza a plánok összekapcsolásának szabályait, az utólagos száj-

hangszinkronizálást. 

 

Legyen jártas: 

- a vágóképek tudatos megtervezésében és használatában, 

- egyszerűbb elektronikus vágóasztal kezelésében, 

- a filmes utómunkálatoknál a képi inzertezésben, a számítógépes feliratozásban és az 

utóhangosításban. 

A tanuló legyen képes forgatási vázlatot készíteni, abból egyszerűbb forgatókönyvet 

írni és filmet készíteni. 
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2.4 IPARMŰVÉSZET 

 
 

 2.4.1  BÁBKÉSZÍTŐ TANSZAK 

 

  
   ÓRASZÁM: Műhelyelőkészítő: Alapfok: 1-2. évfolyam évi 18 hét –heti 2 óra- összesen:36 óra 

Műhelygyakorlat: Alapfok: 3-6 évfolyam évi 36 hét –heti 2 óra- összesen:72 óra 

Műhelygyakorlat: Továbbképző 9-10. évfolyam évi 36 hét –heti 2 óra össz.:72 óra 

 

 

 

KÖVETELMÉNY: 

A tanuló az alapfok végén ismerje: 

- a bábtörténet legfontosabb vonulatait, 

- a darab mondanivalójának és a kiválasztott bábtípusnak a kapcsolatrendszerét, 

- a felhasználható anyagok tulajdonságait és felhasználhatóságukat, 

- a bábművészet szintetizáló képességét az irodalom, zene, képzőművészet és a 

mozgásművészetek között. 

A tanuló legyen képes: 

- a célnak megfelelően az egyszerű és az összetettebb képzőművészeti megoldásokat 

megtalálni. 

- a képzőművészet lehetőségeit, eszközeit felhasználva olyan tárgyakat, figurákat 

készíteni, 

amelyek a színpadon a „ színek” feladatait látják el. 

- játszani a műfaj adta átváltozási lehetőségekkel. 

A tanulóknak alapvetően tisztában kell lenni azzal a ténnyel, hogy mozgatható, 

színpadra 

állítható bábot kell készíteniük, nem pedig kiállítható képzőművészeti alkotást. 

 

 

A tanuló a továbbképző végén ismerje: 

- a dramaturgia alapvető szabályait, 

- a játéktér lehetőségeit, 

- a karakteres mozgás lényegét, 

- az emberi test anatómiáját, 

- az animáció lényegét, 

- a fényhatás kifejező erejét, a fény tulajdonságait. 

A tanuló legyen képes a különböző típusú bábokat megtervezni, elkészíteni, 

bemozgatni. 
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2.4.2 KERÁMIA TANSZAK 
 

ÓRASZÁM:  

Műhelyelőkészítő: Alapfok: 1-2. évfolyam évi 18 hét –heti 2 óra- összesen: 36 óra 

Műhelygyakorlat: Alapfok: 3-6. évfolyam évi 36 hét –heti 2 óra- összesen: 72 óra 

Műhelygyakorlat: Továbbképző: 9-10. évfolyam évi 36 hét -heti 2 óra- össz.:72 óra 

 

 KÖVETELMÉNY: 

A tanuló az alapfok végén ismerje: 

- a kerámiakészítés alapjait, a készítés technológiáját, 

- a kerámiatörténet fontosabb állomásait, 

- a forma és díszítmény összhangjára vonatkozó esztétikai követelményeket, 

- legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat. 

A tanuló legyen képes: 

- a helyes munkamenet betartására, 

- a tárgyalkotás folyamatában a forma és díszítmény összhangját megteremteni, 

   - tapasztalatait, ismereteit a tárgykészítés folyamatába beépíteni, 

   - műalkotások értő befogadására. 

 

A továbbképző végén a tanuló ismerje: 

- forma és díszítmény összhangjának jelentőségét, 

- az egyes tárgytípusok formái és rendeltetése közötti összefüggéseket, 

- a kerámiatörténet legfontosabb állomásait. 

A tanuló legyen képes: 

- terveit látványszerű és formaértelmező rajzokban igényesen megjeleníteni, 

- önálló tervezésre a forma és funkció szoros kapcsolatának szem előtt tartásával, 

- a cél és az eredmény összevetésére, 

- a szakmai, elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában a tervet megvalósítani. 

 

 

 2.4.3 KÉZMŰVES TANSZAK 
 

   ÓRASZÁM:  

Műhelygyakorlat: Alapfok 3-6. évfolyam évi 36 hét –heti 1 óra-  összesen:36 óra 

Műhelygyakorlat: Továbbképző 7-8. évfolyam évi 36 hét –heti 1 óra- össz.:36 óra 

 

A helyi sajátosságokat figyelembe véve a kézműves tananyag-tartalom bevezethető teljes 

értékű heti 2 órás műhelygyakorlatként is, egy választott műhelyprogram anyagával 

kiegészítve. 

 

 KÖVETELMÉNY: 

 

A tanuló az alapfok végén: 

- ismerje meg a hagyományos kézműves tevékenységek minél szélesebb körét, 

- rendelkezzen ismeretekkel a természetes anyagokról és felhasználási lehetőségeikről 

és a tárgyalkotás szerepéről, 

- legyen jártas a kézművesség eszközeinek segítségével elképzelései, ötletei 

megvalósításában,  
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  a felhasznált anyagok megfigyelésében és a kézműves munkafolyamatok 

alkalmazásában, 

- legyen képes az önálló tárgyalkotásra, esztétikus kivitelezésű termékek létrehozására, 

- fedezze fel a tárgyakban rejlő esztétikumot, a hagyományos kézművesség szerepét a 

modern körülmények között és saját életében. 

 

2.4.4 MAKETT ÉS PAPÍRTÁRGYKÉSZÍTŐ TANSZAK 

 
 ÓRASZÁM:  

Műhelyelőkészítő: Alapfok 1-2. évfolyam évi 18 hét –heti 2 óra- összesen: 36 óra 

Műhelygyakorlat: Alapfok 3-6. évfolyam évi 36 hét –heti 2óra- összesen: 72 óra 

Műhelygyakorlat: Továbbképző 9-10. évfolyam évi 36 hét –heti 2 óra- össz.:72 óra 

 

 KÖVETELMÉNY:  

 

Az alapfok végén a tanuló ismerje: 

- a papír történetét, gyártási folyamatát, eszközeit, 

- a papírmegmunkálás eszközeit, 

- a papírfajtákat, azok tulajdonságait, felhasználási lehetőségeit, szabványos méreteit, 

- a munkafolyamatok sorrendiségét, 

- a tárgyak elemzésén keresztül a forma és funkció jelentőségét, 

- a gyakorlatban elsajátított technika hibalehetőségeit, törekedjen ezek egységének a 

megteremtésére, 

- a betűírás történetét, a betűtípusokat, 

- az origami történetét, a papírhajtogatás szimbólumait, alapfogásait, 

- néhány papírjáték készítését, használatát, 

- a papírnak más anyagokkal történő társítási lehetőségeit, 

Legyen képes: 

- a tanult elméleti és gyakorlati ismereteit alkotó módon alkalmazni, 

- az eszközök rendeltetésszerű használatára, 

- a műhelyrajzokat értelmezni, igényesen megvalósítani, 

- az elkészült munkát elemezni, megítélni. 

 

A tanuló a továbbképző végén ismerje: 

- a papírfajtákat, azok tulajdonságait, felhasználási lehetőségeit, szabványos méreteit, 

- a betűírás és a nyomtatás történetét, különböző módozatait, 

- a könyvkötés alapfogásait, eszközeit, 

- a papír felhasználásával, megmunkálásával kapcsolatos tipikus feladatokat, 

feladatcsoportokat és azok megoldási lehetőségeit, 

- a tervezés ergonómiai szempontjait, 

- a papírművesség irányzatait, jelentős alkotóit és munkásságukat, 

- az aktuális feladathoz kapcsolódó területek elméleti és gyakorlati követelményeit, 

- a papír szakszerű tárolásának feltételeit, 

- a papír konzerválásának és restaurálásának anyagait, eszközeit, műveleteit. 

 

A tanuló legyen képes:  

- a feladatok megoldásához szükséges rajzi, tervezési és műhelyrajzok értelmezésére, 

igényes elkészítésére, bemutatására, 

- a papírfajtákat, a megmunkálás módjait a feladatnak, az igényeknek 

legmegfelelőbben kiválasztani és alkalmazni, 



 

 43 

- a papír megmunkálásához használt eszközök, gépek, berendezések rendeltetésszerű 

használatára, 

- a pozitív esztétikai minőségeket környezetében felismerni, 

- a művészeti háttér és elméleti ismeretek integrálására a feladat megoldásában. 

 

 

 

2.4.5 TŰZZOMÁNCKÉSZÍTŐ TANSZAK 

   
Óraszám: 

Műhelyelőkészítő: Alapfok 1-2. évfolyam évi 18. hét –heti 2 óra- összesen: 36 óra 

A tűzzománcozó műhelygyakorlattal való megismertetést a gyermek életkori fejlettségéhez 

igazodva, a műhelyelőkészítő utolsó félévében valósítjuk meg. 

Műhelygyakorlat: Alapfok 3-6. évfolyam évi 36 hét –heti 2 óra- összesen: 72 óra 

Műhelygyakorlat: Továbbképző 9-10. évfolyam évi 36 hét –heti 2 óra- össz.:72 óra 

 

 

Követelmény: 

A tanuló az alapfok végén ismerje: 

- a tervezés fázisait, munkafolyamatait, 

- a zománcozás alapismereteit, 

- a zománcművészet példáit. 

A tanuló legyen képes: zománcozási műveletek végzésére. 

 

A továbbképző végén a tanuló ismerje: 
- a zománcművészet fogalmát, díszítő szerepét, a zománcművészet fejlődési 

szakaszait,  

stíluskorszakait, 

- a tervezéshez, gondolatai képi-plasztikai megjelenítéséhez szükséges 

eszközrendszert, 

- a zománcozás anyagait, szerszámait, a zománcműhely berendezéseit, 

- a különböző zománctechnikákat, technológiákat, a zománcdíszítési módokat, a 

felhordott  

 zománc szárítását, égetését és az égetés utáni műveleteket. 

 

A tanuló legyen képes: 

- a forma-funkció, a forma-díszítmény összhangjának megteremtésére 

- a zománckészítő feladathoz kapcsolódó tér, forma és színtanulmányokat készíteni, 

- a zománcozás eszközeinek balesetmentes használatára, 

- alkalmazott zománcművek, cégérek, címerek, épületdíszek, lakberendezési tárgyak,  

ékszerek készítésére, 

- a tervszerű, igényes munkavégzésre. 
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2.5 SZÍNMŰVÉSZET – BÁBMŰVÉSZET  
 

 

2.5.1 SZÍNJÁTÉK TANSZAK 

 

A képzés tantárgyai: 
 Főtárgy: Drámajáték 

         Színjáték 

 Kötelező tárgyak: Beszédgyakorlatok, 

 Mozgásgyakorlatok 

 Kötelezően választható tárgyak: Zánc és mozgásszínházi tréning, 

 Színházismeret 

 Vers és prózamondás, 

 Kreatív zenei gyakorlat, 

 Beszédtechnika 

 Szabadon választható tárgy: Beszéd és ének 

 

 
ÓRASZÁMOK HETI BONTÁSBAN 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy:                   

Drámajáték                  

Színjáték 

                        

2 2 2 - - 2 2 2 - - - - 

- - - 2 2 - - - 2 2 3 3 

Kötelező 

tárgyak: 

Beszédgyak

orlatok - - 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 - - 

Mozgásgyak

orlatok - - 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 - - 

Kötelezően            

választható                 

tárgyak - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Szabadon 

választahtó    

tárgyak -2 -2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Összesen 2-(4) 2-(4) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 
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KÖVETELMÉNY: 

 

Készítse fel a tanulókat: 

- különböző színészi technikák tudatos alkalmazására, 

- a drámai szövegek értő olvasására, 

- színházi improvizációra, 

- karakterábrázolásra, 

- különböző színházi szerepek megformálására, 

- rendezői instrukciók mentén végzett munkára, 

- színházi előadások elemzésére, értékelésére, 

- a más művészeti ágak területéről származó ismereteik alkalmazására a szerepalkotás  

során. 

 

Ismertesse meg a tanulókkal: 

- a színházi alapfogalmakat, szakkifejezéseket, 

- a drámai, színházi konvenciókat, azok alkalmazását, 

- a színházi műfajokat, 

- a szöveg és előadás elemzés szempontjait, 

- a legfontosabb történeti és/ vagy kortárs színházi stílusokat, 

- a színészi játék alapvető iskoláit, 

- a színészi alkotómunka fázisait, főbb összetevőit, 

- a színház jelenkori közösségi, társadalmi szerepét, 

- napjaink színházi struktúráját. 
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2.5.2 BÁBJÁTÉK TANSZAK 

 

 

A képzés tantárgyai: 

 
 Főtárgy: Bábjáték 

 Kötelező tárgyak: Bábmozgatás 

 Bábkészítés, 

 Beszéd és ének 

 Kötelezően választható tárgyak: Bábszínészet, 

Báb és díszlettervezlés, 

Vers és prózamondás, 

Kreatív zenei gyakorlat, 

Beszédtechnika. 

 Szabadon választott tárgyak: Tánc és mozgásszínházi tréning 

Drámajáték. 

 

 

 

 ÓRASZÁMOK HETI BONTÁSBAN 

 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy:                   

Bábjáték                   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tárgyak: 

Bábmozgatás  - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 

Bábkészítés - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - - - - 

Beszéd és ének - - 1 1 1 - - - - - - - 

Kötelezően            

választható                 

tárgyak - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Szabadon 

választahtó    

tárgyak -2 -2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Összesen 2-(4) 2-(4) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 
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 KÖVETELMÉNY: 

 

Készítse fel a tanulókat: 

- a bábjáték komplexitásában rejlő lehetőségek felismerésére és alkalmazására, 

- a színpadi szituációnak megfelelő improvizációra, 

- a bábjáték alkotófázisaiban való részvételre, 

- átlátni egy-egy bábtechnika és színpadtechnika alkalmazási lehetőségeinek határait, 

- önálló feladatmegoldás esetén megindokolni témaválasztását és a technikai megoldás 

melletti döntést, s azt a megvalósításig végigvezetni, 

- felismerni, hogy egy-egy téma milyen bábtechnikai és színpadtechnikai keretek 

között bontható ki leginkább, 

- jelenet vagy jelenetsor gyakorlás útján történő eljátszására és reprodukálására, 

- az előadás/ próba folyamán szükség szerinti háttérmunkára, az egyes színházi 

stílusoknak megfelelő játékmódra. 

 

Ismertesse meg a tanulókkal: 

- a bábszínházi alapfogalmakat, szakkifejezéseket, 

- a főbb báb és színpadtechnikák elméletét, gyakorlatát, 

- a bábjáték kultúrtörténeti szerepét, tradícióit, 

- a bábszínpadi konvenciókat, 

- a darab, szerep és előadás elemzés szempontjait, 

- a rögzített előadásmód és az improvizációs technika közti különbséget, alkalmazási 

lehetőségeiket , a különböző játékstílusokat, 

- a bábjátékos tevékenység összetevőit, azok egymásra épülését, alkalmazását, 

- a társművészetekkel való kapcsolódás lehetőségeit, 

- az egyes működési struktúrákat. 
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2.6 ZENEMŰVÉSZET 

 

 
2.6. 1 GITÁR 

 

A képzés tantárgyai: 

 

Főtárgy: Gitár 

Kötelező tárgy: Szolfézs 

Kötelezően választható tárgyak: elméleti: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-

zeneirodalom, 

  improvizáció 

  gyakorlati: kórus 

Választható tárgyak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció, 

kórus 

 

ÓRASZÁMOK HETI BONTÁSBAN 

 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy:  

Gitár                                   (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező           

tárgy:                

Szolfézs 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelezően 

választható 

tárgyak: 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Összesen 2-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

 

KÖVETELMÉNY: 

Az alapfok végén a tanuló ismerje, az „A” tagozat végén: 

- a gitár hangjait, tudja hangszerét behangolni, 

- a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei  

  műszavakat és ezek jelentését, 

- a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni  

  és leírni azokat. 

 

A tanuló ismerje és készségszinten alkalmazza a gitárjáték alapvető technikai elemeit: 

- a fekvésjátékot, fekvésváltást, 

- a kis és nagy barré-t, 

- a kötéseket, 

- a dallamjátékot apoyando és tirando pengetéssel, 

- az akkorfelbontás különböző formáit, 
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- a törtakkord megszólaltatását, 

- a nem kívánt hangösszecsengések tompítását. 

 

A tanuló legyen képes különböző játékmódok megvalósítására: 

- dallam akkordkísérettel (pl. Neusiedler-darabok), 

- harmóniafelbontásos játék (pl. Carcassi, Diabelli), 

- egyszerű többszólamú darabokban szólamvezetés, dallamkiemelés (pl. Losy, Campion). 

 

A tanuló rendelkezzék: 

- az egyszerű kortárs darabok eljátszásához szükséges zenei alapismeretekkel és technikai  

  készségekkel. 

   - Repertoárjának egy részét tudja kotta nélkül játszani. 

 

A „B” tagozat végén: 

A növendék legyen képes tudásáról számot adni az alábbi pódiumon történő bemutatásával: 

- G-dúr, C-dúr skála 2 oktávon, háromoktávos E-dúr skála, transzponálva, repetíciós 

  pengetésselis, kromatikus skálák, arpeggio-gyakorlatok, 

- 2 etűd, 

- 1 vagy 2 reneszánsz vagy barokk mű, 

- XX. századi művek. 

 

A továbbképző évfolyamok elvégzése után – az „A” tagozat végén - a tanuló 

rendelkezzék a következő ismeretekkel: 

- a fontosabb korok és stílusok gitáron megszólaló darabjainak jellemző vonásairól, 

- a különböző hangeffektusokról és azok használatáról, 

- a gitárdarabok szerzőinek és előadóművészeinek munkásságáról, 

- a hangszer múltjáról, hagyományairól. 

 

Legyen képes: 

- az életkorának és képességeinek megfelelő zene még árnyaltabb, kifejezőbb előadására, 

  mely kiterjed a kötetlenebb előadású romantikus és impresszionista művekre is. 

 

A „B” tagozat végén a tanuló legyen képes: 

- a darabok hibátlan megszólaltatására, 

- a szólamvezetések pontos megvalósítására, 

- természetes, oldott hangszerkezelésre, 

- az egész fogólapot uralni, 

- tiszta, könnyed fekvésváltásra, 

- a vibrato alkalmazására, 

- a fontosabb zenei karakterek megjelenítésére, 

- értelmesen tagolt, árnyalt és kifejező előadásra. 

 

Rendelkezzék: 

- kimunkált előadói és technikai képességekkel, 

- biztos memóriakészséggel, 

- koncentrálóképességgel, 

- hangszere rendeltetésszerű használatához és karbantartásához szükséges alapvető 

  ismeretekkel. 
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2.6.2 MAGÁNÉNEK 
 

A képzés tantárgyai: 

 

Főtárgy: Magánének (egyéni) 

Korrepetíció (zongorakíséret) 

Kötelező tárgy: Szolfézs 

Kötelezően választható tárgyak: elméleti: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-

zeneirodalom, 

           improvizáció 

  gyakorlati: kórus 

Választható tárgyak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció, 

kórus 

 

ÓRASZÁMOK HETI BONTÁSBAN 

 

 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy:  

Magánének                                   (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező           

tárgy:                

Szolfézs 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelezően 

választható 

tárgyak: 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Összesen 2-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

 

 

KÖVETELMÉNY: 

 

Az „A” tagozat végén  a tanuló ismerje: 

- az emberi hang anatómiai, működésbeli, hangfaji sajátosságait, technikai lehetőségeit, 

- a vokális irodalmat, annak jeles alkotó- és előadóművészeit, 

- a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei 

  műszavakat és ezek jelentését, 

- a tanult művek zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és leírni 

  azokat. 

 

A tanuló tudjon: 

- az énekléshez szükséges módon helyesen lélegezni, 

- könnyed izomérzet mellett az előadó mű kívánalmai szerinti hangot adni, 
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- tisztán intonálni, 

- hangfajának hangterjedelmén belül színben egyöntetűen, dinamikailag pedig árnyaltan 

  énekelni, 

- bánni rezonáns üregeivel, ill. rekeszével, és azokat maximálisan kihasználni, 

- érthető és szép szövegmondással énekelni és beszélni, 

- összhangot teremteni a szöveg és a zenei anyag között, 

- értelmezni és megvalósítani tempóbeli és dinamikai előírásokat a tanult darabokban, 

- zeneműveket az évfolyamának és egyéni képességeinek megfelelően stílushűen, művészi 

  kifejezéssel megszólaltatni. 

 

A tanuló legyen képes: 

- rendszeres gyakorlásra, a saját hangképző szerv feletti ellenőrzésre, 

- helyes hangeszmény kialakítására, elsősorban saját hangjának helyes hangfaji 

  megítélésére, ezen belül az eszményi hangzás elérésére. 

 

Rendelkezzék: 

- megfelelő zenei memóriával, koncentráló- és állóképességgel, 

- jó előadói készséggel, művészi fantáziával, a közösséggel való kapcsolatteremtési 

  készséggel. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

- bonyolultabb koloratúra-gyakorlatok, trilla és nehezebb díszítő elemek, 

- a legato, staccato, portato, leggiero, tenuto éneklés biztonságos alkalmazása, 

- a hangterjedelem teljes kiépítése. 

A növendék legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő 

bemutatásával:  

 - 1 népdal vagy népdalfeldolgozás, 

 - 1 preklasszikus, barokk vagy klasszikus dal, 

 - 1 romantikus dal. 
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2.6.3 ZONGORA 
 

A képzés tantárgyai: 

 

Főtárgy: Zongora 

 

Kötelező vagy kötelezően választható tárgyak: 
a.) elméleti: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció 

b.) gyakorlati: második hangszer kamarazene, zenekar, kórus 

 

Választható tárgyak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció,  

    második hangszer, kamarazene, zenekar, kórus, népzene 

Az elméleti és kamarazenei tantárgyak csoportos foglalkozások. 

 

ÓRASZÁMOK HETI BONTÁSBAN 

 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy:  

Zongora                                   (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező  vagy 

kötelezően 

választható         

tárgy               

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Választható 

tárgy 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Összesen 2-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

 

Kötelező vagy kötelezően választható tárgy 

A tagozaton 1-6. évfolyamon 

B tagozaton. 10. évfolyam végéig 

 

KÖVETELMÉNY: 

 

Az alapfok végén a tanuló ismerje, az „A” tagozat végén: 

- a hangszere alapvető sajátosságait, működési elvét, 

- a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei  

  műszavakat és ezek jelentését, 

- a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen 

kiejteni,  

  és leírni azokat. 
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A tanuló legyen képes: 

- a természetes hangkezelésre, 

- az egyenletes és helyes tempó tartására, 

- zenei és technikai szempontból a tudatos önálló gyakorlásra, 

- az előforduló játékmódok, játékformák, billenésfajták zenei anyaghoz történő 

alkalmazására, 

- a játszandó zongoraművek értelmes tagolására, 

- a zenei karakterek megvalósítására, 

- zongorapedálok használatára, 

- életkorának és képességének megfelelően a zongorázandó anyag kottahű, stílusos, 

dinamikailag változatos és kifejező előadására, 

- együttzenélésre (négy, hatkezes darabok előadására). 

 

Rendelkezzék 

- biztonságos kotta és lapról olvasó kézséggel, 

-    adottságainak megfelelő zenei memóriával, 

- képességei alapján kiművelt zenei hallással. 

 

B tagozat végén a növendék legyen képes tudásáról számot adni, pódiumon történő 

bemutatással: 

- 2 fúgaszerkesztésű Bach művekkel, 

- Teljes, klasszikus szonátával, 

- Virtuóz etűddel, 

- Eltérő stílusú darabok – XX. századi is – megszólaltatásával. 

 

A tagozat végén: 

 Ismerje a növendék: 

- Hangszere múltját, irodalmát, hazai és külföldi előadóművészeit, 

- Kottában előforduló jelekés zenei műszavak pontos jelentését, speciális utasításait. 

 

 Legyen képes  

- Technikai és zenei szempontból tudatos és önálló munkára, 

- Az előforduló játékmódok, billenésfajták alkalmazására, 

- Saját kézalkatának megfelelő újrend készítésére, 

- Zongorapedálok használatára, 

- Zongoraművek formálására, kifejező előadására 

 

 Rendelkezzék 

- Olyan zenei műveltséggel, amely képessé teszi az értékes zene befogadására 

- Együttzenélés igényére. 

 

 B tagozat végén a növendék legyen képes  

- Az előadandó anyag korhű stílusos dinamikailag változatos és kifejező előadására, 

- Skálákat, gyakorlatokat minden hangnemben játszani, 

- Eltérő játékmódokat, a zenei anyagnak megfelelően alkalmazni, 

- Zenei karakterek megjelenítésére, 

- Dinamikai árnyalatok kifejezésére, 

 Rendelkezzék 

- Megfelelő hangszeres virtuozitással, 

- Biztos memóriával, koncentrálóképességgel, 
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 A „B” tagozatos növendékek képesek legyenek szakirányú tanulmányok elkezdésére. 

1.6.4 FURULYA  
 

A képzés tantárgyai:  

Főtárgy: Furulya 

Korrepetíció (zongorakíséret): a főtárgyhoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás. 

Kötelező vagy kötelezően választható tárgyak: 

a.) elméleti: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet, zeneirodalom, improvizáció; 

b.) gyakorlati: zongora, második hangszer, kamarazene, zenekar, kórus. 

Választható tárgyak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció, 

                                       zongora, második hangszer, kamarazene, zenekar, kórus, népzene. 

Az elméleti és kamarazenei tantárgyak csoportos foglalkozások. 

ÓRASZÁMOK HETI BONTÁSBAN 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy:  

Furulya                                   (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező  vagy 

kötelezően 

választható         

tárgy               

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Választható 

tárgy 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Összesen 2-6 2-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

Kötelező vagy kötelezően választható tárgy 
„A” tagozaton 2+6+4 évfolyam 
„B” tagozaton. 5+4 évfolyam 
 
Az előképzőt a növendéknek nem kötelező elvégeznie. 
A tanítási órák számára és képzési idejére vonatkozó rendelkezések 
 
„A” és „B” tagozat 
 
Főtárgy: 

 „A” tagozaton minimum 2x30 perc 
 „B” tagozaton minimum 2x45 perc 
 



 

 55 

A korrrepetíció (zongorakíséret) ideje: 

  
„A” tagozaton 

1.    évfolyami  5 perc 
2-3.évfolyami 10 perc 
4.évfolyamtól 15 perc 

„B” tagozaton 
 1-2. évfolyamon 10 perc 
 3-4. évfolyamon 15 perc 
 5.     évfolyamtól 20 perc 

 
Kötelező tárgy: 
 A képzési idő minimum 2X45 perc 
 „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 
 „B” tagozaton a 10. évfolyam végéig 
 
Kötelezően válaszható tárgy: 

 „A” tagozaton az 5-6. évfolyamon (elmélet: minimum 1X45 perc) 
 
Választható tárgy: 
 Az előképző 1. évfolyamától 1 vagy 2 foglalkozás 
 „B” tagozaton elmélet: minimum 1X45 perc, gyakorlat: minimum 1X45 perc 
                 (csoportos), vagy minimum 1X30 perc (egyéni) 
 
Hangszeres előkészítő 

 Egyéni:      2X30 perc 
 Csoportos: 2X30 perc 
 
Kamarazene: 
 Minimum: 1X45 perc 
 A kamarazene csoportlétszáma a műfajnak megfelelően: 2-8 fő, maximum 15 fő 
 
Zenekar, kórus: 

 Minimum 2x45 perc 
 
Zongora, második hangszer: 

 Képzési ideje minimum 1x30 perc 
 

KÖVETELMÉNYEK 

 

Követelmények az előképző évfolyam(ok) elvégzése után 

 

Abban az esetben, ha a furulya más fúvós hangszerek előkészítő hangszere, a növendék az előképző vagy az 

első évfolyam elvégzése után általában abbahagyja furulyatanulmányait. A növendék ebben az esetben is 

- tudjon a tanult hangterjedelemben abc-s hangnévvel biztosan kottát olvasni, 

- rendelkezzék jól megalapozott légzéstechnikával, hangindítással és ujjtechnikával. 

A növendékek egyéb hangszeres tanulmányaik után sokszor visszatérnek a furulyához, ezért 

az alábbiakról akkor sem mondhatunk le, ha csak előképző hangszerként foglalkozunk ezzel 

a hangszerrel: 

 - legyem képes barokk (angol) fogásrendszerű hangszer használatára, 

 - rendelkezzék biztos hüvelykujjtechnikával. 
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Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén (az előképző követelményein felül) 

 

A növendék 

- legyen képes a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek 

megfelelő hangszerkezeléssel, kotta- és stílus hűen, értelmesen tagolva, 

kifejezően megszólaltatni, 

- rendelkezzék a játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges 

koncentrálóképességgel, 

- legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival, alkalmazza tudatosan 

a helyes légzés technikát, befúvásmódot, billentést, 

- legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására a furulya klasszikusan 

értelmezett hangterjedelmében f1-(f3-ig) g3-ig-in F, 

- tudjon dinamikailag árnyalt, kulturált, kifejező hangot képezni, 

- alkalmazza a játékában a hangindítás, elválasztás és hangbefejezés különböző 

módjait, többek között a t, r, d hangindításokat és ezek különböző kombinációit, 

- ismerje az f1-(f3) g3 hangterjedelem valamennyi hangjának fogadását, a 

leggyakoribb segéd fogásokat, 

- törekedjék a játékában a tiszta intonációra, korrigálja tudatosan hangszere 

intonációs hibáit, 

- rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges 

ujjtechnikával, 

- tudjon önállóan hangolni, 

- ismerje a hangszer karbantartásának alapvető feladatait, és végezze ezeket 

önállóan, 

- ismerje a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási 

jeleket, zenei műszavakat és ezek jelentését, 

- a tanár útmutatásai alapján legyenek képesek a különböző zenei kifejezőeszközök 

alkalmazására (artikuláció, agogika, díszítés, lassítás, hangsúlyozás), 

- a tanár útmutatásai alapján legyen képes az új darabok egyszerűbb dallami 

díszítésére, 

- ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja 

helyesen kiejteni és leírni azokat, 

- ismerje a furulya történetét, rokon hangszereit, 

- ismerje a furulya szerepét különböző zenei korszakokban. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

 

A növendék legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő 

bemutatásával: 

- dúr és moll skálák 3#, 4 b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat- és 

dominánsszeptim négyes hangzat - felbontásokkal, minimum az f1-g3 (in F) 

hangterjedelem teljes kihasználásával, 

- két etűd vagy egy variációsorozat, 

- legalább két tétel egy nagy barokk szonátából vagy versenyműből. 
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Az „A” tagozat végén 

A növendék 

- legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására a furulya XX. századi 

elvárásainak megfelelő hangterjedelemben (e1) f1-a3 (c3)-ig in F, 

- alkalmazza önállóan a hangindítás és zárás különböző módjait (ízlésének és a 

játszott zenei anyagnak megfelelően), 

- az f1-a3 hangterjedelem valamennyi hangjának alapfogásain kívül ismerje a 

leggyakoribb segédfogásokat, tisztító- és trillafogásokat, a háromvonalas hangok 

fogáslehetőségeit, 

- legyen képes a segéd fogások önálló megválasztására, 

- rendelkezzék egyenletes, laza ujjtechnikával, 

- legyen fogalma a furulya történetéről, fizikai sajátosságairól, irodalmáról, 

különböző műfajokban betöltött szerepéről, 

- legyen képes önállóan megválasztatni az előadandó mű stílusának, jellegének 

megfelelő zenei kifejezőeszközöket, és játékában alkalmazza ezeket, 

- a játszott zenei anyagot kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően 

szólaltassa meg, 

- legyen képes az új darabok egyszerűbb, de önálló dallami díszítésére, 

- legyen képes megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő 

előadási darabok, kamarazenei szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes 

elsajátítására, a hibák önálló javítására, 

- rendelkezzék az egyéni és társas muzsikáláshoz szükséges 

koncentrálóképességgel, lapról olvasási készséggel, zenei képzelőerővel. 

 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A növendék ismerje 

- hangszere történetét és irodalmát, 

- f1-c3-ig (in F) a fogásokat, 

- a trilla-, segéd-, piano-, forte-, és akkordfogásokat, 

- az irodalomra legjellemzőbb tán- és tételtípusok tempóit és karaktereit, 

- a hangszer avantgarde irányzatait. 

 

Legyen képes 

- a természetes könnyed hangszerkezelésre, 

- megfelelő légzéstechnika alkalmazására, 

- a levegő tudatos beosztására, 

- vibrató-mentes és vibratós hang képzésére, 

- segédfogások önálló kikeresésére és alkalmazására, 

- értelmesen tagolt, kifejező előadásra. 

 

Rendelkezzék 

- összehangolt ujj-és nyelvtechnikával, fürge szimpla-nyelvtechnikával, 

- saját adottságainak megfelelő gyakorlási módszerrel, 

- megfelelő lapról olvasási készséggel. 

Tudjon 

- tisztán intonálni, pontos ritmusban játszani, 

- dúr és moll hangsorokat játszani 7#, 7 b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat- és 

dominánsszeptim- felbontásokkal f-a-ig (in F). 
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2.6.5 FUVOLA 
 
Főtárgy: fuvola (egyéni) 

Korrepetíció (zongorakíséret): a főtárgyhoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás 

Kötelező tárgy: szolfézs 

Kötelező vagy kötelezően válaszható tárgyak: 

- elméleti: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció, 

- gyakorlati. zongora, második hangszer, kamarazene, zenekar, kórus. 

 

Választható tárgyak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció; 

zongora, 

      második hangszer, kamarazene, zenekar, kórus, népzene. 

 

Az előképzőt a növendéknek nem kötelező elvégeznie. 

Az elméleti és kamarazenei tantárgyak csoportos foglalkozások. 

 

ÓRASZÁMOK HETI BONTÁSBAN 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy:  

Fuvola                                   (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező  vagy 

kötelezően 

választható         

tárgy               

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Választható 

tárgy 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Összesen 2-6 2-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

„A” tagozaton: 2+6+4 évfolyam 

„B” tagozaton: (5)+4 évfolyam 

 
A tanítási órák számára és képzés idejére vonatkozó rendelkezések 

 

„A” és „B” tagozat 

A tanítási órák (foglalkozások) száma és azok képzési ideje egy heti időtartamra értendők. 

 

Főtárgy: 

- „A” tagozaton minimum 2x30 perc 

- „B” tagozaton minimum 2x30 perc 
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A korrepetíció (zongorakíséret) ideje: 

- „A” tagozaton 1. évfolyamig 5 perc 

 2-3 évfolyam 1o perc 

 4. évfolyamtól 15 perc 

- „B” tagozaton 1-2. évfolyam 10 perc 

 3-4. évfolyam 15 perc 

 5. évfolyamtól 20 perc 

 

Kötelező tárgy: 

A képzési idő minimum 2x45 perc 

„A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 

„B” tagozaton a 9. évfolyam végéig 

 

Kötelezően választható tárgy: 

„A” tagozaton elmélet: minimum 1x45 perc 

 

Választható tárgy: 

- Az előképző 1. évfolyamától 1 vagy 2 foglalkozás 

- „B” tagozaton elmélet: minimum 1x45 perc 

                             gyakorlat: minimum 1x45 perc (csoportos) 

                                              vagy minimum 1x30 perc (egyéni) 

 

Hangszeres előkészítő: 

- Egyéni: 2x30 perc 

- Csoportos: 2x45 perc 

 

Kamarazene: 

- Minimum: 1x45 perc 

- A kamara zene csoportlétszáma a műfajnak megfelelően. 2-8 fő, maximum 15 fő. 

 

Zenekar, kórus: 

- Minimum: 2x45 perc 

 

Zongora, második hangszer: 

- Minimum: 1x30 perc, 

 

A FUVOLATANÍTÁS SZAKIRÁNYÚ FELADATAI 

 

- A helyes légzés kialakítása, 

- a kifejező fuvolahang elsajátítása, 

- a kéz-, test-, fej-, hangszertartás lazaságának tudatosítása, 

- a megismert mozgásmechanizmusok automatikussá tétele, 

- a biztonságos hangszerkezelés kialakítása, 

- a belső hallás fejlesztése, 

- a ritmus alapérzetének biztonságos alkalmazása, 

- rendszerezett zenei ismeretek átadása. 

 

Ismertesse meg a növendékkel 

- a fuvola történetét, 
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- a fuvola társhangszereit (fafúvós hangszercsalád) 

- a hangszer irodalmát, 

- a jelentősebb alkotó- és előadóművészek munkásságát. 

 

Tudatosítsa  

- a helyes légzés technikára épülő ideális befúvási mód (ansatz) együttes használatát, 

- a hangminőség, dinamika és intonáció összefüggéseit, 

- a hangszer könnyed kezelését, a laza mozgásérzetek kialakítását, 

- a fuvola hangképzésének fizikai törvényszerűségeit, 

- rendszeres és helyes gyakorlási módszer alapelveit, 

- a kottahű játék-mint legfontosabb alapelv- pontos betartását. 

 

Fejlessze a növendék zenei képességeit: 

- hangszeres technikáját, 

- improvizációs tevékenységét (kreativitását) 

- lapról játszási készségét. 

 

 

KÖVETELMÉNYEK 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A növendék ismerje 

- a fuvola és a fafúvós hangszerek múltját, irodalmát, 

- a hangszer teljes hangterjedelmét, 

- a tudatos és helyes légzéstechnikát, 

- a fuvola intonációs hibáit (és tudatosan korrigálja azokat), 

- a dúr és moll hangnemeket 6X, 6 b előjegyzésig, 

- a bonyolultabb értékesítések (trilla utókával vagy anélkül, kettős ékesítés) írásmódját 

és ritmusát, 

- a különböző korok zenéinek díszítésrendszerét (pl. barokk) 

- a vibrato szerepét a zenei megvalósításban, 

- ismerje a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási 

jeleket, zenei műszavakat és ezek jelentését, 

- ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja 

helyesen kiejteni és leírni azokat,, 

- a jelentősebb fuvolás előadóművészeket. 

 

A növendék legyen képes 

- a kiegyenlített és kifejező hang elérésére a tiszta intonáció megtartásával, 

- a különböző hangindítások és hangbefejezések megvalósítására, 

- különböző nyelvütések (szimpla és dupla staccato) gyorsaságának fejlesztése, 

- az önálló hangolásra, 

- a könnyebb technikai problémák elemző gyakorlására, 

- a kottahű játékra és folyamatos, mérsékelt tempójú lapról olvasásra, 

- hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 

- a különböző artikulációs  előírások megszólaltatására (staccato, tenuto, legato, 

marcato stb.), 

- egyenletes, pergő - technikához vezető ujjgyakorlatok fokozatos gyorsítására. 
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A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

 

A növendék legyen képes 

- dúr és moll skálákat játszani 4#, 4 b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat- és 

dominánsszeptim-felbontásokkal, szimpla- és duplanyelvvel is, 

- szélsőséges dinamikák megvalósítására, 

- készségfejlesztő gyakorlatok hibátlan megvalósítására, 

- nehezebb etűdök zenei és technikai megvalósítására, 

- egy barokk szonáta lassú és gyors tételének eljátszására egyszerűbb díszítésekkel, 

- hosszabb terjedelmű művek memorizálására. 

 

További követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

 

A növendék legyen képes 

- a szép, kifejező hang tudatos megteremtésére, 

- a tiszta intonációra, 

- a hangszerét könnyedén kezelni, 

- a levegő tudatos beosztására, 

- hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 

- a nagyobb lélegzetű, összetett feladatokat tartalmazó etűdök eljátszására, 

- a vibrato sűrűségének fokozására, az amplitúdó nagyságnak változtatására és helyes 

alkalmazására, 

- különböző zenei korok stílushű díszítéseinek önálló alkalmazására, 

- a technikai és zenei szempontból tudatos, elemző gyakorlásra, a pontos ritmus feltétel 

nélküli megtartására, 

- az értelmes, tagolt, árnyalt előadásra, 

- a legfontosabb zenei karakterek megjelenítésére, 

- önálló 1-2 ütemes rövid zárlati kadenciák rögtönzésére, 

- egyszerűbb javítási műveletek elvégzésére (pl. csavar meghúzása, rugó visszatétele, a 

hangoló dugó folyamatos ellenőrzése,) 

 

A növendék rendelkezzék 

- megfelelő hangszeres technikával, előadói és formáló készséggel, 

- képzelő érővel 

- biztos zenei memóriával, 

- koncentráló képességgel, 

- olyan lapról olvasási készséggel, amely a kamara zenei és zenekari játékhoz szükséges, 

- olyan bejátszási módszerrel, amelynek birtokában a jó befúvási érzetek rövid időn 

belül elérhetők, 

- a tudásszintjének megfelelő önállósággal a játszandó művek kiválasztásánál, 

 

A növendék tudja alkalmazni 

- a hang képzésének fizikai törvényszerűségeit (légzés, rekesz, felhangok stb.) 

- a különböző artikulációs előírásokat (staccato, legato, tenuto, marcato stb.) 

 

A „B” tagozat végén (az „A2 tagozat követelményein felül) 
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A növendék ismerje 

- a modern zenei effektusokat, 

- az újabb légzéstechnikákat, 

- a fuvola társhangszereit, azok transzponálási módjait, 

- korunk zenéjének intonációs sajátosságait. 

 

Legyen képes 

- biztos hangindításokra és befejezésre, 

- nehéz etűd virtuóz előadásra 

- nehezebb előadási darab, kamaramű, zenekari szólam önálló zenei és technikai 

megoldására. 

 

Rendelkezzék  

- olyan biztos hangszeres tudással, előadói és formáló készséggel, zenei ismerettel, 

amelynek birtokában zenei pályára is irányítható – közép - esetleg felsőfokra is. 
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2.6.6 HEGEDŰ 

Főtárgy: HEGEDŰ 

Korrepetíció (zongorakíséret): a főtárgyhoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás. 

Kötelező tárgy: szolfézs. 

Kötelező vagy kötelezően választható tárgyak: 

a.) elméleti: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció; 

 b.) gyakorlati: zongora, második hangszer, kamarazene, zenekar, kórus. 

Választható tárgyak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció, 

                                       zongora, második hangszer, kamarazene, zenekar, kórus, népzene. 

 

Az elméleti és kamarazenei tantárgyak csoportos foglalkozások. 

 

 ÓRASZÁMOK HETI BONTÁSBAN 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy:  

Hegedű                                  (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező  vagy 

kötelezően 

választható         

tárgy               

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Választható 

tárgy 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Összesen 2-6 2-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

                                                                     

Képzési idő: 12 év 

 
„A” tagozaton 2+6+4 évfolyam 
„B” tagozaton. 5+4 évfolyam 
 
Az előképzőt a növendéknek nem kötelező elvégeznie. 
 
A tanítási órák számára és képzési idejére vonatkozó rendelkezések 
 
„A” és „B” tagozat 
 
A tanítási órák (foglalkozások) száma és azok képzési ideje egy heti időtartamra értendők. 
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Főtárgy: 

„A” tagozaton minimum 2x30 perc 
„B” tagozaton minimum 2x45 perc 
 

A korrepetíció (zongorakíséret) ideje: 

 

„A” tagozaton (minimum) 
1. 1 .évfolyam 5 perc 
2. 2-3. évfolyam 10 perc 
3. 4. évfolyamtól 10 perc 

 
„B” tagozaton (minimum) 

1. 1-2. évfolyam  10 perc 

2. 3-4. évfolyam  15 perc 

3. 5. évfolyamtól 20 perc 

 

Kötelező tárgy: 

 

A képzési idő minimum 2x45 perc 

„A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 

„B” tagozaton a 10. évfolyam végéig 

 

Kötelezően válaszható tárgy: 

 

„A” tagozaton az 5-6. évfolyamon 

 Elmélet: minimum 1x45 perc 

 

Válaszható tárgy: 
 

Az előképző1. évfolyamától 1 vagy 2 foglalkozás 

„B” tagozaton 

 Elmélet:     minimum 1x45 perc 

 Gyakorlat: minimum 1x45 perc (csoportos), vagy 

       minimum 1x3o perc (egyéni) 

 

Hangszeres előkészítő: 

 Egyéni:      2x30 perc 

 Csoportos: 2x45 perc 

 

Kamarazene: 

 Minimum 1x45 perc 

A kamarazene csoportlétszáma a műfajnak megfelelően: 2-8 fő, maximum 15 fő. 

 

Zenekar, kórus: 

 Minimum 2x45 perc 

 

Zongora, második hangszer: 

 Minimum 1x30 perc 
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 A  HEGEDŰ TANÍTÁS SZAKIRÁNYÚ FELADATAI 

 

Ismertesse meg a növendékkel 

- A hangszer lehetőségeit, irodalmát, történetét, 

- A hegedű akusztikai sajátosságait, 

- A hangszer hangolását, 

- A hangszer és a vonó felépítését, részeit, 

- A bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

- A hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit, 

- A különböző ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

- A zenei alapkarakterekhez tartozó vonókezelést, 

- A hegedűirodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, 

- A vonós hangszercsalád többi tagját. 

 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 

- Megfelelő vonóvezetést, balkéz-technikát, 

- Helyes, test-, hangszer- és kéztartást és tudatosítsa ezeket, 

- Dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező hegedűhangot, 

- Differenciált hangindítást és hanglezárást, 

- Laza, egyenletes ujj- és kartechnikát, 

- A kezek pontosan összehangolt mozgását. 

 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

- Hangsorokat és hangzatokat különböző vonás nemekkel valamennyi húron és fekvésben, 

- A felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujj - és vonógyakorlatokat. 

 

Fordítson figyelmet 

- A céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

- A különböző vonásnemek elsajátítására, 

- A pizzicato-technikára, a pergő-technikára, 

- Az üveghangok megszólaltatására, 

- A megfelelő ujjrendek készítésére és a fekvések alkalmazására, 

- A hangköz és akkordjáték sajátosságaira, 

- A lapról olvasási készség fejlesztésére, 

- A tudatos zenei memorizálásra, 

- A művek zeneileg igényes kidolgozására, 

- A rendszeres társas muzsikálásra. 

 

Tanítsa meg a növendéket a hangolási és a legalapvetőbb hangszer-karbantartási feladatokra. 

 

 

2. KÖVETELMÉNYEK 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

 

A növendék ismerje 

- A hangszer és a vonó felépítését, részeit, hangszerének gondozását, és megóvását, 

- A fontosabb tempó- és karakterjelzéseket, valamint a dinamikára vonatkozó jeleket, 
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- A bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

- A hangsorok előjegyzését és ujjrendjét, 

- A hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit (a vonás iránya, a vonó sebességének, 

nyomásának és a lábtól való távolságának összefüggése) 

- A gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

- A zenei alapkarakterekhez (dolce, grazioso, espressivo, risoluto) tartozó vonókezelést, 

- A tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, 

- A tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és 

leírni azokat. 

 

Legyen képes 

- A zenei anyagot életkora és egyéni képességei, illetve készsége szintjén kotta. 

- és stílushűen, értelmesen tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően 

megszólaltatni, 

- ujjrenddel és vonásjelzéssel gondosan ellátott, könnyebb zenei anyagot mérsékelt tempóban 

lapról eljátszani, 

- szokatlan nehézséget nem támasztó könnyebb művet ujjrenddel és vonásjelzéssel ellátni, 

- technikai eszközeit a stílus és kifejező játék szolgálatába állítani, 

- tájékozódni, szabad fekvésváltással közlekedni a fogólapon, törekedni az igényes intonációra, 

- az alapvonások, valamint a dallamnak, a ritmusnak, a dinamikának megfelelő vonóbeosztás 

alkalmazására, 

- szép hangon való, karakteres előadásra, 

- a megismert mozgások, izomérzetek felidézésére, tudatos alkalmazására. 

 

Kottaolvasási készség legyen olyan szintű, hogy belső elképzelés vezesse játékát. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

 

A növendék legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

- háromoktávos skála, akkordfelbontásokkal, 

- 2 szabadon választott etűd, 

- 1 versenymű saroktétele, 

- 1 barokk szonáta lassú és gyors tétele, vagy 1 lassú és 1 élénk tempójú előadási darab. 

 

A választott etűdök tartalmazzanak egymástól eltérő technikai feladatokat. 

 

További követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

 

A növendék legyen képes 

- Szép hangon, kifejezően koncertet, szonátákat, előadási darabokat eljátszani, 

- Gazdagabb hangszínek és karakterek megvalósítására, gyors tempójú, technikailag nehezebb 

művek eljátszására, 

- A stílusnak és karakternek megfelelő vonásnemek, a célszerű ujjrendek megválasztására, 

- Igényes intonációra, az előforduló dinamikai fokozatok természetes hangképzéssel való 

megszólaltatására, 

- Előadási darabokat, kamaraműveket, zenekari szólamokat önállóan is megtanulni. 

Bővítse repertoárját. 

Lapról játéka olyanfokú legyen, hogy képes legyen beilleszkedni a társas muzsikálásba. 
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A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

 

A növendék legyen képes 

- Természetes, oldott hangszerkezelésre, 

- Az  egész fogólapot uralni, 

- A tiszta intonáció érdekében érzékeny billentésre, folyamatos, könnyed fekvésváltásra, 

- A különböző skálákat 3-esetleg 4-oktávon keresztül akkordfelbontásokkal, tisztán, ritmikusan, 

élénk tempóban játszani, 

- Differenciált vibrato alkalmazására, 

- A jobb és bal kéz játszómechanizmusának összehangolására, 

- Az alapvonások -legato, détaché, martelé, spiccato-  alkalmazására, 

- Dinamikailag árnyalt és kifejező hangképzésre. 

 

Rendelkezzék 

- Igényes, fejlett hallással, kontrolláló képességgel, 

- Biztos memóriakészséggel, 

- Koncentrálóképességgel, 

- Megfelelő lapról olvasási készséggel. 
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2.6.7 SZINTETIZÁTOR - KEYBOARD 
 

A képzési idő: 12 év 

 

„A” tagozaton: 2+6+4 év 

„B” tagozaton: 5+4 évfolyam 

Az évfolyam számok magukba foglalják az előképző és az alapfok évfolyamait. A képzési idő első 

számjegye az elméleti és egyéb előtanulmányokat jelöli. A „B” tagozat zárójeles száma az „A” 

tagozaton végzett előtanulmányokat jelenti. A „B” tagozatra a növendéket az alapfok 2. évfolyamától 

javasoljuk irányítani. 

      ÓRASZÁMOK HETI BONTÁSBAN 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy:  

Szintetizátor-

keyboard                                  (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező  vagy 

kötelezően 

választható         

tárgy               

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Választható 

tárgy 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Összesen 2-6 2-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

Az előképzőt a növendéknek nem kötelező elvégeznie. 

 

Főtárgy: szintetizátor - keyboard (egyéni) 

 

Kötelező tárgy: szolfézs 

 

Kötelezően választható tárgyak: 

- elméleti: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció (mindezek 

együttes műveltségi programként is taníthatók); 

- gyakorlati: zongora, orgona vagy második hangszer, kamarazene, zenekar, kórus. 

 

Választható tárgyak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció 

(mindezek együttes műveltségi programként is taníthatók); zongora, második hangszer, 

kamarazene, zenekar, kórus, népzene. 

 

Az elméleti és kamarazenei tantárgyak csoportos foglalkozások. 
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A tanítási órák számára és képzés idejére vonatkozó rendelkezések 

 

„A” és „B” tagozat 

 

A tanítási órák (foglalkozások) száma és azok képzési ideje egy heti időtartamra értendő. 

 

Főtárgy: 

„A” tagozaton minimum 2x30 perc 

„B” tagozaton minimum 2x45 perc 

 

Kötelező tárgy: 

Szolfézs: minimum 2x45 perc 

„A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 

„B” tagozaton az utolsó évfolyam végéig 

 

Kötelezően válaszható tárgy: 

„A” tagozaton az 5. évfolyamon 

Elmélet: minimum 1x45 perc 

 

Válaszható tárgy: 

Az előképző 1. évfolyamától 1 vagy 2 foglalkozás 

„B” tagozaton 

Elmélet: minimumm1x45 perc 

Gyakorlat: minimum1x30 perc (csoportos), vagy minimum 1x30 perc (egyéni) 

 

Hangszeres előkészítő: 

Egyéni: 2x30 perc 

Csoportos:2x45 perc 

 

Kamarazene: 
Minimum: 1x45 perc 

A kamarazene csoport létszáma a műfajnak megfelelően: 2-8 fő, maximum 15 fő. 

 

Zenekar, kórus: 

Minimum 2x45 perc 

 Zongora, második hangszer: 

Minimum: 1x30 perc 

 

 

 

A SZINTETIZÁTOR TANÍTTÁS SZAKIRÁNYÚ FELADATAI 

 

 

A szintetizátor tanításának a célja, hogy felkészítse a növendékeket az elektronikus zenei 

hatások felismerésére, befogadására és az ilyen jellegű zenei önkifejezésre. 

 

 A szinetizátor-keyboard, digitális zongora tanításának szakirányú feladatai: 

- ismertesse meg a növendékkel a hangszer sajátosságait és alakítsa ki a hangszer 

biztonságos kezelését, 
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- alapozza meg a biztonságos technikai tudást a zeneelmélettel való szoros 

összefüggésben, 

- adjon teret, lehetőséget a zenei fantázia kibontakoztatására, kreativitásra 

- a klasszikus zeneelméleti rendszeren keresztül vezesse rá őket a tánc- és a jazz-zenei 

összefüggések logikájára, 

- ismertesse meg a főbb tánc-és jazz-zenei stílusok sajátosságait, összevetve azokat 

klasszikus zenetörténeti előzményekkel, 

- biztosítson olyan szilárd elméleti, technikai, gyakorlati tudásanyagot, amely a 

számítógép és MIDI - berendezések zenei alkalmazási területén is használható, 

- adjon lehetőséget arra, hogy a fiatalok rajongása a szintetizátor iránt ne korlátozódjék 

csak a könnyűzene (tánczene, jazz) pólusára, hanem a szerzett zenei műveltség 

bármikor komolyzenére váltható legyen. 

 

Az oktatás ismertesse meg a növendékkel: 

- a szintetizátor -keyboard múltját, fejődési szakaszait, 

- a hangszer felépítési sajátosságait,  

- a legfontosabb érintésvédelmi szabályokat. 

 

Alakítson ki 

- könnyed klaviatúra- és funkció-kezelést, 

- önálló hangszín-és ritmuskezelést, 

- kielégítő improvizációs készséget, 

- megfelelő játéktechnikai biztonságot. 

 

Fordítson figyelmet: 

- a céltudatos gyakorlati módszer kialakítására, 

- a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

- a tudatos zenei memorizálásra, 

- a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

- a rendszeres társas muzsikálásra. 

 

Tanítsa meg a növendékeket a legalapvetőbb hangszer-karbantartási feladatokra. 

 

 

KÖVETELMÉNYEK 

 

Követelmények a program elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

 

A növendék ismerje: 

- ###a szintetizátor- keyboard  múltját, fejlődési szakaszait (monofon-polifon 

szintetizátorok, zenei számítógépek), 

- a tánc-  és a  jazz-zenei stílusokat, stílusirányzatokat, a zeneszerzők és 

előadóművészek munkásságát, 

- a legelemibb érintésvédelmi szabályokat, 

- a tanult anyagban előforduló tempó –és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, 

zenei műszavakat és ezek jelentését, 

- a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen 

kiejtetni és leírni azokat. 
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Legyen képes: 

- a zenei anyag kottahű előadására, 

- más hangszerrel együtt játszani, kisebb zenekarokba beilleszkedni, 

- repertoárjának egyharmad részét kotta nélkül játszani és ennek az anyagnak az állandó 

kézbentartására, 

- a szintetizátor – keyboard funkcióinak kezelésére, 

- az előadott művek önálló hangszint és ritmuskezelésére, 

- megfelelő technikai  tudásszintet elérni, mely az improvizációs gyakorlatokhoz 

szükséges. 

 

Rendelkezzék: 

- megfelelő előadókészséggel, ritmus-és periódusérzékkel, 

- jó zenei hallással, 

- művészi előadókészséggel, kreativitással, 

- vizuális, koncentráló-és memorizáló képességgel, 

- a hangszer megszólaltatásához szükséges alapvető elektrotechnikai ismeretekkel. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

 

A növendék ismerje: 

- szélesebb körben a különböző szintetizátorok működési elvét, programozását, 

- a klasszikus zeneszerzők munkásságát. 

 

Legyen képes: 

- repertoárjának nagy részét kotta nélkül is eljátszani, 

- repertoárjának egy részét transzponálni, 

-  repertoárjának egy részét improvizálni, 

- összetettebb harmóniavezetésű darabokat játszani. 

 

Rendelkezzék önálló harmóniaszerkesztési készséggel. 
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2.6.1 KAMARAZENEI TANSZAK  
 

FAFÚVÓS KAMARAZENE 

 

Szakirányú feladatok: 

- Fejlessze a növendékek életformájává a kamarazenélést, növelje azok táborát, akik a 

későbbiekben egyéb tanulmányaik vagy munkájuk mellett szabadidejük egy részét 

kamaramuzsikálással töltik. 

- Készítse fel a növendékeket amatőr kamaraegyüttesben való közreműködésre, tegye 

képessé őket a kamarazene önálló művelésére, a szólamok önálló, technikailag és 

zeneileg igényes elsajátítására és megszólaltatására. 

- A kamarazenéléshez nélkülözhetetlen figyelemmegosztó és alkalmazkodóképesség 

fejlesztésével járuljon hozzá a növendékek személyiségének formálásához.  

- Végeztessenek rendszeresen intonációs gyakorlatokat. 

- Gyakoroltassa rendszeresen a lapról olvasást, törekedjék a zenei anyag folyamatos, 

kottahű, zeneileg igényes megszólaltatására. 

- Fejlessze a növendékek igényességét a kiegyenlített hangzásra, egységes stílusú 

előadásra. 

- Tanítsa meg a növendékeket tájékozódni a partitúrában. 

- A kamaraegyüttesek közreműködésével színesítse az iskola és rendezvényeinek 

műsorát. 

 

 

KÖVETELMÉNY: 

 

A növendék legyen képes: 

- önállóan hangolni, 

- beintésre-leintésre játékát pontosan megkezdeni és befejezni, 

- jól értelmezhetően be- és leinteni, 

- pontos ritmusban, biztos tempótartással játszani, 

- új tempót felvenni, tempót változtatni a kamarapartner jelzései alapján, 

- saját maga jelezni a tempóváltozásokat, 

- hiba esetén az összjátékkomolyabb mérvű megzavarása nélkül tévedését kiigazítani, 

szólamában visszatalálni, 

- önállóan, tisztán intonálni, 

- a tiszta intonáció érdekében szükség esetén lebegés- és vibrato-mentes hangokat 

képezni, 

- figyelmét megosztani a saját és a többiek szólama között, 

- figyelemmel kísérni az együttes összhangzását, 

- a zeneiskolai szintnek megfelelő kamarazenei anyagot folyamatosan lapról olvasni, 

- a nehezebb állásokat otthon kigyakorolni, 

- szólamát technikailag és zeneileg igényesen megszólaltatni, 

- megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő szólamokat 

önállóan elsajátítani, 

- a kamarazene önálló művelésére. 

 

Rendelkezzék: 

- a társas muzsikálásához szükséges koncentrálóképességgel, 

- a kamarazenei játékban nélkülözhetetlen alkalmazkodóképességgel a hangképzés, 

dinamika, artikuláció, stílus terén, 
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- a játszott művekre vonatkozó formai ismeretekkel, 

- minimális partitúraismerettel. 

 

Legyen tisztában: 

- a fafúvós hangszercsaládhoz tartozó és a fafúvókhoz leggyakrabban társított egyéb 

hangszerek intonációs sajátosságaival, 

- a fafúvós kamarazene-irodalomban szereplő transzponáló hangszerek szólamainak 

írásmódjával és hangzásával. 

 

Ismerje: 

- a játszott kamarazenei anyag szerzőinek nevét, a művek címét, valamint tudja 

helyesen kiejteni és leírni azokat, 

- az egyes tételtípusok jellegzetességeit. 
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2.7 TÁNCMŰVÉSZET 
 

 

 

2.7. 1  NÉPTÁNC TANSZAK 

 

 

A képzés tantárgyai: 

 

Főtárgy: Népi játék, néptánc 

Kötelező tárgyak: Folklórismeret 

                               Tánctörténet 

Kötelezően választható tárgyak: Folklórismeret 

  Tánctörténet 

   Kinetográfia 

Szabadon választható tárgyak: A tanszak bármely, az életkori sajátosságoknak megfelelő  

 gyakorlati tantárgya. 

 

 

ÓRASZÁMOK HETI BONTÁSBAN 

 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

 Népi játék  

 Néptánc 2 2 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 

Folklórism.     1 1 1 1     

Tánctörténet 

         1 1   

Kötelezően            

választható                 

tárgyak   1 1       1 1 

Szabadon 

választahtó    

tárgyak 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Összesen 2-(4) 2-(4) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

 

KÖVETELMÉNY: 
 

Alakítsa ki a tanulókban:    
- a megfelelő munkafegyelmet, 

- a rendszeres munka természetes igényét, 

- a munkájuk tudatos kontrollálását, 
- a művészi előadásmód kivitelezését, 

- az esztétikai érzéket, 

- az általános szemléletmódot, amely a népi kultúra, népéletegyes jelenségeit egy 
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  összefüggő rendszer egymást feltételező részeiként értelmezi, 

- fogékonyságot a múlt és a jelen értékeinek befogadására, 

- a művészetek befogadására nyitott attitűdöt. 

 

Fejlessze a tanulók: 
- mozgáskultúráját, 

- ritmusérzékét, 

- fizikai állóképességét, 

- hallását, 

- tér-, forma- és stílusérzékét, 

- zenéhez való alkalmazkodását, 

- koncentráló képességét,  

- improvizációs készségét, 

- vizuális memóriáját, 

- ízlését, kritikai érzékét, 

- a képzelőerejét, 

- a tánc komplexitásából adódóan a társművészetek iránti érzékenységét. 

 

Ösztönözze a tanulókat: 

- a néprajzi és általában kultúrtörténeti ismereteinek rendszeres gyarapítására, 

- a közösségi alkotás öröme, a közösségi kultúra értékei iránt, 

- a rendszeres múzeumlátogatásra, 

- a rendszeres társasági és színházi táncesemények látogatására, 

- a televízió és rádió táncos témájú műsorainak figyelemmel kísérésére, 

- a rendszeres társasági és színházi táncesemények látogatására, 

- a környezetében esetleg adódó gyűjtési lehetőségek kihasználására. 

 

Tudatosítsa a tanulókban: a tánctörténeti ismeretek fejlesztik a személyiségét, az ízlését 

és fogékonyságát általában a művészetek, különösen az előadóművészetek iránt. 

 

Hívja fel a tanulók figyelmét: a korévfolyamuknak megfelelő néptáncos, néprajzi, 

tánctörténeti irodalomra. 

 

Tegye nyitottá a tanulók személyiségét a folklór iránt. 

 

Irányítsa a tanulót: 

- szakirányú továbbtanulásra, 

- a továbbképző folytatására, 

- az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. 
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3. TANTERV 

 
3.1 KÉPZŐ ÉS IPARMŰVÉSZET 

 

3.1.1 VIZUÁLIS ALAPISMERETEK, RAJZ – FESTÉS – MINTÁZÁS 

 

a.)  Vizuális alapismeretek:  

     Előképző:  Az előképzőt a tanulónak nem kötelező elvégeznie. 

 

1.évfolyam: 

 
Óraszám: heti 2-4 óra 

 

Tananyag: - Élménykifejezés. 

 Élményrajzok, a színek hangulati szerepe. 

 Technika: zsírkréta, színes ceruza, filctoll. 

 

- Ismerkedés a képi kifejezés alapelemeivel. 
Vizuális alapelemek: pont, vonal, folt megismerése és ehhez kapcsolt 

játékos gyakorlatok, műalkotások bemutatása. 

Technika: grafitceruza, tusrajz, papírtépés. 

 

- Ismerkedés a kiemeléssel, a lényegmegragadással. 

Karakter kifejezése arányok torzításával, jellemvonások felismerése 

képekről és fotókról. 

Technika: plasztikai feladatok 

 

- A tér felfedezése. 

A képmezőben való tájékozódás és annak gyakorlati alkalmazása. 

Irányok ábrázolásával kapcsolatos munkák készítése mesejelenetekből. 

Technika: zsírkréta, tempera. 

 

- A tér ábrázolása. 

A tanult téri szituációk és arányok ábrázolása saját élmény alapján. 

Állatok rajza, formázása agyagból. 

Technika: zsírkréta, diófapác, lavírozott pác, monotípia, agyagozás. 

 

- Bábkészítés - bábjátszás  
A gyűjtött növények, termések felhasználásával bábkészítés egyéni ötlet 

alapján. Az elkészült bábok segítségével szituációs játékok, mese 

dramatizálása. 

  

- A színek világának felfedezése. 

Színkeverés, főszínek, mellékszínek, hideg-meleg színek, 

színkontrasztok. 

A színek hangulati hatása, a színek és a zene kapcsolata. 

Technika: akvarell, színes ceruza, mozaik. 
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- Kiállítás, múzeumlátogatás. 

 

 

Követelmény: 
- A vizuális alapelemek összefüggéseinek felismerése. 

- Az alapelemek alkalmazása. 

- A színkeverésben való alapvető jártasság 

 

 

 

   2. évfolyam:  
 

Óraszám: heti 2-4 óra 

 

Tananyag:- Az előző évi ismeretek felmérése. 

- Meseillusztráció: leporelló- kollektív munka. 

Műalkotások elemzése: Egyiptom 

Technika: tempera, viaszolt festékrétegbe karcolás. 

 

- A szerkezet felfedezése: tematikus munkán való alkalmazása. 

Technika: filctoll, papírdúc, papírvágás, ragasztás. 

 

- Portré és alakrajz: önarckép, szülők portréja, többalakos kompozíció 

Technika: grafitceruza, zsírkréta. 

 

- Sík és tér: maszk rajza és készítése - farsangi népszokások (busójárás) 

Külső tér megfigyelése: vázlatok épületekről, épülettervezés – makett. 

Technika: zsírkréta, pasztellkréta, tempera, agyag. 

 

- A színek kifejező ereje: komplementer színpárok, színárnyalatok, tört és 

tiszta színek megismerése. 

Díszlet és báb készítése meséhez, vershez. Dramatizálás. 

Technika: akvarell, tempera. 

 

- Kiállítás, múzeumlátogatás. 

 

 

Követelmény: 

- A vizuális alapelemek (pont, vonal, sík, folt, felület irány, tér kontraszt) 

felismerése, alkalmazása. 

- Színek hangulatkeltő erejének alkalmazása. 

- A megismert technikák önálló alkalmazása. 

- A megismert műalkotásokról önálló véleményalkotás (tanári segítséggel). 
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b.) Kötelező tárgy: Rajz-festés-mintázás 
A rajz-festés-mintázás és a műhelygyakorlatok óraszáma 1-3 vagy 3-1 arányban 

átcsoportosítható. 

 

Alapfok 

 

1. évfolyam: 

 
Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: - Formai felfedezések 

Közvetlen élmények elemzése, motívumgyűjtés. 

A forma egészének és részeinek kapcsolata. A formák csoportjának 

kompozíciós megoldásai: kiemelés, sűrítés (lavírozott tus, pác eljárás). 

Jellemző nézetek, karakter megjelenítése vonalképző eszközökkel. 

Műalkotások elemzése. 

Mintázás: felület létrehozása agyaglapon nyomhagyással (ritmus, 

textúra, pozitív-negatív). 

Az írás és a nyomtatás története a mezopotámiai kultúrától kezdődően. 

Különféle anyagokból kollográfia készítése a faktúrák kontrasztjával. 

 

- Színek kölcsönhatása 

Művészeti élmény feldolgozása színes kompozícióban – 

színkontrasztok, 

színharmóniák. 

Saját élmény kifejezése képsorozattal – műalkotások elemzése alapján. 

Mesehős portréja – a színek kifejező erejének alkalmazásával. 

 

- Forma és mozgás 

A forma felépítése, formatömegek (álló, guggoló figura) megjelenítése 

ecsetvázlattal, színfoltokkal. 

Mozgásváltozás, mozdulat, mozgássor elemzése, megjelenítése – 

mozgásos szituációk, film, fotó alapján. 

Portré. Karakter ábrázolása a mimika, groteszk lehetőségei. 

Szobrászati alkotások elemzése kiállítás. 

Téli ünnepkör – több figurás kisplasztika mintázása (betlehem, 

regölés). 

Technika: agyagozás, ragasztás agyagpéppel. 

Játékkonstruálás: agyag-kerámia fejű bábok, textil és más anyagokból 

babák készítése. 

 

- Ember és terek 

Helyi építészeti (műemlék) alkotások, épített terek megfigyelése – 

építészeti motívumok gyűjtése. 

Síkjellegű városképi kompozíciók készítése sötét-világos folt 

redukcióval, kontraszttal. Technika: tus, szén. 
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Térplasztika illusztratív tartalommal. Plasztikai megjelenítés papír és 

más 

anyagok. 

Csoportmunka: nagyméretű, színes képi kompozíciók szubjektív szín 

és 

tér használattal, alkalmas technika megválasztásával. 

Követelmény: 

- A tanuló ismerje és tudja alkalmazni a különböző rajzi és festészeti 

technikákat, valamint a síkbeli ábrázolás alapvető elemeit. 

- Legyen képes vizuális élményeit megörökíteni. 

 

 

2. évfolyam 
 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: - Természeti motívumok 

Növények (fák) formája, szerkezete, színei, forma és színkarakterek. 

Technika: színes ceruza, kréta, akvarell. 

Növény és állat tanulmányok, illusztrációk különböző művészeti 

korokból és különböző kultúrákból. 

Életfa motívum megjelenítése: népmesék, legendák, mítoszok alapján 

sgraffito jellegű viaszos technika alkalmazásával. 

A mítoszok, legendák állatai – fantáziára épülő illusztratív feladatok. 

Állatok ábrázolása közvetlen élmény alapján – mozgás, arány 

formatömeg érzékeltetése vonalrajzza. 

A mesék táltosai, paripái – alkotó képzelet és tanulmányok 

felhasználásával, figurális dombormű mintázása. 

 

- Kép, jel, jelkép, szimbólum 

A forma jele, a karácsony jelképei – dekoratív tervezés. 

Mézeskalácsformák tervezése – a mézeskalács sütés hagyományai, a 

mézeskalács díszítése. 

A népi játék, a népi kézművesség – karácsonyi díszek szalmából. 

Az emberi arc belső arányai, a karakter, a mozgás-változás, a mimika 

megjelenítése képi igénnyel. 

Alakoskodások, szimbolikus tartalmak megjelenítése plasztikában. 

Viselhető maszk készítése torzítással, szimbolikus tartalommal, 

plasztikai minőség, grafikai minőségek alkalmazásával. 

A képzőművészet és a társművészetek kapcsolata (színház, zene, tánc). 

Testfestés, maszk, jelmez, díszlet készítése. 

 

-Forma, tér, szerkezet 

Konstruálás, különböző szerkezetek készítése többféle anyag 

felhasználásával. 

A különböző korok szerkezeti találmányainak vizsgálata. 

Csoportmunka: képzelt gépek, szerkezetek, emberszabású konstrukciók 

színes kompozíciói. 

Kiállítás látogatás (műfajok felismerése). 
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Követelmény: 

- A tanuló rendelkezzen alapvető formaismerettel és tudja alkalmazni 

ismereteit a képi, rajzi, plasztikai kifejezésmódokban. 

- Ismerje és alkalmazza a síkbeli ábrázolás alapelemeit. 

- Legyen képes egyszerű rajzi, festészeti technikák alkalmazására. 

- Tanári segítséggel legyen képes mesék, történetek, irodalmi művek 

képi megfogalmazására. 

 

3. évfolyam 

 
Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: - A síkból a térbe 
A vizuális alapelemek virtuális (képzelt) térbe történő elmozdulásai. 

Játék a vonallal a sík és a tér határán. 

Emelkedő forma grafikai, színbeli, plasztikai és egyéb feldolgozása. 

 

- Térábrázolási rendszerek 

Térábrázolási rendszerek feldolgozása a művészettörténet nagy 

korszakain keresztül, műalkotás-elemző órák segítségével. 

Őskor, Egyiptom, Mezopotámia, Görög, Róma 

 

- Tér és idő feldolgozása 

Teljes síkba forgatás, mitologikus terek építése, megrajzolása 

axonometrikus formában. Technika: tempera, tollrajz. 

Saját élmény, munkafolyamat megjelenítése képsorozattal. 

 

- Statika és dinamika 

Statikus és dinamikus kompozíciók fejlesztése, alá-fölészervezés, 

nagyságrendi kiemelések természetes és mesterséges formák, saját 

élmény és illusztrációs feladatok segítségével. A kompozíciós elemek 

szerepe. Technika: tollrajz, festés, kollázs, nyomatok, plasztika. 

 

- Vonal, folt, szín 

A vonal, folt és szín formaképző szerepének vizsgálata szabad 

témaválasztás alapján. 

A természetes és mesterséges környezet, a hagyományos népi életmód 

eseményeinek feldolgozása. 

 

- Archaikus kultúrkincs 

Az archaikus kultúrkincs és évszakhoz fűződő népi hagyományok képi, 

plasztikai és grafikai feldolgozása. 

Teremtésmítoszok, Gilgames eposz, görög mitológia. 

 

Követelmény: 

- A tanuló ismerje és használja a sík és tér alapelemeinek rendszerét. 

- Ismerje a 12 fokú színskálát és tudja alkalmazni. 

- Tudja és ismerje a vonal, folt, szín képalakító szerepét. 

- Ismerje az emberiség mítoszainak néhány fontos művét és legyen képes 

  ezzel kapcsolatos művek elkészítésére. 
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4.évfolyam 

 
Óraszám: heti 2 óra 
 

Tananyag: - Szín – világ 

A monokróm színhasználattól a komplementer színpárokig. 

Egy főszínre hangolás, főszín és elsődleges keverékszínei. 

Tiszta színekből és szürkékből építkező kép. 

Három főszínre hangolt kép. 

Magában való színkontraszt, színezet kontraszt. 

Komplementer színpárok. 

Színes plasztikák – szín és tér, színes tér. 

 

- Spirál és hullám 

Természetes és mesterséges formák szerkezeti, látvány utáni és 

élményszerű feldolgozása. 

Feldolgozás: képi - olajpasztell, tempera, fotó, montázs, kollázs, 

grafikai – metszet, tollrajz, plasztikai – gipsz, agyag. 

 

- Műalkotás elemzés: ókeresztény kortól a XX. sz. elejéig. 

 

- Életképek 
Korok ünnepeinek és hétköznapjainak megjelenítése a megismert 

ábrázolási rendszerek segítségével. 

Képi, grafikai, plasztikai, fotó, videó feldolgozások, életképek, 

jelmezek, díszletek. 

 

- Mondák, eposzok 

Mondák, eposzok illusztrációs feldolgozása, képi megjelenítése 

pl. Biblia, a csodaszarvas monda… 

Főhős és mellékszereplő viszonyának kompozíciós érzékeltetése. 

Ikonszerűség és epikus előadásmód. 

 

 

Követelmény: 
- A tanuló ismerje a szín téralakító szerepét a monokrómiától a 

komplementerekig. 

- A tanuló legyen képes mesterséges és természetes formák szerkezeti 

rajzának elkészítésére, és a bennük rejlő dinamika felismerésére. 

- Legyen képes illusztrációs munkák készítésére. 
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5. évfolyam 

 
Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: - Szerkesztések 
Az axonometria, perspektíva, rekonstrukció tapasztalati úton történő 

megismerése. 

 

- Test-modellek 
Az egyszerű és összetett forgástestektől a nyitott és zárt szögletes 

testekig. Modellezés, származtatás, nézőpontváltás, vonal értékek. 

Technika: ceruza, szén. 

 

- Drapériák, egyszerű csendéletek 

Színproblémák: lokál, valőr, reflex, szín redukció, monokromitás. 

Megvilágítási feladatok: telifény, szemből világítás, ellen- és súrolófény. 

 

- Reneszánsz, barokk, klasszicizmus, romantika 
Kompozíciós módszerek, a tér illúzionisztikus megjelenítése. 

Műfajok születése. A megismert művészettörténeti korok műveinek 

felhasználásával portré, csendélet, tájkép készítése. 

 

Követelmény: 

- A tanuló ismerje a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolási 

módokat és tudja felhasználni egyszerű és bonyolult testcsoportok 

ábrázolásában. 

- A színdinamikai ismereteinek felhasználásával önálló képek készítése. 

 

 

 

 

6. évfolyam: 

 
Óraszám: heti 2 óra 
 

Tananyag: - Nézőpontváltás 
Természeti formák és drapériák együttes megjelenítése, kompozícióba 

rendezése. Nézőpontváltás. 

A kompozíció és a látványábrázolás szempontjai. Festés, rajzolás. 

Technika: tempera, akvarell, pasztell, ceruza, kréta, toll, szén. 

 

- Portré 

Élő modellről portré készítése. Szerkezeti és arányrend. 

A fej mozgásban. 

Nézőpontváltások, tónusos ábrázolás. 

A portré rajzolás kánonjai. 
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- Az emberi alak 

Alak változása, arányai, térbeli helyzetének, mozgásának felismerése és 

feldolgozása. 

Szerkezeti rajz, résztanulmányok, kroki. 

Rajzi, plasztikai munkák. 

 

- Műalkotások elemzés 

Impresszionizmus, századelő, fauve, a XX. századi izmusok, avantgarde, 

neoavantgarde. 

A megismert művészettörténeti korszakok kreatív feldolgozása képi, 

plasztikai eszközökkel. 

Játék a műalkotásokkal – belenyúlás, átalakítás, montázsok. 

 

- Szintézis - Mestermunka 

Önálló alkotás létrehozása személyes vagy irodalmi élmény alapján, 

tetszés szerinti technikával az eddig megismert képzőművészeti témák, 

technikák segítségével. 

 

 

Követelmény: 

- A tanuló sajátítsa el és használja az ábrázolási konvenciók alapformáit. 

- Ismerje és használja a jártasság szintjén a képi, plasztikai, grafikai 

technikák alapelemeit. 

- Legyen képes önállóan a klasszikus emberábrázolás szabályainak 

alkalmazására. 

- Ismerje a művészettörténet nagy korszakait, legyen jártas a 

műalkotások elemzésében. 

 

 

 

 

Továbbképző 

 

7. évfolyam 

 
Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: - Feladatok a térre - síkban 
A perspektíva törvényei szerint: rajzolt és festett belső terek. 

Perspektíva érzékeltetése vonalakkal. 

A felületek és formák változatos megjelenítése – kiemelések, tónusozás. 

Teremsarok, táj az ablakon át, beállított interieur rajzolása, festése. 

Tónusos szerkezeti rajz – technika: szén, pitt, pasztell, akvarell. 

Az elkészült tanulmányok feldolgozása: tollrajz, színespapír kollázs és 

grafikai lapok (linó, papírmetszet) formájában. 
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- Feladatok a térre - térben 

A külső és belső tér ábrázolása egyszerű térbeli elemek segítségével. 

Agyagszobor, agyagplakett készítése a mintázás alapelveinek 

szemléletes megjelenítésével. 

Szemléltetés: Fernczy Károly, Ferenczy Béni, Barcsay, Nagy István, 

Bonnard, Vuillard, Schaár Erzsébet. 

 

- Feladatok a térre 

A drapéria. 

Szerkezeti és tónusos rajzok, kevert anyagokkal való ábrázolás a 

drapériamozgásban. 

Téma: szálló drapéria. 

Fotó készítése drapériáról és annak megfestése. 

A drapéria, mint jel. A drapéria, mint plasztikai elem, takarások és 

díszítések. 

Fríz mintázása, gipszfaragás drapéria motívum után, gipszöntés 

drapériáról. 

Szemléltetés: Caravaggio, Barcsay, Christo, Giacometti. 

 

- A portré 

Egyszerű szerkezeti rajzok, a formák felismerése az árnyék változásakor 

az arcon, bevilágítási feladatok, fej rekonstrukció koponya alapján és 

szerkezeti ismeretek (szemléltetés a csongrádi Tari László Múzeum 

koponya leletei alapján) 

Koponya ceruza rajza. 

A portré, mint karakter. Karikatúrák és krokik készítése modell alapján, 

vonalas rajz – önarckép. 

Gömb, mint térbeli probléma – mintázása. 

Osztott gömb, gömbszeletek egymásra mintázása. 

Portré készítése, koponya mintázása. 

A fej rajza és mintázása különböző nézetekből. 

Szemléltetés: reneszánsz portrék, Cezanne festmények, római portré 

szobrok, Picasso, Modigliani, Barcsay. 

 

 

- Rajzi és plasztikai tanulmányok „segédanyagai” 

Vázlatok készítése. 

A vonallal való rajzolás módozatai: pontozott, rácsozott, satírozott rajz, 

foltképzés, vonalhálós rajzolás, faktúrák. A mintázásban testrészek, 

fejrészek rajzolása és mintázása. 

Fotóhitelességű és expresszív résztanulmányok, krokik. 

Szemléltetés: Dürer, Rembrandt, Székely Bertalan, Ferenczy Béni, 

Picasso, Lautrec. 
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- Ábrázolás és szerkesztés 

A perspektíva és egyéb ábrázolási konvenciók és felhasználásuk a 

művészi ábrázolásban. 

Gyakorlatok a kétpontos perspektívával, a kavallieri axonometria és a 

Monge szerkesztéssel. 

Vonal a térben: fém, spárga és üvegplasztikák. 

Szemléltetés: Escher, építészeti rajzok, tervek. 

 

- Nagy méret, kis méret 

A korábbi témák, tanulmányok egyéni vagy csoportos módon történő 

megfestése, megrajzolása nagy méretben: csomagolópapír, A0 rajzlap, 

illetve kisméretű kartonra: A4 méretben. 

A méretváltózás okozta problémák elemzése. 

                                 Az olajfesték használatának kipróbálása. 

 

Követelmény: 

- A tanuló ismerje a sík és a térábrázolás szabályrendszerét, a rajzi, 

festészeti és plasztikai ábrázolások leggyakoribb formáit, az ábrázoló 

geometria és a szerkesztő térábrázolás szabályait. 

- Legyen jártas a vizuális nyelv kifejezőeszközeinek alkalmazásában, és  

  a látvány, illetve annak képi megjelenítésének értelmezésében. 

 

 

 

8. évfolyam 

 
Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: - Az alak 
Krokik háziállatokról. 

Krokik csoporttársakról, álló, fekvő és mozgó alakokról. 

Rajz, agyag és viasz krokik, tus és pácvázlatok. 

Csontváz rajza. 

Körberajzolások, tükörrajzok. Fotók egymásról, azok rajzban történő 

átdolgozása. Kollázsok és montázsok emberi alakok átalakításával, 

emberi alakrészletek rajzainak összeillesztése, fotószekvenciák 

emberek mozgásáról. 

Szemléltetés: Izsó Miklós, Rodin, Holbein, Dürer. 

 

- Figura a térben 

A figura és a tér viszonya a fény-árnyék változásaiban, beállítás 

interieurben. 

A geometrikus tér és a szerkesztett árnyék figurával, arányprolémák. 

Agyagban mintázott figura épített térben, ülő és álló figurák külső és 

belső térben, plain air és embercsoport. 

Szemléltetés: Szinyei M. P., Degas, Monet, Renoir, Caravaggio. 
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- Átváltozások 

Az eddig készített munkák más anyagokkal, más méretben való 

feldolgozása. 

Új beállítások szokatlan megvilágítási effektekkel. 

Egy feladat sokféle megoldása, variációk anyagokra, stílusokra. 

Plasztikai munkák szokatlan anyagokkal. 

Szemléltetés: Ernst, Picasso, Ensor, Dali. 

 

- Vázlatok művészettörténeti alkotásokra 

Másolatok készítése, hagyományos festészeti, plasztikai és grafika 

eljárásokkal, belerajzolások, átfestések, stílusparódiák, híres 

festmények 

megmintázása, méret- és elemváltoztatások. 

 

- A természetben 

Vázlatok és festmények készítése a természetben. 

A plain air-ben való munka megismertetése. 

Grafikai művek készítése 

vonalrajztól a lavírozott tusig. 

Az akvarell és a gouache. Fotózás a természetben. Fotóséták. 

Szemléltetés: a barbizoni iskola alkotásai, a nagybányaiak és 

szentendrei 

művésztelep műveiből. 

 

- A szerkesztett és az illuzórikus tér 

A perspektíva csapdái, kvázi-terek készítése – tükörobjektek, 

díszlettervek egy megadott műhöz. Egy ismert belső tér 

(festményháttér) megépítése makettben, megszerkesztése rajzban. 

Szemléltetés: díszlettervek, építészeti alkotások. 

 

Követelmény: 

- A vizuális nyelv jelentésrendszerének ismerete, elemzőképesség. 

- A képi konvenciók ismerete. 

- Az anatómia alapvető törvényszerűségeinek ismerete. 

- A látványértelmezésben szerepet játszó tényezők tudatos alkalmazása  

  az alkotó munkában. 

- A rajzi, festészeti és plasztikai ábrázolás leggyakrabban használt 

eljárásaiban való jártasság. 

 



 

 87 

 

 

9. évfolyam 

 
Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag:  - Átírás és alkalmazás 

Természet utáni tanulmányok átírása különböző grafikai technikákkal. 

Trevezési feledatok alkalmazott grafikai munkára. 

Plakátok, naptárak tervezése. 

Arcátírások, arcfestések, díszítő ábrázolások a testen, testfestés, 

tetoválás. 

 

- Játék a színekkel 

Színpespektíva és alkalmazása szabadon választott témára. 

Színsorok készítése és alkalmazása szabadon választott témára. 

Monokrómia, monotómia, egyszerű sorozatok festése. 

Szemléltetés: a szinoid rendszer. 

 

- A térplasztika 

Szobortervek, formatanulmányok. 

Absztrakt és természetes formák. 

Figura és természeti forma kapcsolata a plasztikában. 

 

- A filmvilág 

Filmtervek készítése adott témára: a kompozíció gyakorlása, a 

montázs megismerése. 

Szemléltetés: BBS filmek a 60-as 80-as évekből. 

 

- A műalkotás, mint korélmény 

Játékos feldolgozás különböző stílusú képzőművészeti alkotásokkal. 

Szobrok megfestése, festmények megmintázása –stílusparódiák. 

Műalkotásmontázsok, anakronisztikus részletek beépítése a 

műalkotásokban. 

 

- Népművészet és természet 

Ismerkedés a magyar népviselettel és tárgykultúrával. 

Népművészeti alkotások és azok anyagainak feldolgozása, 

természetközeli technikák beépítése alkotásokba. 

 

Követelmény: 

- Az elvont gondolkodás kialakítása és gyakorlati alkalmazása. 

- Az ábrázoló geometria alaklmazása. 

- A vizuális kommunikáció jel és jelzésrendszerének alaklmazása. 

- Az önálló alkotó munkára való törekvés kialakítása és gyakorlása. 
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10. évfolyam 

 
Óraszám: heti 2 óra 

 
Tananyag:- Feladatok a festészeti alapismeretek összefoglalására 

Szabadon választott témában tempera vagy olajfestmény készítése, 

színtervekkel és rajzi tanulmányokkal együtt nagy méretben. 

 

- Feladatok a szobrászati alapismeretek összefoglalására 

Szabadon választott anyaggal köztéri szoborterv elkészítése 

szobrászállvány használatával.(portfolia a készülő szobor 

munkafázisairól) 

 

- Feladat a grafikai technikák alapszintű ismereteinek 

összefoglalására 

Egy alkalmazott, vagy sokszorosított technikájú grafikai lap készítése 

szabadon választott témában, előkészítő vázlatokkal együtt 

- Reklám 

A tömegkommunikációs eszközök, sajtó, tv, rádió működésének 

megismerése. 

Egy reklámkampány vizuális elemeinek megszervezése tervezési 

szinten. 

 

- Médiaművészet 

Alapszintű ismeretek elsajátítása a videós és számítógépes grafikai, 

művészeti kifejezőmódokban. Rövid videós önfilm készítése, ehhez 

számítógépes feliratok, szövegsorok és egyéb grafikai anyagok 

tervezése és kivitelezése. 

 

Követelmény: 

A tanuló ismerje: 

- a vizuális nyelv kifejezőeszközeit, 

- a sík és térábrázolás szabályrendszerét, 

- az ábrázoló geometria alapelemeit, 

- a képi konvenciók jelentéshordozó elemeit, 

- az anatómia alapvető törvényszerűségeit, 

- a művészettörténet nagy korszakait. 

 

A tanuló legyen képes: 

- a tanár által, vagy önállóan kijelölt témák önálló feldolgozására, 

- sík és térbeli művek létrehozására, 

- a művészeti alkotómunka különböző elemeinek egyidejű 

alkalmazására, 

- a művészettörténeti korszakok megismert értékeit kreatív módon  

  alkalmazni.   
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3.2. KÉPZŐMŰVÉSZET 

 
 

3.2.1 GRAFIKA TANSZAK 

 
ALAPFOK: Műhelyelőkészítő 

 

1-2. évfolyam: 

 
Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag:  - Monotypia 
Az egyedi rajz és a sokszorosítás kezdetei. 

Pozitív és negatív nyomat. 

Jelhagyás tárgyakkal (ujjal, fésűvel...) 

Több szín felhengerlése. 

Ritmus –ösztönösség –automatizmus -szerkesztettség. 

A vonal és a folt szerepe. 

 

- Frottázs 

Kisebb méretű tárgyak lenyomtatása (gomb, papírzsebkendő, levél). 

Anyagnyomatok - "kopírozás." 

Különböző fakturális tárgyak nyomatai (bársony, vászon). 

Tárgypecsét - kedvenc, jellemző tárgy nyomata - mappákon, 

füzeteken... 

 

- Papírmetszet 

Egyszerű papírmetszet készítése. 

Vágás, tépés kartonból, alakítás, képépítés játékosság. 

 

 

3. évfolyam: 

 
Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

ELMÉLET 

- A grafika 

A grafika fogalma. 

A rajz szerepe a képzőművészetben. 

Történeti áttekintés. 

Az egyedi rajz. A sokszorosított lapok. 

Alkalmazott- és képgrafika különbözősége. 

A grafika anyagai, eszközei. 

A kézi és gépi sokszorosítás műveletei. 

A grafikai műhelygépek megismerése. 
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Látogatás grafikai kiállításon és grafikusművésznél. 

A papírok különbözőségének megismerése. 

A grafikai technikák műfaji követelményei. 

A grafika nagymesterei. 

A rajz egyedisége, műfaji kritériuma 

A gesztusrajz . 

Ritmus, felület, vonal, folt, kompozíció, szín, méret . 

Számítógépes grafika érintése - rajzolás egérrel – kinyomtatás. 

Az eszközök műfajkijelölő szerepe (ceruza, ezüstceruza, szén ...) 

A képzőművészet alapfogalmainak szerepe a grafikai munkában. 

 

- Vonalkarakterjáték 
A vonal pszichikai kifejezőereje: 

Az egyéniség megjelenítése önarckép vonallal, absztrakcióval 

Vérmérsékletet mutató vonalhasználat: 

összehasonlításul Rubens, Rembrandt, Picasso művek bemutatása 

Különbség: különböző korok, különböző egyéniségek, különböző 

vonalak 

A kifejezés, alkotó eszközrendszerének megismerése: 

lényegkiemelés, leegyszerűsítés - sűrítés, elvonatkoztatás, 

absztrakció. 

Az elemek  elrendezése: ritmus, egyensúly, szimmetria, aszimmetria, 

különböző kompozíciós lehetőségek és rendek 

Technika: ceruza, kréta. 

 

GYAKORLAT 

Egyedi rajzok készítése a kritériuminak megfelelően, a megismert 

lehetőségek felhasználásával. 

 

FELADATOK 

- A vonal ritmust kifejező hatása 

Ritmikus, ismétlődő felület kialakítása automatikus vonalhasználattal. 

Nyugodt és kavargó felületkialakítás. 

Vonalháló megalkotása. 

Sűrítés, lazítás, tömörítés. 

Tenger kifejezése - nyugodt és háborgó – vonallal. 

 

- A vonal karaktermegjelenítő szerepe 

A vonalkontúrok tudatos használata. 

Dombos vagy sziklás táj, természetes és épített környezet hangulati 

hatásának kifejezése vonallal. 
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- A jelrendszer szerepe 

Én ez a forma vagyok; szüleim, nagyszüleim formái; testvérem, 

barátom, ellenségem formái. 

Elrendezés a képmezőben. 

Mi történik velük: "jönnek, elmennek, meghalnak..." gondolat 

kifejezése. 

Jelrendszerrel élettörténeti mese 12 részre osztott lapon. 

A mese jelekkel, háromszögekkel, négyzetekkel, szabadformákkal, 

kötött formákkal való kifejezése. 

 

- Az illusztráció 

Illusztráció készítése tusrajzzal. 

A monokromitás, a foltképzés és a vonalrendszerek szerepe. 

Átalakítás, belelátás, formafelfedezés. 

- Az egyedi nyomtatás - a monotypia 

A vonal új karaktere. Felületképzés - faktúra és textúra – alakítás. 

Nyomtatás ujjal, fésűvel, tárgyakkal. 

A szín szerepe a monotypiában. 

Hasonló hangulatra, színre, technikára, harmóniára és diszharmóniára 

épülő kompozíciók összeállítása azonos méretben. 

- Az alkalmazott grafika 

Az egyedi jelek: térképjelek, közlekedési jelek, pecsétlők, monogram 

(Dürer, Toulouse Loutrec), japán pecsétek megismerése. 

Érintőlegesen az alkalmazott grafika, a piktogram, a betű, a 

monogram bemutatása. 

Saját mappa tervezése, kivitelezése 

Saját jel - betűkarakter, embléma kialakítása. 

- Organikus képalkotás 

Természeti formák grafikai tanulmányozási és átírási (felhasználási) 

lehetőségei. 

Szerves elrendezés, kiemelés-elhagyás, pozitív-negatív formák, 

átrendezés, 

Szabályosság - szabálytalanság. 

 

Követelmény: 

- A tanuló tudjon gyakorlatban és elméletben különbséget tenni az 

egyedi és a sokszorosított grafikai eljárások között. 

 

 

 

4. évfolyam: 

 
Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

ELMÉLET 

- A nyomtatás fogalma 
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Természetes nyomatok tanulmányozása (pl.: ujjlenyomat, cipőtalp) 

A nyomtatott kép létrehozásának kritériumai: 

a pozitív-negatív foltok, tömegek, a pont, vonal, folt, ritmus, 

egyensúly mint képalkotók, formaképzők. 

A  foltok érzelmi, értelmi hatása, a nyomtaton kép térhatásainak 

lehetőségei. 

- Grafika történet 

Történeti áttekintés: 

természeti népek ( nyomhagyás, nyomolvasás - indiánok), 

középkor - textil előnyomás, 

a nyomtatás feltalálása . 

A betű, a könyvnyomtatás:a nyomtatott kép használhatósága. 

Az alkotás technikái: 

anyagnyomatok, krumplinyomat, frottázs, papírmetszet 

kompozíciós gyakorlat, automatikus és tudatos alakítás. 

 

GYAKORLAT 

A dúc fogalma. Különbözi színű és felületű papírra különböző 

tárgyakkal nyomatok készítése. 

A folt szerepe a vizuális nyelvben. 

Sokszorozás - egy forma több nyomata. 

Ritmus, ismétlés, pozitív-negatív forma. 

 

FELADATOK 

- Nyomhagyási kísérletek 

A nyomhagyással kapcsolatos elmélet tisztázása, a nyomhagyási 

lehetőségek bemutatása.Ujjbegynyomat, aprópénznyomat, gomb-

nyomat, falevélnyomat, kő (kavics) nyomatok, ág, inda, talált tárgy 

nyomat készítése. 

A természetben, a környezetünkben található nyomtatásra alkalmas 

tárgyak felfedezése. 

Ceruzával frottázs, kopírozás, majd dúcként használva nyomtatás 

készítése. 

Balesetvédelmi oktatás. 

 

- Nyomtatás tárggyal 

Kiválasztott kedvenc tárgy nyomatával pozitív-negatív forma, 

vaknyomat, dombornyomat, ritmus, harmónia, diszharmónia 

létrehozása. 

Képkeret, bordür, foltstruktúra kialakítása. 

 

- Piktogram 

Természeti forma és azok rajza, majd frottázsa. 

Saját jel, jelrendszer kialakítása. 

 

- Textilnyomatok 

Geometrikus kép kialakítása. 

Faktúranyomatok képzése kordbársony vonalaival. 
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- Krumplinyomat 

Terítődísz, ruhaminta, házfalminta, csomagolópapír-minta tervezése, 

kivitelezése ritmus, szín, tükörkép, megfordítás alkalmazásával. 

Krumpli, répa, alma… faragása, majd nyomtatása ehető ételfestékkel, 

utána a kiszedett negatív formákkal dúcleves készítése. 

 

- Papírmetszet 

A magas nyomás fogalma. 

A dúc gazdagítása tépéssel és 1-1 talált tárgy beiktatásával, 

Kartonból ollóval, szikével vágott csíkok, foltok képzése –azok 

felragasztásával nyomódúc kialakítása. 

- Variációk papírmetszetre 

A papírmetszet során megmaradt kartonokból, filcmaradékokból, 

textilekből kompozíció létrehozása. 

A már kész papírmetszet alá színes egylapdúccal szín nyomása. 

Szárítás után a felület gazdagítása. 

 

- Papírpecsét 

Papírpecsét készítése dombornyomattal. 

 

- Játék a fénymásolóval 

Fénymásolt képek egymásra nyomtatása. 

Számítógépbe scanelve a nyomtatott kép alakítása a felhasználó 

igénye szerint. 

 

Követelmény: 

- A tanuló ismerje a frottázs és monotypia fogalmát, ismerje fel technikai 

különbözőségeiket. Tudjon róluk beszélni. 

 

 

5. évfolyam 

 
Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag:   - Természeti formák célirányos megfigyelése, forma és színredukció 

Tömeg -egyensúly, pozitív-negatív forma. 

Létrehozható-e a nyomtatott képhez hasonló- vagy más eszközzel. 

Belső szerkezet, mozgás, felület, elrendezés, dekorativitás, ritmus. 

A sokszorosított grafika műfaji jellegzetességei. 

 

- Grafika történet 
Történeti áttekintés: magyar linómetszők. 

 

- Technikai ismeretek, sajátosságok 

A linó sajátosságai: pont, vonal, folt, arányrendek, felületkitöltés, 

ritmus. 

Az átírás, egyszerűsítés lehetőségei: megfigyelés, folt, forma, 

karakter. 

A megtervezés szükségessége. 
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GYAKORLAT 

Magasnyomás: linóleum ill. PVC padlóba metszés. 

Anyag és eszközismeret: festékező hengerek, véső eszközök, a festek 

állaga, minősége – tisztítás. 

Baleseti lehetőségek. 

 

FELADATOK 

 

- Ismerkedés a linókészítéssel 

Történeti áttekintés: pecsétlőhengerek és a könyv (főnicia, egyiptom). 

Ujj és kézgyakorlatokkal fakturális, megdolgozhatósági játékok., 

felületkialakítás, felületkitöltés. 

A linó sajátosságai, műfaji követelményei. 

Az eszközhasználat specifikumai. 

Próbalemezek lenyomtatása. 

Egyéniség - közösség - egy méret, különböző felületek, faktúrák, 

jelrendszerek. 

Két különböző szín megválasztásával (a fakturális felületi játékok, a 

sötét és világos viszonyok, a telítettség-lazaság, a fehérek-feketék, 

egyensúlyának, dinamikájának figyelembevételével) linósakktábla 

készítése. 

 

- Pecsételőhenger készítése 

Kis négyzetekkel (sodrófára ragasztva) pecsétlőhenger kialakítása. 

A tömegábrázolás kezdetei a müvészettönénetben: egyiptom, babilon, 

asszír művészet). 

Terítő és ágynemű garnitúra készítése pecsételőhengerekkel. 

 

- Exlibris 

A kisgrafika fogalma - magyar kortárs törekvések és eredmények 

redukció A szükségessége, a hasznosság. 

A betű szerepe (fordítottan a dúcon), mennyisége, aránya. 

Névjegykészítés. 

 

- Linókészítés 

Vágás, nyomtatási trükkök, próbanyomat, fejlesztés, a negatív 

kivágása. 

Az elrontott linódúc kijavítása. 

Önálló linólap tervezése és kivitelezése. A terv átmásolásának 

lehetőségei. 

 

- A színek szerepe a maganyomásban 

A színek felhasználásának lehetőségei a sokszorosított grafikában. 

A nyomótükör alá színes lapdúc nyomása. 

A dúc szétvágásával, külön darabok más-más színnel 

felfestékezésével, összeállításával színes nyomatok készítése. 

Dekorativitás, egyszerűség, tiszta munka. 

 

- A színes sokszorosíts alapja 
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Alapszín keveredések, átfedések, új szín létrehozása, alányomás, 

önálló képalkotás. 

 

- Sorozatkészítés amorf keretű linódúcokkal 

2-3 lapból álló meseillusztráció (Reich -Würtzt) létrehozásával iskola, 

óvoda, díszítése. 

Kis gyermekkönyv, leporelló készítése). 

Követelmény: 

A tanuló ismerje a papírmetszet és a linómetszés műfaji szabályait és 

a dúc fogalmát. 

A tanuló a gyakorlatban tudjon feladatának megfelelően választani a 

magasnyomási eljárások között. 

 

6. évfolyam 

 
Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

ELMÉLET 

- A képi megjelenítés eszközrendszere 

A látvány értelmezésének műveletei: 

az átírás különböző lehetőségei, követelményei, 

a pon, vonal, folt szerepe a sokszorosított dúcokon és azok 

megjelenése a nyomatban, személyes élmény és fantáziavilág 

kivetítése, a gyakran szereplő fonnák gazdagítása, változatosabb 

megfogalmazás, sokszínűbb gondolatközlés és helyes választás. 

A kifejezés, a látvány, az élmény és az eszköz egysége, egységesítése. 

Az egyén kifejezőeszközeinek - az egyéniség és a technikai 

lehetőségek, a műfaji sajátosságok – megtalálása. 

 

GYAKORLAT 

A fém alapú sokszorosított dúcok, lehetőségek megismerése: 

alumínium karc, ezüstceruzarajz, alulmarás, anyagok, hordozó 

felületek, szívópapírok, új nyomtatási technikák, új eszközök, új 

felrajzolás, hidegtű vagy pusztatű, megdolgozási, felületsebzési, 

sértési lehetőségek, felületképzés idegen anyagokkal a mélynyomás 

alapjai. 

Balesetvédelmi oktatás (a savak hatása). 

 

FELADATOK 

- A hidegtű 

A dúc felnagyításával a vonalkarakter lehetőségeinek kiaknázása. 

Alapozatlan, puszta, felfényesített lemezre karcolás tűvel, a felületek 

megdolgozása jelet hagyó eszközökkel (pl. :dörzspapír) 

 

- Nyomtatási gyakorlatok 

A technológiai sor betartásának gyakorlása, nyomtatás, kitörlés. 

- Szabad asszociációk 
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Különböző alakúra vágott dúcformák (háromszög, kör, téglalap...) 

variációival tetszőleges képalakítás, munkavégzés. 

Tudatos komponálás, felületkitöltés, felületkezelés sértéssel. 

A szabadon hagyott és megdolgozott felület arányának megtervezése. 

- Színes hidegtű vagy pusztatű 

Variálható színek -játék a kitörléssel. 

 

- A savak szerepe a nyomtatásban 
A savak szerepe (vasklorid, salétromsav). 

A hordozóanyag (puhasága, keménysége). 

A papírok (szívó papír, dipa, akvarell, rongy- és merítettpapír) 

ismerete. 

Vízjelek, papíméretek. 

Aláírás, paszpartuzás, installálás. 

A magas- és a mélynyomás variálásának lehetőségei. 

A témának megfelelő, valamint az. egyénnek megfelelő technika 

megválasztása. 

 

- Felületgazdagítás 

A próbanyomattól a kiállítási darabig. 

A tiszta és kevert technikák megismerése. 

A saválló folyadékkal felfestett felületek karctűvel való fejlesztése. 

- Komplex feladat 

Betű, összeépítés. sorozat. 

Versciklus illusztrációja, több önálló egységből álló sorozat késztrése 

(pl.: Derkovits). 

Naptár készítése a 12 csillagöv felhasználásával, szabadon választott 

technikával (linó vagy hidegtű). 

 

- Követelmény: 

A tanuló tudjon különbséget tenni a magas- és mélynyomás között 

Tudjon értékelni, művészettörténetileg meghatározni, technikai 

kritikát mondani. 

Ismerje fel a nyomatokon az erényeket és a hibákat. 

Legyen képes munkáját esztétikusan tálalni. 
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TOVÁBBKÉPZŐ 
 

7. évfolyam 
 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

ELMÉLET 

- Grafikai ismeretek 

A kottától a képig. 

A rézkarc és a rézmetszés fogalma, története. 

Az elmúlt négy évben tanultak összegzése. 

 

GYAKORLAT 

Az anyag előkészítés műveletei: fazettálás, polírozás, 

alapozás, kormozás, kitakarás, hátlap. 

Rézkarckészítés. 

Az anyagok gyakorlati megismerése: kemény, félkemény, lágy. 

 

FELADATOK 

- Egymaratásos rézkarc készítése 

Szabadon választott kisméretű lemez előkészítése után kis természeti 

forma felrajzolása (kis virág, ág, pitypang, hópehely). 

 

- Másolás 
A pauzálás, átfordítás megismerése. 

Egy a művészettörténetből vett példa tanulmányozása (ajánlott Goya, 

Rembrandt, Picasso, Kondor) után stílustanulmányok készítése. 

 

- Stílustanulmány 

A marófolyadék, az idő, a vonalháló és a karakter pontos 

megismerése. 

Próbalemezek, próbanyomatok készítése. 

Festékkeverési gyakorlatok. 

 

- Javítási lehetőségek 

A kész lemez vagy az elrontott lemez javításának lehetőségei. 

A próbalemezek vagy korábbi munkák kijavítása. 

- A másolat tökéletesítése 

Nüanszok - a mester véletlenjei, hibái, gesztusai Tudatos alakítás. 

 

- Variálás 

A már kész nyomódúc (színnel, magasnyomással, átírással, szatirikus 

megoldásokkal való) variálása. 

- A pszeudo fogalma 

A hamisítás etikai problémái, az eredetiség kérdése. 

Kiállítások „eredeti” másolatokból. 
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Követelmény: 

A tanuló ismerje a hidegtű és a rézkarc közti különbségeket, ismerje 

fel ezeket a nyomatokon, tudjon róluk bevélni. 

 

 

8. évfolyam 

 
Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

ELMÉLET 

- Az egyediség kritériumai 

Az egyéniség kialakíthatósága, a mesterek hatása. 

Az önkifejezés korlátai, lehetőségei. 

Önálló forma és karaktervilág, vonal és folthasználat. 

Klasszicitás - modemség, korhűség - eredetiség 

 

GYAKORLAT 

Önálló tevékenység – döntéshozatal. 

Önálló munkavégzés: 

műhelysarok és szerszámpark kialakítása, munkapadrend, a 

szerszámok elérhetősége. 

 

FELADATOK 

- Szabadon választott téma rézkarcban 

Egyéni tervezés, technikai útmutatás. 

Kiemelés - elhagyás, térbeliség, önálló vonal és formakialakítás, szín 

és foltkötés, hozzáadás - elvétel. 

 

- Adott témára való komponálás 

Az alázat és az ötlet. 

Különbözőségek –egyezőségek. 

Ki miben, mit lát, hall - zenei értelmezések - a zene képi 

megjelenítése. 

 

- Illusztráció készítése vershez 

Az illusztráció fogalma (mennyiben más, új, több vagy kevesebb a 

főműnél). 

Szabadon választott vers vagy próza illusztrációja 

Emóciók és fegyelem, megfelelés. 

 

- A betű és kép összeépítése 

Alkalmazott grafikai ismeretek. 

A képhez felirat tervezése –számítógép alkalmazása. 

Könyvborító, plakát tervezése. 

 

Követelmény: 

A tanuló ismerje fel és tudja alkalmazni a grafikai sorozatok 

ismétlődő műfaji, stiláris eszközeit, a foltmarási és foltlétrehozási 

eljárásokat. 
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9. évfolyam 
 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

ELMÉLET 

- A kortárs grafika és a hazai törekvések megismerése 

Látogatás a művésztelepen. 

Beszélgetés, önálló véleményalkotás a tapasztalatokról: 

a történelmi és szakmai hitelesség, 

a korrektúra lehetőségei, 

az önálló művészi tevékenység hasznossága, 

a kifejezés és a kor kívánalmai, 

nemzeti, nemzetköti jelképek, 

a vizuális kultúra amerikanizálása. 

 

GYAKORLAT 

A képi megjelenítés eszközrendszere: az elmélet és önmagunk, 

valamint a technika során megismert vizuális szaktörténeti és grafikai 

ismeretek segítségével grafikai sorozatok készítése. 

 

FELADATOK 

- Célkijelölés 

A tervezés fázisainak megismerése. 

 

- Vázlatkészítés 

Kis méretben, egyedi grafikai lapokon sorozat tervezése. 

Egységes nézeti kép. Javítási, korrigálási lehetőségek. 

 

- Lemez előkészítés 

Az összes lap egységes kezelése. Önálló munkavégzés. 

Megbeszélés, próbanyomtatás, korrigálás. 

 

- Nyomtatás 

A kész munkák lenyomtatása után installálás. 

Aláírás, paszpartuzás, tálalás. 

 

Követelmény: 

A tanuló ismerje a grafika történetét. 

A tanuló legyen tisztában a képgrafika és az alkalmazott grafika 

együttes megjelenésével. 
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10. évfolyam 
 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

ELMÉLET 

- A sokszorosított grafikai eljárások megújításának lehetőségei 
A XX. század új technikáinak megismerése. 

A klasszikus grafikai lapok manipulálásának etikai, esztétikai, 

művészettörténeti problémái. 

 

GYAKORLAT 

- A szitanyomás és a litográfia megismerése. 

Offszett eljárások, nyomdai eljárások. 

 

FELADATOK 

- Klasszikus rézkarc, linó manipulálása 

A már kész klasszikus rézkarcok, linók nyomatainak, nyomtatásának, 

vagy magának a dúcnak manipulálása textilre. 

 

- Megújítási lehetőségek keresése 

Az op art, pop-art, ready mode, body art, happening játékok során új 

kifejezési eszközök keresése. 

 

- Akciók léterhozása 

Önálló hangulatú, sokszorosított eljárások nyomatok létrehozása. 

Performance –közös csoportmunka. 

A grafika új törekvéseinek megismerése. 

 

- Tapasztalatcsere 

Egy grafikus műhely megtekintése. 

 

- A számítógépes grafika lehetőségei 
A modern számítógépes grafika megismerése. 

 

Követelmény: 

A tanuló ismerje és alkalmazza a modern XX. századi grafikai 

törekvések egyes eredményeit. Ismerje a grafika történetét, fő 

törekvéseit. 
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3.2.2 FESTÉSZET TANSZAK 

 

ALAPFOK:  Műhelyelőkészítő 

 

1 – 2. évfolyam 

 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag:- Festések kis és nagy méretben 

Kis méretű tárgyak színeinek kiválasztása, megfestése kis méretű 

papírokon. 

Óriásképek, óriás tárgyak egyszínű és színgazdag felületek megfestése 

nagy méretű papírokon. Játék festett papírokkal. 

Kollázs készítése csoportos és egyéni spontán festési gyakorlatok 

felhasználásával. 

 

- A színes világ 

Festésgyakorlatok, színkeverések. 

Az elsődleges másodlagos kevert színek. 

Színkeverési kísérletek papíron, palettán, vízben 

- Az ecset és a papír 

Az eszközök ismerete és használata. 

Gyakorlatok festészeti eszközökre. 

Csíkhúzási versenyek 

- A tervezett kép 

Egy saját élmény (kirándulás, sportesemény. ünnep, táj, kulturális 

esemény) megfigyelése vázlatkészítéssel nagy méretben. 

- A természet színei 

A színhangulattal való festés módszere - színdominancia, 

színpreferencia egy-egy hangulat értékeltetésére. 

Variációk a négy évvak színeire és zenéjére. 

Festészeti gyakorlatok természeti megfigyelések nyomán. 

- Színkompozíciók 

Különböző kompozíciós változatok a színdinamika, a színkontraszt 

alapelemeire. 

A szín ereje, a szín mélysége, a szín mozgása. 

Csoportos és egyéni feladatok temperával. 

- Az ünnepek 

A különböző ünnepek színvilágának megismerése, kifejezése 

(vízfestés). 

Felület, fonna, színekkel való kifejezése (szemléltetés: Chagall 

akvarell...). 
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3. évfolyam 

 
Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag:- A fekete is szín 

A szürkétől a feketéig tartó árnyalatok kipróbálása tárgyak festése 

árnyékok kialakítása során (szemléltetés: Kline, Hartung...). 

A fekete szín használata (a fekete szoba, a fekete tárgy). 

- A körvonal 

Tárgyak árnyékának körvonalai és színei. 

A színek hangsúlyozása. 

A képi erővonalak kiemelése a körvonal segítségével. 

- A festészet története 1. 

Anyagok, eszközök, megoldások az őskori, ókori és koraközépkori 

művészetben. 

A barlangrajztól a középkorig. 

A festészet festészettechnikai és történeti áttekintése. 

A különböző korok festészeti megoldásainak példaként való 

felhasználása alkalmazása. 

- Vázlatok a szabadban 

Akvarell és tusrajzok - színezett tusrajzok - a szabad térről. 

A gyors, könnyed festés technikájának elsajátítása (szemléltetés: 

Szőnyi, Ferenczy K.). 

- A festett rajz 

A ceruzarajzok részleteinek, háttereinek megfestése. 

A két technika egymás mellett élése. 

A ceruzarajz technikájának a festéshez való alkalmazása. 

 

Követelmény: 

A tanuló tudjon önállóan ecsetrajzokat készíteni, ismerje a tusrajz, az 

akvarell technika sajátosságait. 

A tanuló ismerje a tónus, a telítettség, a színezettség fogalmát. 

Legyen képes ezeket a fogalmakat festői gyakorlatában alkalmazni. 

Legyen képes képzőművészeti alkotások színproblémáit felismerni, 

azokról saját szavaival beszélni. 

 

 

 

4. évfolyam 

 
Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag:- A sötéttől a fényig 
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Kompozíciók készítése, amelyben a fény és árnyék színekkel 

kifejezhető. 

Megvilágított és nagyon világos színszoba, vagy színes dobozok 

mesterséges fényben (szemléltetés: Szikora T., Károlyi Zs. ...) 

- Ez én vagyok 

A pasztell technika megismerése. 

A színek keverése. 

A festett pasztell (szemléltetés: Rippl - Rónai, Nagy I. ...)jellemzői. 

Portré vagy önarckép készítése. 

- Egy kedves hely ( szín szoba ) 

Régebbi vázlatok, vagy képzelet alapján egy színes tér megfestése, 

megépítése, berendezése. 

 

- Illusztráció 

A rajz, ecset, toll, gouache technikájának elsajátítása. 

Az illusztráció technikája - rajzsorozat, ecset, toll, gouache . 

Legalább 10 kisméretű illusztráció készítése irodalmi művekhez (pl.: 

Toldi, János Vitéz). 

- A festészet története II. 

A festészeti eljárások, technikák megismerése. 

A reneszánsztól a romantikáig. 

A falfestészet. Az illuzionizmus. 

 

Követelmény: 

A tanuló ismerje a 24es színkört, a színek hőfokhatását, a fény-árnyék-

szín 

összefüggéseit. Ismerje és alkalmazza a gouache és pasztell technikák 

alapjait. 

Használja tudatosan kompozícióiban az eddig tanuk színproblémákat. 

 

 

5. évfolyam 

 
Óraszám: heti 2 óra. 

 

Tananyag:- Két arckép 

Zenére (pl.: Bartók, Sztravinszkij, kortárs jazz), színes alapra festékkel, 

színes, papírral, pasztellel színes alkotások készítése nagy méretben. 

Improvizációk és tervezett művek (szemléltetés: Klee, Soutine ...) 

 

- Kontrasztok 

Bartók zenéjének inspirációjára kisméretű sorozatok, színes ragasztott 

képek készítése – színkontrasztok, hideg-meleg komplementerek 

alkalmazásával. 

- A festészet története III. 
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A realizmustól a posztimpresszionizmusig. 

A műteremfestészet és a plain-air. 

Elemzések a festés módszeréről, a színhasználatról, az anyagokról. 

 

- Reggeli a szabadban - avagy a majális 

Szinyei-Merse képének "átfestése" beállítás után. 

Diakép készítés, a beállításról, a dia kinagyítása és újra megfestése. 

A két mű összehasonlítása. 

- Mostan színes tintákról álmodom 

Nagyméretű színes tus és filctollrajzok, dekoratív, díszletjellegű 

megoldások - textiltervek készítése (szemléltetés: magyar textilművek 

...). 

 

Követelmény: 

A tanuló ismerje és tudja alkalmazni a szín modulációkat, a 

színkontrasztokat, a szín önkontrasztot, a hideg-meleg kontrasztot, a 

komplementer kontrasztot, a lokál és valőr színeket. 

Legyen képes önállóan nagyobb méretű, több tárgyat magában foglaló, 

színes kompozíció tervezésére és kivitelezésére. 

 

 

 

6. évfolyam 

 
Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag:- A secco és a mozaik 

Mozaikrakás gipszöntéssel, gipsz alapú secco készítése. 

Elméleti ismerkedés a freskó és sgraffito technikával (szemléltetés: 

bizánci mozaikok, reneszánsz és manierista freskók, seccok ... ) 

A dekoratív festészet egyes technikáinak megismerése. 

 

- A festészet története IV. 

A XX. század, a századelőtől Matisse haláláig. 

 

- A "mestermű" 

Az eddigi ismeretek szintézise önálló nagyméretű festmény készítésével 

A munkához rajzi, szín és írásos vázlatokat kell mellékelni, a téma és a 

technika szabadon választott. 

 

Követelmény: 

A tanuló ismerje és tudja alkalmazni az előző években a műhelymunka 

során elsajátított ismereteket. 

Legyen ismerete az alkotó folyamatok szakmai és lelki tényezőiről. 

Használja tudatosan a színtan általa megismeri fogalomköreit. 

Legyen képes elemezni a festészet történetének a XX. sz. közepéig 

terjedő időszakait, annak jelentős alkotásait. 

Legyen képes önálló tervező munkára. 
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Tudjon dekoratív, illusztratív vagy tanulmányszerű (beállatás utáni) 

festményeket készíteni. Ismerje a freskó, secco, mozaik, sgraffito 

technika alapelemeit. 

Tudja és ismerje fel (kritikusan és önkritikusan) saját és társai 

alkotásainak erényeit és hibáit. 

 

 

 

TOVÁBBKÉPZŐ 

 

7. évfolyam 
 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag:- A beállítás I. 

Csendélet ill. portré beállítása a műteremben. 

A drapéria, a tárgy, és a tér színbeli viszonyai. 

Megvilágítási problémák, fényviszonyok elemzése. 

A színek derítése. 

Vázlat és nagyméretű festmény készítése (szemléltetés: Caravaggio, 

Cezanne, Morandi..) 

- A beállítás II. 

Különböző művészeti stílusokkal (pl.: barokk,) stílusgyakorlatok. 

A tárgy (portré) feldolgozása, átírása más anyagokkal. 

- A plakát 

Tetszőleges reklámtéma feldolgozása színdinamikai szempontok 

alapján. 

A fotó és a szín információsegítő szerepe. 

A színek hatása, a színek információsegítő szerepe. 

Színes diakép készítése a munkáról, nagyítás. 

- A színtan 

A színek tudományos vizsgálata, a szinoid gömb. Szinoidkészítés. 

 

Követelmény: 

A tanuló ismerje, és gyakorlatban alkalmazza a színtani ismereteit a 

szinoid színeinek alapján. 

Továbbá: a színek érzelmeket alakító hatását saját festményein, az. 

alkalmazott grafika és a szín reklámpszichológiai törvényeit és 

összefüggéseit, a tanulmányszerű portré és csendélet valamint tájfestés 

néhány problémáját. 

 

 

8.  évfolyam 

 
Óraszám: heti 2 óra 
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Tananyag:- A figura 

Interieurben elhelyezett figura megfestése. 

Reflexek, megvilágítás, a drapéria árnyékai. 

- A táj 

Festés szabadban akvarellel, temperával. 

A kép befejezése, újrakomponálása, újraalkotása a műteremben a 

helyszínen készített saját fotók alapján. 

- Az olajfeslés titka 

Az olajfestés technikájának alapjai. 

A festés története, a vászon, a vakkeret, az ecsetek, az alapozás 

megismerése. 

 

- A színes film 

A színek játéka, a színek bizonyos irányokba történő megváltoztatása. 

Színes fénykép, videó, számítógépes grafika késztrése 

- A személyes szín-tér 

Kis színes vázlatok tervezése lakótér színdinamikai megoldásához . 

 

Követelmény: 

A tanuló legyen képes önálló alkotó tevékenységre a festészet 

határterületein 

Ismerje az olajfestés technikájának alapjait. 

Legyen képes figura megfestésére térben; tájkép festésére természetben, 

vázlatok alapján műteremben. 

Ismerje a fotó, a film, a videó ill. a számítógép színalkotó és visszaadó 

szerepét. 

Tudjon véleményt formálni a festészet területének jelentős alkotásairól; 

különböző anyagokkal színes alkotásokat létrehozni, azokat 

egyéniségének megfelelő tartalommal megtölteni. 

 

 

 

 

9. évfolyam 
 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag:- Stíluskalandok 

Ismerkedés az újvad festészettel. 

Azonos témára fotorealista, tassiszta, gesztusképek készítése. 

 

- A díszlet 

Szabadon választott színpadi mű színpadképének, jelmeztervének 

elkészítése és makettszerű kivitelezése. 

 

- Az olajfestés 

Tetszőleges témára kisméretű olajfestmény készítése, olaj és 

temperavázlatokkal. 
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Követelmény: 

- A tanuló ismerje és elemezze a XX. század második felének különböző 

stílusirányzatait. 

- Tudjon olajfestési technikával szabadon választott művet alkotni. 

 

 

 

 

 

10. évfolyam 
 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag:- Az emlékmás 

Videófilm elkészítésére alkalmas filmdíszletszerű, nagyméretű színes 

figura és tér megalkatása. 

 

- A portréfilm 

Rövid videófilm készítése egy kortárs festőművészről, annak alkotási 

módszereiről, személyes beszélgetés, vagy bemutatás formájában. 

Forgatókönyv, fotódokumentáció. 

 

- A mestermű 

Szabadon választott témában egy portfóliával dokumentált 

„mestermunka” készítése, lehetőség szerint minél változatosabb festészeti 

technikai megoldásokkal. 

 

Követelmény: 

- A tanuló legyen képes bonyolultabb festészeti feladatok önálló 

megértésére és elvégzésére, szabad alkotó munkára. 

- Rendelkezzen önálló kritikai véleménnyel a kortárs művészet hazai és 

külföldi mestereinek munkásságával kapcsolatban. 
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3.2.3 SZOBRÁSZAT TANSZAK 

 
    ALAPFOK: Műhelyelőkészítő  

 

1-2. évfolyam: 

   
Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag:  - Ismerkedés a szobrászműhellyel 

  Az agyag, a gipsz anyagtani ismertetése. 

   A szerszámok bemutatása, megnevezése. 

   Balesetvédelmi ismeretek. 

   

- Pozitív – negatív formák 

 Faktúragyűjtés. 

 Egyszerű tárgyak lenyomata agyagban. 

 A kéz lenyomata agyagban. 

 Gipszelési gyakorlat – formavétel a lenyomatról. 

 Megőrzésük: terrakottában, gipszben. 

 

- Plasztikai élménygyűjtés  

Múzeumlátogatás. 

Könyvtári anyaggyűjtés. 

Látogatás kerámia műhelyben. 

  

- Természeti formák mintázása agyagból I. 

Növények, gyümölcsök megfigyelése, megrajzolása, megmintázása. 

A megmintázott formák szárítása, kiégetése terrakottára. 

 

- Természeti formák mintázása agyagból II. 

Állatkerti séta során tanulmányrajzok készítése. 

Az emlékezet és a tanulmányrajzok alapján állatok mintázása. 

A megmintázott formák szárítása, kiégetése terrakottára. 

 

- Átírási gyakorlatok 

A megismert, megmintázott formák átírása a képzelet és a fantázia 

alapján, új plasztikai megjelenítésben. 

 

- Kiállításrendezés 

Az év során készített tárgyak értékelése. 

Ismerkedés a kiállításrendezéssel. 

 

 

 

3. évfolyam: 

 
 Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 
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ELMÉLET 

Az agyag felhasználási területei a művészettörténet nagy 

korszakaiban. 

Az agyag felhasználása napjainkban. 

A szobor és a szobrászat. 

Szobrászat és kerámia határterületei. 

A gipsz mai felhasználási területei. 

Makettek, modellek. 

   

 

GYAKORLAT 

Egyszerű organikus formák mintázása. 

Állatfigurák mintázása. 

A szobor üregelésének módjai. 

Gipszlap öntése. 

Negatív forma faragása. 

Építkezés gipszlapokból. 

 

FELADATOK                                            

- A terrakotta készítésének megismerése 

Múzeum és könyvtár-látogatások 

Usébtik – egyiptomi szolgaszobrok megtekintése, 

Mezopotámiai pecséthengerek, agyagtáblák megismerése, 

Görög-római szobrok, leletanyag megtekintése. 

 

- Pecsétnyonók és pecsételőhengerek készítése 

   Agyagból és gipszből – múzeumi és könyvtárismeretek alapján. 

 

- Kicsinyítés - nagyítás 

   Organikus formák mintázása kiránduláson gyűjtött termések alapján. 

Gipszforma vétel. 

Organikus formák negatívjai: nyomatok agyagban, faragás gipszben.

    

- Gipszlapok öntésével makettek készítése 

Különböző méretű és vastagságú gipszlapok öntése. 

Negatív vésés, faragás gyakorlása az öntött lapokon. 

Modellek, makettek összeépítése a rendelkezésre álló lapokból. 

- Az építészet és szobrászat viszonya 

Falburkolat tervezése, készítése gipszből a korábbi feladatsorok 

gyakorlata  alapján, ismétlődő elemekkel. 

- Értékelés, kiállítás rendezés 

Az év során készített tárgyak értékelése. 

A kiállítás rendezés elsajátítása. 
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               Követelmény: 

- A tanuló a látottakat, hallottakat tudja ötvözni a gyakorlati 

munkával.  

  Életkorának megfelelő szinten tudja megjeleníteni elképzeléseit 

agyagban és gipszben. 

 

 

4. évfolyam: 

 
Óraszám: heti 2 óra 

Portrészobrászat a különböző korokban.  

Tananyag:  

ELMÉLET 

Állatábrázolás a szobrászatban. 

Különböző korok kerámia szobrászai. 

Pecsétek, pénzérmék. 

 

GYAKORLAT  

Gyakorlatok az arányérzék fejlesztésére: alapformák, rész-egész 

viszonya, pozitív-negatív formák. 

Formaelemzések: természeti és mesterséges tárgyak. 

Relief készítése. 

Körplasztika készítése. 

 

FELADATOK 

- Állatábrázolás a különböző művészeti korokban 

Múzeum és könyvtárlátogatás. 

Relief és körplasztika készítése állatfigurákkal. 

Anyagválasztás – agyag, fa, gipsz. 

 

- Portrészobrászat a különböző művészeti korokban 

Múzeum és könyvtárlátogatás. 

A gyűjtött anyag feldolgozása. 

Fejet ábrázoló relief vagy körplasztika készítése. 

 

- Mintázás emlékezetből 

Állatkerti séta után mintázás emlékezetből: arányérzék fejlesztő 

gyakorlat. 

Kicsinyítés – nagyítás. 

Domborműmintázás agyagból. 

Gipszforma vétel. 

Sokszorosítás kézi préseléssel. 

A pozitív – negatív elemek összehasonlítása. 

Üregelt körplasztika készítése. 

 

- A különböző korok kerámia szobrainak megismerése. 

A Kárpát-medence agyagistenei. 

Az ókori kínai császári cseréphadsereg. 
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- Kerámia pecsételők 

Pénzérmék, numizmatikai gyűjtemények megtekintése. 

Érmék, pecsételők készítése agyagból. 

  

- Szobabelsőt ábrázoló dombormű mintázása 

Mintázófa és szobrászgyűrű készítése. 

Mintázás pozitív – negatív plasztikai elemekkel. 

Terrakottára égetés. Gipszforma vétel terrakottáról. 

Gipszformába préseléssel sokszorosítás. 

A relief tagolása festéssel, engobozással. 

 

- Kiállítás rendezés 

A tanév során készült munkák értékelése, válogatása. 

Zárókiállítás rendezése. 

 

               Követelmény: 

   - A tanuló korának megfelelő szinten tudja megjeleníteni elképzeléseit  

      agyagban és gipszben. Tanári segítséggel legyen képes egyszerű  

      mintázó szerszámok elkészítésére. Rendelkezzen alapvető mintázási  

      ismeretekkel. 

 

 

     5. évfolyam 

 
Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag:  

ELMÉLET 

A kisplasztika, mint körüljárható forma. 

Relief és körplasztika. 

Samottos agyagból készült épületszobrászati elemek, utcabútorok. 

A kerámiaégetésben rejlő lehetőségek. 

Kemencetípusok. 

A földfesték, mint színezőanyag. 

A máz, mint védőréteg és színezőanyag. 

A gipsz, mint átmeneti, és mint végleges anyag. 

Műterem látogatás, kerámia üzem látogatás. 

 

GYAKORLAT 

Érmék mintázása. 

Kisméretű fej mintázása. 

Üregesen épített szobor készítése. 

Nagyobb méretű térforma felrakása samottos agyagból. 

Agyagvágó, simító kéziszerszámok készítése. 

 

FELADATOK 

- Általános kisplasztikai ismeretek 

A méret, a lépték. 

Anyagok: agyag, kő, bronz, fa. 

Segédanyagok: gipsz, plasztilin, viasz. 
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- Az építészet és szobrászat kapcsolata 

Fagyálló samottos agyagból készült épületszobrászati elemek 

elemzése. 

Belsőtéri gipsz stukkó tervezése, kivitelezése. 

 

- Pénzérmék, plakettek mintázása 

Múzeumi példák alapján pénzérmék, plakettek mintázása 

plasztilinből. 

Gipszforma vétel. Préselés gipszformába, terrakotta égetés. 

Gipszpozitív öntése, retusálása. 

 

- Fej mintázása 

Kisméretű körplasztika és dombormű készítése plasztilinből. 

A plasztilinfejről gipszforma vétel. 

Pozitív forma öntése gipszből. 

  

- Kisplasztika készítése egészalakos figurával 

A drót tartóváz megépítése. 

A testarányokra és térbeliségre figyelve karakterfigura mintázása 

plasztilinből. 

 

- Utcabútorok készítése 

Az utcabútorok fogalma. 

Az utcabútorok fajtái. Egyszerű utcabútor tervezése, kivitelezése. 

 

- Az építészet és a társművészetek kapcsolata 

Szobrok a közterületeken. 

Adott építészeti térbe köztéri szobrok kicsinyített makettjének 

elkészítése. 

 

- Műterem és gyárlátogatás 

Szobrászművész munka közben. 

Üzemlátogatás kerámiagyárban. 

 

Követelmény: 

A tanuló legyen képes minta alapján egyszerű kéziszerszámok 

készítésére. 

Tudjon bánni a plasztilinnel, agyaggal. 

Tanári vezetéssel legyen képes bonyolultabb feladatok elkészítésére. 

 

 

6. évfolyam 

 
Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

ELMÉLET 

Szobrászati technikákat felhasználó szakmák. 

A szobrászok képzését biztosító iskolatípusok. 
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GYAKORLAT 

Vázra felrakott gipsz szobrok készítése. 

Egyszerű körplasztikák pozitív – negatív öntése. 

Érmék bronzba öntése, az öntvények cizellálása, patinázása. 

 

FELADATOK  

- Képzési lehetőségek 

A szobrászok képzését biztosító iskolatípusok. 

Iskolalátogatás szobrászképző iskolában. 

Szobrászati technikákat felhasználó szakmák megismerése. 

Múzeumlátogatás szobrász- és kerámikusművésznél. 

 

- Életnagyságú portré mintázása 

Modell után, vázra épített portré mintázása agyagból. 

A kész fejről 2 feles gipszforma vétel – tanári segítséggel. 

Gipszformába préselés agyagból. 

A kiszáradt agyagfej égetése terrakottára. 

A kiégetett agyagfej patinázása tanári segítséggel. 

 

- Drót és faelemek térkompozíció készítése 

Az anyagok egymást erősítő hatásának, kifejező erejének tudatos 

felhasználása. 

 

Követelmény: 

A tanuló tudja az elmúlt 4 év alatt megtanult és elsajátított 

készségeket biztonsággal alkalmazni, az elméletet a gyakorlattal 

ötvözni. 

Tudjon önállóan megoldani különböző plasztikai feladatokat. 

 

 

TOVÁBBKÉPZŐ 
 

7. évfolyam 
 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

ELMÉLET 

A pozitív és negatív forma. 

A fény és árnyék szerepe. 

A ritmus. A geometrikus forma. 

A szín jelentősége a szobrászatban. 

A különböző stíluskorszakok jelentős szobrászati alkotásainak és 

alkotóinak ismerete. 

A stilizálás és a kompozíció fogalma, törvényszerűségei, a jel 

fogalma. 

A díszítmények eredete. A monogram, a címer. 

Könyvtári és múzeumi anyaggyűjtés: ősi jelek, alkimista és vallási 

jelek. 
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GYAKORLAT  

Kötött és szabad formálás összekapcsolása. 

Padlólap, burkolólap másolása. 

Gipszlapba vésés. Préselés agyagból. 

Engobozás, mázazás, égetés. 

Gipszbe vésett monogram tervezése, kivitelezése. 

Különböző anyagok viselkedésének vizsgálata. 

Formaalakító természeti erők megfigyelése, rajzi leképezése. 

Struktúra elemzés. Egyszerű szerkezetek építése drótból, papírból. 

 

FELADATOK 

- Különböző művészettörténeti korokból való padlólapok másolása 

Gyűjtőmunka alapján padlólapmásolás. 

Tervrajz átmásolása gipszlapra. 

Negatív vésés, pozitív gipszöntés. 

Mindkét modellről gipszformavétel. 

Bepréseléssel a sokszorosítás gyakorlása. 

Engobozás, zsengélő égetés. A szín és a negatív – pozitív plasztika 

összhangja. Mázazás színes mázakkal, égetés. 

 

- Tárgyelemzés 

Az elkészült padlólap elemzése. 

A funkció-forma-anyag és díszítmény megjelenési formáinak 

értelmezése. 

 

- Monogram tervezés, kivitelezés 

Múzeumi és könyvtári gyűjtőmunka alapján egyéni monogram 

tervezése. 

Kicsinyítés a kivitelezéshez. Gipszlapba vésés. 

Formavétel szilikongumi segítségével. 

Pozitív forma öntése gipszből. 

 

- Nagyítás 

A kirándulás során gyűjtött vízkoptatta kavicsok, kövek 

felnagyításával agyagszobrok alkotása. 

Kézzel épített, felrakott formák. 

Színezés engobbal és mázakkal, égetés. 

A felnagyított természeti formák újraalkotása drótból, dróthálóból, 

papírból. 

 

- Kiállításrendezés 

A tanév során készült tárgyak közös értékelése, válogatása a 

zárókiállításra. 

 

Követelmény: 

A tanuló értse a tanév során megismertetett új fogalmakat és tudja 

azokat a gyakorlatban helyesen alkalmazni. Ismerje a szakmához 

kapcsolódó baleset- munka és környezetvédelmi szabályokat és a 

gyakorlatban alkalmazza azokat. 
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8. évfolyam 

 
Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

ELMÉLET 

A stilizálás, deformálás, mint a kifejezőeszköz. 

Természetes és mesterséges szerkezetek vizsgálata – 

összehasonlításuk. 

Az emberi lépték – arányösszefüggések. 

 

GYAKORLAT 

A csontok formáinak vizsgálata, elemzése, mintázása. 

Mintázás előtti nagyítás. Tartóváz készítése fémből, drótból. 

Állatkoponya mintázása M 1:1-ben. 

Gipsznegatív készítése testrészletről. 

 

FELADATOK 

- Stilizálás, deformálás 

Krokizás ruhás alakról. 

Ceruzavázlatok, tanulmányrajzok. 

Kis méretű agyagvázlatok stilizálva, deformálva. 

 

- A természetes és mesterséges szerkezetek viszonylata 

Csontváz rajzolása. Egy részlet kiemelése, nagyítása. 

A nagyítás felhasználása mintázáskor. 

Tartóváz drótból. Mintázás agyagból.  

A megmintázott részlet posztamensen való elhelyezése. 

 

- Emberi lépték 

Gipsznegatív készítése különböző testrészletekről – arcról, kézről. 

Az arányösszefüggések megbeszélése. 

 

- Állatkoponya mintázása 

Állatkoponya rajzolása a plasztika érzékeltetésével. 

Állatkoponya mintázása M 1:1-ben. 

Üregelés vagy gipszbe öntés. 

 

- Emberi koponya mintázása 

Koponya rajzolása, forma-szerkezet összefüggései. 

Koponya mintázása M 1:1-ben. 

A szobor üregelése, égetése vagy gipszbe öntése. 

 

- Kiállítás rendezés 

Az éves munka kiértékelése, zárókiállítás. 

 

Követelmény: 

A tanuló rendelkezzen alapvető anatómiai ismeretekkel. A 

megszerzett anatómiai ismereteit tudja kifejezni rajzban és tárgyiasult 

formában. 



 

 116 

9. évfolyam 
 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

ELMÉLET 

Az emberi alak megjelenítése a különböző kultúrákban. 

Az emberi figura megjelenítésének szobrász problémái. 

A figura és környezet problematikája. 

 

GYAKORLAT 

Portrémintázás. 

Építészeti elemek szobrászati díszeinek készítése. 

 

FELADATOK 

- Életnagyságú fej készítése 

Rajzi előtanulmányok – fejrajz modell után. 

Római portré rajzolása. 

Vázkészítés, mintázófa, mintázógyűrű készítése. 

Mintázás, római portré másolás. 

 

- Életnagyságú büszt mintázása élő modell után 

Az egyéni karakter megfigyelése. 

Rajzi előtanulmányok, a plasztika érzékeltetése rajzban. 

Mintázás modell után. 

 

- Szobrászati díszek készítése építészeti elemekhez 

Ornamentika rajzolása és mintázása.  

Forgástest készítése gipszből – sablonnal. 

Balusztrád elem tervezése. 

- Kiállításrendezés 

Az éves munka kiértékelése, záró kiállítás rendezése. 

 

Követelmény: 

A tanuló tudjon életnagyságú büsztöt készíteni agyagból. 

Ismerje az építészeti elemek szobrászati díszítésének 

törvényszerűségeit. Tudjon gipszből egyszerű épületdíszítő  

 

10. évfolyam 
 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

ELMÉLET 

Az emberi figura, mint a szobrászat tárgya. 

A töredék, a torzó problémája a művészetekben. 

Az épített tér és a szobor kapcsolata művészettörténeti példákon. 

 

GYAKORLAT 

Életnagyságú torzó mintázása. Teljes emberi alak mintázása. 
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FELADATOK 

- Életnagyságú torzó mintázása agyagból 

Krokizás modell után. Vázlatok, tanulmányrajzok. 

Vázkészítés drótból, vasból, fából. 

Mintázás agyagból. 

Gipszforma vétel szilikonbetéttel. 

Pozitív öntése gipszből. 

 

- Teljes emberi alak mintázása 

Múzeumi, könyvtári előtanulmányok, aktrajz, kroki modell után. 

Vázkészítés vas, fa, drót felhasználásával. 

½-es méretben tömeg-szerkezet téri viszonyok figyelembevételével 

alak mintázása. Egy kiválasztott részletről gipsz formavétel. 

 

- Kőfaragási gyakorlat 

Látogatás kőszobrász műteremben. 

Szerszámok bemutatása, megnevezése. 

A faragás folyamata a nagyolástól a csiszolásig. 

Balesetvédelmi ismeretek. 

 

- Zárókiállítás 

A tanév során készült munkák közös értékelése, válogatása. 

Kiállítás rendezés. 

 

Követelmény: 

A tanuló ismerje a szobrászat klasszikus műfajait. Legyen képes érem, 

relief,   portré, ember és állatfigura mintázására.  
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3.2.4 TEXTILMŰVES TANSZAK 
 

ALAPFOK: Műhelyelőkészítő 

 

1-2-évfolyam 
 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag:- Ismerkedés a textillel 

 

ELMÉLET 

Ismerkedés a textillel, mint anyaggal, annak sokszínűségével,  

felhasználhatóságának fő területeivel, a textilhez kapcsolódó, a textilt 

alakító eszközökkel. 

Anyagismeret: természetes anyagok, mesterséges anyagok. 

Ősi textilmaradványok a művészet története során. 

GYAKORLAT 

Fonalvezetés papíron ragasztással, varrással. 

Textil foltkollázsok készítése, képek létrehozása ragasztással, varrással. 

 

- Ismerkedés a textil alapanyagaival 

ELMÉLET 

A természetes anyagok felhasználása a termesztéstől, termeléstől a 

feldolgozásig. 

A len gerebenezése, tilolása. 

Gyapjúfajták, nyírás. 

Növényi és állati eredetű festékek megismertetése. 

GYAKORLAT 

Festőnövények gyűjtése. 

Gyapjú és pamutfestés növényi és állati eredetű festékekkel. 

Képek készítése természetes és mesterséges anyagok felhasználásával. 

A megfestett fonallal „írott kép” létrehozása. 

 

- Ismerkedés a textilnyomatokkal 

 

ELMÉLET 

Ismerkedés a népviselet kialakulásával – látogatás a néprajzi  

 múzeumban. 

Ismerkedés a népművészetben használt, a textilkészítésben alkalmazott  

eszközökkel. 

GYAKORLAT 

Világos, egyszínű anyagra nyomat készítése. 

Nyomódúcok készítése krumpliból, radírgumiból, parafadugóból, 

esetleg fából. Dúc készítése papírhengerből, ráragasztott termésekkel. 

Terítő készítése nyomtatással. 

Geometrikus formák tervezése, kivitelezése, színpróbák, árnyalatok 

létrehozása. 

 



 

 119 

 

- Faktúra és textúra játékok 

 

ELMÉLET 

Ismerkedés a textilek szerkezetével: szálszerkezet, anyagtan, 

anyagismeret. 

Tömör, laza, sűrű, lukacsos, szőrös, érdes, sima, bársonyos anyagok 

felületének vizsgálata. 

GYAKORLAT 

Faktúra és textúra készítése, a megismert anyagok lenyomatai, frottázs 

készítése.   

 

 

 

3. évfolyam 
 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag:- Batik I. 

 

ELMÉLET 

A batik szó jelentése. 

A jávai batik, a néger barik, az ikat története. 

GYAKORLAT 

A batiktechnika megismerése, elsajátítása. 

Eszközeinek ismerete. Kötözött batik készítése. 

 

- Batik II. 

 

ELMÉLET 

A batik hazai rokonsága. Tojásfestés, viaszolás textilre. 

A viaszolás készítésének tanulmányozása. 

GYAKORLAT 

Batikolás selyemre, vászonra, viasszal. 

Színkihagyás, több szín alkalmazása. 

Batikolással kendő, sál, terítő festése. 

A színtartóság növelése, mosás, öblítés, viasz és festék bevasalása. 

 

- Textilfestés 

 

ELMÉLET 

Az új technikai eszközök és társműfajok technikáinak megjelenési 

lehetőségei a textilen. 

GYAKORLAT 

Textilfestés ecsettel különböző anyagokra. 

Textilfilc használatával mini textilek készítése. 
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Követelmény: 

A tanuló ismerje és tudja alkalmazni az év során tanult batikolási 

lehetőségeket, a textilfestést és a textilfilc használatát. Rendelkezzen az 

életkorának megfelelő színtani ismeretekkel. 

 

 

4. évfolyam 

 
Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag:- A szövés alapismeretei 

 

ELMÉLET 

A szövést segítő eszközök megismerése. 

GYAKORLAT 

Felvetés, csíkok, színváltások alkalmazása kisméretben. 

Karkötők, könyvjelző, tarisznya, hajpánt, öv készítése szádfán. 

 

- Textilbáb készítése I. 

 

ELMÉLET 

Bábok a művészetben. 

Kínai bábok. Schéner Mihály, Anna Margit bábfigurái. 

GYAKORLAT 

Ujjbábok készítése. Az ujj, mint modell – körbefogása anyaggal. 

Állat, ember vagy meselény ujjbábbal való megjelenítése. 

 

- Textilbáb készítése II. 

 

ELMÉLET 

Bábszínház, színház, színháztörténet. 

GYAKORLAT 

Egyéni karaktert hangsúlyozó bábfigurák kialakítása az osztálytársak 

felöltöztetésével. 

 

- Textilbáb készítése III. 

 

ELMÉLET 

Egy választott kor stílusának megismerése. 

A kor divattörténete, ismert ábrázolások felhasználásával. 

GYAKORLAT 

A megismert stílusjegyek alapján báb készítése. 

Anyagok kiválasztása a divattörténet alapján, esetleg festés, varrás. 

Botra erősített és mozgatható marionettbáb, vagy ember nagyságú 

textilbáb készítése. 

 

- Textilbáb készítése IV. 
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ELMÉLET 

Panoptikumok. Kultúrtörténet, divattörténet, lakáskultúra.. 

GYAKORLAT 

Bábfigura tetőtől talpig való felöltöztetése korhű öltözékbe szőtt 

anyagok felhasználásával. A bábfigura berendezett térbe helyezése. Az 

adott tér hangulatához illő textilek tervezése, anyagok kiválasztása. 

 

Követelmény: 

A tanuló rendelkezzen alapvető varrási, applikálási és szövési 

ismeretekkel. Tudja a textilbáb készítés alapismereteit. Alkalmazza a 

varrási és szövési ismereteit a textilbáb készítése során. 

  

 

5. évfolyam 

 
Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag:- Nemezelés, nemezkészítés I. 

ELMÉLET 

A gyapjú tulajdonsága, alakíthatósága. 

Népművészeti motívumkincsek gyűjtése. 

GYAKORLAT  

A gyapjú festése. 

Használati tárgyak tervezése, ezek átírása nemezre. 

Kis nemeztárgyak készítése. 

 

- Nemezelés, nemezkészítés II. 

 

ELMÉLET 

Honfoglaláskori sátrak, jurták megismerése. 

Múzeumlátogatás. 

GYAKORLAT  

Egyszerű, kisméretű nemezlabda készítése. Nagyméretű 

nemezplasztikák készítése, összeépítése fémmel, fával, fémszállal. 

 

- Nemezelés, nemezkészítés III. 

 

ELMÉLET 

A mai nemezművészet megismerése. 

GYAKORLAT  

Közös alkotás létrehozása az eddig ismert eljárásokkal. 

 

- Szövés és nemezkészítés 

 

ELMÉLET 

A hazai textilművészek munkáinak tanulmányozása. 

GYAKORLAT  

Nemezelt és szőtt anyagokból kiegészítők összeépítése. 
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Követelmény: 

A tanuló ismerje a gyapjú tulajdonságait, a nemezkészítés eljárásait, a 

szövés alapjait. 

 

 

 

6. évfolyam 

 
Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag.- Térplasztika – a szobrászat, festészet, iparművészet elemeinek 

variálása I. 

 

ELMÉLET 

A plasztika fogalma, plasztikus alkotások a művészetben. 

Háromdimenziós műalkotások, körbejárhatóság. 

GYAKORLAT  

Az elmúlt évek során tanult anyagok, technikák tetszőleges 

felhasználásával kis textilplasztika tervezése, kivitelezése. 

 

 

- Térplasztika – a szobrászat, festészet, iparművészet elemeinek  

variálása II. 

 

ELMÉLET  

Síkból kiemelkedő plasztika, a dombormű fogalma. 

Dombormű a művészetben. 

GYAKORLAT 

Az eddig ismert eljárások alapján dombormű létrehozása textilből. 

 

- Térplasztika – a szobrászat, festészet, iparművészet elemeinek  

variálása III. 

 

ELMÉLET  

Textilplasztikák, térformák felkutatása a XX. századi képző- és 

iparművészetben. 

Egy-két alkotó textilplasztikáinak tanulmányozása. 

GYAKORLAT 

Térbe helyezett plasztika tervezése és kivitelezése kötelek, fonott 

zsinórok, kender, spárga felhasználásával, a tér figyelembevételével. 

 

- Térplasztika – a szobrászat, festészet, iparművészet elemeinek  

variálása IV. 

 

ELMÉLET  

Talált tárgyak felhasználása a XX. századi művészetben. 

Textil és a talált tárgyak, anyagok kölcsönhatása. 
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GYAKORLAT 

Talált tárgyak beépítése a textilplasztikába. 

 

 

Követelmény: 

A tanuló értse a tér-forma összefüggéseit. Rendelkezzen alapvető 

plasztikai ismeretekkel és téralakítási képességekkel. 

 

 

 

TOVÁBBKÉPZŐ 

 

7. évfolyam 

 
Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag:- Szövés – alapismeretek, technikák I. 

 

ELMÉLET 

Szálas anyagok. 

A szövés eredete. A szövés történeti áttekintése. 

GYAKORLAT 

Felvetés elkészítése. A szövőszék megismerése a gyakorlatban. 

Alapszövések, 20 x 20-as szövésminták tervezése, készítése. 

 

- Szövés – alapismeretek, technikák II. 

 

ELMÉLET 

Az Iparművészeti Múzeum textilgyűjteményének megtekintése. 

Tervezés – másolási feladat múzeumi gyűjtés alapján. 

GYAKORLAT 

Szőnyegszövési technikák, csíkritmusok, egyszerű minták elkészítése. 

 

- Szövés – alapismeretek, technikák III. 

 

ELMÉLET 

Népi szövőműhely felkutatása, tanulmányi kirándulás. 

Még működésben lévő szövőszék megtekintése. 

Fekvő és álló szövőszék közötti különbség megismerése. 

GYAKORLAT 

Szövés szövőkereten, szabadon választott technikával. 

 

- Szövés – alapismeretek, technikák IV. 

 

ELMÉLET 

Az erdélyi festékes szőnyegek fajtái. 

Az erdélyi szőnyegek motívumkincse. 
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GYAKORLAT 

Motívumkincs gyűjtése. 

A motívumok felhasználása a szövés során. 

A szélek és a méret tartása. 

Valamely keleti szőnyeg egy kis részletének lemásolása. 

 

Követelmény: 

A tanuló ismerje az alapvető szövési technikákat. Tudja a szőnyeg 

kezelésével kapcsolatos alapvető ismereteket. 

 

 

 

8. évfolyam 
 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag:- Gobelinszövés I. 

 

ELMÉLET 

A gobelinszövés története az ókortól napjainkig. 

A gobelinszövés történeti áttekintése, sajátos megnyilvánulásai a 

művészettörténeti ismeretek tükrében. 

GYAKORLAT 

Gyapjúfestés. Saját terv elkészítése álló szövőszéken. 

 

- Gobelinszövés II. 

 

ELMÉLET 

Mai textilművészeti törekvések. 

GYAKORLAT 

Kisméretű gobelin elkészítése az ismert és korábban alkalmazott 

anyagok felhasználásával, beleszövésével. 

 

- Szövés – alapismeretek, technikák 

 

ELMÉLET 

Keleti csomózott szőnyegek fajtái. 

A csomózás technikájának ismertetése. 

A keleti szőnyegek motívumkincse. 

GYAKORLAT 

Csomózott szőnyeg készítése. Valamely keleti szőnyeg egy kis 

részletének lemásolása. 

 

Követelmény: 

A tanuló sajátítsa el a gyapjúfestési ismereteket. Ismerje és alkalmazza 

a gobelinszövés és csomózás technikáját. 
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9. évfolyam 
 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag:- Divat, ruhák, kiegészítők I. 

 

ELMÉLET 

Divattörténet, mi a divat? Egy kiemelt kor öltözködési kultúrájának 

megbeszélése. Könyvtári, múzeumi gyűjtés. 

 

GYAKORLAT 

Egyszerűen kivitelezhető ruha tervezése papíron. 

Anyag és színek megválasztása, megvarrása – felhasználható minden 

tanult technika. 

- Divat, ruhák, kiegészítők II. 

 

ELMÉLET 

Divat egy adott korban – festmények, zene tanulmányozása. 

GYAKORLAT 
Elegáns báli ruha tervezése, fantáziadús anyaghasználattal és gazdag 

díszítéssel. 

 

- Divat, ruhák, kiegészítők I. 

 

ELMÉLET 

Divat a ruhán kívül – a kiegészítők divattörténete. 

GYAKORLAT 

Kiegészítő kivitelezése saját használatra az eddig megismert 

technikákkal és anyagokkal. 

 

- Divat, ruhák, kiegészítők IV. 

 

ELMÉLET 

A viselkedéskultúra és illemtan kapcsolata a divattal. 

GYAKORLAT 

Az év folyamán elkészített, jól sikerült modellek bemutatása házi 

divatbemutatón.  

 

Követelmény: 

A tanuló rendelkezzen alapvető divattörténeti ismeretekkel. Értse a ruha 

és a kiegészítők kapcsolatát. Sajátítsa el a szabászat és varrás 

alapismereteit. 
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10. évfolyam 
 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag:- Lakáskultúra I. 

 

ELMÉLET 

A lakás kultúrtörténete. 

GYAKORLATOK 

Rajzok készítése a lakás részeiről, bútorokról. 

Kivitelezés, berendezés, „textillel felöltöztetés”. 

 

- Lakáskultúra II. 

 

ELMÉLET 

Népművészeti gyűjtés. 

Babaházak, gyerekjátékok. 

GYAKORLATOK 

Babaházak harmonikus berendezése, játékbabák felöltöztetése és 

enteriörbe helyezése. 

 

- Lakáskultúra III. 

 

ELMÉLET 

A témához kapcsolódó folyóiratok tanulmányozása. 

GYAKORLATOK 

Szabadkézi rajzok, színtervek, színvázlatok készítése. 

A lakásban különféle funkciókat betöltő textilek tervezése. 

A kész munka elemzése, megvitatása, kiállítása az iskolában. 

 

 

Követelmény: 

A tanuló rendelkezzen alapvető lakás-kultúrtörténeti ismeretekkel. 

Értse az anyag-forma-funkció összefüggéseit. 

Legyen képes funkcionális textilek tervezésére. 
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3.3 MÉDIA 

 

 
3.3.1 FOTÓ – VIDEÓ TANSZAK 

ALAPFOK: Műhelyelőkészítő 

1. - 2. évfolyam 

Óraszám: heti 2 óra 

Tananyag:- Camera obscura 

Camera obscura készítése és használata. 

Sötétkamra kartonból, lyukrekesszel és gyűjtőlencsével, pauszpapír 

képernyővel. 

 

- Lyukkamera 

Lyukkamera készítése és használata. 

Felvételi anyag vékony fekete-fehér papír, a papírnegatív előhívása és 

kontakt másolás 

 

- Játék a nagyítógéppel, fotogramok 

Különböző srtuktúrájú anyagok nyomhagyása megvilágítás és előhívás 

után. 

 

- Fotogramok továbbalakítása 

Fénymásolás, nagyítás-kicsinyítés. 

- Ismerkedés a kinetoszkóppal. 

Mozgókép kialakulása fázisrajzok alapján, 9 képes fáziscsík készítése. 

 

- Videófelvételek egyszerű kamerával 

Spontán felvételek játék közben. 

 

- Látogatás színes fotólaborban 

- Látogatás a városi tv stúdióban 

 

3. évfolyam 

 
Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

FOTÓ 

- Ismerkedés a fényképezőgépekkel 

Az egyszerű box gép működésének tanulmányozása. 

- Az optikai kép szüleléce 

A nagyméretű lyukkamera és camear obscura tanulmányozása 

elsötétített szobában. 
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- Felvételek barátunkról vagy padtársunkról 

Filmbefűzés, helyes géptartár, a zárkioldó működtetése, a kereső helyes 

használata. 

- Képértékelés 

Éles-életlen; képkivágás, elrendezés; a nézőpont megválasztása. 

 

- Felvételek készítése lyukkamerával 

Csendélet erős megvilágításban, félhomályos szobában. 

Utcakép készítése szobabelsőben. 

Papírnegatív és pozitív előhívása és értékelése. 

 

- Egyszerű fotogramok készítése 

Apró tárgyak megvilágítása a nagyítógép szórt fényével fényérzékeny 

papírra. 

Alaposan elrendezett kompozíció. 

 

- Események fényképezése 

Utcakép, játék hétköznapi életképek fényképezése. 

- Közös képértékelés 

Jellemző pillanat kiválasztása. Eseménykövetés. 

Élességi viszonyok tanulmányozása (oknyomozás) 

- Osztályképek készítése iskolatársakról 

Az állvány és az önkioldó helyes használata. 

A képmező hasznos kitöltése. 

 

Követelmény: 

Az egyszerű box gép alapvető ismerete és használata. 

 

VIDEÓ 

- A kamera gyermekkézben 

Az első önálló felvételkísérletek. 

Azonnali spontán értékelés képvisszajátszással és monitorra vetítéssel. 

 

- Az objektív 

Az objektív és a kereső helyes használata, az indít-állj gomb kezelése 

 

- Mozgás a kamera előtt 

A stábfelosztás (színészek, rendező, operatőr) elemi módjai. 

- Szituációjáték felvétele 

A jelenetsor többszöri felvétele, a gyermekszínészek hibátlan 

előadásáig. 

Visszajátszás, értékelés, hibafelismerés, javítás. 

 

- Gyermek vagyok 

A hétköznapi életből vett jelenetek felvétele. 

Egyszerű szubjektívkamerás felvételek. 
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- A felvételek értékelése 

A spontán felvételek halása. 

A kameramozgásból eredő hibák. 

Különleges nézőpontok jelentősége. 

 

Követelmény: 

A felvevő és lejátszó eszközök megismerése a gyakorlatban. 

 

 

4. évfolyam 

 
Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag:  

FOTÓ 

- Ismerkedés a fényképezőgépekkel I. 

A távolság (élesség) állítás lehetőségei (frontlencsés élességállítás). 

A zárszerkezet és a rekesz működésének elve és szerepük a felvétel 

alakításában. 

 

- Ismerkedés a fényképezőgépekkel II. 

A film befűzésének és kivételének gyakorlása.  

A kamera tárolása, tisztítása és szállítása. 

 

- Csendéletek fényképezése 

Az állványhasználat tudatosítása. 

Telifényes és oldalfényes felvételek. 

Az élességi viszonyok változása rekeszeléssel, élességátállítással. 

 

- Képértékelés  

Élességi viszonyok ellenőrzése, elrendezés, különböző képkivágások. 

 

- Világítástechnika  

Az oldalfény és az ellenfény térkiemelő szerepe.   

A derítés fontossága. 

Egyszerű világítási sémák beállítása, gyakorlása.  

- Bonyolultabb fotogramok készítése 

Összetettebb szerkezetű anyagok, természeti formák felhasználásával 

készült fotogramok. 

A formák átrendezésével a képek újrakomponálása. 

 

- A tájképfelvétel 

A helyes nézőpont megválasztása.  

Az objektív látószöge. 

Az árnyalatok (színek) szerepe.  

 

- A tájképfelvételek kiértékelése 

Kompozíció, képkivágás, élességi viszonyok.  
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Követelmény: 

Saját kamera alapos ismerete, a felvételi motívumok és a nézőpont 

tudatos kiválasztása. 

 

VIDEÓ 

- Felvételek 

Ugyanazon jelenetsorozat felvétele más-más nézőpontból . 

A felvételek kiértékelése. 

 

- Kamera és mozgás 

Felvételli gyakorlatok változó körülmények között. 

állókamera, mozgó motívum 

álló motívum, mozgó kamera  

mozgó motívumok, mozgó kamera  

 

- Felvételsorozatok kiértékelése 

A kombinációk (nyugalmas, mozgalmas, idegesítő képsorok) hatásai a 

nézőben. 

- Változó plánok 

Ugyanazon emberi cselekvéssorozat változó plánokban való felvétele 

pl. evés, olvasás.. 

Folyamatos felvétel premier plánban. 

Folyamatos felvétel kistotálban. 

A felvételsorozat egymást váltogató fenti plánokban.  

- Iskolai életünk eseményei 

Kísérletek rövidfilmek készítésére (pl.: Mikulás-est, kirándulás…) 

- Utóhangosítás  

Kísérletek rövidre vágott filmek utóhangosítására. 

Követelmény: 

Önálló felvételsorok készítése felnőtt segítségével. 

 

 

 

5. évfolyam 

 
Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

FOTÓ 

- Ismerkedés a fényképezőgépekkel 

A távmérő működése és alkalmazása. 

Az. objektívek látószöge. 

A különféle keresők használata. 

 

- Felvételek összehasonlítása 

Ugyanazon témáról készült színes és feketefehér felvételek 

összehasonlítása.  
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A drámai és lírai hatások megfigyelése. 

Melyik technika mire alkalmasabb? 

 

- Világítástechnika  

A kétlámpás megvilágítás lehetőségei (szimmetrikus elrendezés, főfény 

derítőfény viszony, főfény és ellenfény). 

A különböző világítási változatok hatása tárgyfelvételeken. 

 

- Szándékos felvételi hibák 

Berezdüléses életlenség, helytelen távolságállítás, szándékos alul- és 

túlexpozíció, felbillent kamera, rossz nézőpont vagy kamerairány. 

 

- Hibacsoportok  

A hibacsoportok elemzése: melyik hogyan kerülhető ki, melyikkel 

tudunk esetleg fokozott képhatást elérni. 

 

- A nagyítógép 

A nagyítógép működési elve. A nagyítási viszony. Élességállítás 

papíron 

Szürkelépcső exponálása és előhívása. 

Ismerkedés a fotóvegyszerekkel. 

Az elektromos érintésvédelem fontossága illetve a mérgezésveszély. 

 

- Nagyítás 

Egyszerűbb, fekete fehér nagyítások jól exponált negatívról. 

A nagyítás mértékének változtatása és az. előhívási idő összefüggései. 

A formátum megválasztása. 

Követelmény: 

Éles felvételek készítése kézből, a nagyobb felvételi hibák önálló 

felismerése. 

 

 

VIDEÓ 

- Kameramozgások 

Svenkelés, emelés-süllyesztés, le- és felfelé billentés, követés (kocsizás) 

és ezek kombinációi. 

- A felvételek kiértékelése 

A rezdülésmentes állványhasználat. 

A lassú kameramozgás fontossága.  

A kameramozgások hatása a felvételek dinamizmusára. 

 

- A plánok rendje 

A plánok kikeresése professzionális filmekből (a plánok felismerése).  

Premier plán; Szekond plán; Bőszekond plán; Amerikai plán; Kistotál 

plán; Nagytotál plán; Közeli és szuperkőzeli (részletfotók). 

 

- Plánok kapcsolása 

A plánok változatos alkalmazásainak hatásai a filmre.  
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- Városfilmezés gépkocsiból 

Mozgó kamera, álló és mozgó motívumok. 

Többszörös túlforgatás. 

A legérdekesebb snittek kiválasztása. 

 

- Vágás kameráról rekorderre 

A fent kiválasztott snittsorrend felvétele. 

A képkivágások (plánok)és a jelenethosszak arányos felhasználása. 

Kísérőzene feljátszása. 

 

- Főcím készítése 

A film eleje-és vége főcímének tartalma. 

Feliratkészítés számítógépes szövegszerkesztéssel és printeléssel. 

 

Követelmény: 

Az óvatos kameramozgások használata, a plánok ismerete, vágás 

kameráról rekorderre. 

 

 

6. évfolyam 

 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

VIDEÓ 

- Ismerkedés a fényképezőgépekkel  

Különféle tükörreflex-keresők. 

Élességállítás matt üvegen. Állványhasználat. 

- Emberalakos csoportfelvételek 

A világítás (főfény iránya). Spontán és rendezett fotók. 

- Csoportfelvételek nagyítása 

A próbacsík készítésének menete. 

Nagyítások különböző gradációjú (fokozatú) papírokra.  

- Képelemzés 

A kontraszt jelentősége.  

A pozitív képek szürke árnyalatatterjedelme. 

- A villanófény 

A villanókészülékek felépítése és működése. 

Direkt és indirekt világítás villanóval. Kétlámpás vakus felvételek 

 

- A fényképek szárítása és tárolása  

A mosás jelentősége. Szárítás szobahőmérsékleten segédeszközök 

nélkül (hagyományos, matt és RC-papírok). 

A pozitív képek apróbb javításai (retusálás ecsettel). 

 

- Életképek  

Spontán és megtervezett élethelyzetek, gyakran előforduló szituációk 

felvétele. 
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A helyes nézőpont, képkivágás és a jellemző pillanat fontossága. 

A bemozdul5sox életlenség tudatos alkalmazása. 

A kép főszereplőjének (főszereplőinek) kiemelése az élességi 

viszonyokkal. 

 

- Képértékelés, záró kiállítás 

A felvételek technikai tartalmi és esztétikai értékelése. Közös –zsűrizés. 

Kiállítás rendezés, meghívók készítése.  

 

Követelmény: 

Papírnagyítások önálló készítése és értékelése. 

 

          VIDEÓ 

- Forgatási terv 

Az előzetesen elképzelt film jelenetfelosztása, helyszíneinek 

kiválasztása, kameraállások és snittek hozzávetőleges megtervezése. 

A munka elosztása (szereplők, rendező, operatőr, kameraman, 

világosító, kellékesek. 

 

- Téma és változatok 

Adom témára jelenet és minifilm változatok készítése. 

Az időpont, a nézőpont, kameraállás, snitthosszúságok változásainak 

hatása a felvételekre. 

Egyperces rövidfilmek vágása a fenti jelenetsorokból, lehetőleg 

humoros, szatirikus felfogásban (pl.: amiről a tanáraink nem tudnak). 

- Plánkapcsolások gyakorlása 

Párbeszéd felvétele változó gépállásokkal. 

Szobabelsőben és a szabadban egyaránt játszódó jelenetek felvétele 

nézőpont és gépállás változtatásokkal. 

 

-  Kamerahasználat  

Közelítés és nyitás zoom-objektívvel. 

A mértéktartó zoom használat. 

Közelítő és nyitó felvételek vágási lehetőségei. 

- A mi iskolánk 

Rövidfilm készítése az iskola életéről. Többszörös túlforgatás. 

A montázs döntő szerepe. 

A snittek sorrendjének, ritmusának tudatos alkalmazása.  

 

- Hangosítás  

Felvételeink átvizsgálása a hang technikai, tanalmi és esztétikai 

minőségének szempontjából. 

A zenei hanganyag kiválasztása. 

Az eredeti hang részbeni törlése. 

Utóhangosítás, második hangsávra zenével és szöveggel.  

- A tanultak alkalmazása, bemutatása 

Filmjeink feliratozása, inzertezése, másolása. 

A muszter jelentősége. 
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Videó bemutatók kisebb és nagyobb közönség előtt. 

Követelmény: 

Néhány perces adott témájú film elkészítése csapatmunkában.  

 

TOVÁBBKÉPZÖ 
 

7. évfolyam 
 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

FOTÓ 

- Ismerkedés a fényképezőgépekkel 

Korunk gépe: a cserélhető objektíves, tükörreflexes gép. 

Kiemelés teleobjektívvel. 

A különböző látószögű csere objektívek és alkalmazásuk. 

A nagylátó szögű objektívek szerepe (táj és városfotózás). 

Az objektívek leképezéséből eredő hibák (pl. perspektív torzulás).  

- Az expozíció 

Az expozíció fogalma, szerepe, jelentősége. 

Megvilágítás mérés kézi fénymérővel és a kamerába épített 

fénymérővel. 

A visszavert fény mérésének átlagolása. 

A szürke lap módszere. 

- Laborgyakorlat 

A filmelőhívás vegyszerei (figyelem, mérgezésveszély!) 

Az előhívó berendezések, eszközök használata teljes sötétségben. 

Filmhívás időtartamra, a percjelző óra használata. 

A film mosása, szárítása, tárolása. 

- A filmek kiértékelése 

A fedettség (feketedés mértéke). 

Az expozíció egyenletessége. Túl- és alulhívás. 

Az élességi viszonyok előzetes ellenőrzése lupéval. 

 

- Nagyítástechnika I. 

Az exponáló óra működése (érintésvédelem!). 

Az óra időértékhatárai. 

A leexponált papírkép szakaszos előhívása. 

Rávilágítás (beégetés) az előhívóban. 

A túlhívott képek gyengítése. 

 

- Portréfényképezés 

A portré objektívek használata. 

Élességállítás a modell szemére. 

Portrévilágítási változatok A derítés fontossága. 

- Nagyítástechnika II. 

Az előhívott portrénegatívok értékelése próbacsíkról. 
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A legjobbnak ítélt felvételek kiválasztása. 

Nagyítás életnagyságban (30x40 cm-es papírra). 

A portréképek hatása különböző fokozatú és felületű nagyítópapíron. 

 

- "Ilyen vagy!" címmel portrék fotografálása barátunkról,  

A legjellegzetesebb, karakteres képek kiválasztása. 

A különböző arckifejezésű (mimikájú) fotókból sorozatok összeállítása. 

 

Követelmény: 

Felvételi gyakorlatok tükörreflexes, csereobjektíves géppel, fekete-fehér 

film önálló előhívása. 

 

 

VIDEÓ 

- A forgatókönyv  

Filmötlettől a forgatókönyvig. 

A forgatókönyv felépítése, szerkezete. 

A forgatókönyv használata munka közben. 

A jelenetek átcsoportosításának lehetőségei. 

 

- A videóstúdió 

Látogatás professzionális stúdióban. 

A felvételi eszközök, vágóasztalok, monitorok és számítógépek 

összehangolt munkája. 

A felvevő és rögzítő helyiség jelenősége. 

Számítógépes feliratozás. 

 

- Montázsgyakorlatok  

A jelenetek (snittek)jellegének és hosszának összefüggései.  

 

- Riport 

Élő beszélgetés lakókörnyezetünk ismert, jellegzetes személyiségével. 

Felvételek két kamerával. 

A gépállások és a plánok tudatos változtatása.  

 

- Montázstechnika  

Vágás rekorderről rekorderre. 

A szinkronindítás alkalmazása Az inzertezés. 

 

- Rövidfilm készítés 

Írjunk filmötletet. 

A legjobb ötlet kiválasztása. 

Az ötlet kibontakoztatása – forgatókönyv. 

 

- Filmforgatás  

A stábösszeállítása, munkamegosztás. 

Forgatás jelenetismétléssel. 

Próbafelvételek azonnali ellenőrzése. 

 

- Vágás  
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A film jellegéhez illeszkedő hanghatások stúdiófelvételek.  

A film utómunkálatai. Az eredeti hang törlése. 

Zörejek, zajok, torzított emberi hang alkalmazása. 

 

- Filmbemutatók 

Filmbemutatók szervezése. 

 

Követelmény: 

Forgatókönyvírás, filmes utómunkálatok gyakorlása. 

 

 

 

8. évfolyam 

 
Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag:  

FOTÓ 

- Ismerkedés a fényképezőgépekkel 

Kameravázba illetve objektívbe épített AF -érzékelők. 

Az autófúkuszos, kamerák (aktív és passzív autófókusz). 

A cserélhető keresők és jelentőségük. 

 

- Az expozíció 

Expozíciós sorozatok. A feketedési görbe. 

Különféle fényérzékeny anyagok expozíciós tűrése. 

 

 

- Megvilágítás mérés  

A beeső fény mérése. Fénymérés szabadban. 

Fénymérés műteremben (esetleg vaku fénymérés is) 

 

- Színes technika 

A színes minilabor működése. 

A kép színeinek és árnyalatainak befolyásolása szűrőzéssel és a denzitás 

változtatásával. A fotóalbum alkalmazása a színes fényképek helyes 

tárolása.  

- Sportfotózás 

A rövidebb és hosszabb gyújtótávolságú teleobjektívek.  

A rövid zársebesség jentősége. Élességállítás. 

Az akció követése, jellemző pillanatban való exponálás.  

Felvételi nyersanyag: a magas érzékenységű film.  

- Képértékelés 

Sportfelvételek előhívása, értékelése.  

A helyes képkivágás. 

Az életlenség okainak kiderítése. Részletnagyítások. 

 

- Emberi alak fényképezése  
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Egész- és félalakos felvételek. 

Az alak elhelyezése a képmezőben. 

Az aranymetszés és alkalmazása alakos felvételeknél.  

A kép térbeli felosztóm (előtér, középtér, háttér) 

Az emberi alak lényeges részleteinek kiemelése. 

 

- Képi utómunkálatok 

A retusálás. Az utólagos átkomponálás. 

 Paszpartúra, keretezés. Pályázatra küldött képek feliratozása. 

 

 Követelmény: 

A pontos megvilágítás mérés gyakorlata és alkalmazása, tudatos 

komponálás. 

 

 

 

VIDEÓ 

- Montázsgyakorlatok  

A jelenetek sorrendjének átrendezése. 

Jelenetsorok felvételi túlforgatással, utólagos rövidítés.  

Különleges nézőpontok, készített jelenetsorok. 

 

- Útifilm  

Tudatos és spontán felvételek készítése (országjárás, kirándulás). 

Különleges nézőpontok és szokatlan kameraállások használata. 

A film vágása. 

A tartalomhoz és a képi hangulathoz illeszkedő zene kiválasztása, 

felvétele.  

- Stúdiófelvételek 

Egyalakos személyfelvétel világítási módjai. 

Főfény, derítőfények és a díszítőfény alkalmazása. 

Háttérvetítés, háttérszínek (drapériák). 

Alak az előtérben, eltérő helyen forgatott jelenetek a háttérben.  

- Egyenes közvetítés 

Iskolai vagy a fiatalokat közvetlenül érdeklő téma vitájának direkt 

közvetítése több kamerával, zárt láncon. 

A helyiség bevilágítása és bemikrofonozása. 

A fix kamerák helyének megválasztása. 

A rendező és az operatőrök kapcsolata elektronikus úlon. 

Képváltások a különböző kamerák képeiből montázsasztalon. 

- Utórendezés 

Rögzített vitaanyag rendezett filmváltozatának elkészítése. 

A felvett anyag lényeges részletcinek kiválasztása. 

Feliratozás, névinzertek kiírása. 

 

Követelmény: 

Aktív részvétel helyszíni közvetítést végző stábmunkájában. 
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9. évfolyam 
 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

 

FOTÓ 

- Nagy és síkfilmes kamerák 

A cserélhető kazetta jelentősége. 

Perces gépek működése – polaroid. 

 

- Felvételi segédeszközök 

A fekete-fehér és színes fényképezés szűrői. 

A kép többszörös prizmával. 

- A színes fordítós film (diafilm) 

Napfény és műfény érzékenyítésű diafilmek. 

A pontos megvilágítás jelentősége. 

Felvételek készítése színes fordítós filmre. 

 

- Diakeretezés és vetítés 

Az előhívatott diafilm első szortírozása. 

A megmaradt felvételek keretezése. 

A diaképek vetítése automata diavetítővel. 

 

- Hangosított diasorozat 

A technikailag kifogástalan felvételek sorozatba rendezése. 

Magyarázó, értelmező szöveg felvétele. 

A témához illő zene kiválasztása. 

Montírozás. 

 

- Nagyítástechnika 

Visszatartás kitakarással. 

Sötétítés ráexponálással. 

Beégetés fényecsettel. 

 

- Képkompozíció 
A kompozíciós rendek és sémák tudatos alkalmazása. 

Szimmetrikus, aszimmetrikus, átlós, kör, háromszögű kompozíciók. 

Kompozíció a képzőművészetben. 

 

- A fotóriport 

Előzetes témaválasztás. Megtervezett és spontán riportfelvételek. 

A megszokottól eltérő nézőpont szerepe. 

 

Követelménye: 

Fényképezés színes fordítós filmre, a kész fotók önálló értékelése, 

keretezése és vetítése. 
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VIDEÓ 

- Montázsgyakorlatok a vágóasztalon 

A vágóasztal mint a filmkészítés egyik legfontosabb eszköze. 

Sima vágások, áttűnések, képmegbontás. 

 

- Trükkös felvételek 

Rejtett és szubjektív kamerás felvételek. 

90 és 180 fokos szögben elfordított kamerával készült felvételek. 

 

- A számítógépes programok segítsége 

Saját készítésű programok alkalmazása a filmek montírozásához, 

trükkökhöz,képi hatások fokozásához. Képforgatások, képtorzítások, 

színátfordulás. 

 

- Kísérleti reklámfilm 

A kép és a szöveg poénjainak egyeztetése. 

 

- Zenei téma megfilmesítése 

Filmötlet és forgatókönyv írása adott zenei mű képi illusztrálására. 

A zenei hatások képi átírása. 

Absztrakt felvételek alkalmazásának lehetőségei. 

Vágás a zenei anyag ritmusához illeszkedően. 

 

- Videoklip forgatása 

A zenei anyag kiválasztása. Forgatási ötletek, gegek összegyűjtése. 

A forgatókönyv. Felvételezés többszörös forgatással. 

 

Követelmény: 

Jelenetsorok rendezése, montírozása és utóhangosítása. 

 

 

 

10. évfolyam 
 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

FOTÓ       - Megvilágítás  mérés 

A fényérték fogalma, a fényérték skála. 

Felvételek készítése alul és túlexpozícióval a tökéletesen exponált kép 

elérésére. 

Csendéletek felvétele színes diára. 

 

- Felvételtechnika 

A mélységélesség fogalma. 

Csendéletek fényképetése nagy képélességű fekete-fehér filmre. 

 

- Labortechnika 

Nagy részlet visszaadású, alacsony érzékenységű film előhívása és a 

felvételek előzetes kiértékelése. 
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A legjobban sikerült csendéletváltozatok kiválasztása csíkmásolatról. 

 

- Képszínezés, barnítás 

A kész száraz fotó beáztatása. Halványítás. Előhívás barnára színező 

oldatban. Szárítás. 

 

- Fotótörténet fényképezése 

Előzetes tervezés. Megrendezett vagy spontán jelenetek fényképezése 

adott fénynél. 

 

- A fotóesszé összeállítása 

Csíkmásolat készítése. Felvételek, nagyítások készítése. 

 

- A fotóművészet nagy alakjai 

Fényképészettörténet. Magyarok a fotóművészetben. 

 

- Kiállítások, pályázatok 

Előzsűrizés, közös végső zsűrizés. 

 

Követelmény: 

Hat képből álló fotótörténet készítése saját témaválasztással, a tanult 

technikák tudatos, kreatív alaklmazásával. 

 

 

 

VIDEO 

- Az egész évet a tudatos tervezés, a gondos, mindenre kiterjedő 

előkészítést  

   követő forgatási gyakorlatokra és a hasonlóan precíz utómunkálatok   

   gyakorlására fordítjuk. 

- Legalább egy-két jó színvonalú 20-25 perces film elkészítése a cél. 

 

Követelmény: 

Aktív részvétel az egész év tudatos tervezésében és munkában. 
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3.4 IPARMŰVÉSZET 
 

 

3.4.1 BÁBKÉSZÍTŐ TANSZAK 
 

ALAPFOK: Műhelyelőkészítő 

 

1-2-évfolyam 
 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag:- Bevezető és összegző beszélgetések, értékelések  

Kirándulások. Színházlátogatás. Kiállítás megtekintése. 

Bemutató foglalkozások (vendégek, szülők előtt)  

- Papírmunka 

Papírhajtogatások. 

Álarcok, maszkok, csákók készítése. 

Síkfigurák kialakítása (papírtépés, ragasztás, ollóval kivágás, stb.). 

Zacskóbábok (kézre, fejre húzhatók) készítése.  

Hurkapálca figurák elkészítése, megmozgatása. 

Zsinegen rángatható figurák készítése.  

Pálcára szerelt kis dobozok megjelenítése. 

 

- Textilmunkák 

Óriásbábok tömése. 

Színes zoknik, harisnyák kitömése. 

Ajándékkészítés varrással - kis tarsolyok, tolltarlók, játéktárolók, 

Harisnyafigurák készítése. 

 

- Vegyes anyagok 

Plasztilin, gyurma, lisztgyurma formázása, pálcikára tűzése. 

Természeti anyagok, ágak, termések, levelek önálló alakítása, más 

anyagokkal együtt való felhasználása. 

Babaszoba készítése, berendezése. 

 

Követelmény: 

Az elkészített figurák valamilyen mese vagy vers szereplői legyenek, 

amelyeket játszanak el, vagy táncoljanak el a tanulók éneklés 

kíséretével. 

Egy-egy elkészített munka tehát több funkciót töltsön be.  

Az elkészítés technikájának megtanulása mellett keljen életre, jelenítsen 

meg jót vagy rosszat. 
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3. évfolyam 
 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag:- Rögtönzött bábfigurák készítése varrás nélkül 

 

ELMÉLET 

A bábjáték műfaji sajátosságai - az átváltozás és jelzések. 

GYAKORLAT 

Anyaggyűjtés (termények, flakonok, papírdobozok, lécek, ágak, 

fonalak). textilanyagok gyűjtése, mosása, vasalása, rendszerezése. 

Kedvenc mesehős, állatka vagy más figura kiválasztása és elkészítése. 

 

- Igényesebb bábok készítése 

 

ELMÉLET 

Bábtörténeti ismeretek - betlehemes játék. 

GYAKORLAT 

Ujjra vagy botra húzható kisméretű, ún. gyűszűbáb tervezése. 

A fej kialakítása. 

A ruha elkészítése - húzott szoknya.  

A teljes báb elkészítése. 

 

- Fakanál- vagy botbáb készítése 

 

ELMÉLET 

A báb karaktere, arányrendszere: a játéktér. 

GYAKORLAT 

Fej karakterének kialakítása applikációval. 

Fej és törzs arányának kialakítása. 

Ruházat (húzott szoknya) megvarrása, felerősítése. 

Lábak, kezek, testjelzések (farok, taréj) kialakítása. 

Meseválasztás, zeneválasztás (dalok).  

A meséhez való figurák elkészítése. 

A bábuk megmozgatása paraván nélkül majd paraván mögött. 

A mesefigurák karakterének kialakítása hanggal, taglejtéssel. 

A paraván mögötti játéktér megismerése bejátszása. 

Próbák, majd a mese eljátszása. 

 

Követelmény: 

A tanuló tudjon rögtönzött bábot, egyszerű fakanál bábot készíteni és az 

elkészített bábokat karakteres jelzésekkel megtáncoltatni. 

Ismerje az: átváltozás lényegét. 
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4. évfolyam 

 
Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag:- Díszletkészítés 

 

ELMÉLET 

A színpadkép fogalma; síkdíszlet, féldomború díszletek: a redukció. 

GYAKORLAT 

Az előző évfolyamon kiválasztott meséhez teljes színpadkép tervezése, 

készítése. 

Textildíszletek, drapériák, függönyök.  

Síkdíszletek (ház, fa, domb, erdő, virágos rét, híd, patak ...) készítése. 

Féldomború dízeletek, habanyagból, kasírozva. Díszletjelzések, 

redukció. 

 

- Síkbáb készítése pálcára vagy lécre szerelve 

 

ELMÉLET 

A síkbáb fogalma, felépítése; bábtörténeti vonatkozás. 

GYAKORLAT 

Kartonból kivágott fej, kéz, 1áb összeépítése a törzzsel (mozgatható 

módon). 

A végtagok véletlenszerű mozgatása. 

A végtagok összerendezett mozgatása, mechanikus összeépítés. 

Ruházat elkészítése varrással, ragasztással. 

 

- Árnybáb készítése 

 

ELMÉLET 

Bábtörténeti ismeretek - az árnybáb fogalma; a vetítés 

törvényszerűsége; játék a fénnyel. 

GYAKORLAT 

Mese vagy egyéb történet, irodalmi anyag és a hozzá illő dalok, zenék 

kiválasztása (pl.: a láncmesék, balladák) árnybábjátékhoz. 

Bábok elkészítése.  

Díszletek elkészítése, színpadépítés. 

A mozgatási mechanizmus megismerése. 

Próbák. Előadás. 

 

Követelmény: 

A tanuló tudjon a mesedarabhoz egyszerű színpadképet komponálni 

síkdíszletekkel és síkbábbal.  

Ismerje a sík- és árnybáb jelentőségét a műfaj fejlődésén belül. 
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5. évfolyam 

 
Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag:- Térbeli pálcásbáb – egyszerű wayang készítése  

ELMÉLET 

Bábtörténeti ismeretek - a vayang-báb; a plasztika; a mozgató 

bábszínész munkája: a tér, a játéktér történetei 

GYAKORLAT  

A fej plasztikájának kialakítása fából faragva vagy botra kasírozva. 

A kéz megformálása olyan igénnyel, mint a fej. 

A fej és a kéz festése. 

A kosztüm elkészítése. 

A végtagok és a kosztüm összeszerkesztése, a mozgatható pálcikák 

rögzítése.  

A mozgatás, a játékba hozás megtanulása. 

- Darabválasztás 

 

ELMÉLET 

A dramaturgia; a zene szerepe a mozgásnál; a bábkarakterek; a 

harmonikus díszletezés. 

GYAKORLAT  

Darabválasztás- javasolható valamilyen keleti mese vagy irodalmi mű, 

mert a vayang báb keleti eredetű szerkezet. 

Megfelelő bábok elkészítése a darabhoz. 

A mozgások kialakítása, begyakorlása.  

Zeneválasztás. 

Díszletkészítés. 

Előadás.  

 

Követelmény: 

Tudjon egyszerű pálcás állatfigurát (pl.: ló) készíteni, megmozgatni.  

Ismerje a wayang-báb szerepét a bábtörténetben. 
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6. évfolyam 

 
Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag.- Egyszerű kesztyűs bábok készítése 

 

ELMÉLET 

A kesztyűs báb szerkezetének megbeszélése. 

Az ember-és állatfigurák jellemzői. Arányok. 

GYAKORLAT  

Kesztyű szabása 3 ujjra és tenyérre (mindkét kézre alkalmazható). 

Szabásminta készítése. 

Gyűszűkészítés 1-2 ujjra. 

Fej kialakítása: textilből egyserűen kitömve; szabásminta alapján 

megvarrva és kitömve; habanyagból kifaragva; kasírozva papírból. 

A gyűszű beerősítése a fejbe. 

A fej jelzéseinek felhelyezése: applikálva, festve, rávarrva. 

A kézfejek, lábfejek kialakítása, felerősítése. 

A kosztüm szabásmintájának elkészítése. 

A kosztüm megvarrása és felerősítése. 

A figura összeszerelése, mozgékonyságának ellenőrzése. 

 

 

- Darabválasztás 

 

ELMÉLET  

A darab jellemző szereplőinek, karakterének megfogalmazása: arányok, 

nevezetes tulajdonságok kiemelésével. 

GYAKORLAT 

Bábtervek elkészítése rajzlapon applikálással. 

Kosztümterveknél a kiválasztott anyag applikálása. 

Az applikált terveknél különböző arányviszonyok kipróbálása. 

 

- Bábmozgatás 

ELMÉLET  

A bábszínész munkája, speciális sajátosságai az "élő" színészi 

munkához képest. 

GYAKORLAT 

Mozgatási gyakorlatok csupasz kézzel.  

Az elkészített báb kézre húzása, mozgásgyakorlat bábbal. 

A választott darab színpadra állítása. 

Próbák. Előadás. 

 

Követelmény: 

Tudja a bábot mozgatni. 

Tudjon saját kezére kesztyűbábot készíteni. 

Érzékelje a báb szerkezetét. 
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TOVÁBBKÉPZŐ 

 

7. évfolyam 

 
Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag:- Kézi bábok 

 

ELMÉLET 

A gyűszű szerepe, kesztyű szabása; a klasszikus bábfejek megismerése 

(pl.: Vitéz László) 

A vásári bábjáték lényege, szerepe, megjelenése a különböző 

nemzeteknél; a bábjáték személyiségformáló szerepe, a műelemzés. 

GYAKORLAT 

Különböző benyúlási módok (egyujjas gyűszű; kétujjas gyűszű; az ujjak 

meghosszabbítása; a kesztyű bő zsákká, drapériává bővítése; ököl 

használata; a fejbe való benyúlás - szájmozgatás, mimika; két kézzel 

való benyúlás; egy bábnak több személy által való mozgatása) 

megismerése. 

Igényes fejek készítése: klasszikus kasírozás papírból. 

Kézfejek, lábfejek készítése: textilből, kitöméssel, kasírozással, 

fafaragással. 

Kosztümök készítése díszítésekkel. 

Kiválasztott irodalmi vagy zenei műhöz bábok, díszletek tervezése, 

azok művészi összehangolása. Próbák. Előadás. 

 

Követelmény: 

Tudjon egyszerre két bábot mozgatni. 

Tudjon kézi bábot készíteni.  

Tudjon eljátszani egy etűdöt, kisebb jelenetet szövegmondással. 
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8. évfolyam 
 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag:- Pálcás bábok - mívesebb wayang tervezése 

 

ELMÉLET 

A vayang báb eredete, felhasználási lehetőségei.  

A balladai sűrítés - a mozgásredukció. 

A mintázás, a szerkezet, a bábu képzőművészeti megfogalmazása. 

GYAKORLAT 

Bábtervek készkése wayang bábhoz.  

Egy karakterhez több részletterv készkése. 

Ruhatervek készítése. 

Különböző anyagok kipróbálása, festése, batikolása. 

Szerkezet-vázlat készítése. Festékminták készítése rajzlapon, 

gipszterven. 

 

 

- Vayang-figura elkészítése 

 

ELMÉLET 

A fafaragás; a bábu festése. 

A zene szerepe, kiválasztása. 

A bábu hangja és beszéde. 

GYAKORLAT 

A bábu kifaragása finom vagy habanyagból. 

A fej, a törzs. a mellkas, az ízelt végtagok kialakítsa. 

A bábu összeszerelése. 

A pálcák, zsinórok felszerelése, a gapit beszerelése. 

Festés, applikálás. 

A bábu felöltöztetése, a takaratlan vagy ruházattal takart pálcák 

megszerkesztése. 

Alkalmas irodalmi vagy zenei mű kiválasztása, dramatizálása. 

A bábuk elkészítése. 

Próbák. Előadás. 

 

Követelmény: 

A tanuló tudjon pálcás bábot megfelelő szerkezettel elkészíteni. 

Tudja mozgatni, egy egyszerű szöveg kíséretében.  
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9. évfolyam 
 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag:- Marionett báb készítése, mozgatása 

 

ELMÉLET 

Az emberi test mozgása, arányai, a test szerkezete és a redulált mozgás. 

A karakteres mozgás – a karakteres. 

 

GYAKORLAT 
Az emberi test felépítésének tanulmányozása: arányok, mozgás. 

A báb mozgatásához a legszükségesebb ízesülési pontok kijelölési. 

Karakteres mozgás megtervezése. 

Mozgató kereszt elkészítése, a mozgatandó részek felzsinórozásának 

megtervezése. 

Egy választott figura elkészítése marionett technikára. 

A kész báb mozgatásának begyakorlása, az összes lehetőség 

kiaknázása, a mozgás közben tapasztaltak, felfedezések megfigyelése. 

Bábtáncoltatás zenére. 

 

Követelmény: 

A tanuló tudjon egyszerű marionett figurát elkészíteni és mozgatni. 

 

 

 

 

10. évfolyam 
 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag:- Színpadi animációs játékok 

 

ELMÉLET 

A bábjáték pszichológiája, dramaturgiai problémák. 

A magyar bábtörténet. Az animáció lényege. 

 

GYAKORLATOK 

Színpadi játéktér kialakítása. 

Bevilágítás szerepe, hatása, módjai. 

Zenére játéktervezése, megoldás. 

 

- A tér 

 

ELMÉLET 

A tér szerepe, bejátszási lehetősége. 

A rendező munkája. 
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GYAKORLAT 

Nagy tér bejátszása óriásbábokkal. Óriásbábok tervezése, készítése, 

mozgatása. 

Egész alakra húzható bábmaszk készítése, mozgás benne. 

Kiszebábok, busófejek tervezése, készítése népi játékokhoz. 

Egyszemélyes kisterű bábjátszás. Paraván tervezése, készítése. 

Az emberi kéz, mint báb. A mozdulatok jelentésrendszerének felfedezése. 

 

Követelmény: 

A tanuló tudjon önállóan egyszerű rendezési feledatot megoldani: 

térrendezés, díszletek, világítás, bábok megválasztása. 

 

 

 

3.4.2 KERÁMIA TANSZAK 
 

ALAPFOK: Műhelyelőkészítő 

 

1-2. évfolyam 
 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag:- Az agyaggal való ismerkedés 

Agyag, gyurma, tészta, viasz, nemez - mint plasztikus anyagok -   

összehasonlítása. 

Az anyag jellegéből következő alakítási lehetőségek. 

 

- Színes agyagok 

Földfestékek, színe, masszák készítése, ritmusgyakorlatok-

ékszerkészítés. 

 

- Felületdíszítés színekkel 

Masszagyúrás, lapsodrás, kör és szögletes síkfelület tagolása engobbal. 

- Felületdíszítés alkalmazása tárgyakon 

Síklapokból készített egyszerű tárgyak, azok engobbal való festése.  

- Pozitív-negatív 

Apró természeti formákról gipsznegatív öntése. 

Síklap formálása - szabályos és szabad ritmizálással, ellentétpár öntése 

gipszből. 

Monogrampecsét faragása. 

- Figuráns kerámia 

Kisméretű karakteres állatfigurák, gyermekjátékok, pl.: cserépsíp 

készítése. 
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3. évfolyam 

 
Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: ELMÉLET 

 

- Technológia 

Technológiai ismeretek 

Kerámiatárgy készítésének fázisai, formaadás, engobozás, mázazás 

munkarendje. 

Az agyag legfontosabb tulajdonságai, kezelése, képlékenysége. 

Formák összeragasztásának hibaforrásai. 

Az edényvastagság határai. 

A gipszöntés folyamata. 

Baleset-, munka- és környezetvédelmi ismeretek. 

 

- Szaktörténet  

Szaktörténeti ismeretek. 

Európa kőkori fazekassága, figurális kerámiája. 

Mezopotámia és Egyiptom fazekassága . 

 

GYAKORLAT 

Az agyag kevés szerszámot igénylő formálása, díszítése földfestékkel. 

 

FELADATOK 

 

- Szabadon formálható kerámia 

Apró agyagplasztikák - ember és állatfigurák - készítése, földfestékkel 

való díszítése. 

- Felületalakitás  

Masszagyúrás, lapnyújtás, méretre vágás. 

Kör és szögletes síkfelület tagolása engobbal. 

- Edénykészítés I. 

Edényalakítás szétnyomkodással, engobos díszítés. 

- Edénykészítés II. 

Különféle formára és formába való döngöléssel készített tárgyak 

előállítása. 

- Pecsétnyomó készítés 

Saját tárgyak megkülönböztetésére szolgáló gipszpecsét faragása. 

 

Követelmény: 

A tanuló legyen birtokában az alapvető technológiai és szaktörténeti 

ismereteknek. 

Legyen képes a megismert technikákat úgy alkalmazni, hogy lehetőleg 

repedésmentes plasztikát illetve tárgyat hozzon létre. 
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4. évfolyam 

 
Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag:ELMÉLET  

 

- Technológia 

Technológiai ismeretek. 

Relief és negatívja. 

Színes agyagok és masszaszínezés. 

Agyag képlékenysége és megmunkálása. 

Kézikorongon történő felrakás és korongozás kapcsolata. 

Korongozási alapismeretek. 

Baleset-, munka- és, környezetvédelmi ismeretek. 

- Szaktörténet  

Szaktörténeti ismeretek. 

A görög is római kerámia. 

Középkori edénytípusok, kályhák, kályhacsempék. 

Reneszánsz kerámia. 

 

GYAKORLAT 

Dombormű készítés. Szabadformálású és felrakott edények készítése.  

A korongozás alapfogásai. 

 

FELADATOK 

- Pozitív, negatív, relief 

Gipszlap öntése, agyagba, gipszbe való karcolás, felületképzés. 

Negatív ellenpár készítése. 

- Edénykészítés I. 

Különféle marokedény készítése, azok díszítése nyomhagyással.  

- Edénykészítés II. 

Formára vagy formába rakott intarziaedény.  

- Edénykészítés III. 

Kézikorongon történő edényfelrakás.  

- Korongozás 

Ismerkedés a korongozassak alapfogások elsajátítása. 

Nyomhagyásos és plasztikus díszítés. 

 

Követelmény: 

A tanulónak legyen alapvető technológiai és szaktörténeti ismerete. 

Legyen képes egyszerű edényeket felrakással elkészíteni és díszíteni. 
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5. évfolyam 

 
Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: ELMÉLET 

 

- Technológia 

Technológiai ismeretek. 

Szögletes formák összeépítése, vetemedés, zsugorodás. 

Fedőkialakítási variációk. 

Máztípusok Különféle kemencetípusok. 

Baleset-, munka- és környezetvédelmi ismernek. 

 

- Szaktörténet  

Szaktörténeti ismeretek. 

A magyar népi fazekasság edénytípusai. 

A habán kerámia. 

A török kerámia hatása. 

 

GYAKORLAT 

Fedeles szögteles edény készítése és díszítése. 

Egyszerű korongozott formák, azok díszítése. 

 

FELADATOK 

- Felületalakítás I. 

Nyomhagyásos gyakorlatok síkfelületen. 

- Felületalakítás II. 

Síkfelület tagolása engobbal. 

- Felületalakítás III. 

Síkfelület kialakítása színes masszák segítségével. 

- Edénykészítés  

Síklapokból készített egyszerű fedeles tárgy, díszítése a 

ritmusgyakorlatok alkalmazásával. 

- Korongozás  

Egyszerű alapformák, azok díszítése a ritmusgyakorlatok 

alkalmazásával. 

 

Követelmény: 

A tanulónak legyen alapvető technológiai és szaktörténeti ismerete. 

Tudjon a megismert tárgyalakítás birtokában ép tárgyat létrehozni. 

Legyen képes egyszerű korongozott tárgyakat készíteni és engobozással 

díszíteni. 
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6. évfolvam 

 
Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: ELMÉLET 

 

- Technológia 

Technológiai alapismeret.  

Az ipari sorozatgyártás technológiája. 

Alacsony- é, magastűzű masszák és azok mázazása, égetése. 

Oxidáló és redukáló égetés, kemencék. 

Baleset-, munka- és környezetvédelmi ismeretek. 

- Szaktörténet  

Szaktörténeti ismeretek. 

A magyar népi kerámia tájegységei. 

Nagy kőgyárak és porcelángyárak. 

Kortárs kerámia. 

 

GYAKORLAT 

Korongozott füles edény és annak díszítése. 

Korongozott fedeles edény és annak díszítése. 

 

FELADATOK 

- Anyaggyűjtés 

Edényformák rajzolása, díszítmények másolása, elemzése. 

- Korongozás I. 

Egyszerű hengeres fonnák fölhúzása, a felület tagolása engobbal. 

- Korongozás II. 

Egyszerű edényformák korongozása különféle peremmegoldással. 

Fenékszög esztergálása. 

- Fülezés  

Fülhúzás, felragasztás. 

- Mázas edénykészítés 

Mázazási, kemencerakási gyakorlatok. 

Az égetés figyelemmel kísérése. 

 

Követelmény: 

A tanuló legyen képes hengeres formát korongozni és fülezni. 

Birtokolja alapszinten az elsajátított tárgykészítési technikákat. 

Tudjon megfelelő falvastagságú mázas edényt készíteni. 
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TOVÁBBKÉPZŐ 

 

7. évfolyam 
 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: ELMÉLET 

 

- Technológia 

Technológiai ismeretek. 

Kerámiatárgy készítésének munkafolyamata. 

A technológiai fegyelem betartásának fontossága  

Égetési alapismeretek, kemence nélküli égetési lehetőségek, ókori 

kemencék. 

Edénykészítési technikák az őskorban és ókorban. 

Jellegzetes edénykészítési eljárások az őskorban és ókorban. 

Baleset-, munka-és környezetvédelmi ismeretek. 

- Szaktörténet 

Szaktörténeti ismeretek. 

Mezopotámia és Egyiptom fazekassága. 

Európa kőkori fazekassága. 

Görög és római kerámia. 

 

GYAKORLAT 

Figura és az edény kapcsolata 

 

FELADATOK 

- Szabad és kötött formázás összekapcsolása 

Figurális agyagplasztika, kézikorongon felrakott edény.  

Anyaggyűjtés - a téma megjelenési formái a kerámiatörténetben. 

Tervezés és anyaggyűjtés látványszerű rajz segítségével. 

- Forma és díszítmény együttese 

Korongozott öblös edény, annak engobos tagolása geometrikus-

formákkal. 

Mázazás, kemencerakás. 

- Tárgyelemzés  

A tananyaghoz kapcsolódó kerámiatárgy elemzése történeti, 

művészettörténeti keretbe foglalva. 

A funkció, forma, szerkezet, díszítmény megjelenési formáinak 

értelmezése. 

 

Követelmény: 

A tanulónak legyen alapvető technológiai és szaktörténeti ismerete.  

Legyen képes rajzi gyűjtés nyomán tervet, vázlatot készíteni és 

felrakással vagy korongolással öblös tárgyat (tárgyakat) készíteni. 
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8. évfolyam 
 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: ELMÉLET 

- Technológia 

Technológiai ismeretek. 

Középkori edénytípusok. 

Padlócsempék, kályhaszemek, kályhák készítése.  

Az ólom és ón máz jellemzői. 

A fajansz, kőedény és lüsztermáz legfontosabb ismérvei. 

Különféle mázmási eljárások.  

Baleset-, munka- és környezetvédelmi ismeretek. 

- Szaktörténet  

Szaktörténeti ismeretek. 

A középkori edénytípusok, kályhacsempék és kályhák kialakulása. 

Reneszánsz kerámia. Mátyás budai műhelye. 

 

GYAKORLAT 

Síkfelület és plasztika kapcsolata 

 

FELADATOK 

- Felületkialakítási gyakorlatok  

Anyaggyűjtés, díszítménymásolás, elemzés. 

Adott felület szabad illetve kötött rendszerű plasztikus tagolása. 

Pozitív és negatív viszonylatok kihasználása. 

- Plasztikus padlócsempe  

Tervezés anyaggyűjtéssel. 

Mintaszervezés, sorolható és terülő díszítmények. 

Tárgykészítés gipsznegatív segítségével. 

- Egyedi relief 

Lapos vagy magas plasztikájú egyedi megjelenésű dombormű tervezése 

és készítése szabadon választható funkcióra. 

- Korongozott edény és plasztika 

Korongon készült edény egyedi, sorolt vagy terülő plasztikus tagolása.  

- Tárgyelemzés 

A tananyaghoz kapcsolódó kerámiatárgy elemzése történeti, 

művészettörténeti keretbe foglalva. 

A funkció, forma, szerkezet és díszítmény megjelenési formáinak 

értelmezése. 

 

Követelmény: 

A tanulónak legyen alapvető technológiai és szaktörténeti ismerete. 

Legyen képes a tárgykészítés során eltérő mintaszervezési megoldások 

alkalmazására 
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9. évfolyam 
 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: ELMÉLET 

- Technológia 
Technológiai ismeretek. 

A gipsz, mint segéganyag, alkalmazási területe. 

Öntési alapismeretek. Öntéssel és korongon készült edények 

összehasonlítása. 

Korongolt fazekasedény díszítésének lehetőségei. 

Baleset, munka és környezetvédelmi ismeretek. 

- Szaktörténet 

Szaktörténeti ismeretek. A magyar népi kerámia tájegységek 

jellemzői, fazekasközpontok. 

 

GYAKORLAT 

Edény és festett felülete. 

 

FELADATOK 

- Felületdíszítési gyakorlat 

Anyaggyűjtés, díszítménymásolás, elemzés. 

Az elméletben megismert díszítőtechnikák gyakorlása. 

Önálló vonal, folt és ritmusok kialakítása síkfelületen. 

- Szögletes edény és díszítménye 

Különböző rendeltetésű és formájú, egymással harmonizáló szögletes 

edényegyüttes kialakítása összeépítéssel, díszítése a fenti technikák 

alkalmazásával. 

- Korongozott edény és díszítménye 

Különböző profilú korongolt tálféleségek készítése, díszítése 

festéssel, mázazással.  

 

Követelmény: 

A tanulók rendelkezzenek alapvető szaktörténeti és technológiai 

ismeretekkel. 

Legyenek képesek formákat korongozni, szakszerűen mázazni. 
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10. évfolyam 
 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: ELMÉLET 

- Technológia 

Technológiai ismeretek. 

Az ipari szériagyártás technológiája. Egyedi kortárs kerámiakészítési 

eljárások. A kemencék típusai. 

Baleset, munka és környezetvédelmi ismeretek. 

- Szaktörténet 
Szaktörténeti ismeretek. 

Kőedény és porcelángyárak kialakulása, fejlődése. 

A formatervezés jelentősége. 

Egyedi kortárs kerámia. 

 

GYAKORLAT 

Edénycsoport. 

 

FELADATOK 

- Edényrészek kialakítása. 

Préselt fül készítése. Korongozott csőr összeépítése az edénytesttel, a 

fül felragasztása. 

Értelmező rajzok készítése. 

- Díszítményvariációs gyakorlat 

Azonos formájú és méretű korongozott tárgysorozat díszítési 

variációi. 

- Tárgyegyüttes készítése. 

Azonos formavilágú, harmonikus tárgyegyüttes tervezése, elkészítése 

kézműves eszközökkel. 

Az elképzelt darabok megjelenítése rajzban. 

- Kiselőadás 

A kerámiatörténetből kiválasztott kedvenc korszak vagy jelenkori 

kiemelkedő jelentőségű alkotó munkáinak elemzése, bemutatása. 

 

Követelmény: 

A tanuló szerezzen alapvető technológiai és szaktörténeti ismereteket és 

legyen képesek azok szakszerű alkalmazására.  
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3.4.3 KÉZMŰVES TANSZAK 
 

 

1. évfolyam 

 
Óraszám: heti 2 óra  

 

Tananyag:- A környezet anyagai 

 

ELMÉLET 

A környezet anyagainak megfigyelése: természetes és mesterséges 

anyagok. 

GYAKORLAT 

Játékeszközök és -figurák: állat- és emberalakok készítése 

(pl.:bogáncsbaba). 

Tanulmányi séta a természeti környezetben, különféle anyagok 

gyűjtése. 

 

- Agyagmunkák 

 

ELMÉLET 

Figurális kerámiák. 

GYAKORLAT 

Kisméretű karakteres állatfigurák és gyermekjátékok készítése. 

 

- A család ünnepei 

 

ELMÉLET 

A család ünnepei. Ünnepek és hétköznapok. 

GYAKORLAT 

Tárgykészítés az ünnepekhez kapcsolódóan választott anyaggal és 

technikával (pl.: karácsonyfadíszek). 

Egyszerűbb gyöngyfűzési technikák 1 és 2 szállal. 

Az ünnepekhez köthető báb-és babakészítés. 

 

- Az ember tárgykészítő tevékenysége 

 

ELMÉLET 

Ismerkedés az ember tárgykészítő tevékenységével. 

GYAKORLAT 

Tárgyak szerepének vizsgálata a környezetben. Egyszerűbb 

papírhajtogatások. 
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2. évfolyam 

 
Óraszám: heti 2 óra  

 

Tananyag: - A természeti környezet 

 

ELMÉLET 

A természethez fűződő népköltészeti alkotások, hiedelmek. 

A természeti környezet megfigyelése. 

GYAKORLAT 

Növényi részek gyűjtése 

Játékkészítés a természet témaköréhez kötötten a gyűjtött anyagokból. 

 

- Textilmunkák 

 

ELMÉLET 

Mintázás nyomhagyással. 

GYAKORLAT 

Textilfestés nyomhagyással pl. krumplidúccal, ecsettel. 

Terítő készítése a mintázott textil alkalmazásával. 

 

- Ajándéktárgyak 

 

ELMÉLET 

Az ajándék szerepe, ajándékozási szokások. 

GYAKORLAT 

Ünnepekhez kapcsolódó tárgyalkotás választott anyagokkal és 

technikákkal.  

 

- Az agyagmunka alapjai 

 

ELMÉLET 

Tanalom és forma kapcsolata a tárgyakon.  

Az agyag megfigyelése és tulajdonságai. 

A fazekasság munkafolyamatai: előkészítés, formázás, díszítés, égetés. 

GYAKORLAT 

Agyagelőkészítés. Agyagplasztika. 

Edénykészítés formába rakással, díszítés nyomhagyással. 

 

 

 

3. évfolyam 

 
Óraszám: heti 2 óra  

 

Tananyag:- A környezet anyagai 

 

ELMÉLET 

A környezet anyagainak megfigyelése: természetes és mesterséges 

anyagok. 
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GYAKORLAT 

Játékeszközök és -figurák: állat- és emberalakok készítése. 

Tanulmányi séta a természeti környezetben, különféle anyagok 

gyűjtése. 

Kő, homok és hó felhasználása a játéktevékenységben. 

 

- Az ember tárgykészítő tevékenysége 

 

ELMÉLET 

Ismerkedés az ember tárgykészítő tevékenységével. 

GYAKORLAT 

Tárgyak szerepének vizsgálata a környezetben. 

 

- Textilmunkák 

 

ELMÉLET 

A tárgyak csoportjai-pl.: alapanyag szerint. 

GYAKORLAT 

Egyszerű fonástechnikák - fonalsodrás, 3- 4 szálas technikák. 

Textilfestés - mintázás nyomhagyással (pl.: krumplidúc), fröcsköléssel, 

ecsettel. 

Rongybabakészítés - a mintázott textil alkalmazásával. 

 

- A család ünnepei 

 

ELMÉLET 

Ünnepek és hétköznapok. A család ünnepei. 

GYAKORLAT 

Tárgykészítés az ünnepekhez kapcsolódóan választott anyaggal és 

technikával (pl.: karácsonyfadíszek). 

Különböző gyöngyfűzési technikák 1 és 2 szállal. 

Különféle báb-és babakészítési lehetőségek. 
 

- Egész éven át végigvonuló feladatok: 

A természeti és mesterséges környezet megfigyelése, esztétikumának 

befogadása. 

 

Követelmény: 

Alakuljon ki a tanulóban a kézműves tevékenységek iránti érdeklődés. 

Próbálja ki a bemutatott kézműves technikákat, szerezzen jártasságot 

legalább egy technika alkalmazásában. 

 

 

4. évfolyam 

 
Óraszám: heti 2 óra  

 

Tananyag:- A természeti környezet 
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ELMÉLET 

A természethez fűződő népköltészeti alkotások, hiedelmek. 

A természeti környezet megfigyelése. 

GYAKORLAT 

Növényi részek gyűjtése. 

Játékkészítés a természet témaköréhez kötötten a gyűjtött anyagokból. 

 

- Agyagmunkák 

 

ELMÉLET 

Az anyag legfontosabb tulajdonságai, kezelése, képlékenysége, alakítási 

lehetőségei. A gipszöntés folyamata. 

GYAKORLAT 

Apró természeti formákból gipsznegatív öntése. 

 

- A szövés - fonás alapjai 

 

ELMÉLET 

A szövés - fonás anyagai, megfigyelésük. 

A szövés - fonás felhasználási területei. 

GYAKORLAT 

Többszálas fonástechnikák: lapos és gömbölyű fonások. 

A szövés alapjai - szövés képkereten. 

 

- Papírmunkák 

 

ELMÉLET 

A papír felhasználása, tulajdonságainak megfigyelése. 

GYAKORLAT 

Papírhajtogatások Mozgatható végtagú figurák készítése. 

 

- Ajándéktárgyak 

 

ELMÉLET 

Az ajándék szerepe, ajándékozási szokások. 

GYAKORLAT 

Ünnepekhez kapcsolódó tárgyalkotás választott anyagokkal és 

technikákkal.  

 

Egész éven át végigvonuló feladatok:  

A felhasznált anyagok megfigyelése. 

Tárgyak elemzése adott szempontok szerint. 

A tárgyakban rejlő esztétikum felismertetése. 

Az eszközök helyes használata. 

 

Követelmény: 

A tanuló rendelkezzen ismeretekkel a természethez fűződő 

hagyományokról, a tárgyakban a tartalom és a forma kapcsolatáról. 

Szerezzen jártasságot a szövés - fonás alapvető technikáiban, az agyag 

egyszerű formázási lehetőségeiben. 
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5. évfolyam 

 
Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: - A népmesék világa 

 

ELMÉLET 

A népmesék világa, a mesék szereplői. 

GYAKORLAT 

Népmesei jelenetek ábrázolása. 

Felhasználásra javasolt anyagok: agyag, növényi részek, textil. 

 

- A varrás alapjai 

 

ELMÉLET  

A varrás szerepe. 

A varrás és a hímzés anyagai, megfigyelésük, tulajdonságaik. 

GYAKORLAT 

Egyszerű szegő és díszítő varrások. 

Egyszerű lapos-, kereszt- és láncötlések alkatmarása. 

Mintaterítő készítése. 

 

- Népszokások  

 

ELMÉLET 

A téli, és tavaszi népszokások lényege, fontosabb ünnepek.  

GYAKOKLAT 

Jeles napokhoz kapcsolódó tárgykészítés.  

A madzagszövés technikája. 

 

- Az emberélet fordulóinak tárgyai 

 

ELMÉLET 

Az emberélet fordulóinak fontosabb eseményei.  

GYAKORLAT 

Báb- és rongybabakészítés az emberélet fordulóinak megjelenítésével.  

Gyöngyfűzés. Bonyolultabb 1 és 2 technikák, gyöngyszalagok. 

 

- Népi hangszerek 

 

ELMÉLET 

Hangszerek fajtái, szerepük a népéletben, népszokásokban. 

GYAKORLAT 

Hangadójátékok és hangszerek készítése (pl.: agyagsíp, dob, 

köcsögduda). 

Felhasználásra javasolt anyagok: agyag, bőr, növényi részek... 
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Egész éven át végigvonuló feladatok: 

A tárgyak csoportjai: ünnepi is hétköznapi használat; használati és 

ajándéktárgyak. 

Ötletgazdag, fantáziadús tárgyak létrehozása. 

Tárgyelemzések adott szempontok szerint a témakörökhöz 

kapcsolódóan. 

A tárgyakban rejlő esztétikum befogadása. 

Az alkalmazott eszközök balesetmentes használata. 

 

Követelmény: 

A tanuló rendelkezzen alapvető ismeretekkel a népi kultúra tárgyalt 

területeiről 

Legyen jártas az egyszerűbb varrási technikák alkalmazásában, a 

madzagszövésben, a gyöngyfűzésben és a bábkészítésben. 

 

 

 

6. évfolyam 

 
Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag:- Szálasanyagok  

 

ELMÉLET 

A szalma, szizál és a rafia felhasználási lehetőségei. 

Az anyagok megfigyelés, tulajdonságaik.  

GYAKORLAT 

A szalma előkészítése. Szalmafonattal készített tárgyak.  

Szizál és rafiafonatok összevarrásával készített tárgyak. 

Egyéb szalma-, szizál és rafiadíszek, figurák. 

 

- Népi gyermekjátékok 

 

ELMÉLET 

A gyermekjátékok szerepe- felkészítés a felnőttkorra.  

GYAKORLAT 

Játékmunkaeszközök készítése. Anyagok: kukoricaszár, csutka, csuhé, 

agyag  

 

- A nemezelés 

 

ELMÉLET 

Állati eredetű alapanyagok 

A gyapjú megfigyelése, tulajdonságai, alkalmazási módjai  

GYAKORLAT  

A nemezelés technikája. Mintázási lehetőségek. 

Kisebb nemeztárgyak készítése (pl.: nemezlabda, tarsoly). 

 

- A bőrmunka alapjai 
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ELMÉLET 

Állati eredetű alapanyagok. A bőr megfigyelése, tulajdonságai. A bőrös 

munka eszközei. 

GYAKORLAT 

Kisebb bőrtárgyak alkotása: lyukasztás, egyszerű fűzések fonások 

alkalmazása. 

 

- Népi építészet 

 

ELMÉLET 

A parasztház alaprajza, berendezése. A népi építkezte - anyagai, 

technikái. 

GYAKORLAT 

Makett készítés - település, porta, házbelső. 

Felhasználásra javasolt anyagok: agyag, vessző, kukoricaszár, csuhé, 

szalma... 

Egész éven át végigvonuló feladatok: 

A funkció, forma, díszítés harmóniája a tárgyakon. 

A felhasznált anyagok megfigyelése. 

A tárgyakban rejlő esztétikum felfedezése. 

Saját ötleteik, elképzeléseik megjelenítése. 

Az alkalmazott eszközök balesetmentes használata. 

 

Követelmény: 

A tanuló rendelkezzen alapvető ismeretekkel a felhasznált anyagok 

tulajdonságairól, alkalmazási lehetőségeiről, a népi gyermekjátékok 

szerepéről, a népi építkezés néhány jellemző vonásáról. 

 

 

TOVÁBBKÉPZŐ 

 

7. évfolyam 

 
Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag:- Famunkák  

 

ELMÉLET 

A fa felhasználási területei. A fának, mint alapanyagnak megfigyelése. 

GYAKORLAT  

Egyszerű fafaragási technikák kipróbálása (pl.: karcolás, ékrovás). 

A munkafolyamatokhoz szükséges eszközök és használatuk. 

 

- Vesszőmunkák  

 

ELMÉLET 

A vesszőből készült tárgyak köre, szerepük a mindennapi életben. 

GYAKORLAT 
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A vessző előkészítése. A kosárfonás alapjai. 

Kisebb tárgyak, játékok vesszőből. 

 

- Háncs- és gyékénymunkák 

 

ELMÉLET 

A háncs- és gyékényfonás alkalmazási területei. 

GYAKORLAT 

Előkészületek a fonáshoz. 

Kisebb használati tárgyak készítése rámán és összevarrással. 

Egyszerűbb mintázási lehetőségek kipróbálása. 

Egyéb háncs- és gyékényfigurák készítése. 

- Népi kerámia 

 

ELMÉLET 

Kerámiák a lakáskultúrában. 

Kerámiával közvetített jelentéstartalom. 

GYAKORLAT 

Tárgykészítés felrakással és lapok összeillesztésével. 

 

- Bőrmunkák 

 

ELMÉLET  

A bőr felhasználási területei. 

A bőr fontosabb munkatulajdonságai.  

GYAKORLAT  

Kisebb használati tárgyak létrehozása bőrből. 

Díszítési lehetőségek megismerése - szironyozás, domborítás, 

rátétvarrás.  

 

Egész éven át végigvonuló feladatok: 

A tervezés szempontjai, folyamata. 

A tárgyakkal kifejezett jelentéstartalom megfigyelése, a  

népművészet motívumrendszere. 

Tárgyelemzések adott szempontok szerint a témakörökhöz 

kapcsolódóan. 

A tárgyak esztétikumának megfigyelése. 

A használt eszközök balesetmentes alkalmazása. 

 

Követelmény: 

A tanuló rendelkezzen ismeretekkel a fa, a vessző, a háncs, gyékény, 

kerámia  

és a bőr alkalmazási területeiről. 

Legyen jártas a tanult kézműves területekhez kapcsolódóan egy-egy 

technika alkalmazásában. 
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8. évfolyam 

 
Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag:- A szövés 

 

ELMÉLET 

A szövőkeret felépítése. 

A szőttesek mintakincse, kompozíciós megoldásai. 

A szőttesek szerepe a lakáskultúrában. 

GYAKORLAT  

Felvetés a szövőkeretre. 

A szövés munkafolyamata, egyszerűbb mintázási technikák. 

 

- Hímzés  

 

ELMÉLET 

Hímzések a népviseletben és a lakástextileken. 

A régi és új stílusú hímzések összehasonlítása. 

GYAKORLAT 

Saját tájegységhez kötődő szabadrajzú hímzés. 

Egy szálvonásos technika kipróbálása. 

 

- Batikolás  

 

ELMÉLET 

A textilfestés anyagai, munkafolyamata. 

GYAKORLAT  

Viaszok és csomózott batikolási technikák. 

 

- Ékszerkészítés 

 

ELMÉLET 

A népi ékszerek fajtái, az ékszerekkel közvetített jelentéstartalom.  

GYAKORLAT  

Ékszerek készítése. A gyöngyszövés. 

Anyagok: bőr, gyöngy, növényi anyagok.  

 

- Népviselet  

 

ELMÉLET 

A népviselet elemei, a viselettel közvetített jelentéstartalom. 

GYAKORLAT 

Viseleti babák tervezése, készítése a tanult technikák alkalmazásával.  

 

- A népművészet továbbélése 

 

ELMÉLET 

A népművészet továbbélési lehetőségei a modern körülmények között. 

GYAKORLAT 
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A lakáskultúrához köthető, mai igényeknek megfelelő tárgykészítés 

választott technikával. 

 

- Rendszerezés  

 

ELMÉLET 

A hagyományos kézművességről tanultak áttekintése, rendszerezése. 

GYAKORLAT 

Önálló tárgykészítés a tervezéstől a kivitelezésig választott technikával. 

 

Egész éven át végigvonuló feladatok: 

Önálló alkotómunka: tervezés, munkafázisok megállapítása, kivitelezés. 

A tanult technikák komplex alkalmazása. 

Gyűjtőmunkák. Az eszközök balesetmentes használata. 

 

 

Követelmény: 

A tanuló rendelkezzen ismeretekkel a népi szőttes és a hímzés 

jellemzőiről, az ékszerek és a viselet jelentéstartalmáról, a népművészet 

továbbélési lehetőségeiről. 

Legyen jártas a tanult kézműves területekhez kapcsolódóan egy-egy 

technika alkalmazásában. 

Legyen képes az önálló alkotómunkára, esztétikus, igényes 

tárgyalkotásra. 
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3.4.4 MAKETT- ÉS PAPÍRTÁRGYKÉSZÍTŐ TANSZAK 
 

ALAPFOK: Műhelyelőkészítő 

 

1-2. évfolyam 
 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag:- A műhelyelökészitö tematikájának bemutatása  

Az elökészítő tematikájának ismertetése. 

A papír felhasználási területei, tulajdonságai.  

A felhasználhatóságot befolyásoló tényezők.  

- A tangram 

A játék szerepe a gyermekek életében. A tangram lényege. 

Sablon alapján tangram készítés. 

A megfelelö papír kiválasztása. Az anyag és funkció kapcsolata. 

A színek szerepe. Különböző alakzatok kirakása.  

 

- Papírhajtogatás 

Az origami eredete, jelentése és jelentősége. 

Az általánosan elfogadott hajtogatási jelölések, szimbólumok 

énelmetése. 

Alaphajtogatások megismerése (zsebkendő, szalvéta, tölcsér, sátor, 

batyu). 

Állatfigurák hajtogatása (kutya, róka, nyúl). 

Játék az elkészült figurákkal. 

Különböző papírok kipróbálása. Papír batikolása. 

A batikolt papír felhasználásával titkos boríték hajtogatása. 

 

- Papírkivágások  

Szimmetria, pozitív-negatív formák, ritmusok, sorminták 

 

- Egyszerű papírsablonok készítése szitanyomáshoz  

A technika ismertetése, bemutatása. A tervezés lépései. 

Sablonok készítése és kipróbálása. Nyomatok készítése. 

Különböző karakterű papírok használata. 

Nyomtatás papírra, kipróbálás textilen. 

Egyéni munkák és nagy közös kompozíció készítése.  

 

- Marionett báb készítése -kedvenc mesefigurám címmel  

A báb megtervezése. A fej kialakítása papírmaséból. 

Test készítése dobozok felhasználásával 

 

- Papírmakett készítése - az én kunyhóm címmel 

A makett megtervezése. 

A makettek készítése dohozok kialakításával, mértani leslek 

készítésével. 

A szimbólumok, jelek szempe. 
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- Bűvös tárca készítése 

Az anyagok előrajzolása, pontos leszabása. 

A borítás, a sarok kialakítása. 

- Papírsárkány készítése 

Az érdeklődés felkeltése. 

A sárkány fő részeii, azok funkciói. 

A stabilitásjelentösége, a díszítés szerepe. 

Az elkészült munka kipróbálása, röptetés.  

- Repülőmodell készítése 

A pontosság szerepe, sablonhasználat. Szimmetria.  

Az elkészült modell kipróbálása.  

- Reklámsapka készítése 

A viselhetőség és a méretek figyelembevélele tervezéskor. 

A szín és a felirat szerepe. Karcolás, hajtás. 

- Képeslap készítése 

A cél és a célszerűség. A felirat szerepe. 

Széttnyitható képeslapból kiemelkedő egyszeri formák létrehozása.  

- Kiállítás rendezése a munkákból 

Vendégek meghívása a saját készítésű kártyákkal.  

Családi origami készítés. 

Játékos feladatok az érintett témák kapcsán 

 

3. évfolyam 

 
Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: ELMÉLET 

 

- A papír 

Az íráshordozók: kő, agyag, papirusz, pergamen, viasztábla, fakéreg, 

pálmalevél, selyem, papír 

A papírgyátás: története, alapanyagai, segédanyagai, folyamata. 

A papír tulajdonságai: négyzetmétertömeg, nedvszívó képesség, 

gyártási irány. 

A papír csoportosítása: négyzetméterenként tömeg, anyag, tárolás. 

A papír szabványos méretei. 

 

- A struktúra, faktúra és textúra 

A struktúra, mint az anyag szerkezete. A textúra, mim a struktúra 

felülete. 

A faktúra, mint a külső behatásra változó felület. 

 

- Az origami 

Az origami: eredete, jelentősége, jelölésrendszere, alapanyagai. 

A leegyszerűsítés, elvonatkoztatás. 
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- A papírsárkány 

Készítésének tönéneti áttekintése, eredete, funkciói, fajtái, anyagai. 

A tervezés szempontjai. 

A színek figyelemfelhívó és szimbolikus szerepe. 

A sárkánykészítéss anyagai, eszközei. 

 

- Az álarc, maszk 

Az álarc, maszk szimbolikus jelentésének kulturtörténeti áttekintése.  

Az álarc, maszk funkciói: színházi, rituális, halotti. 

Helyi folklorisztikus sajátosságok. 

A papírmasé készítés eredete, technikája felhasználási lehetbségei. 

A görög színház jellemzői és a görög mondavilág. 

 

GYAKORLAT 

A papír alapanyagainak, előállítási módjainak, tulajdonságainak 

megismerésével játékos feladatok megoldása.  

 

FELADATOK 

- A papír megismerése 

A papír anyagvizsgálata (négyzetmétertömeg, nedvszívó képesség,  

gyártási irány). 

- Merített papír készítése 

Merített papír készítése áztatott, turmixolt papírpépből, főzött 

spárgadarabokból. 

A merített papír színezése, kombinálása termésekkel. 

Texturális és fakturális hatások érzékeltetése, kompozíciókba formálása 

érzelmek kifejezésére. 

- Origami  

Az alaphajtogatások (zsebkendő, szalvéta, tölcsér, sátor, batyu) 

megtapasztalása különböző papírfajták felhasználásával. 

Az egyénileg ideálisnak tapasztalt papírfajta kiválasztása. 

Saját színezésű papírból egyszerű formák létrehozása, azok széleskörű 

variációs lehetőségeinek előállítása. 

- Papírsárkány 

A sárkánykészítéssel kapcsolatos műveleti sorrend, pontossági igény 

elsajátítása (sablon felhasználas, rajzolvasás alapján önálló tervezés és 

kivitelezés). A repítési próbák alapján módosíott új változatok 

készítése. 

- Álarc  

Álarcok készítése görög monda alapján papírmaséból. 

Jellemábrázolás. 

A monda eljátszása. 

 

Követelmény: 

A tanuló sajátítsa el az elméleti ismereteket. 

Ismerje és alkalmazza a merített papír előállításának, a papír 

megmunkálásának alapvető műveleteit. 
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4. évfolyam 

 
Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: ELMÉLET 

 

- A papírművészet irányzatai és technikái 

A sík és térbeli megjelenítés kifejező eszközei. 

 

- Árnyjáték  

Az árnyjáték eredete, nemzetei. 

Az árnyjátékék sajátos technikai jegyei. 

A bábok anyaga, fajtái. 

A mozgatás, mozgathatóság lehetőségei.  

A jellemábrázolás folthatássá redokálása. 

 

- Egyéb bábtípusok 

A botbáb, gyűszűbáb, kesztyűbáb, marionettbáb föbb jellemzői.  

A bábtervezés követelményei. Az anyag, konstrukció, jelzés, szín,  

arány szerepe. 

- Testek, testcsoportok 

A mértani testek származtatása. 

A testépítés szabályai: tervezés, kivitelezés. 

Az elemek hatásának megváltozása helyzetük és kapcsolatuk variációja.  

 

- Térábrázólás  

A térábrázolási konvenciók. A színek szerepe a tétérzékelésben. 

A perspektíva és az axonometria. Escher rajzai, térformái. 

 

GYAKORLAT 

Papírmetszetek készítése. Árnyjáték tervezése, kivitelezése, 

megelevenítése. 

A vizuális nyelv, az ábrázolás elemeinek, a kifejezés eszköztárának 

alkalmazásával testek, testcsoportok, használati tárgyak létrehozása. 

 

FELADATOK 

- Papírmetszet 

Természetes formák redukálása, egyszerűsítése, stilizálása, szín- és 

forma variációk létrehozása. 

Egyszerű díszítő elemek szimmetrikus, pozitív-negatív formákká, 

ritmussá rendezése. 

 

- Árnyjáték  

A tanulók által kiválasztott népmese megjelenítése. 

A figura, a karakter, a konstrukció, a díszlet, a jelmez, a paraván 

megtervezése. 

Kivitelezés egyéni és csoportmunka keretében. A mese bemutatása. 
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- Testek, testcsoportok  

Vetületi rajzok alapján a test előállítása. 

Szabályos sokszögek hajtogatása, a sokszögekből testek épitése 

egymásba csúsztatással, a variációs lehetőségek kihasználásával. 

Adott testek felszínét betöltő mintaelemek tervezése.  

Formaváltoztatás grafikával (formarobbantás). 

Szómák készítése színek használatával és azok megelevenítése 

(tárgyiasítás).  

Lehetetlennek tűnő, ill. többértelműnek látszó tárgyak előállítása. 

A mértani testek optikai megjelenítésének megváltoztatása rákerülő 

grafikával, színekkel. 

 

- Képkeret  

Különböző profilú papír keretek tervezése és kivitelezése egy lapból 

hátlappal. 

 

Követelmény: 

A tanuló ismerje a papír méretének és formájának megváltoztatását 

hajtogatással. Tudjon testeket, testcsoportokat készíteni. 

Legyen képes hibás, illetve hibásnak tűnő rajzok elemzésére a 

térábrázolási konvenciók alapján. 

Alakuljon ki az. alapvető eszközhasználó jártasságok megléte. 

 

 

 

5. évfolyam 

 
Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag:ELMÉLET 

 

- A makett, a modell 

A makett és a modell közös és eltérő ismérvei. Szerepük a tervezési 

folyamatban (művészet, ipar). 

A temészeti formák szerepe a formatervezés szempontjából. 

A formaelemzések módszere a célirányos megfigyelés. 

A megértést megjelenitést segítő eljárások alkalmaiása: pozitív-negatív 

forma - a karakter, formakövető vonal - a plaszticitás, metszetek - a 

belső szerkezet, nézeti képek - a tömeg, folyamatábra, fázisrajzok - a 

mozgásváltoztatás kifejezésében. 

 

- A tervezés általános szempontjai 

Az anyag, szerkezet, funkció, forma egysége. 

 

- Mobil  

A mobil jelentése. Néhány a témához kapcsolódó fizikai törvény 

megismerése. 
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GYAKORLAT 

A makett, modell, mobil sajátosságainak ismeretében tárgy és 

környezettervezés, személyes élmények, a fantáziavilág kivetítésével. 

 

FELADATOK 

- Makett 

Mcglévö épületek makettezése különböző módszerekkel. 

Mértani testekre bontás, majd testcsoporttá építés egyetlen összetett 

testként szemlélve. A terv makett formájában történő kivitelezése a 

papír, a papírmasé sokrétű alkalmazásával. 

Önálló tervezés: lakás, tárgy. Az épület, épületcsoport kömyezeibe 

illesztés, annak szimbolikus megjelenítése. 

 

- Modell  

Repülőmodell késztrés kész tervrajz alapján.  A papír társítása fával 

Egy szabadon választott szerkezet modellezése.  

A megvalósítandó terv kiválasztása, indoklása. A modell elkészítése. 

Ítéletalkotás, a szükséges módosítások végrehajtása. 

- Mobil 

Egyszerű síkidomokból mobil létrehozása, színkompozíciós vázlatok 

előállítása. 

Mértani testek, összetett formák mobillá rendezése. 

A részek összeépítettségét, statikai rendszerét magyarázó rajzok 

készítése. 

Emberi, állati alak mobilként való megjelenitése 

Az estlegesség kizárása különböző szerkezeti, rögzítési megoldásokkal. 

 

- Hirdetőtábla 

A tartószerkezet makettezése. 

Az információt hordozó felület mobilként való müködése a 

felismerhetáség, olvashatóság és a színek szerepének 

figyelembevételével. 

 

Követelmény: 

A tanuló ismerje a makett és a modell közös és eltérő ismérveit, 

tervezésük és kivitelezésük alapelveit és technikai fogásait, a tervek 

pontos, esztétikus kivitelezésével. 

 

 

 

6. évfolyam 

 
Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: ELMÉLET 

- A betű 

Az íras jelentősége. Az írás előzményei. 

A fejlődés útja a képírástól a betűig.  



 

 174 

A betűtervezés szempontjai: szerkezet, arány, karakter, olvashatóság, a 

mondanivaló és a betűtípus harmóniája, a dekorativitás, esztétikai 

élmény. 

 

- A nyomtatás  

Kultúrtörténeti jelentősége. Tipográfiai szempontok: méret, alak, 

papírfajta, betűfajta, betűméret. 

 

- Alkalmazott grafika 

A funkció támasztotta tervezési követelmények, specifikumok: könyv, 

plakát, bélyeg, papírpénz. 

A vízjel, piktogram szerepe: védjegy, reklám, információ, díszítés. 

A komponálás lehetőségei: alá- és mellérendeléssel, időrenddel, 

sorrendiséggel, nézőpont szabad megválasztásával, képkivágással, 

színtranszponálással. 

A képi megjelenítés eszközrendszere:a kifejezés, gondolatközlés 

módszere,a látvány, a gondolat lényegének kiemelése, tervezői ötletek, 

elgondolások, alternatívák megfogalmazása, a képi megjelenítés, 

értelmezés műveleteinek elvégzése. 

GYAKORLAT 

Az alkalmazott grafikai eljárások képi kifejezö eszközeinek 

felhasználásával a mindennapi életben gyakran előforduló tárgyak 

készitése. 

 

FELADATOK 

- Betűk, vízjelek, piktogramok 

Olyan betűsablon, sablonelem készílése, amely egy betűtípuson belűl az 

ABC minél több betűjének előrajzolását teszi lehetővé. 

Betűk, betücsoponok, piktogramok, vízjelek tervezése síkban és térben. 

Síkból kiemelkedő forma-ragasztással, ragasztás né1kül. 

Papírmetszetek rétegfelrakása. Visszafejtés. 

A különböző vízjelek egymásutánja, mint képírás.  

- Plakát tervezése 

Sík plakát készítése különböző rendezvények, termékek reklámozására. 

Hírdetöoszlop tervek, makettek készitése. 

Domború plakátok készítése papírmaséból. 

Rétegfelrakással, mobil elemekkel a térbeliség szemléltetése. 

A papír társítása más anyagokkal. 

A környezeti elemek szimbolikus jelzése.  

- Bélyeg tervezése 

Sorozatterv szabadon választott témában. 

A témát jelző egyedi mappa készítése a tervrajzoknak.  

- Pénz tervezése 

A fizetőeszközök specifikumainak figyelembevételével papírpénz 

tervezése. 
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Követelmény: 

A tanuló legyen képes a papír elöállltásával, megmunkálásával 

kapcsolatos ismeretanyag elsajátítására; a tárgytervezés, tárgyelemzés 

szempontjainak következetes alkalmazására. 

Legyen képes gyakorlati tapasztalatok birtokában variációs sorozatok 

előálítására különböző technikákkal. 

Tudja az eszközöket, segédanyagokat rendeltetészerűen, 

balesetmentesen használni. 

Alakuljon ki a papír kínálta formai, technikai alkalmazási 

követelményeket figyelembe vevő tárgyalkotó képessége. 

 

TOVÁBBKÉPZŐ 

 

7. évfolyam 

 
Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: ELMÉLET 

- Sokszorosító grafikai eljárások  

A fametszet. A linómetszet. A rézkarc. A szitanyomás 

- A fénymásolás jelentősége 

A fénymásolás működésének lényege. 

A fénymásológép előírásszerü működtetése. A kicsinyítés, nagyítás. 

A fénymásolásban használható papírfajták.  

A másolandó kép, szöveg minőségének megfelelő beállítások. 

A fénymásolás alkalmazása a művészi kifejezés eszközeként. 

Példék a XX. század művészetéből. 

- A papír 

A szabványos papírméretek. A papír szakszerű tárolása. 

A tárolás környezeti feltételei: hőmérséklet, páratartalom, mechanikai, 

kémiai elváltozások megakadályozása, védőcsomagolás, tűzvédelmi 

előírások betartása. A tárolás eszközigénye.  

- Nyomdalátogatás  

- A konzerválás 

A konzerválás anyagai, eszközei, műveletei.  

- A restaurálás 

A restaurálás célja, feladatai, anyagai, eszközei. 

A sérült papír javítása, a hiányok pótlása. Restaurátor műhely 

megtekintése. 

- Vegyszerek szakszerű tárolása, balesetmentes használata. 

 

GYAKORLAT 

A témának megfelelő eljárások, papírfajták alkalmazása.  

A papír állagmegóvása, restaurálása. 

 

FELADATOK  

- Papírnyomó eljárások 
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Papírmetszet, papírdúc. Pozitív, negatív formák jelentősége. 

Szitanyomás. 

Meghívók, oklevelek tervezése az adott technikákkal. 

 

- Fénymásolás  

Fénymásoló gép használata a képi kifejező eszközök gazdagítása, 

módosítása érdekében. 

 

- Paszpartuzás 

A paszpatruzás funkciói: rögzítés, biztonságos tárolás. 

A paszpartuzásra megfelelő papírfajlák kiválasztása.  

 

- Mappa  

A nyomatok biztonságos tárolására alkalmas tok tervezése, kivitelezése. 

Anyagtársítások - különböző fajtájú papírok használata a funkciónak 

megfelelően. 

 

- Konzerválás  

A papír tulajdonságainak, az alkalmazott művészi technikának 

megfelelt eljárás kiválasztása. Kísérletezés különböző papírfajtákon. 

Saját készítésű alkotásokon a felületi kezelés ill. az impregnálás 

kipróbálása. 

 

- Restaurálás  

Sérült lapok, metszetek javítása. Hiányok pótlása lapok és papírmasé 

tárgy esetében. 

 

Követelmény: 

               A tanuló ismerje és alkalmazza a sokszorosító eljárásokat. 

Legyen képes az elkészült alkotások előkészítésére, kiállltására, 

tárolására, a megfelelő konzerválási, restaurálási módszer 

kiválasztására.  

 

 

8. évfolyam 

 
Óraszám: 2 óra 

 

Tananyag: ELMÉLET 

- Lapok rögzítése 

A rögzítési módok (ragasztás, fűzés, spirálozás), eszközök 

megismerése, egyes módszerek előnyei, hátrányai. 

 

- Könyvkötés  

Tönéneti áttekintés: példák megismerése a különböző müvészeti 

korokból. 

A könyv részei. A könyvkötéshez használatos anyagok, 

eszközök,szerszámok.  

Látogatás egy könyvkötő műhelyben. 
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- Tipográfia 

A könyv nyomdai kiállítása, megtervezése. 

Méret, alak, papírfajta, betüfajta, betűméret, kötés. 

 

- Naptár 

Az időszámitás kezdetei. Természeti megfigyelések, ismétlődések. 

Csillagászat (holdév, napév). Gergely-féle (gregorián) naptár. Napórák. 

 

GYAKORLAT 

Laprögzítő eljárások kipróbálása, az előnyök és a hátrányok 

megtapasztalása. 

A gépek, eszközök balesetmentes használata.  

 

FELADATOK 

- Napóra 

Lapszerű kiképzés nyírással, a földrajzi helyet figyelembevételével. 

 

- Naptár  

12 lapos naptár tervezése meghatározott személynek. 

Az egyén érdeklődésének, korának, ízlésvilágának megfelelő formátum, 

betűtípus, díszítmény, színvilág megalkotása. A laprögzítési mód 

megválasztása 

 

- Könyvkötés  

Kedvelt folyóiratok fűzése, borítása. A folyóiratok elökészítése a 

kötéshez. Előzék és fűzés. Könyvtest készítés. A tábla és gerinclemez 

kiszabása. 

A könyvtest behelyezése a táblába.  

 

- Restaurálás 

A sérült könyv helyreállítása, újrafűzése. A borító javítása, esetleg 

pótlása.  

 

- Művészkönyv 

Az egyediségre törekvés.  

Az érzelmeknek, gondolati tartalmaknak megfelelő anyagok, méretek 

megválasztása. Az eddig tanult technikák, eljárások kreatív 

alkalmazása. 

 

Követelmény: 

A tanuló ismerje az igénybevételnek, esztétikai igényeknek 

legmegfelelőbb laprögzítési eljárás kiválasztását. Szerezze meg a 

könyvkötéssel kapcsolatos alapvető jártasságokat. 

 

 

9. évfolyam 

 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: ELMÉLET 
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- Tárgyak tervezése  
Ergonómia: antropológiai vizsgálatok, a szabványok szerepe. 

Anyag, szerkezet, funkció és forma egysége, az esztétikum 

jelentősége. 

A XIX. század végi és a XX. századi képző és iparművészeti 

mozgalmak alkotásainak elemzése. 

- Bútortörténet 

A szék és egyéb ülőalkalmatosságok szerkezeti, formai változása az 

ókortól napjainkig. 

A térszervezés lehetőségei bútorokkal. 

Bútor a népművészetben. 

- Viseletek 

Az öltözködés történeti áttekintése, különös tekintettel a 

felsőruházatra, kalapokre, ékszerekre. 

Viseletek a népművészetben. A XX. sz. divatirányzatai. 

- A minimális lakótér fogalma 

Szimbólumok, alaprajz és szabványok. 

- Csomagolás 

A csomagolás szerepe: az arú védelme, tárolhatósága, szállíthatósága. 

A csomagolás, mint informáciíhordozó, mint esztétikai élmény. 

A csomagolás által felvehető környezetvédelmi gondok. 

A csomagolás fajták. 

 

GYAKORLAT 

A szaktörténeti ismeretanyag hasznosítása révén a papír szerkezetéből, 

tulajdonságaiból fakadó lehetőségek, tervező tevékenységek. 

 

FELADATOK 

- Kísérletek 
Különböző lapok, kartonok, lemezek szakítószilárdsága, statikai 

terhelhetősége, ütésállósága. 

Hajtogatott profilok, ragasztott szerkezetek vizsgálata. 

- Szék tervezése, készítése 

Szék tervezése, készítése papírtekercsből, mint zárt formából 

kiindulva, laprétegekből felépítve. 

Lapra szerelhető ülő alkalmatosság tervezése gyerekeknek. 

- Minimális lakótér tervezése, makettezése 

Saját igény megfogalmazása. 

Az adott alapterület beosztási variációinak kialakítása. 

- Ruha és kiegészítők tervezése, készítése 

Az anyagmegválasztás jelentősége a viselhetőség szempontjából. 

A felületkezelés fontossága a nedvszívó képesség csökkentése 

érdekében. 

Anyagtársítások textillel, a papír dominanciájának megőrzése mellett. 

Színben, hangulatban harmonizáló ruha, kalap, ékszerek, öv és táska 

tervezése. 

- Csomagolás 

Ajándéktárgy készítése papírból a legjobb barátnak. 

Egy darab tojás becsomagolása maximális mennyiségű papír 

felhasználásával. 
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Követelmény: 

A tanuló alaklmazza a használati tárgyak tervezésének és 

kivitelezésének műveleteit. 

 

 

10. évfolyam 
 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: ELMÉLET 

- Papírművészet 

A korok és technikák történeti áttekintése. 

Hazai és külföldi alkotók műveinek megismerése. 

Dekollázs technikák. 

XX. századi művészeti irányzatok. 

- Szobrászat 

A szobor, mint díszítőelem. 

A körplasztika. Térhatás a plasztikus ábrázolás révén. Tömeghatás. 

- Térformálás 

A faktúrától a tudatos térformálásig vezető út. 

Az egyes minőségek, kategóriák határai. 

 

GYAKORLAT 

Az elméletben megismert technikák alkalmazása faktúrák, reliefek, 

szobrok alkotásában. 

 

FELADATOK 

- Térformálás 

Faktúrák, reliefek léterhozása kollázs és dekollázs technikával. 

Hangulatok, érzelmek kifejezése faktúrákkal. 

Történet elmesélése figurális domborművön. 

Domborművek létrehozása dekoratív céllal. 

- Szobor készítése 

Szobor készítése fém vázrendszerre történő felrakással, gipszforma 

kiöntésével, ragasztott rétegek faragásával. 

- Fény-árnyék 

Térkompozíciók létrehozása. Játék a megvilágítással. 

 

Követelmény:A tanuló kreatív módon alkalmazza a tanult eljárásokat, ismereteket. 
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3.4.5 TŰZZOMÁNC TANSZAK 

 
ALAPFOK: Műhelyelőkészítő 

 

1-2. évfolyam 
 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag:- Ismerkedés a zománc alkalmazási formáival 

Zománcozott használati és dísztárgyak bemutatásán keresztül 

bepillantás a zománcfelhasználás lehetőségeibe. 

Zománcalkotások bemutatásán keresztül ismerkedés a zománcművészet 

műfaji sajátosságaival, ágaival. 

 

- Bepillantás a zománcműhely munkájába 

A zománcmühely alapberendezéseinek, a zománcozás legalapvetőbb 

műveleteinek megismerése. 

A fémek és zománcok előkészítésének, a recipiens alapozásának, az 

alapozott lemezek díszítésének, a zománc égetésének bemutatása. 

- A zománcdíszítés megtapasztalása 

Festési, faktúraképzési gyakorlatokra építve alapozott acéllemezkék 

díszítése zománciszappal. Csurgatással felületek képzése. 

Temperafestési tapasztalatokra építve alapozott acéllemezkék 

zománciszap festéssel való díszítése. 

- A zománcfelvitel megtapasztalása 

Papírkivágási gyakorlatokra építve a sablonnal kitakart alapozott 

acéllemez zománcpúderrel való díszítése. 

Viaszvisszakaparási gyakorlatra építve a fedőzománccal bevont 

acéllemezkék visszakaparással való díszítése. 

Mozaikképzési gyakorlatokra építve a fedőzománccal bevont 

acéllemezkék üvegdarabkákkal való díszítése. 

 

- Az alapozás megtapasztalása 

Gyárilag előkészített (kivágott) rézlapocskák, betétek zománcozásra 

való elökészítése. A zsírtalanított lapok alapzománccal való bevonása. 

Az alapozott lemezkék üveggyöngyökkel való díszítése. 

 

 

3. évfolyam 

 
Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: ELMÉLET 

 

- Zománctechnikai ismeretek: 

A zománc fogalma. A zománc, mint nyersanyag, bevonat, díszanyag. 
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Az ipari és iparmüvfszeti zománc. 

A tűzzománc alkotói: a zománcozható fémek (acél) és a zománcok. 

A tűzzonmánckészítés technikai feltételei: a zománcműhely 

bercndezései, szerszámai; az égetés, a fémmegmunkálás, a 

zománcfelhordás, díszítés eszközei. 

A tüzzománcozás folyamata: a legegyszerűbb zománcfelhordási, 

bevonási műveletek  

A legegyszerűbb zománcdíszíési technikák. 

A szárítás, égetés műveletei. 

A zománcozás alapvető munka-, baleset-, tűz és környezetvédelmi 

szabályai. 

A zománckészítés hibalehetöségeinek számbavétele. 

A zománcjavítás módjainak megismerése. 

 

- A képi megjelenítés ismeretei: 

A szín szerepe a képalkotásban: színtani ismeretek, a színek 

rendszerezése, a színek hatása (és kölcsönhatása, figyelemfelhívó és 

szimbolikus szerepe.) 

A zománcszínek tulajdonságai. 

A struktúra, faktúra és textúra szerepe a képalkotásban. 

A kifejezés, alkotás eszközrendszere: a lényegkiemelés, 

figyelemvezetés, eljárásainak, az elemek elrendezésének, az alkotás 

technikáinak megismerése. 

 

GYAKORLAT 

A környezeti formák színének, felületi minőségének megfigyelésével, 

színkeverési, textúra és faktúraképzési előtanulmányok segítségével, a 

kifejezés, átírás eszköztárának megismerésével alapozott acéllemezre: 

- zománciszap felkenéssel, felfújással homogén, 

- csurgatással, cuppantással, nyomhagyással bolygatott felületű 

autonizmusra épülő játékos szín, textúra és faktúraképzési gyakorlatok 

készítésével a tanulók anyagismeretének, eszközhasználó, tervező, 

alkotó képességének fejlesztése. 

 

FELADATOK 

- Homogén felületek kialakítása 

Zománciszap felkenéssel, felfúvással próbalapok, színminták készítése 

gyárilag alapozott acéllemezre. A technológiai fegyelem és sorrend 

betartása. 

A fényes, matt, áttesző és fedőzománcok megismerése. A 

zománcfelvitel, szárítás, égetés megtapasztalása. A higiéniai 

követelmények megismerése. 

 

- Homogén felületekkel komponálás. 

Azonos méretű zománclapok sorolásával, rendezésével (alap, kevert, 

kiegészítő és rokonszínekre, színátmenetekre, színharrnóniákra, 

diszharmóniákra épülő) kompozíciók összeállítása. 
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- Rusztikus felületek kialakítása 

Különbözü zománcbevonási műveletekkel (csurgatás, cuppantás) más-

más felületi minőség, fény-árnyékhatás modulálása. 

Üvegdarabkák, üveggranulátmok, üveggolyócskák beépítésével, 

beolvasztásával új felületi hatások teremtése. 

 

- Zománctextúra képzése 

Természeti és mesterséges formák nyomataival a textúra zománcban 

való rögzítése. 

 

- Textúrális hatások felhasználása a zománcalkotásokban 

Erősen rusztikus hatású mesterséges formákkal, anyagokkal, azok 

összeépítésével, nyonmhagyással zománckompozíciók készítése. 

A természet formáinak  nyomataival, a belső törvények alakította 

szerves elrendezésű felület rajzolatának kiemelésével organikus 

képalkotás. 

A minták elforgatásával azonos elemekből épülő díszlemezkék 

tervezése. 

A lapok tükrös elrendezésével díszítőzománc tervezése 

csoportmunkában. 

 

- A faktúrális hatások felhasználása a zománcalkotásban 

A színek értelmi és hőhatásának felhasználása a kompozícióban. 

Homogén és bolygatott felületek, különböző textúrák és faktúrák 

egymásba ötvözésével, kontrasztokra épülö zománcdíszburkolat 

képzése. 

Mozgással egybekötött gesztusokkal, csurgatással, leöntéssel érzelmi és 

lelkiállapotot kifejező képlemezek alkotása. 

 

Követelmény: 

A legegyszerűbb felületdíszítési és zománcbevonási technikák ismerete 

és alkalmazási képessége. 

 

 

4. évfolyam 

 
Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: ELMÉLET 

- Zománctechnikai ismeretek 

A zománcozás anyagai, technikái: 

-a zománcpúder vagy zománcpor tulajdonságai, 

-a zománcfelszitálás művelete, 

-a sablonnal való zománcdíszítés és a visszakaparásos 

technikamegismerése, 

-a zománctapadást elősegítő kötőanyagok. 

- Képi megjelenítés ismeretei 

-a pont, vonal, folt és szín szerepe a képalkotásban, 

-a pont, vonal, folt és szín fogalma, fajtái, szerepe,  
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-a pont, vonal, folt és színképzés lehetőségei, 

-a pont, vonal, folt és szín, mint: jelrendszer, szimbolika, díszítőelem, 

-a pont, vonal, folt és szín formaképző, képalkotó szerepe, 

-a vonal, folt és szín érzelmi és térhatása. 

 

A kifejezést, alkotást segítő képzőművészeti példák: 

-őskor - vonaldíszes kerámiák; karcolt, vésett, festett sziklarajzok, 

-egyiptomi síkjellegü tér- és formaábrázolás; etruszk vésett, festett 

falképek,        

-görög geometrikus vázák; krétai stilizált növény- és állatábrázolás,  

-római ornamentális díszítmények, 

-középkor - groteszkek, mérművek, fa- és rézmetszetek, 

-újkor - neoprimitív, szimbolista, kalligrafikus és nonfiguratív 

irányzatok. 

 

Az alkotás technikái: visszaszedés-ráfestés, kitakarás-lefedés, ráégetés 

átégetés. 

A zománc sgraffito rokonsága az egyedi-és sokszorosító grafikával. 

 

GYAKORLAT 

Alapozott acéllemezre zománciszap felfújásával, zománcpor 

felszitálásával fedőzománc felvitele.  

A vizuális nyelv, az ábrázolás elemcinek, a kifejezés eszköztársnak 

alkalmazásával, visszakaparással, ráfestéssel, kitakarással, lefedéssel 

díszítő zománcbetétek- faliképek, térkonstrukciók készítésével a 

legalapvetőbb zománcozási ismeretek kialakítása. 

 

 

FELADATOK 

- A pont, mint vizuális elem, kifejezőeszköz 

Egyszerű nyomhagyó eszközökkel vagy ujjbeggyel színpöttyökböl álló 

pointilista jellegű alkotás készítése (pl.:önarckép). 

A kiegészítő színek optikai keverésével dekoratív színhangulat 

kialakítása.  

 

- A vonal, mint vizuális elem, kifejezőeszköz 

Vízszintes, függőleges vagy ferde egyenesek sorolásával játékos, 

dekoratív díszítmények, zománcbetétek kialakítása. 

Sűrűsödő és ritkuló, erősödő és halkuló, szögteles és lágyan ívelő 

díszítő lemezkék készítése. 

Vonalképzetet adó természeti formák, struktúrák, rajzolatok ihlette 

vonalkompozíciók, vonalstruktúrák kialakítása visszakaparással. 

 

- A vonal, mint jel 

Kalligrafikus képírással saját piktogram kialakítása. 

 

- A vonal formaképző, képalkotó szerepe 

Leporelló szerű, több lapból álló zománcgrafika tervezése önálló 

munkával. 
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Az egyes képelemek összehangolása, a vonalminőség megválasztása, az 

átégetés megtapasztalása 

A személyes élmények, az egyéni képnyelv megjelenítése. 

 

- A folt, mint díszítőelem 

Felületkitöltés, képalkotás csak folttal. 

A környezetben található szabályos és szabálytalan természeti és 

mesterséges formákkal, mint foltokkal felületrendezés, képalkotás, 

forma- és színegyensúly teremtés. 

Rászitálásos technikával felületburkoló lapok kialakítása. 

 

- A folt, mint a forma jele 

Lényegkiemeléssel, sűrítéssel, átírással forma és színredukcióval a 

forma folttá egyszerűsítése. A kialakított formával sablonképzés, 

emblémaalkotás. 

Tükörszimmetriás elrendezésű falidísz, síkkompozíció képzése 

növekvő, összeépíthető formákkal. 

 

- A szín térhatása 

A színek mélységi és téri illúzióinak megtapasztalása azonos 

motívumok más-más színviszonyba helyezésével. 

A tűzzománc festék specialitása, a tervezés, felfestés és a kiégetett kész 

munka közötti lehetséges - még megengedhető különbségek 

megtapasztalása. 

 

- A vonal, folt és szín figyelemfelhívó szerepe 

A közlés kifejezése vonal, folt és szinátírással.  

 

- A vonal, folt és szín, mint kifejezőszköz 

A folttal való lényegmegragadás, egyszerűtés, stilizálás. 

A vonallal való rajzosság, részletgazdagítás. 

A színnel való összefogás, kiemelés alkalmazásával fejlesztéses, vegyes 

technikájú, többégetéses muráliák, mértani testekre applikált 

térkompozíciók készítése. 

 

Követelmény: 

Az alapvető eszközhasználó és zománcdíszítő ismeretek, jártasságok 

megléte. 

 

 

 

5. évfolyam 

 
Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: ELMÉLET 

 

- A képi megjelenítés eszközrendszere 

A természeti formák szerepe az élmény és információszerzésben, a képi 

megjelenítésben. 
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A formaelemzések módszerei: 

-célirányos megfigyelés, 

-megértést, megjelenítést segítő eljárások alkalmazása a mozgásváltozás   

kifejezésében. 

Átírási, képalkotási ismeretek: 

-a tanulmányozásra választott természeti formák formájának, színének, 

textúrájának, struktúrájának, mozgásának, működésének, térbeliségének 

elemzésével a képi megjelenítésre alkalmas jegyek kiemelése. 

-redukálás folttal, színnel, formával, 

-kiemelés, figyelemvezetés: ponttal, vonallal; folttal, formával; 

aránnyal, tagolással; színnel; metszetekkel, nézeti képekkel: ritmussal. 

A kifejezést, alkotást segítő képzöművészeti példák: 

-Egyiptom, Kréta dekoratív falfestményei; Görög és krétai vázák,  

-középkor: térábrázolás, 

-újkor: kubista és futurista alkotások. 

- Zománctechnikai ismeretek 

Az alapozott acéllemez zománcdíszítési lehetőségei: sablonnal való 

díszítés, 

 glicerines eljárás, zománc sgraffito. 

 

GYAKORLAT 

A közvetlen környezetünkben található sík és testes, tagolt és 

tagolatlan, szabályos vagy szabálylalan természetes és mesterséges 

formák elemzéséből kiinduló, a zománctechnika műfaji határait, 

követelményeit figyelembe vevő, zománctervek készítése. 

Gyárilag alapozott acéllemezre, zománciszap, zománcpor 

felhasználásával sablon, sgraffito, glicerines és vegyes 

zománctechnikával képlemezek, zománcbetétek készítése. 

 

FELADATOK 

- A forma foltja 

Tagolt és tagolatlan formák befoglaló formájából képzett síkokkal, 

foltokkal, motívumokkal játékos felületképzés. 

A motívumok dinamikus rendezésével dekoratív zománckompozíciók 

kialakítása. 

A különböző variációkkal játékos térkonstrukciók összeállítása  

- A forma tömege 

A plaszticitás érzékeltetésének képnyelvi lehetőségei. A testesség 

jelzése formakövető vonalakkal. Zománccsempe készítése 

visszakaparásos technikával. 

A forma testességének kifejezése a nézeti képekkel 

A forma elfordulásainak, a nézeti képeknek dekoratív átfogalmazásával, 

azok egyesítésével, az áthatások kiemelésével dekoratív átírások 

megfogalmazása. 

 

- A forma színe 

A forma külső felületének és fonákjának színvilágával, telt és tört 

színek, színátmenetek, színellemétek alkalmazásával más-más 

színhangulatok, érzelmi hatások teremtése. 
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A fonna jellemző színfoltjainak képszerű elrendezéseivel különböző 

színhannóniát, színhangulatot kifejezd zománctervek készítése. 

- A forma felülete 

Játékos zománclapok tervezése, a természeti formák felületi 

textúrájának átfogalmazásával a kifejezési célt szolgáló eszköz és 

zománctechnika megválasztásával. 

- A forma felépítése 

A szerkezetet szemlétlető rajzok, metszetek felhasználása a struktúra 

kifejezésében. 

A belső felépítést megvilágító hossz-, kereszt- és rétegmetszetekben 

megjelenő képi elemek variálása a kifejezési cél szerint. 

- A forma mozgása 

Különböző síkra redukált statikus formákkal a változás - működés -

idöbeliség érzetének keltése.A mozgás érzékeltetése ritmikusan 

ismétlődő formákkal. 

A működés magyarázata fázisokra bontott folyamatábrákkal. 

A forma átváltozásainak folyamatát jelző mozgásfázisok egyidejű 

megjelenésével futurista jellegű dinamikát lendületet kifejező 

zománcalkotások készítése sablonokkal, visszakaparással. 

 

- A forma helye a térben 

A különböző korok térábrázolási konvencióinak felhasználásival egyéni 

hangvételű, kifejezési szándékú zománctervek készitése. 

A térmélység, a különböző téri rétegek más-más eszközökkel való 

megjelenítése. 

A térbeliség kifejezése egymásmellettiséggel, a formák 

megsokszorozásával. 

A térbeliség kifejezése síkbaterítéssel. 

- Formaasszociációk 

Asszociációra alkalmas motívumok, jelek képzésével új tartalom 

kifejezése szabadon választott színvilággal, a gondolatközlést legjobban 

erősítő technikával. 

 

Követelmény: 

Alapvető átíró, képalkotó ismeretek megléte. 

A tanult zománcdíszítési technikák alkalmazási képessége. 

 

 

 

6. évfolyam 

 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: ELMÉLET 

- A zomántechnikai ismeretek 

Az acéllemez zomiáncozási ismeretei: a lemez kémiai és fizikai 

tulajdonságai, az alapozás szerepe, a felhordás módja, eszközei. 
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- A képi megjelenítés eszközrendszere 

A kifejezés, gondolatközlés módszere: 

-a látvány, a gondolat lényegének kiemelése, 

-a tervezői ötletek. elgondolások, alternatívák megfogalmazása, 

-a képi megjelenítés, értelmezés műveleteinek elvégzése, 

-komponálás: alá és mellérendeléssel; időrenddel, sorrendiséggel; 

nézőpont szabad megválasztásával; képkivágással; színtranszponálással. 

 

 

GYAKORLAT 

A gyermekek képi kifejezésében gyakran szereplő formák 

gazdagításával, a személyes élmények, fantáziavilág kivetítésével, a 

tűzzománc műfaj követelményeihez igazodó átírási, képalkotási, 

kompozíciós eljárásokkal a megismert zománctechnikai műveletekkel, a 

megszokott képi elemek változatosabb megfogalmazásával, 

szerepeltetésével sokszínübb gondolatközlés, képi kifejezés 

megvalósítása. 
 

 

FELADATOK 

- Lepkék, szitakőtök 

A jelentéktelen kis bogarak, színes lepkék megfigyeléséből kiinduló 

alkotások. 

A természet apró kis lényeinek formájával, különböző zománcdíszítési 

eljárásokkal, kitűzőnek alkalmas kis lepkék, szitakőtök készítése. 

A forma játékos átírásával mesepillangók tervezése. 

A foltok továbbgazdagítása a szárnyak erezete, rajzolata inspirálta 

zománcgrafikával. 

A repülés könnyedségének kifejezése, a szálás, lebegés fázisainak 

jelzésével, ritmikájával. 

- Virágok, fák 

A virágok és fák formájának megfigyelésével, leegyszerűsítéssel, 

természetvédelmi zománctérképek készítése. 

A tanulmányozott virágokban rejlő formai szépségek, apró rajzi 

részletek kiemelésével érzelmi állapotok kifejezése. 

A növekedés, fejtődés, elpusztulás érzékeltetése a virág vagy fa stilizált 

állapotváltozásaival. 

Egyéni kis formák (gyomnövények) kiemelésével, felnagyításával 

mesefák, mesefal tervezése. 

Dekoratív díszítmények képzése a megkülönböztett jegyek, 

karakterelemek kiemelésével. 

A népművészetben megjelenő növényi motívumok felhaszná1ásával 

zománcozott táblaképek, kazetták alkotása 

A forma szimbolikus jelentéstartalmának kiemelésével jelet, életfát 

ábrázoló képelemek alkotása. 

 

- Halak  

A vízi világ értelmezése, átfogalmazása a különböző kifejezési szándék 

szerint. 
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Az áramvonalas törzsformák és az uszonyok gazdag variációinak 

felhasználásával, formai, színbeli, grafikai átfogalmazással, a dekoratív 

részletek kiemelésével mesehalacskák alkotása. 

A nyugalom érzetének keltése színhamániákra, finom formavariációkra 

épített csendéletszerű megfogalmazással. 

- Madarak  

A különböző háziszárnyasok, erdei, mezei és vizi madarak 

megfigyelési, képi megjelenítési tapasztalataival más-más díszítési és 

kifejezési szándék szerinti zománcalkotások tervezése, készítése. 

A szakrális és népi tárgyak változatos szín- és formavilágú madaras 

díszítményei, madár jelei (pelikán, páva.) mintájára motívum, 

motívumrendszerképzés. 

A honfoglaláskori hajfonatdíszek madármotívumainak felhasználásával 

doboztetők tervezése. 

- Négylábúak  

A kedvenc háziállat megfigyelése, az állatkerti tapasztalatok tanulságai, 

valamint a vizuális emlékek alapján formai egyszerűsítésekkel, a 

karakterjegyek kiemelésével egyéni hangú zománcalkotások készítése. 

Állatokról szóló versek, mesék képi megjelenítése illusztrációs 

sorozatokkal. 

- Ember 

Az emberi forma kifejező szerepe a gondolatok, cselekvések, képi 

megjelenítésében. 

Vonallal, folttal, rokonszínek felhasználásával önarcképek, portrék 

festése. 

A fonna felépítésének, szerkezetének, megkülönböztetö jegyeinek 

kiemelésével, a mozgások leegyszerűsítésével különböző történések, 

esmények ábrázolása. 

Az arcelemek elmozdulásával, az elmozdulások felerősítésével 

érzelmek, hangulatok kifejezése. 

- Játék, gép  

A gyermekhez erősen kötődő tárgyak elemzésével, formai ábrásával 

játékra alkalmas alkotások tervezése. 

Közös munkával (kerékpár, autó, kamion, vonat, hajó) a géppark 

elemeinek megtervezése. 

Egyéni munkával az egyes járművek megalkotása. 

 

 

 

- Ház, vár 

A változatos funkciójú, méretű, anyagú, tagoltságú díszítettségű 

épületek (várak, templomok, parasztházak.) megfigyelésével, átírásával 

különbözö rendeltetésű zománcalkotások készitése. 

A jelentős műemlékek stílusjegyeinek kiemelésével a környezet és 

külső tér stilizált jelzésével idegenforgalmi tájékoztató tablók, táblák 

készítése. 
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A változatos homlokzati képek, a részletek (ajtó, ablak, épület 

plasztika) szépségének hangsúlyozásával a nézeti képek egymás mellé 

csúsztatásával, 

új formák képzése. 

A különböző enteriőrök összbenyomásának értékeltetése a formai 

jegyek, színek megválasztásával. 

 

Követelmény: 

Az alapvető anyag- és eszközhasználó - alakító ismeretek, készségek 

megléte. 

A zománcműfaj formai, technikai, alkalmazási követelményeit 

figyelembe vevő tárgyalkotó képesség kialakulása. 
 

 

TOVÁBBKÉPZŐ 
 

7. évfolyam 
 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: ELMÉLET 

 

- A zománctechnikai ismeretek 

A vörösréz zománcozása: 

-a vörösréz kémiai és fizikai tulajdonságai: olvadáspont, tapadó-

képesség, állóképesség, megmunkálhatóság, 

-a zománcozásra való előkészítés műveletei: méretkiszámítás, átjelölés; 

méretre alakítás (nyírás, vágás, fürészelés); felületi feszültségek 

kiküszöbölése; fémtisztaság kialakítása, 

-a vörösrézre alkalmas zománcok fizikai és kémiai tulajdonságai, fajtái 

funkció szerint (ellenzománc, alapzománc, fedő vagy díszítö zománc), 

állag szerint (zománciszap, zománcpor, zománckristály), fényáteresztő 

képesség szerint (transzparens, fondant, opak, opal zománcok), 

-a szárítás, égetés, utókezelés fizikai, kémiai folyamatai, 

-a vegyi kezelés anyagai, a különböző savak sók és lúgok megismerése, 

-a zománcdíszítö eljárások, a zománcfestészet, az ipari zománc 

sokszorosító díszitó eljárásainak (matrica, pecsétnyomó, szita) 

megismerése, 

-a zománcozás műveleti sorrendje: a tervezés; a méretnek megfelelő 

lemezvastagság kiválasztása; a méretre vágás, a szélek, felületek 

megmunkálása; a zománctapadást elősegítő tulajdonságok kialakítása; a 

zománcok előkészítése; a hátlap ellenzománcozása; az előlap 

alapzománccal való bevonása; az alapzománc díszítése; a zománcozási 

hibák javítása, 

-munka- tűz- környezet- és balesetvédelmi ismeretek. 

 

- A képi megjelenítés eszközrendszere  

Az átírási képalkotás új lehctőségei: 
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-a mikro és makrovilág, a tér, idő, folyamat, változás, történés, 

esemény, jelenség, érzelem, fogalom, gondolat képi megjelenítésének 

módjai, 

-a szimbólumok, allegóriák, asszociációk szerepe  

 

GYAKORLAT 

A zománcműfaj képnyelvével, tér, idö, változás, gondolat, égelem, 

esemény, történés megjelenítése. 

 

FELADAT 

- Mikrovilág  

A mikroszkóp álal megmutatott mikrovilág formáinak, színének 

beépítése a képzelet és gondolatvilágba. 

A hétköznapi élményektől eltérő formavilág gazdagító hatásának 

felhasználása a képalkotásban, díszítményképzésben. 

A sejtek, zárványok, ásványok tanulmányozása által feltáruló 

formakinccsel dekoratív díszítmények, kisméretű zománcbetétek 

készítése. 

A mikroszkopikus metszetek, mikrofotók által megismerhető formák 

felnagyyításával, rendezésével, nagyméretű dekoratív faltáblák 

alkotása. 

- Makrovilág 

A különböző tájak, az égbolt, a kozmosz tanulmányozásával, a 

különböző korok térábrázolási konvencióinak megismerésével a táguló 

tér, a világegyetem megjelenítése. 

Térmélység kifejezése téri rétegekkel, csökkenő-növő formákkal, 

színek optikai hatásának növelésével, szerveződő vonalakkal. 

- Mozgás-változás -idő  

A természet körforgásának (esztendő, évszak, hónap, nap, napszak) 

nyomon követése sorozatszerű, a legjellemzőbb fázisokat bemutató 

stílusazonos képlemezek, kártyák, körkonstrukciók megalkotásával. 

A térben és időben változó világ megjelenítési lehetőségeinek 

megismerése, megjelenítése. A ciklikusság, mozgás kifejezése. 

- Történés, folyamat 

Az időbeli egymásutániság ábrázolásának lehetőségei. 

Az ókori folyamatábrázolások példájára, az egymást követő történések 

szalagszerű megjelenítése. 

Az eseménysor egymást követő mozzanatainak képsorozatokkal történő 

kifejezése. 

- Jelenség  

A fizikai, kémiai folyamatok struktúrájának elemzése, megjelenítési 

lehetőségek vizsgálata. 

A pillanatnyiság statikussá tétele. 

Fényköri viszonyok (szivárvány, aranyhíd...) megjelenítése színnel, 

folttal. 
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Természeti jelenségek (eső, szél, olvadás...) kifejezése ritmussal, 

dinamikával. 

- Érzelem, hangulat 

A vizuális megjelenítés és kifejező eszközök érzelem és 

hangulathordozó szerepe. 

Színekkel, formákkal, vonalakkal érzelmek, hangulatok, 

kedélyállapotok tudatos megfogalmazása. 

Látványszerű, hangulatteremtő, képszerű motívumokkal érzelmek 

kifejezése.  

- Gondolat, fogalom 

Nem vizuális dolgok megjelenítése a vizuális eszközrendszerével. 

Az absztrakció, képzettársítás szerepe a különböző fogalmak 

megjelenítésében. 

Elvont gondolatok kifejezése absztrakt jegyekkel.  

Egyéni gondolatok kifejezése saját motívumrendszerrel. 

 

Követelmény: 

A rézlemez zománcozásra való előkészítésének (formára vágás, 

feldurvítás, zsírtalanítás) és zománcozásának ismerete, alkalmazási 

képessége. 

 

 

8. évfolyam 

 
Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: ELMÉLET 

- A képi megjelenítés eszközei 

Az alkalmazott zománcalkotások készítéséhez szükséges kiegészítő 

ismeretek:  

-a betű, mint jel, jelentést hordozó és dekoratív elem, 

-a stilizálás, motívumképzés szerepe, lehetősége,  

-a heraldika szerepe, funkciója, fajtái, 

-a színtani ismeretek bővítése, a színegyensúly teremtés lehelőségei, a  

 színkontrasztok,  

-a rajzosság, festőiség meghatározó jegyei. 

 

Az alkalmazott zománc területei: 

-külső térbe helyezhető: utcabútorok, térplasztikák, 

-épületdíszek: mellvédek, cégérek, ablak és kapudíszek, utca- és 

számtáblák, 

-lakberendezési tárgyak: kisplasztikák, képek, dobozok, tálak,  

-ékszerek: függők, melltűk, gyűrűk, karperecek, medálok, jelvények. 

 

GYAKORLAT 

Zománcozásra alkalmas összetételű acél, vagy vörösréz lemezekből 

külső és belső térbe helyezhetó épületdíszek, lakberendezési tárgyak, 

ruhakiegészítők, ékszerek terverése, készítése, az alkalmazott 
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iparművészet műfaji követelményeinek betarsával, a megismert 

zománcdísztési technikákkal. 

 

FELADATOK 

 

- Próbalemezek, színminták, technikai kísérletek 

A vörösréz zománcozásra való elökészítése, az ellenzománc ráégetése 

után színpróbák alapzománcra és zománcozatlan felületre. 

A különböző zománcfajták tulajdonságainak, a zománcszínek 

keverhetőségének, és a zománcművészet egyéb kémiai anyagainak 

megismerése. 

 

- Ékszerek tervezése, készítése 

A különböző korú, stílusú ékszerek megismerése után életkorhoz 

személyhez, alkalomhoz, ruhához illő garnitúrák (függők, melltűk, 

medálok, gyűrűk, karkötők, hajdíszek...) tervezése, elkészítése a 

különbüző fémalakítási (nyírás, vágás, fűrészelés, fúrás, reszelés) 

műveletekkel, zománctechnikai (lemeztű rajz, összefolyatás, glicerines) 

eljárásokkal. 

- Ruhakiegészítők tervezése, készítése 

Divattörténeti ismeretekre építve, öltözékkel stílusazonos gombok, 

csatok tervezése, kivitelezése. 

A fiatalok igényeihez alkalmazkodó bőr vagy nemez ruhakiegészitők 

(öv, táska) kollekciók (tarisznya, tarsoly, pénztárca, szemüvegtok) 

zománcbetéteinek, emblémáinak megtervezése, kivitelezése az 

anyaghoz illő zománctechnikával. 

- Cégérek, címerek, emblémák tervezése, készítése 

Különböző funkciójú címerek tervezése a heraldikai ismeretekre építve. 

A címer formája, a mesteralak vagy jelkép és a felirat összhangjával, a 

feladat kívánalmait megvalósító zománc technika alkalmazásával. 

Különböző tevékenységek cégéreinek megtervezése, kivitelezése a 

tevékenység stilizált, szimbolikus jelével, feliratával. 

- Utca és házszámtáblák tervezése, kivitelezése 

A helység, település, utca, épület jegyeinek kiemelésével ornamentika 

képzéssel, stilizálással egyedi irányító, jclölő táblák tervezése.  

 

- Lakberendezési zománcdíszek tervezése, kivitelezése 

Adott belső térbe, enteriőrbe a különböző lakberendezési tárgyak díszítő 

zománcbetéteinek megtervezése, az adott tárgy, formájához, anyagához 

alkalmazkodva. 

- Belső teret díszítő zománcalkotások 

Különböző funkciójú terekbe (színházterem, ebédlő, bálterem, 

tanterem, folyosó...) a helyiség (mérethez,) stílusához igazodó 

nagyméretű muráliák tervezése. A tervek kisméretű 

zománcmakettjeinek elkészítése. 
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- Külső teret díszítő zománcmunkák 

Fiktív vagy valódi épületek homlokzatdíszeinek megtervezése, 

zománcmakettjeinek elkészítése. 

 

 

Követelmény: 

Az alkalmazott zománcműfaji követelmények ismerete. Alkalmazott 

zománcok készítésének képessége. 

 

 

9. évfolyam 
 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: ELMÉLET 

Zománctechnikai ismeretek 

- a rekesz és filigránzománc készítéséhez szükséges anyagok, eljárások   

   megismerése: 

- azékszerzománc-kristály fajtái, tulajdonságai, 

- a csiszolás, polírozás szerepe, eszközei, műveletei, 

- a forrasztás eszközei, 

- a lemez és huzalhengerlés szerepe, fázisai. 

 

A filigránzománc készítés műveleti sorrendje: 

- tervezés, anyagelőkészítés, sodratok kialakítása, 

- az alaplemez előkészítése, 

- a zománcok előkészítése, 

- színpróba, zománckiválasztás, 

- a hátlap ellenzománcozása, 

- a filigránok beégetése az alapba, 

- a zománc beégetése után a filigránok pácolása esetleges patinázása. 

 

A képi megjelenítés eszkörendszere 

A rekesz és filigránzománc technika műfaji, stiláris követelményeit 

segítő vizuális ismeretek: 

- az ornamentika, 

- az ikon, 

- a népművészet, 

- a magyar népművészet formavilága, motívum és jelrendszere,   

   szimbolumteremtő ereje, 

- a naiv művészet. 

 

Az alkotást, kifejezést segítő zománcművészeti emlékek megismerése: 

- rekeszes, filigrán zománcos ékszerek, 

- görög bordázott zománcok, 

- bizánci ornamentális és rekeszzománcok, 

- bizánci zománcikonok, 

- a középkor és a mai magyar zománcművészet. 
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GYAKORLAT 

A megismert szaktörténeti és zománctechnológiai ismeretek 

alkalmazása a tervezésben és kivitelezésben. 

 

FELADATOK 

- Próbalapok, színminták készítése 

A zománckristállyal való zománcozás megtapasztalása, a különböző 

zománcfelrakási módok kipróbálása. 

Égetési variációk, technikai kísérletek. 

 

- Huzal vagy drótzománc tervezése, készítése 

A technika alkalmazásával egyszerű díszítő lemezkék készítése. 

 

- Bordázott zománc tervezése, készítése 

A gótikus mérműves ablakok mintájára bordázott zománckazettákkal 

doboztetők készítése. 

Díszítő zománcbetétek készítése bőr és nemez tárgyakra. 

A kazettás mennyezetek példájára történő motívumátírással, 

motívumrendszerrel dekoratív kis zománcalkotások késtítése. 

 

- Ékszergarnitúra tervezése, készítése 

Filligránzománc technikájának alkalmazása. 

A kialakított motívumrendszerrel kollekcióképzés. 

 

- Egyéni tervezésű rekeszzománc készítése 

A tapasztalatok felhasználásával ikon tervezése. 

A gondolat megjelenítés, a címadás fontossága. 

A népművészet formanyelvének felhasználása a tervezésben. 

Realisztikus vagy jelzésszerű felfogásban összefüggő képlemezekből 

a horoszkóp jegyeinek megalkotása. 

Az összeépítés, keretezés fontossága, megtervezése. 

 

Követelmény: 

Alapvető szaktörténeti és zománctechnológiai ismeretek. 

Rekesz és filigránzománc tervezési, kivitelezési ismeretek, képességek. 

 

 

 

10. évfolyam 
 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: ELMÉLET 

Zománctechnikai ismeretek 

A magyar sodronyzomác technika jellemzői: 

- virágmotívumokból kialakított ornamentika, 

- utólag felerősített díszítmény. 

Az erdélyi zománctechnika. 

Az azsúrzománc technika. 
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A képi megjelenítés, tervezés eszközrendszere. 

A műszaki rajz szerepe az elgondolások, tervek szabadkézi illetve 

szerkesztett megjelenítésében. 

Az alkotást, kifejezést segítő zománcművészeti emlékek megismerése: 

magyar gótikus sodronyzománc alkotások, erdélyi luminált zománcok,  

a századforduló magyar sodronyzománcos ékszerei, szecessziós 

zománcékszerek, tárgyak. 

 

GYAKORLAT 

Különböző kifejezési és díszítési céllal szerelhető sodronyzománc, vagy 

keretes zománcalkotások készítése. 

 

FELADATOK 

- Sodronyzománc készítése 

Saját tervezésű, tárgyakra szerelhető sodronyzománc lapocskák 

alkotása. 

Az adott vagy tervezett forma karakteréhez, anyagához, felületéhez, 

színéhez való illeszkedéssel a tárgy és díszítmény összhangjának 

megteremtése. 

 

- Fémdoboz fedelének díszítése kazettába illeszthető erdélyi 

zománccal 

A díszítő zománcbetét keretének kialakítása lemezfelhajtással vagy 

fémcsík felragasztással. A zománcbetét elkészítése, keretbe illesztése. 

 

- Technikai kísérletek 

Felületalakítás a zománc cseppszerű átfolyatásával. 

A zománcszínek összefogása rekeszekkel, keretekkel. 

 

- Gótikus rózsaablak mintájára rekeszekkel tagolt mérműves 

    azsúrzománc  alkotás tervezése 

Az ablak elemekre tagolása. Az elkészült részek összeforrasztása. 

 

- Szecessziós azsúrzománcok példájára zománcékszerek tervezése. 

A motívumok és színvilág kialakítása. 

 

- Figurális azsúrzománc tervezése, készítése transzparens és opál  

   zománccokkal 

A fűrészeléssel kialakított rögzítő-elválasztó lemezkék és a színes 

zománcfoltok egyensúlya, aránya, ritmusa. 

 

- A funkció, forma, díszítés összhangjára épülő azsúrzománc 

díszítésű  

  tárgy  tervezése műhelyrajzzal 

A funkció, forma, díszítés összhangjának kialakítása. 

 

Követelmény: 

Alapvető szaktörténeti és műszaki rajzi, tervezői ismeretek. 

Sodrony és azsúrzománc kivitelezési képesség. 
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3.4.6 SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK 

 
A, MŰVÉSZETTÖRTÉNET 

 
ALAPFOK 

 

3. évfolyam 

 
Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag:- Bevezetés  

A művészettörténet alapfogalmai. A művészet vizuális nyelve. 

A művészettörténet helye és szerepe a tudományok között. 

A képző- és iparművészet ágai, műfajai, jellemzői, kapcsolatuk, 

kölcsönhatásaik. 

 

- Őskor  

Az emberré válás folyamata. A művészet kezdetei. 

Használati és kultikus tárgyak, ékszerek. 

Plasztikák, idolok, állatszobrok. 

Barlang- és sziklarajzok, festmények. A megalitikus kultúra emlékei. 

 

- Mezopotámia  

A folyamközi birodalmak. Sumerek, akkádok, babiloniak, asszírok, 

perzsák. 

 

 

- Egyiptom  

Az egyiptomi társadalom. Világkép, hitvilág. 

Az egyiptomi kultúra időrendi áttekintése. 

Az egyiptomi művészet konvenciói, stílusai, korszakai. 

- A Kínai Birodalom 

A nagy dinasztiák időrendi áttekintése. Festészet, tájképfestés, 

kalligráfia. 

A Kínai Birodalom kultúrája: edények, plasztikák.  

- Japán művészete 

A természet erőinek és az ősöknek tisztelete, sintoizmus. 

Kínai befolyás, a buddhizmus elterjedése. Teaszertartás, virágrendezés, 

tusfestészet. 

 

- India müvészete 

Indiai kultúrák, birodalmak áttekintése. A hinduista hitvilág és kultúra. 

A buddhizmus eszmerendszer, elterjedése. 

- Afrika művészete 

Ősi birodalmak Fekete-Afrikában. A kultúrák sokfélesége. 

Az afrikai maszkok, mágia, ősök kultusza. Plasztika, bronzszobrászat. 
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- Kréta és Mükéné 

A minoszi kultúra: építészet, festészet, plasztika. 

 

- Görög művészet 

A görög kultúra nagy korszakainak áttekintése. 

A városállamok és a társadalom felépítése. 

Szellemiség, hitvilág, mitológia, tudományok, filozófia. 

Az építészet új nyelvezete, oszloprendek. 

A szobrászat nagy korszakai. Festészet, vázafestészet. 

 

- A hellenizmus kora 

Új kulturális áramlatok és a klasszikus hellén kultúra kapcsolata. 

 

Követelmény: 

A tanuló ismerje a művészettörténet fogalmát a képzőművészeti ágakat 

és műfajokat. 

Legyen képes a vizuális nyelv alapelemeinek használatára, néhány 

tanult műalkotás felismerésére. 

 

 

4. évfolyam 

 
Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag:- Az etruszkok 

A római kultúra kezdetei, görög hatások. 

Az etruszk hitvilág, kultuszhelyek, sírépítmények. 

- Római művészet 

Róma kialakulása, felemelkedése és hanyatlása. 

Új építészeti vívmányok, szerkezetek, épülettípusok. Szobrászat. 

Falfestmények, a jellegzetes római stílus kialakulása. 

- Késő római és-bizánci művészet 

A kereszténység eszmevilága, elterjedése. 

A latin ókereszténység a görög bizánci építészet legtöbb jellemzői, 

sajátosságai. 

A mozaikművészet. Kereszténység és az állam. Egyházi táblakép 

festészet, ikonok. 

 

- A népvándorlás korának művészete 

A római birodalom bukása. A nomád népek életmódja, hitvilága. 

A honfoglaló magyarok művészete. 

A Karoling Birodalom művészete. 

- Az Iszlám Birodalom művészete 

Az iszlám kialakulása, felemelkedése, elterjedése. 

Az iszlám építészet főbb épülettípusai, stílusjegyei. 

A kalligráfia az iszlám művészetben 
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- A román kor művészete 

A romai katolikus egyház szerepe a kultúrában. 

Szerzetesek, zarándokok, kolostorok. Az egyházi építészet 

sokszínűsége.  

A kereszténység képi nyelve.  

 

- A gótika 

Gótikus építészet. Üvegablakok, gótikus szobrászat. 

Az egyház megújhodása. 

A gótika sokszínűsége Európa országaiban. 

 

Követelmény: 

A tanuló ismerje az építészet, a festészet, a szobrászat és a grafika 

műfaji sajátosságait. 

Legyen képes a műalkotásokról vélemény formálására és 

megfogalmazására; a látott műalkotások egy részének felismerésére, 

megnevezésére. 

 

 

 

5. évfolyam 

 
Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag:- A reneszánsz előzményei - trecento  

Művészet az itáliai városállamokban. 

A szellemi megújulás első jelei. Vallási és világi építészet. 

A plasztika és festészet az új igények szolgálatában. Új stílus születése. 

- A korai reneszánsz - quattrocento  

Új keresztény művészet. Vallási hagyomány és antik kultúra. 

A művészet és a természettudományok viszonya Művészet és 

humanizmus. 

- Az érett reneszánsz - cinquecento  

Az itáliai udvarok és az antik világ. A pápaság és a művészetek. 

A reneszánsz művészet Itálián kívül.  A reneszánsz alkonya – 

manierizmus. 

A manierizmus fogalma, jellemző stílusjegyei. 

A manierizmus Itáliában, Spanyolországban és a Németalföldön. 

- A barokk művészet 

A katolikus egyház diadala. 

Az új szellemiség hatása az egyházi építészetre, festészetre, 

szobrászatra. 

Európa világi építészete a királyi udvarokban. 

A barokk festészet Itáliában, Spanyolországban. A holland festészet 

aranykora. 

Új témák, új megrendelők, új műfajok, portré, tájkép, életkép, 

csendélet. 
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- A rokokó művészete 

Művészi érzékenység, frivolitás, elegancia. A rokokó is a vallásos 

művészet. 

A rokokó portréművészete.  

- A klasszicizmus 

Új művészet az antik világ bűvöletében. 

A klasszicizmus építészetének, szobrászatának, festészetének 

áttekintése.  

- A romantika 

A romantika az irodalomban, a filozófiában, a zenében. A romantika 

Európa országaiban. 

- A realizmus 

Valóságfeltárás, társadalomkritika. A realista portréművészet és 

tájképfestészet. 

 

Követelmény: 

A tanuló ismerje az alkotás létrejöttének folyamatát a látható világtól a 

művészi tükrözésig. 

Legyen képes stílusjegyek felismerésére műalkotások és tárgyak 

alapján; a tanult művészti technikák felismerésére, megkülönböztetésére 

műalkotásokon. 

 

 

6. évfolyam 

 
Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag:- Az impresszionizmus 

Új utak, új művészi szabadság. 

Szemléleti forradalom a modern festészet történetében. 

Pillanatnyi benyomások, érzések, hangulatok. 

- Posztimpresszionizmus 

Pointillizmus. Az ösztönök felszabadítása. A belső lényeg megragadása. 

- A századforduló építészete és képzőművészete 

Ipari forradalom: új igények, új anyaguk, új építészeti feladatok. 

A historizmus, akadémizmus, eklektika. 

Szecesszió. Szembefordulás, szakítás az akadémizmus világával  

 

- A XX.  század első fele 

Expresszionizmus. A primitív művészet felfedezése. A fauvizmus. 

Kubizmus. A látvány felbontása mértani alapformákra. Autonóm 

képalkotás. Újítások az építészetben. 

Futurizmus. Gépek kultusza. Mozgás, dinamizmus. 

Absztrakt művészet. 

Megszületik a nem ábrázoló, nem tárgyi és nem figurális művészet. 
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- Művészet a két világháború között 

Konstruktivizmus. Geometrikus alakzatok síkon és térben. 

Dadaizmus. A konceptuális művészet előfutára. 

Szürrealizmus. A belső felszabadítása, automatizmus. Bauhaus.  

 

- Művészet 1945-tól napjainkig 

A modemség megújhodása Absztrakt expresszionizmus. Felfokozott 

érzelmi hatások. Tasizmus, akciófestészet. Pop art. Hiperrealizmus. Op-

art, kinetikus művészet. 

Tiszta optikai határok, tiszta szerkezetek - mozgás, fényeffektusok. 

Napjaink művészete - kortárs művészet. 

Land art - body art - performance - happening - totális művészet… 

Az építészet új útjai. 

A posztmodem változatai. 

 

Követelmény: 

A tanuló ismerje a nagy művészettörténeti korok stílusjegyeit, 

legfontosabb alkotóit és alkotásait. 

Legyen képes műalkotások önálló elemzésére, néhány alkotás 

összehasonlítására.  

 

 

TOVÁBBKÉPZŐ 

 

7. évfolyam 

 
Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag:- Primitív művészet egykor és ma 

Afrika. Ausztrália, Óceánia, Amazónia törzsi művészete. 

Észak-, Közép- és Dél-Amerika indián kuhúrái. 

Hilvilág, slílusok, szertartások, testfestés, tetoválás. 

- A primitív művészet hatása a magas művészetre 

A XX. századi izmusok és az ősművészet, illetve primitív művészet. 

A primitív kultúrák és napjaink művészete. 

- Népművészet 

A népművészet fogalma, megközelítése. 

Hagyomámy, életmód, szokások, zene, tánc, viselet, tárgyak. 

A népművészet tárgyi emlékei Magyarországon. 

Életmódváltás és népművészet. A népművészet napjainkban.  

- A városi folklór 

Az ipari forradalom és a fogyasztói társadalom hatása a klasszikus 

népművészetre. 

Új ételforma, új anyagok, új műfajok a városi folklórban. Graffitik, 

tetoválás. 

A szubkultúrák művészete. 
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- A naiv művészet 

A magas művészet és a naiv művészet viszonya. 

Utak a népművészetből a naiv művészet felé. 

 

 

Követelmény: 

A tanuló ismerje a népművészet fogalmát, főbb területeit. 

Legyen képes összefüggéseket felismerni, értelmezni különböző korok 

művészete, valamint életmód és művészet között. 

Legyen képes a megismert műalkotások összehasonlító elemzésére. 

 

 

 

8. évfolyam 

 
Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag:- A görög művészet gyökerei  

Előzmények - a minoszi kultúra. 

Hatások - a hellén kultúra kialakulásának körülményei, okai. 

 

- Az archaikus, a klasszikus a hellenisztikus művészet  

Hasonlóságok-különbözőségek. Kölcsönhatások, egymásra épülés. 

A hellén kultúra hatásai Itáliától az Indusig. 

 Helyi sajátosságok, új kulturális áramlatok. 

 

- Etruszk művészet 

Híd a görög és a római művészet között. Görög hagyományok. 

A római kultúra kezdetei. 

 

- Római művészet 

Görög, etruszk hatások. 

Görög emlékek, görög mesterek Itáliában. Másolatok, műgyűjtés. 

A klasszikus római művészet hatása a barbár kultúrákra. 

Róma hatása a bizánci művészetre. 

Róma hatása a korai keresztény művészetre. 

 

- A reneszánsz, mint az antikvilág újjászületése  

Ásatások, tárgyi emlékek. Antik eszmények, formák és kánonok. 

Művészet és humanizmus. 

 

- A klasszicizmus 

Utazások, rajzok, metszetek. Gyűjtemények, múzeumok. 

Az antikvitás, mint a klasszicizmus alapja. 

Az antikvitás a magas művészetben és a hétköznapokban. 

 

- Az antik hagyományok hatása a XX. századi művészetre 

A klasszicizmus és a szocialista realista építészet és művészet. 

Az antik kultúra hatása napjainkban. 
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Követelmény: 

A tanuló ismerje a műalkotások létrejöttének történelmi, szellemi 

hátterét.  

Legyen képes felismerni a művészet állandóságát és korról-korra 

változó jellegét. Legyen képes műalkotások meghatározására 

stílusjegyek alapján. 

 

9. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag:- Egyiptom hiedelemvilága, életmódja, kultúrája és művészete 

Sokistenhit. Az élet folytatása a túlvilágon. 

 

- Mezopotámia művészete 

Sumer és akhád művészet és hitvilág. 

Babiloni és asszír művészet és hitvilág. 

 

- Az iszlám művészete 

Az iszlám vallás, világmagyarázat és életszemlélet, művészet. 

Az iszlám gondolatvilág – a távol-keleti bölcselet és a nyugati 

eszmerendszer 

összehasonlítása. 

 

- Az ókori és a klasszikus India kultúrája és művészete 

A buddhizmus, hinduizmus és a művészet. 

 

- Kína művészete 

Tibet és Kína hiedelemvilága, kultúrája és művészete. 

 

- Japán művészet 

A sintoizmus és a művészet. 

 

- Zsidó művészet 

A zsidó hiedelemvilág, életmód, kultúra és művészet. 

 

- A keresztény Európa a román kor idején 

A kereszténység és a hatalom. Hódítások és keresztes hadjáratok. 

 

- A keresztény Európa a gótika idején 

A gótika virágzása és az egyház. 

 

- A reformáció hatása a művészetre 

Új eszmék hatása az életmódra, kultúrára. 

 

- A katolikus egyház diadala 

A barokk. Az ellenreformáció hatása a művészetre. 

 

- Keresztény szellemiségű művészet a barokktól napjainkig 

Hittérítés és művészet. Kortárs keresztény művészet. 
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- A felvilágosodás művészete 

 

- Ideológiák napjaink művészetében. 

 

Követelmény: 

A tanuló ismerje meg más népek kultúráját, világnézetét és művészetét. 

 

 

 

 

10. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag:- A realizmustól az impresszionizmusig 

Az uralkodó ízlés és a pillanatnyi benyomásokat rögzítő új 

valóságfelfogás ellentéte. 

 

- Az impresszionizmustól a fauvizmusig 

A művészet és a nyilvánosság újfajta kapcsolata. 

Egyéni stílus, expresszív motívumhasználat. 

 

- Az építészet és az ipari forradalom 

Az új építészeti feladatok kihívása és az erre adott válaszok. 

 

- A szecesszió 

Nyílt szembenállás, szakítás az akadémizmus felfogásával. 

 

- Az avantgarde irányzatai és a hivatalos művészet 

A hagyománytisztelő és az úttörő művészet viszonya. 

 

- Művészet és társadalom 

Művészet és politika. Tiltott, tűrt, támogatott művészet. 

Művészet a rendszerváltás után. 

 

- Művészet és kommunikáció 

Művészet és a közönség. Művészet és üzlet. A giccs fogalma. 

 

- Kortárs művészet 

Az akadémikus iskolázottság és az autodidakta művész. 

Mesterségbeli tudás és eszköztelen művészet. 

Totális művészet, „mindenki művész”. 

Művészet és élet. 

 

Követelmény:  

A tanuló ismerje a művészettörténeti korszakok és a kortárs művészet 

gyökereit. 
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B, NÉPMŰVÉSZET 

 

ALAPFOK 

 

5. évfolyam 

 
Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag:- Általános tudnivalók 

A néprajz fogalma. A néprajz kutatásának tárgya. Múlt és jelen 

egymásra épülése. Egyén, közösség, nép, nemzet meghatározása. 

A népi kultúra és a nemzeti kultúra körvonalazása. 

A hagyomány, a hagyományozódás kérdéskörének vizsgálata. 

Az egyén és a közösség viszonya, a hagyományokba való 

belenevelődés folyamata. A közösség rétegződése: a család, nagycsalád, 

etnikum.  

A köröség működése, munkamegosztása, a közösségi értékrend.  

- Népszokások 

Hétköznapok és ünnepek. A szokások helye, szerepe a népéletben. 

Jeles napok. A természet jelenségeinek, változásainak, periodicitásának 

megfigyelése.  

Ősi természetünnepek - a természet éledése, napfordulók, álmeneti 

időszakok.  

Az ünnepek egyházi és bibliai héttere. 

Karácsonyi ünnepkör. Húsvéti ünnepkör. Pünkösdi ünnepkör. 

A jeles napokhoz kapcsolódó népköltészeti alkotások, dramatikus 

jelenetek, hiedelmek, mágikus tevékenységek. 

Az ember életének fordulói. Életút a közösségen át. 

 

- Népköltészet, néphit 

Valóság és fantázia, racionális és irracionális együttélése. 

A globális világ megjelenése. Az ember és a természet viszonya. 

A természet erői, jelenségei a népköltészetben.  

Az egyén és a társadalom viszonyának megnyilvánulásai a 

népköltészeti alkotásokban. 

A vágyak világa - a mese. A népmesék szereplői, az általuk képviselt 

erkölcsi tanalmuk. A mese világképe. Fantázialények és 

megszemélyesítések.  

Népmondák: valóságra épülés, magyarázatkeresés.  

Eredetmondák, természeti jelenségek magyarázatai. 

Természet, társadalom, emberi sorsok a népdalokban. 

A természetfeletti erők és befolyásuk az ember életére. A mágia és a 

mágikus tevékenységek (pl.: jóslások, varázslások), helyük a 

mindennapi életben. 

 

 

Követelmény: 
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A tanulóban alakuljon ki a téma iránti nyitottság. Rendelkezzen 

ismeretekkel a népköltészeti alkotásokról, a népi hitvilágról, 

világképről. 

Ismerje a karácsonyi, húsvéti, pünkösdi ünnepkör alapjait, fontosabb 

jeles napjait, az emberélet fordulóinak néhány szokását. 

 

 

6. évfolyam 

 
Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag:- Népi gazdálkodás 

Alapvető szükségletek kielégítése - zsákmányolás, gazdálkodás.  

Felesleg nélküli termelés, a "minden hasznosításának" elve.  

A természeti környezet hatása a gazdá1kodásra. A társadalmi 

viszonyok, a technikai, technológiai fejlődés befolyásoló szerepe. A 

hagyományos és a mai gazdálkodás.  

A munka szerepe a társadalomban, a paraszti közösségben, a közösségi 

értékrend kialakulásában. A közösség munkamegosztása -férfi és női 

munkák  

Gyermekjátékok a felnőttkori szerepekhez kapcsolódóan  

Természetközeli, természet harmonikus életmód, népi természetismeret 

Földművelés: gabona - élet.  

A földművelés fontosabb területei, munkafolyamatai. 

Állattartás: az állattartás fajtái, munkafolyamatai. A pásztorkolás. 

A gazdálkodáshoz, munkaalkalmakhoz kapcsolódó népköltészeti 

alkotások, népszokások (pl.: aratóbál), jeles napok (pl.: Szent György 

nap), hiedelmek, mágikus tevékenységek (pl.: termés-, 

termékenységvarázslások, időjárásjóslások) 

 

- A hagyományos tárgyalkotás 

Az ember tárgykészítő tevékenysége, a tárgykészítős szerepe, területei. 

A tárgykészítés szempontjai: a funkció elsődlegessége, a funkció - 

forma -díszítés harmóniája. Használati tárgyak, ajándéktárgyak.  

 

Követelmény: 

A tanuló rendelkezzen ismeretekkel a hagyományos gazdákodás 

formáiról, a népi építészet jellemzőiről, a hagyományos tárgyalkotás 

szempontjairól, területeiről. Ismerjen a gazdálkodáshoz, építészethez, 

tárgykészítéshez fűződő hagyományokat.  
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7. évfolyam 

 
Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag.- A népművészet 

A népművészet fogalma. Kollektív művészet, a hagyományos értékrend 

hatása. 

A tárgyalkotás természeti, társadalmi, gazdasági meghatározói.  

A népművészet motívumrendszere - geometrikus és természetes 

motívumok. 

Stilizált és naturális ábrázolás. A motívumok jelfunkciója, hozzájuk 

kapcsolandó szokás- és hiedelemelemek. Mintaelrendezés, kompozíció. 

Színhasználat. 

A népművészet korszakai - a régi, új és legújabb stílus alapvető 

jellemzői.  

- Famunkák 

 A famunkák kialakulása, története, elterjedése.  

A fa felhasználási területei. A fa, megmunkálási és díszítési technikái. 

A bútorkészítés. A bútorok kialakulása fejlődése, fajtái. Készítési és 

díszítési eljárások, jellemző motívumrendszer és színhasználat. 

A fához, a famunkákhoz kapcsolódó népköltészeti alkotások, szokások, 

hiedelmek. 

A fából készült tárgyak esztétikuma. A fa a jelen tárgykultúrájában. 

 

- Népi kerámia 

A fazekasság kialakulása, története. 

A kerámiakészítés munkafolyamata, formázási és díszítési technikák. 

Az anyagminőség meghatározó szerepe - fazekasok, korsósok, tálasok.  

A kerámia funkciói, helyük a lakásban, a mindennapi életben.  

Nöi és férfi tulajdonban lévő kerámiák. 

A fazekas termékek, mint a hagyomány tárgyai - hozzájuk fűződő 

népköltészeti alkotások, szokások, hiedelmek. 

Fő kerámiakészítő központok. Kerámia a mai lakáskultúrában.  

- Egyéb kézműves tevékenységek 

Vessző-, sás-, gyékény- és háncsmunkák. A készített tárgyak köre, 

szerepük a mindennapi életben. Bőrmunkák. A bőr felhasználási 

területei. 

Bőrműves mesterségek. Szűcsmunkák 

Mézes bábosság. A mézesbábok szerepe. Mintaformák. Tojásfestés. 

Tojásfestés. A tojás, mint szimbólum. Hozzá kapcsolódó hiedelmek, 

felhasználása a szokásokban.  

 

Követelmény: 

A tanuló rendelkezzen ismeretekkel a népművészet mibenlétéről, 

motívumrendszeréről, korszakairól, a famunkák és a népi kerámia 

jellemzőiről, alkalmazási területeiről.  
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Ismerjen a bemutatott tárgyalkotási körökhöz kapcsolódó 

hagyományokat.  

Legyen jártas a tárgyelemzésben, a népi tárgykultúra és a saját tárgyi 

környezetének megfigyelésében. 

 

 

8. évfolyam 

 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag:- Népi textíliák 

A szövés - fonás kialakulása, története.  

A szövés - fonás anyagai, eszközei, munkafolyamatuk.  

A szövés mintakincse - technikához igazodó stilizálás. 

A szőttesek felhasználási területei. 

A fonó szerepe a népéletben, gazdag népköltészete, szokásrendszere. 

A népi hímzések. A hímzés anyagai, fontosabb öltéstípusai, színvilága, 

motívumkincse, mintaszerkesztések. A hímzések alkalmazási területei. 

A kékfestés. A kékfestés munkafolyamata, motívumkincse.  

Felhasználása a viseletben, a lakástextíliákban. A textíliák esztétikuma. 

- Népviselet  

A népviselet fogalma, megoszlása. A viselet, mint jelrendszer. 

A viseletet ért hatások. Divatjelenségek. Öltözködési kultúra 

napjainkban.  

Esztétikum a viseletben. 

- Tájegységek népművészete 

A népi kultúra táji tagolása. Az egyes tájegységek természetföldrajzi 

adottságai, az ott élő emberek életmódja. A táj jellegzetes népművészete 

tárgykultúrája, motívumrendszere. 

A táj szellemi kultúrájának érdekességei. A közösségbe tartozás 

kifejeződése. 

Dunántúl, Alföld, Felföld, Erdély fontosabb tájegységei. 

A saját tájegység népművészetének kiemelt vizsgálata. Irányított 

gyűjtőmunkák 

- A népművészet továbbélése 

A népi iparművészet kialakulása a városi igények figyelembevételével.  

A természetes anyagokból készült termékek előtérbe helyezése. 

Hagyományos és hagyományt követő tárgyak a környezetben, a 

lakáskultúrában.  

Öncélú és funkcióval rendelkező tárgyak a tárgyi környezetben. 

 

Követelmény: 

A tanuló rendelkezzen ismeretekkel a népi textíliák és a népviselet 

jellemzőiről, a magyar nyelvterület fontosabb tájegységeiről, valamint 

szerezzen alapvető ismereteket saját tájegysége népművészetéről. 

Legyen jártas a tárgyelemzésekben és az irányított gyűjtőmunkák 

végzésében. Fedezze fel a múlt örökségének jelentőségét saját életében 
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3.5 SZÍNMŰVÉSZET 

 

3.5.1 SZÍNJÁTÉK TANSZAK FŐTÁRGYAI: 

  DRÁMAJÁTÉK 
 

ELŐKÉPZŐ 1-2. évfolyam 

 
Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag:- Bemelegítő mozgásos játékok  

Versenyjátékok, körjátékok, népi játékok, népi kiszámolók és 

fogócskajátékok. 

 

- Beszédgyakorlatok  

Beszédre késztető, beszéltető, gondolkodtató játékok. 

Mozgásos és szöveges játékok összekapcsolása. 

 

- Érzékelő játékok 

Színek, formák, illatok, ízek felismerése megkülönböztetése. 

Színkompozíciók összehasonlítása. 

Az érzékszervek által keltett érzetek megfogalmazás. 

Tájékozódás hangok segítségével tapintással és szaglással. 

 

- Ritmusgyakorlatok  

Szöveges és mozgásos ritmusjátékok. Tempótartás. 

Járások, futások, ugrások térbeli fordulattal. 

Ritmushangszerekkel történő irányítás. 

 

- Memória és koncentrációfejlesztő játékok 

Mozgásos és szöveges figyelemfejlesztő játékok. 

Mondókák, kiszámolók, találós kérdések. 

 

- Utánzó játékok 

Mozgások és helyzetek tükörképe. Hangok utánzása. 

Tevékenységek, állatok mozgásának utánzása. 

 

- Szerepjátékok, szabályjátékok  
Vetélkedő, énekes, táncos, mozgásos játékok. 

Népi gyermekjátékok. 

 

- Csoportos improvizációs játékok 

Játékkal, mozgással kísérhető versek, mesék. 

Mozgásos, manipulációs, verbális gyakorlójáték. 

 

- Egyszerű bábok készítése 

Kézügyesítő játékok. Kreatív játékok színekkel, formákkal. 
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Követelmény: 

Az előképző elvégzését követően a tanulók legyenek képesek: 

-különböző ritmusok érzékelésére, a csoportos ritmusjátékokban való 

 aktív részvételre, 

-önálló verbális és mozgásos kifejezésre, 

-mesék, történetek kezdetének és végének felismerésére, a főhős és a      

 szereplőik tulajdonságainak felsorolására, 

-egyszerű bábok készítésére, használatára, 

-a szerepjátékokban, csoportos improvizációkban való részvételre, 

-legalább két vers vagy meserészlet önállá elmondására. 

 

Ismerjék: 

-a ritmus fogalmát, 

 a főhős és a szereplők közi különbséget, 

-a cselekmény-mesélés kritériumait, 

-a csoportos improvizációkban és szerepjátékokban való élményt, 

-egyszerű bábok készítésének módját, használatát. 

 

 

ALAPFOK  

 

1. évfolyam 

 
Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

- Dramatikus játékok 

Szituációs játékok szó, mondat megadásával. 

Egyéni és csoportos improvizációk zenére. 

 

- Bemelegítő játékok 

Érzékelést fejlesztő, kapcsolatteremtő, bizalomjátékok játékok. 

Versenyjátékok, ügyességi játékok. 

Lazító és feszítő gyakorlatok. 

 

- Fantázia játékok  

Játék elképzelt tárgyakkal, személyekkel. 

Játék elképzelt és valóságos helyzetek megjelenítésével. 

Játék különböző hangulatot (érzelem) felidéző gesztusok, motívumok 

alapján. 

 

- Ritmus, mozgás és beszédgyakorlatokkal kombinált koncentrációs  

   és memória gyakorlatok 

Versenyjátékok, csapatjátékok. 

Gyermekversek és mondókák mondása ritmus és mozgásváltással. 

Térkihasználó, térkitöltő, térérzékelő gyakorlatok. 

Ritmikus, mozgással, és szöveggel összekapcsolt gyakorlatok.  
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- Egyszerű maszkok készítése 

Rajzolás, festés, érzelmek kifejezése színekkel. 

Agyagozás, érzelmek kifejezése formákkal. 

 

Követelmények: 

- A tanulók az alapfok 1 évfolyamának elvégzését követően legyenek 

képesek: 

Az érzékszervi finomításokkal elértén készségük birtokában egyszerű 

képzettársításra. Egy verses mese dramatikus feldolgozásában. 

A képzettársítással felidézett emlékek érzelmi jellegű megközelítésére. 

A felidézett érzelmek verbális és mozgásos kifejezésére. 

A tanult mozgáselemek, csoportos mozgásformák kreatív 

összekapcsolására. 

Az adott tér használatára és az abban való tájékozódásra. 

A helyszín fogalmának alkalmazására, jelentőségének felismerésére. 

 

- Ismerjék:  

Az emlék fogalmát. A tér és a helyszín fogalmát. 

Az érzelmek non-verbális és verbális kifejezésének jellemzőit. 

A figyelem-összpontosítás jelentőségét. 

Verses mesék dramatikus feldolgozásának módjait. 

Az érzelmek vizuális megjelenítésének módjait. 

 

 

2. évfolyam 
 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag:- Koncentrációs és mozgáskoordinációs gyakorlatok  

Mozgásos, szöveges, relaxációs és tükörgyakorlatok. 

Megfigyelésre és utánzásra ösztönző gyakorlatok.  

Szólánc játékok. Érzékszervekkel kapcsolatos játékok. 

 

- Beszéd- és mozgásgyakorlatok 

Szoborgyakorlatok. Különböző mozgásos jeleneteket ábrázoló 

képzőművészeti alkotások megfigyelése. 

 

- Dramatizálás  

A szerkezet érzékeltetése: főhős, szereplők, kezdet és vég. Versek, 

mesék elemzése.  

 

- Kapcsolatteremtő és bizalomgyakorlatok 

Érintéssel, hanggal, szemkontaktussal, kézfogással „vakvezető” játékok. 

 

- Improvizációs játékok 

Szituációs játékok: képzőművészeti a1kotások, befejezetlen történetek 

alapján. 

Hétköznapi élethelyzetek felidézése mozgással, beszéddel. 

. 
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Követelmény: 

- A tanulók az alapfok 2. évfolyamának elvégzését követően 

  legyenek  
Tiszta és kifejező verbális megnyilatkozásokra. 

Aktív és kreatív szerepjátékra és dramatizálásra. 

Nagyobb terjedelmű vers pontos, tiszta, érthető elmondására. 

A figyelem tudatos összpontosítására. 

A társak, önmaguk és a felnőttek világának aktív és érzékeny 

megfigyelésére. 

- Ismerjék  

A figyelem-összpontosítás alapszabályait. 

A tiszta, érthető beszéd szabályait. 

Az önmegfigyelés és megfigyelés szabályait. 

A szerepjáték szabályait. 

A szereplők jellemzését segítő technikákat. 

 

 

 

3. évfolyam 
 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag- Improvizációs játékok  

Látott vagy hallott történetek feszültség teli jeleneteinek felidézése 

kiscsoportos improvizációkban. 

Szituációs játékok hangeffektusokra, vázlat megadásával, a valódi 

érzelmek kimondásának megtiltásával. Feszültség teli hétköznapi 

helyzetek megjelenítése és értelmezése. 

 

- Kapcsolatteremtő és kommunikációs játékok 

Érzelmi állapotok kifejezése és üzenetek küldése gesztusokkal, 

testtartással. 

Az arc, tekintet, gesztusok kifejező képességét fejlesztő játékok, 

gyakorlatok. 

 

- Interakciós játékok 

Távolság megtartását célzó játékok. Tükörjátékok. 

 

- Térjátékok különböző anyagokkal, kreatív térhasználattal 

Textíliák megkülönböztetése tapintásra, színre, formára, esésre. 

Folyosók, irányok, szerkezetek. 

Térplasztikák kialakítása formákkal, színekkel. 

 

 

Követelmények: 

- A tanulók az alapfok 3. évfolyamának elvégzését követően  

  legyenek képesek  

Aktív részvételre különböző élethelyzeteket feldolgozó 

improvizációkban.  
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A szavak nélküli közlések különböző élethelyzetekben való 

felismerésére. 

A non-verbális kommunikációs csatornák használatára. 

Feszültségteremtő drámai jelenetek létrehozására. 

 

- Ismerjék  

A szavak nélküli közlések jelentőségét különböző élethelyzetekben. 

Az empátia, az együtt érző beleélés fogalmát, élményét. 

A non-verbális kommunikációs csatornák működési mechanizmusit. 

A feszültség fogalmát, jelentőségét. 

A belső feszültség élményét, szerepét a drámai történésekben. 

 

 

 

 

4. évfolyam 
 

Óraszám heti: 2 óra 

 

Tananyag: - Drámarészletek, balladák 

Az epikus műben nem szereplő háttér történések kitalálása és 

dramatikus formában való megjelenítése. 

Balladák egyes történeteinek dramatikus formában való megjelenítése. 

 

- Beszéd- és mozgásgyakorlatokon alapuló improvizációs játékok 

Életjátékok, szerepjátékok megadott témára. 

Monológok különböző élethelyzetekben. 

Hétköznapi szituációkat feldolgozó páros jelenetek. 

 

Követelmények: 

- A tanulók az alapfok 4. évfolyam elvégzését követően legyenek  

képesek  

Pontos és hiteles szóbeli és nem szóbeli önkifejezésre. 

Drámai szövegek konfliktusainak elemzésére. 

Egy-egy élethelyzet kritikus és önkritikus elemzésére. 

Kreatív részvételre különböző élethelyzeteket feldolgozó 

improvizációkban. 

 

- Ismerjék  

Egy-egy drámai szöveg többféle értelmezését. A tér kreatív használatát. 

A konfliktust, mint a drámai cselekmény egyik mozgatórugóját. 

Szóbeli és nem szóbeli kifejezési formák pontos, hiteles, együttes 

használatát. 

 

 

5. évfolyam 

 
Óraszám: heti 2 óra 
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Tananyag:- Beszéd- és mozgásgyakorlatok 

Érzelem kifejező hangbéli és gesztusnyelvi eszközöket fejlesztő 

gyakorlatok. Figurateremtő hang- és artikulációs gyakorlatok. 

Fizikai koncentrációt testtudatot fejlesztő gyakorlatok.  

Csoportos együttműködést igénylő mozgásgyakorlatok. 

 

- Fantáziajátékok 

Kevéssé ismert irodalmi művek folytatása, befejezése. 

Irodalmi művek „új címe”. 

Szimbolikus tárgyak használata. 

Tárgyak nem rendeltetésszerű alkalmazása. 

Képzőművészeti alkotások "előzménye". 

 

- Improvizációs gyakorlatok 

Zenés etűdök (indulatok, hangulatok, érzelmek megadásával).  

Rögtönzések ellentétek megadásával. 

Versek hangulatára indulati tartalmára épülő improvizációk. 

Drámarészletek mögöttes tartalmának kibontásával. 

Szimbolikus mozgásokból építkező improvizációk. 

 

Követelmények: 

- A tanulók az alapfok 5. évfolyamának elvégzését követően  

  legyenek képesek 

Egy-egy drámai szövegmozgásban és szóban való megjelenítésére. 

A szimbólumok keresésére, kreatív alkalmazására. 

Az ellentétek jelentést hangsúlyozó és jelentésteremtő alkalmazására. 

Az érzelmi emlékek felszínre hozására. 

Az empátiás készségből adódó érzelmek és gondolatok közötti 

kapcsolat felismerésére. 

- Ismerjék  

A szimbólum és kontraszt fogatmát, kreatív alkalmazását.  

Az érzelmi emlékek felszínre hozásának módját. 

A felszínre hozott érzelmek keltette gesztusok, mimikák, mozgássorok 

rögzítését és kreatív alkalmazását. 

Az empátiás készségből fakadó gondolatok és érzések közötti 

kapcsolatot. 

 

 

6. évfolyam 

 
Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag:- A drámai konvenciók színjátékos és színpadi alkalmazása 

Különböző drámai konvenciók alkalmazása az improvizációk és egy 

adott színdarab megjelenítésének előkészítésében, és a szerepépítés 

folyamatában. 

 

- Alapvető színpadi-színházi konvenciók 

A különböző színházi konvenciók színjátékos alkalmazása. 
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Az egyes színházi térformákból következő, a színésszel szembeni 

elvárások. 

- Összetettebb színpadi improvizációk 

Rögtönzések érzelmi állapotok, stílusok, szövegek megadásával. 

A rögtönzött drámarészletek alapján az érzelmi állapot 

megnyilvánulása. 

 

Követelmények: 

 

- A tanulók az alapfok 6. évfolyamának elvégzését követően 

                                legyenek képesek: 
Alkotó és eredeti módon hasznosítania előző években tanultakat. 

Kiválasztani a legmegfelelőbb munkaformát az adott gondolat, érzelem 

erősítése érdekében. 

Egy adott mű színpadi feldolgozásának előkészítésében. 

A megismert munkaformákban felismerni a színházi alkalmazhatóságot. 

  

- Ismerjék  

A munkaformák színházi alkalmazhatóságát, a színpadi 

improvizációban rejlő lehetőségeket.  

Egy-egy munkaforma tudatos alkalmazását és kiválasztását. 

 

 

 

TOVÁBBKÉPZŐ 

   

SZÍNJÁTÉK 
 

7. évfolyam 
 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: -A színház 

A tér különböző zónái. 

Színpadtípusok tere és használata, a pódium. 

Színpadi fények típusai – a fény térkiemelő és térhatároló szerepe. 

Színház nyitott és zárt térben (osztályterem, szabadtér). 

 

- A színész 

Önismereti játékok (pl. Névjegy: Mi lenne, ha...). 

Spontán improvizációk egyéni munkában, a improvizáció szabályainak 

betartásával. 

Spontán improvizációk páros munkában, az improvizáció szabályainak 

betartásával. 

Saját élethelyzetek megjelenítése. 

Etűdök: szöveg nélkül, egyéni és páros munkában, megadott szövegre 

és kötött szabályokra. 

Etűdök félelmekre, konfliktusos élethelyzetekre. 
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- A darab 

A jelenetindítása, tetőpontja, lezárása. 

A köznapi párbeszédtől a drámai dialógusig. 

A köznapi nyelvtől az irodalmi értékekig. 

Az idő kezelése. 

 Etűdsorozatok szerkesztési elve. 

 

- A közönség 

A színjáték eredete, 

A színész és a néző viszonya a múltban és napjainkban, 

A közönség összetétele régen és ma, 

Az előadás és a közönség szervezése régen és ma. 

 

- Ajánlott műfajok, művek: 

Életjáték,  

Vers,  

Kispróza, 

Epikus vagy drámai elemekből felépülő oratórium, 

Drámák a mindennapokban. 

 

Követelmény: 

- A valóságtól a színpadig 

Ezen az évfolyamon a tanulók személyiségének fejlesztése, képességeik 

adta lehetőségeik felismerése, a körülöttük lévő világ és a másik ember 

megfigyelése jelentheti a munka elő szakaszát. Az eddig elsajátított 

technikai kézségekkel: prózamondás, versszavalat, drámajáték nyújthat 

lehetőséget.  

A cél, hogy a hétköznapi elemekből, kevés szereplővel komplex 

etűdöket tudjanak létrehozni önállóan. 

 

8. évfolyam 

 
Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: - A színház 

A színházi típusfigurák és a hétköznapok valósága közötti kapcsolat, 

A típusfigurák maszkjai, jelmezei, kellékei, 

A színjáték helyszínének térbeli megteremtése. 

 

- A színész 

Lélektan szerinti típusok és azok a hétköznapokban, 

Saját magunk típusba sorolása, 

Egyéni típusfigura tanulmányok, 

Hétköznapi típusfigurák különböző szituációkban, 

Különböző típusok: korok és kultúrák, 

Különböző korok drámai előadásmódjának típusfigurái. 

 

- A darab 

Operai és operett figuratípusok, 

Vígjátéki és tragikus típusok, helyzetkomikum, 
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Misztériumjátékok, moralitások allegórikus alakjai, 

A klasszika színházának típusfigurái, 

Az újkori színház távolodása a típusfiguráktól, 

A népi színjátszás típusfigurái. 

 

- A közönség 

A színház funkciója régen és ma: szórakoztatás, nevelés, népünnepély 

- Ajánlott műfajok, művek: 

Népi és vásári komédiák, 

Misztériumjátékok, és moralitások, 

Helyzetkomikumra épülő vígjátékok részletei, 

Fennmaradt vagy rekonstruált comedia dell arte jelenetek, 

Abszurd drámák típusfigurái és jelenetei, 

Modern típusfigurák helyzetei – televíziós és mozifilmek 

 

Követelmény: 
„…ahol nincs típus ott nincs, nem lehet törvényes az improvizáció, 

  a rögtönzés.” 

                                                                               (Vekerdy Tamás) 

A hétköznapi típusfiguráktól a lélektani tipológián át a színpadi 

helyzetek és jellemek tanulmányozásáig ívelő folyamat adja a tananyag 

fő vázát.  

A sémákból felépülő típusok önálló kreatív használata a cél, nem pedig 

a klisék puszta megismételgetése. 

Az év során az eddigi évek élethelyzeteire épülő etűdökből kiemelt 

egyszerűbb szerkezetű típusfigurák elemeiből válogatunk. 

 

 

9. évfolyam 

 
Óraszám: heti 3 óra 

 

Tananyag:  - A színház 

A dobozszínpad tere és használata, 

Kommunikációs szabályok a dobozszínpadon, 

A színházi illúziókeltési törekvések régen és ma, 

Napjaink színpadtechnikája, 

A színész és a rendező viszonya, 

Iskolateremtő színházi műhelyek. 

 

- A színész 

Típusfigurák egyéniségének megjelenítése a színpadon, 

Egyéni munkára épülő etűdök: a figura „hátterének” kidolgozása, 

Egyéni jellemrajztanulmányok egyazon figura különféle helyzetekbe 

helyezésével, 

A figura jellemző jegyeinek megtartásával jelenetsorok létrehozása. 

- A darab 

A drámaíró jellemábrázolási lehetőségei – drámatörténeti áttekintés:  

                             az antik világ drámairodalmának jellemábrázolásától az abszolút 

                             színházig. 



 

 217 

 

- A közönség 

Korunk színházba járási szokásai, A színházi munka pénzügyi háttere, 

A színész, mint munkaerő, 

A színész és közönsége – a színész, mint sztár. 

 

Célunk: Az embert megmutatni változásai folyamatában, fejlődésében, 

múltjával és jövőbeli lehetőségeivel együtt, vágyaival és törekvéseivel. 

 

 

10. évfolyam 

 
Óraszám: heti 3 óra 

 

Tananyag:  - A színház 

„Hagyományos és a modern” színházi épületek, 

Napjaink érdekes színpadterei, 

Különböző hangtechnikai eszközök és azok használata, 

Zenés színházi műfajok, 

Színház és a Show. 

 

- A színész 

Stílusgyakorlatok, formanyelvi kísérletek, 

S színész játéka, amikor a gesztusé, a mozgásé a főszerep, 

A színész teste, mint látványelem, 

Etűdök zenei motívumok alapján, 

A pantomim, mint műfaj és eszköz, 

A transzállapot szerepe az előadás sikerében, 

A próba, mint a színész ösztöneinek feltárása és munkába állása, 

A közönség bevonása a színházi cselekményekbe. 

 

- A darab 

A látvány, mint a főszerep eleme, 

A színészi test és hang, mint színpadi jel, 

Zene a színpadon, 

A szöveg, mint asszociáció keltő anyag, 

A szöveg, mint nyelvi játék, 

Rögtönzés és szerkesztés, 

 

- A közönség 

A színházba járási szokások, 

A színház, mint üzlet – a szórakoztató ipari színház nézője, 

Színház, mint templom, terápia, provokáció, lázadás és rejtély. 

 

 

Követelmény: 
A színészi munka mellett a tanulók kapjanak módot arra, hogy az 

előadás létrehozásához szükséges tevékenységben való jártasságukat 

bizonyítsák 
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3.5.2 KÖTELEZŐ TÁRGY:   
 

A.) BESZÉDGYAKORLATOK 

 

ALAPFOK 

 

1. évfolyam 
 

Óraszám: heti 0,5 óra 

 

Tananyag:- Lazító-gyakorlatok 

Feszítés és lazítás állás és járás közben, 

A test feszítése hanyatt fekve – különös tekintettel a váll, a nyak és az 

arc izmaira. 

 

- Légző gyakorlatok 

Légzéstípusok ismertetése, a saját légzés megfigyelése, 

Kapacitásnövelő gyakorlatok: sz, s, f hangokkal a laza testtónus 

megőrzése mellett, 

Kapacitásnövelő gyakorlatok: versekkel, mondókákkal a laza testtónus 

megőrzése mellett, 

Hanggyakorlatok, 

Játékos hangerőgyakorlatok, 

A fúvás erejének változtatása. 

- Hanggyakorlatok 

Fúvójátékok: folyamatos és szaggatott fúvások, 

Játékos hangerő gyakorlatok, 

A légutak működésének elmélete és gyakorlata, 

Légzéshibák és tanulmányozásuk, 

Szabályozott légzésgyakorlatok: versek és szólamok. 

 

- Hangjátékok 

A hang tulajdonságainak tanulmányozása, 

A természetes alaphang kelismertetése és megerősítése, 

Szavak és rövid mondat párok játékos variálása, 

Egymás hangjának utánzása, felismerése. 

 

- Artikulációs játékok, gyakorlatok 

Beszédszervek mozgásának fejlesztése artikulációs szavak ismétlődő 

ejtésével, 

Ajakkerekítéses és széthúzásos gyakorlatok, 

Zár-hangok ejtésének gyakorlata: Petike, Katika…. 

Ajakpergetés hosszan és folyamatosan, suttogva és hangosan, 

Fütyülés fúvott levegővel, az ü hang ajakállásával, 

A nyelv mozgásának ügyesítése t, d, n hangok segítségével, 

Szájról olvasás, kezdetben hangok, később szavak segítségével, 

Szóépítés hangonként, szóláncok: mák, rák… 

Hibás magánhangzóejtés korrigálása, 

A szövegejtésének gyakorlata. 
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- Ritmus és tempógyakorlatok 

Versek, mondókák ütemezése tapssal, járással, mozgással változó 

tempóban. 

 

- Hangsúlygyakorlatok 

                           Az összetett szavak előtagjának és a teljes személynév első tagjának a 

                            hangsúlya. 

A szóhangsúly gyakorlása.  

 

 

2. évfolyam 

 
Óraszám: heti óraszám 0,5 óra 

 

Tananyag:- Lazító gyakorlatok 

Fejkörzés mindkét irányba, az arc ellazítása. 

Feszítés, lazítás fekve – állva – ülve. 

 

- Légző gyakorlatok 

Saját légzés megfigyelése. 

Különböző légzéstípusok megfigyelése, ismertetése. 

Kapacitásnövelő gyakorlatok: sz, s, f hangokkal a laza testtónus 

megőrzése mellett. 

Kapacitásnövelő gyakorlatok: versekkel, mondókákkal a laza testtónus 

megőrzése mellett. 

 

- Hanggyakorlatok 

Hangok próbálgatása: erős érzelmi állapotok indulatok kifejezésével, 

Játékos feladatok: közlekedési hangok utánozása. 

 

- Artikulációs játékok, gyakorlatok 

Nyelvmozgást fejlesztő gyakorlatok: r és l hangokkal, 

Magánhangzók gyakorlása hangulatkeltő szerepének kiemelésével, 

Zár-hangok kettőzésének technikája, 

Az állmozgását segítő feladatok: á, e és a hangokkal, 

Nyelvtörők gyakorlása. 

 

- Ritmus és tempó gyakorlatok 

Versek ütemezése: kötött és szabad tempóban. 

 

- Hangsúly- és hanglejtésgyakorlatok 

                           A kijelentés hanglejtése: számnevek és évszámok hangsúlya. 

 

3. évfolyam 

 
Óraszám heti 0.5 óra 

 

Tananyag:  - Lazító gyakorlatok 

Feszítés – lazítás testrészenként: állva, hanyatt fekve. 
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- Légző gyakorlatok 

Be és kilélegzett levegő mennyiségének tudatos növelése. 

Rekeszlégzés hanyatt fekve, állva, 

Kapacitásnövelés rekeszlégzéssel, hangokkal, versekkel, 

mondókákkal, 

Légzésszabályozó gyakorlatok. 

 

- Hangjátékok 

A térhez igazodó hangerő és a színpadi középhangerő gyakorlása, 

Emelt hangvétel gyakorlása a test megfelelő tónusának 

összehangolásával: rikkancs, piaci árus, idegenvezető… 

A mellkasi rezonancia szerepe a közép és fejhang megszólaltatásában. 

 

- Artikulációs gyakorlatok 

Szájról olvasási gyakorlatok, 

Nyelvtörő mondókák: j, l, r hangol pontos kiejtésével. 

 

- Ritmus és tempógyakorlatok 

Ütemezés változó tempóban, kitalált mozgássorral és tánccal. 

 

- Hangsúly- és hanglejtésgyakorlatok 

                                    A kérdezés hangsúlya kérdőszóval és anélkül, 

Hanglejtés kérdőszóval és anélkül. 

 

 

4. évfolyam 

Óraszám: heti 0,5 óra 

 

Tananyag:- Lazító gyakorlatok 

                            Feszítés, lazítás testrészenként. 

 

- Légző gyakorlatok 

Koncentrációs légző-gyakorlatok. 

A lopott levegővétel technikája. 

Rekeszlégzés: állva, ülve és járás közben. 

 

- Hanggyakorlatok  

Hangrágó, hanghízlaló és fogyasztó gyakorlatok, 

Hangcsúzda, 

Hangkitalálás, 

Szótaggyakorlatok a mellkasi rezonancia megerősítésére. 

 

- Artikulációs gyakorlatok 

Á – A, É – E hangok gyakorlatai, 

Hallás útján az sz és s hangok hibáinak felismerése, 

Nyelvtörők, versek pontos, pergő kiejtése, 

Szinkronizálási gyakorlatok versekkel. 
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- Ritmus és tempógyakorlatok 

Az időmértékes versek: tapssal, mozgással való ritmizálása. 

 

- Hangsúlygyakorlatok 

                           A tagadás hangsúlyai. 

 

 

5. évfolyam 

 

     Óraszám: heti 0.5 óra 

Tananyag: 

- Légző gyakorlatok 

Kapacitásnövelés, 

Rekeszlégzés mozgás közben, 

Koncentrációs légző-gyakorlatok, 

Pótlevegőzés technikájának továbbfejlesztése. 

- Hanggyakorlatok  

Hanghízlalás – fogyasztás szavakkal a hangerőváltozás függvényében, 

Hangcsúszda mellhangon: m, l, r és h szavakkal, 

Érzelmi hangerő kifejezése versekkel. 

 

- Artikulációs gyakorlatok 

Szinkronizálás a jelek figyelembe vételével, 

Nyelvtörők sziszegő és susogó hangokkal, 

SZ – Z – C és S – ZS – CS hangok gyakorlatai. 

 

- Ritmus és tempógyakorlatok 

Időmértékes versek gyakorlása tetszőleges ritmuskísérettel,  

Időmértékes szövegek csoportosan, kánonban. 

 

- Hangsúly- és hanglejtésgyakorlatok 

                            Összetett mondatok hangsúly és hanglejtés variációi. 

 

 

6. évfolyam 

     Óraszám heti: 0,5 óra 

 

Tananyag: 

- Légző gyakorlatok 

Koncentrációs légző-gyakorlatok mozgás közben, 

A hallható légzés jelentéseinek értelmezése, tanulmányozása, 

A pótlevegőzés technikájának továbbfejlesztése, váltakozó hosszúságú 

szólamokkal. 

 

- Hanggyakorlatok  

                            Szöveges hangmagassági gyakorlatok: egy-egy hangmagasság kitartása  
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                            a tanulók egyéni középhangjához igazodva egy oktávnyi terjedelemben, 

Életkorok hangadási karakterének próbálgatása. 

 

- Artikulációs gyakorlatok 

Egymás artikulációjának megfigyelése, utánzása. 

 

- Ritmus és tempógyakorlatok 

Időmértékes versek gyakorlása – kötött ritmuskísérettel, 

Ritmusgyakorlatok tempóváltással. 

 

- Hangsúly- és hanglejtésgyakorlatok 

                           Az alárendelő gyakorlatok hangsúly és hanglejtés variációi. 

 

TOVÁBBKÉPZŐ 

 

7. évfolyam 

Óraszám: heti 1 óra 

  

Tananyag: 

- Légző gyakorlatok 

Légzésszabályozás növekvő szólamokkal, 

Koncentrációs légző gyakorlatok a figyelem megosztásával. 

- Hanggyakorlatok  

Hangerőt és hangmagasságot szabályozó gyakorlatok, 

A hangadásban megjelenő fizikai állapotok tanulmányozása, 

megszólaltatása. 

        - Artikulációs gyakorlatok 

                             Pontos és pergő artikuláció gyakorlása folyamatos szövegmondás  

                             közben: és hangmagasság váltással. 

Artikulációs gyakorlatok suttogva. 

 

- Ritmus és tempógyakorlatok  
Verssorok felismerése ritmusképe alapján, 

Időmértékes versek gyakorlása néma szövegmondással, tapssal 

ritmizálva, 

A társak és saját nevének felismerése a ritmus alapján 

 

8. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag: 

- Légző gyakorlatok 

Légző-gyakorlatok a suttogott és a hangos beszéd váltogatásával, 

Légző-gyakorlatok fizikai igénybevétel közben. 
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- Hanggyakorlatok 

Lágy és kemény hangvétel, 

Szöveges hangerő és hangmagasság gyakorlatok,  

A hangerő és a hangmagasság váltásai szöveges gyakorlatok alapján, 

Érzelmek, indulatok hangformáló szerepének megszólaltatása. 

 

- Artikulációs gyakorlatok 

A beszédtempótól, hangerőtől és hangszíntől független pontos, kifejező 

artikuláció gyakorlása, 

 

- Ritmus és tempógyakorlatok 

Ritmusjátékok, hangos és néma szövegmondással, 

Egyszerű prózai szövegek ritmizálása. 

 

- Hangsúly- és hanglejtésgyakorlatok 

A szórend és a hangsúly kapcsolata, 

Az érzelmek hangsúlyai. 

 

Követelmények: 

A képzés ismertesse meg a tanulókkal: 

- a mindennapi és a színpadi beszéd különbségeit és azok beszédtechnikai elemeit, 

- a beszédfolyamat részeit, összefüggéseit, 

- a beszédállapot értékelésének szempontjait, 

- a hibás beszédállapot jegyeit, 

- szinten tartó és fejlesztő beszédes játékokat, egyszerű beszédgyakorlatokat. 

Alakítsa ki a tanulókban:  

- a beszéd elemzésének képességét, 

- az önképzés igényét, 

- a beszéd során megnyilatkozó személyiségjegyek felismerésének képességét, 

- a beszédszervek tudatos célszerű használatát. 

Fejlessze: 

- a tanulók koncentrációs kézségét, képzelőerejét és megfigyelő képességét, 

- a hallási figyelmet és érzékenységet, 

- a produktív és reproduktív kézséget 
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B.) MOZGÁSGYAKORLATOK  

 

ALAPFOK  

1. évfolyam 

Óraszám: heti 0.5 óra 

 

Tananyag:- Bemelegítő játékok 

Gimnasztikai gyakorlatok játékos szituációban. 

 

- Talajra szoktató játékok 

Talajfogás, gurulás, csúszó – mászó mozgások előkészítő gyakorlatai. 

 

- Indítás-megállítás gyakorlatok 

Versenyjátékok, szituációs játékok alkalmazásával. 

 

- Állatok mozgását utánzó szituációs játékok 

Különböző állatok mozgását utánzó játékok szituációs formában. 

 

 

2. évfolyam 

Óraszám: Heti 0.5 óra 

 

Tananyag: 

- A bemelegítés alapgyakorlatai 

Lazító és feszítő gyakorlatok, 

Gimnasztikai gyakorlatok játékos helyzetekben. 

 

- Térformáló, térérzékelő játékok 

Játékos formában a térformák felvétele, 

A térérzék fejlesztése – lánc típusú népi játékok: tekeredik a kígyó… 

 

- Futásos gyakorlatok 

Eltérő tempójú és funkciójú futástípusok gyakorlása, 

Páros fogó és testrész – vezetéses futások. 

 

- Csukott szemes játékok 

Arc és kézfelismerő játékok, 

Vezetéses, kikerüléses helyzetekben bizalom és térérzékelő 

gyakorlatok. 

 

 

3. évfolyam 
 

Óraszám: heti 0.5 óra 
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Tananyag: 

- Versenyjátékok, különböző típusú fogó játékok 

Nehezített fogó és üldözéses játékok.  

 

- Gimnasztikus gyakorlatok 

Komplex lazító tréning – fokozatos terheléssel, 

Erősítő és kondicionáló gyakorlatok, 

Gyakorlatok levezetése irányított szituációs játékokkal. 

 

- Speciális futásos és kikerüléses gyakorlatok 

Hosszabb távú ritmus és irányváltású futások a már használt 

gyakorlattípusuk mellett – igényes kivitelben. 

 

- Egyensúly játékok 

Toló és húzó mozdulatok – játékos formában:  

Pl. sószsák cipelése, gólya viszi… 

 

 

4. évfolyam 
 

Óraszám: heti 0.5 óra 

 

Tananyag: 

- Bizalomgyakorlatok 

Egymás és önmaguk elfogadását erősítő dőléses és haladásos 

helyzetekben végzett gyakorlatok, 

 

- Esés és talajgyakorlatok 

Spirális és hanyatt-eséses technikák, 

Forgás, gurulás és támaszhelyzetek a talajon. 

 

- Egyensúly és vezetéses gyakorlatok 

Egyensúly gyakorlatok támasz és fogásos helyzetekben, 

Vezetéses gyakorlatok kéz, fej és fogásváltásos módszerekkel. 

 

- Gimnasztikai gyakorlatok 

Bővített gyakorlatsor relaxációval. 

a 

5. évfolyam 

 

Óraszám: heti 0.5 óra 

 

Tananyag: 

-Ugrás és futás gyakorlatok 

Egylábról pároslábra történő rugaszkodás azonos és emelt szintről, 

Zsámoly majd zsugortartásban elhelyezkedő partner hátának érintésével 

történő futó – ugró gyakorlatok. 



 

 226 

 

- Eséstechnika 

Esések fordulatból és ugrásból, 

Talajfogás csúsztatással és tompításos érkezéssel. 

 

- Előkészítő akrobatikus gyakorlatok 

Gurulás előre, hátra, 

Kéz és fejállás, 

Cigánykerék: jobbra, balra. 

  

6. évfolyam 
 

    Óraszám: heti 0.5 óra 

 

Tananyag: 

- Emeléses és támaszgyakorlatok 

Segítséggel végzett előkészítő gyakorlatok: mérlegállás, váll állás – 

fekvő helyzetben. 

 

- Lassított mozgás 

Gurulás, gördülés hosszanti tengelyen, fordított testhelyzetben és ebből 

billenés nélküli állásba kerülés. 

 

- A mozdulat megállapítására vonatkozó gyakorlatok 

Különböző ritmusú, dinamikájú megállítás és bármilyen helyzetbe való 

megállás kigyakorlása. 

 

 

TOVÁBBKÉPZŐ 

 

7. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag: 

- Komplex mozgástréning 

Komplex mozgástréning – felépítése, levezetése tanári segítséggel 

 

- Tréningfajták 

Gimnasztikus és relaxációs tréningsor összeállítása, levezetése a 

tanárral történt pontosítást követően. 

Adott színházi szituációnak megfelelő tréning összeállítása és 

levezetése. 

 

- Versenyjátékok és egyéb játékfajták 

Ismert játékok újbóli felelevenítése, átalakítása, átdolgozása. 
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- Lépés- és járásgyakorlatok 

A gerinc hullámmozgása,  

A láb karakteres vezetése, 

A kar plasztikus lehetőségeinek kibontakoztatása tervezéses 

feladatokban. 

 

 

8. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

  

Tananyag: 

- Mozgástechnika elmélet 

A tantárgy fiziológiai meghatározói: a gyakorlatok sorrendjének 

anatómiai és fiziológiai sorrendjei. 

 

- Gyakorlattervezés 

Különböző típusú gyakorlatok gyakorlatsorrá fűzése a színpadi 

elvárások figyelembe vételével. 

 

- Tréningtervezés 

Egy adott feladathoz kapcsolódó tréning megtervezése és levezetése 

 

 

Követelmény: 

A képzés ismertesse meg a tanulókkal: 

- különböző gyakorlattípusok egymásra épülésének lehetőségét és rendszerét, 

- bemelegítés menetének fiziológiai menetét, 

- a mozgástechnikai tréning irányzatait és szerepét a megfelelő próbaállapot 

elérésében. 

- Fejlessze a tanulók:  

- koncentrációs és mozgáskoordinációs kézségét, 

- teherbíró képességüket, 

- mozgástechnikai ismereteit és mozgásmemóriáját. 

Ösztönözze a tanulókat: 

- különböző próbahelyzetek, szituációk megoldására, 

- egyes feladatok előkészítéseként a megfelelő bemelegítő gyakorlatsor 

megválasztására és elvégzésére. 

- helyes tematikájú tréning felépítésére és megtartására. 

- Biztosítson lehetőséget: működő színháztársulatok, színházi műhelyek 

tréningmódszereinek megtekintésére. 
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3.5.3 KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK: 
 

                 A.) TÁNC- ÉS MOZGÁSSZÍNHÁZI TRÉNING 
 

ALAPFOK 

 

5. évfolyam 

 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag:- Indítás-megállítás 

Változó ritmusú, különböző helyzetekben történő környezethez 

alkalmazkodó koordinációs gyakorlatok. 

 

- Tükörgyakorlatok 

A belső karakterek pontos visszaadásának megteremtésére irányuló 

feladatok. 

 

- Bizalom gyakorlatok 

A kiszolgáltatottság és a tehetetlenség, a belső és külső bizonytalanság 

megtapasztalására szolgáló gyakorlatok, 

A feltétel nélküli elfogadás és odaadás megtapasztalása. 

  

- Állatmozgások 

Különböző mozgáskaraktereken keresztül a 4 végtag egyenrangú, a 

testközéppont által vezérelt koordinált használata. 

  

 

- Talaj, eséstechnika 

Esésmódok biztonságos alkalmazása a talajérintés, megérkezés – 

elrugaszkodás, a gördülés és csúszástechnikai elemek ismeretével. 

 

- Akrobatika előkészítése 

Támaszhelyzetek, billenések, gurulások lendület elemeinek megfelelő 

ismerete. 

 

- Néptánc Népi gyermekjátékok, láng és körformák a néptáncban. 
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2. évfolyam 

Óraszám: heti 1 óra 

Tananyag: 

- Analitika 

A test részeinek elkülönítéses mozgatása, egymástól való 

függetlenítése.  

 

- Tér-és helyzetérzékelő gyakorlatok 

A tér mindhárom dimenziójában való elmozdulás képességének 

megteremtése. 

Csukott szemes gyakorlatokon keresztül a tér érzékelésének fejlesztése. 

Térirányok, színpadi tér felosztásának ismerete. 

 

- Egyensúlygyakorlatok 

Egyensúlyérzék fejlesztése,  

Súlyáthelyezéses gyakorlatok, 

Támaszhelyzetek megoldásai, 

Súly és erő – egyensúly megteremtése. 

 

- Kórusmozgások 

Különböző mozdulatok, mozgáselemek, tánc és mozgás kombinációk 

szinkronban történő elvégzése, 

A közös elmozdulások közben az egységes mozgáskép kialakítása. 

 

- Koncentrációt fejlesztő gyakorlatok 

A koncentráció időtartamának folyamatos növelése, 

A figyelem összpontosítása egy adott feladatra, helyzetre. 

 

- Néptánc 

Páros és ugrós – legényes táncok. 

 

- Alapfokú mozgástervezési gyakorlat 

Egyszerű mozgáshelyzetek tervezése és rögzítése,  

A gyakorlatok szituációba történő helyezése és motívumsorrá bővítése. 

 

Követelmények 5. és 6. évfolyamban: 

Fejlessze a tanulók: 

- mozgástechnikai kifejező eszközeit, 

- karakterábrázoló képességét, 

- non-verbális kommunikációját. 

       Ismertesse meg a tanulókkal: 

- az alapvető mozgásművészeti szakkifejezéseket. 
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TOVÁBBKÉPZŐ 
 

7. évfolyam 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag: 

- Tánc-izoláció 

Függetlenítés,  

Eltolások a csípő speciális mozgásaival,  

Hullámmozgások, 

A test középpont munkájának pontosítása. 

 

- Ritmika 

Adott mozgásanyag ritmizálása,  

Motívumépítés megadott ritmusképletre, 

Alapfokú ritmusgyakorlatok lépésanyagban és tapssal, 

Többszólamúság a ritmusban. 

 

- Akrobatika 

Gyakorlatok a talajon, tornaszerekkel és a partnerrel 

 (kézenátfordulás és ennek speciális elemei). 

 

- Bizalomgyakorlatok 

A korábbi gyakorlatkör bővítése nehezebb akrobatikus elemekkel 

(zuhanásos helyzetek, tempóváltások). 

 

- Relaxáció 

Az autogén tréning színházi szempontok szerinti megvalósítása,  

A helyes légzéstechnika, 

Lazítás a belső koncentráció megteremtésével. 

 

- Karaktermozgások 

A karakterizált motívumok egymás utáni illesztésével és a gesztusok 

belső ritmizálásával, az egymásból nem következő elemek 

találkoztatásával elért, sajátos stílusok létrehozása. 

 

- Történelmi táncok 

Reneszánsz és barokk táncok. 

 

- Rögzített improvizációra épülő mozgásetűd 

Előzőleg elkészített szituációkra és jelenetekre bontott alapanyag 

improvizatív feldolgozása, majd előadássá szerkesztése. 
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8. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag: 

- Színházi akrobatika 

Esés és zuhanás, 

Színházi verekedés: pofon és ütések, akciótervezés. 

 

- Kontakt tánc előkészítés 

Talaj és egyensúlygyakorlatok páros helyzetekben, 

 

- Modern tánc 

Alaptréning és kombináció: valamely modern tánc technikája alapján 

Pl. limon tánctechnika. 

 

- Zenés improvizáció 

Improvizáció megadott technikai alapra illetve szabad intuíciók alapján, 

Különböző stílusú és karakterű zenék, improvizatív feldolgozása. 

 

- Koncentrációt és intenzitást fejlesztő gyakorlatok 

Speciális gyakorlatok a koncentráció időtartamának és intenzitásának 

növelésére, 

Erőnléti és ügyességi elvárások teljesítése. 

 

- Színpadi táncok 

Keringő, 

Tangó, 

XX. századi táncok. 

 

- Pantomim 

A műfaj testtechnikája különös tekintettel az erőgyakorlatokra. 

 

- Egyéni és csoportos mozgástervezési gyakorlat 

Tervezési feladatok: megadott alaptechnika, szituáció vagy zene 

alapján. 

 

- Tánctörténet 

Rövid tánctörténeti áttekintés. 

 

9. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

   

Tananyag: 

- Kontakt tánc 

Kontakt technikák. 

Kontakt improvizáció. 
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- Emelések 

Statikus és lendületből történő emelések. 

Egyszerű táncos és artista technikák elsajátítása. 

 

- Lassú színház 

   A lebegtetéses technika elsajátítása. 

A mozdulatok billenés nélküli, súlyáthelyezéses vezetésre vonatkozó 

gyakorlatok. 

 

- Maszkos gyakorlatok 

A festett maszkon át a kultikus maszkok használatáig. 

A test idomulása a maszkos játékban, a maszk formáló és irányító ereje 

a mozdulatokban. 

 

- Kontakt improvizáció és tervezés 

A szituációra, technikai eszköztárra tervezett gyakorlatok, rövid 

motívumokra, pontosan megfogalmazott mozdulatokra épül. 

 

- Jelenlét gyakorlatok 

A testtekintet, a mozgó test intenzitásának, figyelemvezető 

képességének fejlesztése, erősítése. 

 

 

10. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

Tananyag:- Motivikus tánc 

Adott szituációra épülő, tömör fogalmazású motívumok felhasználásával 

készített koreográfia, amely gesztus értékű mozdulataival, pontos 

kivitelezésével a tervezéses feladatok felső szintjét jelenti. 

 

- Mozgásszínházi előadás 

Közösen kiválasztott, mozgásszínházi szempontból elemzett, szerkezetileg, 

formailag, eszközeit tekintve előkészített alapanyag adaptációjának 

elkészítése. 

 

Követelmény a továbbképző évfolyamain: 

        A képzés fejlessze a tanulók:  

- improvizációs képességét, 

- önálló színészkarakterré alakulását,  

- motívumra bontó és előadás elemző képességét. 

Ösztönözze a tanulókat: 

- a tánc és mozgásszínházi előadások megtekintésére, 

- egyéni megoldások keresésére az önálló munkákban. 

 

Biztosítson lehetőséget: 

- a mozgásszínházi képzésben szereplő mozgásművészeti formák elemző 
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     megismerésére, 

- kortárs tánc és mozgásszínházi társulatok munkájába történő betekintésre, 

- koreográfiai gyakorlatokban történő részvételen túl, csoportos alkotó  

      tevékenységben való közreműködésre, 

- többféle mozgásszínházi stílus megtapasztalására. 

 

 

 

B.) SZÍNHÁZISMERET  

 

ALAPFOK 

3.-4. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

Tananyag: 

- Beszélgetések előadásokról: 

Eleinte a tanulók élményeiből indulunk ki, saját megfigyeléseikre 

alapozva, 

Később az előadások által felmerült színházi problémákra irányítjuk 

figyelmüket. 

 

A következő szempontok segítik a beszélgetések hatékonyságát: 

- Az előadás hangulata  

- Az előadás témája, alapanyaga 

- Az előadás helyszíne, körülményei, feltétele 

- Az előadás díszletvilága 

- Az előadás jelmezei 

- Az előadás legemlékezetesebb figurái 

- Emberi viszonyok az előadásban 

- Az előadás története 

- Az előadás kezdete és vége 

- Az előadás legemlékezetesebb jelenetei 

- Az előadás hatása 

 

5.-6. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag: 

- Színházi „mesterségek" 

A tárgy elméleti jellege miatt, itt is a beszélgetések, ismeretközlő 

előadások kerülnek a középpontba. 

 

A következő, témák a tantárgy hatékonyságát segítik elő: 
- A dramaturg 

- A jelmeztervező 

- A díszlettervező 
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- A színpadmester 

- A kellékes 

- A világosító 

- A hangmester 

- Zeneszerző 

 

Követelmény: 

Az alapfok elvégzését követően a tanulók legyenek képesek: 

- a színházi előadással kapcsolatos élményeiket, véleményüket világosan  

megfogalmazni,  

- egy-egy színházi előadás legfontosabb sajátosságainak megfogalmazására, 

- a saját csoportjuk által létrehozott sajátosságainak leírására. 

Ismerjék: 

- a legfontosabb színházi mesterségeket,  

- azt az alkotói folyamatot, ahogyan egy előadás létrejön, 

- a színházi előadás legfontosabb alkotórészeit, 

- legyenek tudatában annak, hogy ezek az elemek miként kapcsolódnak 

                       egymáshoz és miként képesek befolyásolni a nézői élményt. 

 

 

TOVÁBBKÉPZŐ 

 

7.-8. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag: 

- Színházi műfajok, stílusok 

A mai színház a különféle konvenciók keverésével kísérletezik,  

de a tanulókkal érdemes érzékeltetni, hogy az igazán jelentős 

alkotások csak a konvenciók egyedi, sajátos szemléletű 

felhasználásával jöhetnek csak létre. 

Konkrét előadásokból kiindulva haladunk az egyszerűbb formáktól 

a bonyolult formák felé. 

 

A következő témák a tantárgy hatékonyságát segítik elő: 

- A mesejáték 

- Az operett 

- Az opera 

- A bohózat 

- A komédia 

- A realista színjáték 

- A klasszikus tragédia 

- Abszurd színház 

- A rituális játék 

- Stilizált játék 

- Vizuális színház 

- Tánc-és mozgásszínház 
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9.-10. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag: 

- Elemző beszélgetések előadásokról 

A tanulók tapasztalatokat szereznek arra, hogy ismereteik alkalmasak 

színházi előadások elemzésére, értelmezésére, értékelésére. 

Eleinte a színházi előadás egy-egy összetevőjét, alkotórészét helyezzük 

vizsgálat tárgyává. Így az egyes órák tárgyköreit is ki tudjuk jelölni. 

A tanulmányok lezárásaként egy-két előadás sok szempontú, elmélyült 

elemzésére is sor kerül, így jön létre a komplexitás. 

                                 A következő témák a tantárgy hatékonyságát segítik elő: 

- Dramaturgia 

- A tér 

- Az alapanyag 

- Tárgyak, kellékek 

- Zajok, zenék 

- Jelmezék 

- Smink, testtartás, metakommunikáció, mozgás 

- Színészi játék 

- Az előadás stílusa. 

 

Követelmény: 

A továbbképző elvégzését követően a tanulók legyenek képesek: 

- a színházi előadást, műfaji, stiláris és formai szempontok szerint vizsgálni és 

értékelni, 

- a saját munkájuk során felmerülő problémákra is reagálni, 

- egy-egy színházi előadás átfogó érzékelésére, 

- eljutni az előadás jellemzőinek leírásától a színházi műalkotás jellemzéséig. 

 

Ismerjék: 

- a színházművészet legfontosabb kifejező eszközeit, 

- a konkrét előadások elemzésében, értelmezésében felhasznált fogalmakat, és 

azok szerepét a különbféle színházi konvenciós rendszerekben. 

- a hatásmechanizmusok elemeit és befolyásoló tényezőit a nézői élmény és 

tartalmi jelentés függvényében 
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C.) VERS ÉS PRÓZAMONDÁS 

 

ALAPFOK 

 

1. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag:  

I. félév: Vers – Zene - Játék 

Cél:- Nyelvi és hangzó játékok s más készségfejlesztő játékok a  

szövegmondáshoz. 

- Fedezzék fel a művek ritmusát, ismerjék fel azokat a verselemeket,  

amelyektől a zeneiséget kapja a költemény. 

Tartalom: 

- A zenei hangzásból a mondandóhoz való közelítés. 

- A gyerekversek több szintű mondandója.  

Követelmény: 

- Ritmus, hangszín, hangerő és más gyakorlatokkal a jó 

   szövegmondásra való felkészülés. 

- A tanulók sajátítsák el a jó légzéstechnikát. 

- Egyénileg és közösen is mondjanak verset. 

- Tanuljanak meg több verset, előadáskészre. 

 
II. félév: Vers – Szín - Játék 

Cél:- A versmondónak meg kell tanulnia, miként lehet hangjával 

         képeket megidézni, színeket érzékeltetni. 

- Fejlődjön a tanulók vizuális képessége, ha a tanuló jól lát, akko 

   jobban fogja a verseket érteni. 

Tartalom: 

- Komplex művészetpedagógiai játékok. 

- Költők és festők alkotásai alapján párhuzam vonás. 

Követelmény: 

- A tanulók tanulmányozzanak több festői verset, zsánerképet,  

természeti jelenséget, változást leíró költeményt. 

- Tanulják meg hanggal érzékeltetni a szín és képváltozást. 

- Ismerkedjenek saját hangmodulációs lehetőségeikkel. 

- Tudják lefesteni, lerajzolni, színekkel érzékeltetni a verset. 

 

 

2. évfolyam 

 
Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag: 

I. félév: A tündérmesétől a csalimeséig 

Cél:- A tanuló jöjjön rá, hogy másként kell a prózai meseszöveget 

mondani, mint a verset, 
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- Tudjanak különbséget tenni a Disney - féle műmesék és a klasszikus 

mesék között 

- Legyenek képesek értékrendet felállítani. 

Tartalom: 

- Mesebörze 

- Sajátítsák el a mesélő hangnemet a mesefajták és egyéb szempontok 

alapján 

- Nézzenek meg mesefeldolgozásokat, hogy átérezhessék a 

különbséget a színjáték és az előadó-művészet között 

Követelmény: 

- Ismerjék meg a legfontosabb mesegyűjteményeket, a magyar 

népmeséket, az európaiakat és a távoli kultúrák mesevilágát, 

- Legyenek tisztába különféle mesetípusokkal és azok 

előadásmódjával, 

- Vegyenek részt fantáziafejlesztő kreatív játékokban, közösen 

alkossanak meséket. 

 

II. félév: Hogyan mondjunk történeteket? 

Cél:- Ne csak mesélni tudjanak, hanem történeteket is mondani, 

 Ez legyen érdekes hatásos, 

- Vidám történeteket, vicces eseményeket is tudjanak érthetően előadni, 

- Egyes történetek esetén találják meg a beszéd és a non-verbális 

kommunikáció eszközeit 

 

Tartalom: 

- A tanuló jöjjön rá, hogy a „tolmácsolás” elválaszthatatlan a témától, 

A szövegkörnyezettől  

- Figyeljék környezetüket, hogy ki miként mondja el történeteit. 

Követelmény: 

- Ismerjenek: példázatot, legendát, mondát, anekdotát, viccet. 

- Írjanak rövid történeteket, szóban adják elő. 

 

 

3. évfolyam 

 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag: 

I. félév: A befogadás útja: a szövegtől az olvasóig 

 

Cél:- Tudatosodjon a tanulóban a ráhangoltság és a megértés a mű iránt. 

- Irányítsa a kommunikációs folyamatot a szöveg szakaszos 

   leállításával, kérdésekkel és feleletekkel. 

Tartalom: 

- Elemezzenek műveket, készítsenek esettanulmányokat. 

Követelmény: 

- A jakobsoni kommunikációs modellre épült metodika segítségével  

dolgozzanak fel közösen, majd egyénileg is előadható műveket. 

- Minél több stílusú és műfajú alkotás feldolgozása. 

 



 

 238 

II. félév: A közvetítés útja a megszólaltatott műtől a hallgatóig 

Cél:- Tudatosodjék a tanulóban, hogy előadóként ő maga a közvetítő a  

szöveg és a befogadó között. 

- Az előadás akkor válik művészi alkotássá, ha ugyanúgy személyes  

  mondanivalót hordoz, mint az írott mű. 

Tartalom: 

- Azon művek kiválasztása, amelyekkel a tanulók ünnepségeken,  

pályázatokon, versenyeken szerepelnek. 

Követelmény: 

- Az előadó tudatosan alkalmazza: a hangsúlyt, hanglejtést, 

  hangszínt, beszéddallamot, tempót, ritmust, szünetet, a gesztust, a  

  tekintetet, mimikát. 

- A személyes mondandó kifejezésére figyelve vegyék észre a  

  változó üzenet és a kifejezés eszközeinek alkalmazása közötti   

  kapcsolatot. 

 

 

 

4. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag: 

I. félév: Hogyan mondjunk lírai verseket ? 

 

Cél:- A művészi versmondás feltételeinek ismerete. 

- A mű tartalmi, hangulati és formai elemző megértése a szöveg  

megtanulása előtt történjen meg. 

- A művet az előadónak saját közlésévé kell avatni, úgy 

   megszólaltatni, hogy láthatóvá váljon a szöveggel való azonosulás. 

Tartalom: 

- Olyan lírai művek kerülnek feldolgozásra, amelyek fellépésre  

alkalmasak. 

 

Követelmény: 

- A kiválasztott verseket konkrétan meg kell vizsgálni a következők  

alapján: ritmus, rímek, szemléletességet adó eszközök, hang, szó, 

mondat, szóképek és szóképekhez csatlakozó stíluseszközök. 

- A tanuló tudja, hogy tartalmi értés nincs formai értés nélkül. 

 

II. félév: Az elbeszélő költeménytől a balladáig 

Cél:- A költő szerzői szándéka és a választott műfaj, forma, 

         kifejezésmód közötti összefüggés felfedezése. 

Tartalom: 

- Petőfi: János vitéz, és Arany: Toldi nagy műveinek (részleteinek)  

feldolgozása.  

- Pl. Szabó Lőrinc, Pilinszky, Nagy László műveinek ismerete. 

Követelmény: 

- Előadói szinten tudjanak három művet. 

- El kell sajátítani egy olyan előadói stílust, amely a prózamondás és  
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  a vers-szavalás között van. 

- Külön essen szó a népballadák és műballadák tolmácsolásáról,  

  sajátos drámai előadásmódjáról. 

 

 

5. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag: 

I. félév: A vidám balladától a paródiáig 

Cél:- A tanuló vegye észre, hogy a verses epika különféle műfajban is el  

        van rejtve a neki szóló üzenet. Humorba ültetve. 

- Ismerje fel, hogy a nyelvi-verstani kötöttségek ki is nyitják a humor  

forrásait, kitágítják lehetőségeit. 

Tartalom: 

- A magyar és európai irodalom azon művei, amelyek a tanulókhoz  

közel állnak. 

- Vidám népi balladák feldolgozása. 

Követelmény: 

- A tanuló tudjon különbséget tenni a helyzet és a jellemkomikum  

között. 

- Vidám hangvételű versek tanulmányozása, előadása. 

- Érzékelje a stílus vagy irodalmi paródiák másfajta humorát. 

 

 

II. félév: A novellától az egypercesig 

Cél:- Novellák tolmácsolásának tanulmányozása és megkedveltetése. 

- Emlékezzenek a korábbi évekből a példázat, monda, legenda,  

  anekdota tolmácsolásával kapcsolatos élményeikre. 

Tartalom: 

- A kisműfaj nagy mestereinek gazdag gyűjteményeinek  

   megismerése. 

Követelmény: 

- A novella sajátos típusai szerint alakítsák ki az előadói hangot, s 

  ezen belül gyakorolják a brechti elidegenítést. 

- Ismerjen a tanuló öt novellát, különböző stílusút, s egyet előadói  

szinten mutasson be. 

- A novellamondó visszajelzést kapjon a tanulótársaitól. 

- A tanulók kapjanak értékelési szempontokat. 

 

6. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag: 

I. félév: Instrukcióadás társainknak 

Cél:- A versmondó tanuló élje bele magát a rendező státuszába. 

- Sajátítsa el gyakorlatban is a versrendezéssel kapcsolatos szakmai  

tudnivalókat, az instrukcióadás pedagógiáját és módszerét. 
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Tartalom: 

- A versmondók és a tanuló-rendezők kapcsolata, jogai. 

- A tanár, mint játékmester. 

Követelmény: 

- Tisztázni kell az instrukcióadás menetét a műelemzéstől a 

   megszólalás hogyanjáig. 

- Az instrukcióadásra a tanár és a többi tanuló jelenlétében kell, hogy  

sor kerüljön. 

 

 

II. félév: Előadói stílusirányzatok időben, az előadói stílus meghatározói jelenben. 

Cél:- A tanulóknak legyen ismerete a magyar szavalóművészet  

kialakulásáról, a főbb irányzatokról, a jelesebb magyar képviselők 

művészetéről. 

Tartalom: 

- Előadás szemléltetéssel a szavalóművészet irányzatairól. 

- Nagy előadó egyéniségek videóról. Esszé a szavalóművészetről. 

Követelmény: 

- Videóról nézzék meg, hallgassák meg előadóművészek előadását. 

- A tanulók menjenek el szavalóestekre, versenyekre. 

- Rögzítsék az előadásukat szalagra vagy videóra, s visszahallgatva,  

visszanézve elemezzék a teljesítményt. 

 

 

TOVÁBBKÉPZŐ 

 

7. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag: 

I. félév: Hogyan tartsunk hatásos előadást ? 

Cél:- Tudatosodjék a tanulókban az élő beszéd, a felolvasás és a szónoki   

beszéd közötti különbség! 

- Legyenek képesek hatásos beszéd tartására! Ismerjék fel, hogy  

   mennyi haszon származik ebből feleléskor, szóbeli vizsgán. 

- Tudatosodjék, hogy a jó szónoki beszéd összekapcsolódik elméleti   

  és gyakorlati felkészüléssel. 

  

Tartalom: 

- A nagy szónokok beszédeinek tanulmányozása. 

- A mai parlamenti szónokok beszéde. 

Követelmény: 

- Elméletben és gyakorlatban építsen fel egy előadói beszédet 

  önmaga által választott témában. 

- A beszéd felépítése a következők szerint történjen: cím, a beszéd  

indítása, a bevezetés tartalma, tárgyalás és a befejezés. 

- A kidolgozás során figyelembe kell venni a stíluskövetelményeket,  

  azt, hogy az előadás világos legyen, egyszerű, tömör, szemléletes. 
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II. félév: Az irodalmi szerkesztés elméleti és gyakorlati alapjai. 

Cél:- Tudatosodjon a tanulókban, hogy irodalmi művek szerkesztésével  

létrehozható koncertműsor pódiumi színjáték is. 

- A tanulók sajátítsák el a pódiumi dramaturgiát és rendezést. 

Tartalom: 

- Szerkesztéssel létrehozott koncertműsorok és színjátékok ismerete. 

Követelmény: 

- Tudjanak szerkesztéssel pódiumi színjátékot létrehozni, líra, epikus 

  vagy drámai oratóriumokat. 

- Tudjanak társművészetek felhasználásával koncert jellegű irodalmi  

műsort szerkeszteni. 

- Legyenek tisztában az oratórikus színjátéktípus játékmódjával, a  

hangokra bontással és a képteremtéssel 

 

 

 

8. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag: 

I. félév: A szertartásjátékok 

Cél:- Tudatosodjék a tanulókban, hogy a szertartás az élet része, s a 

szertartáson való részvétel biztosítja, hogy cselekvően lehetünk 

jelen az ünnepben. 

- Legyenek tisztában a szavalókórus szerepével, helyével és a  

  csoportos megszólalás funkciójával. 

Tartalom, követelmény: 

- Ismerjék ma magyar betlehemes játékokat. 

- Ismerjék az egyházi szertartásokat. 

- Ismerjenek XX. századi rítus-színházi előadásokat 

- Ismerjék a 70-es évek amatőr színjátszó mozgalmának avantgarde  

jellegű szertartásjátékait. 

- Készítsenek szertartásjátékot a valamihez tartozás élményének  

megerősítésére. 

 

II. félév: Posztmodern műsor előadása 

Cél:- Az ezredvég kamasz életérzésének kifejezése magyar posztmodern  

költői művek előadásával. 

- Az ezredvég életérzésének kifejezése posztmodern művekből  

szerkesztett pódiumi színjátékkal. 

Tartalom, követelmény: 

- Mai költők műveinek előadása. 

- Posztmodern művek felhasználásával, csoportos munkával, a 

   pódiumi dramaturgiai ismeretek birtokában színjátékok rendezése. 
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9. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra  

 

Tananyag: 

I. félév: Monológ a pódiumon, dráma a pódiumon 

Cél, tartalom, követelmény: 

- A tanulók olyan monológokat szólaltassanak meg, amelyek nekik  

fontosak, olvassanak drámákat, s maguk keressék meg a nekik 

tetsző monológokat. 

- Rendezzenek olyan drámát vagy drámarészletet, amelyet általában 

   nem szoktak játszani. 

- Elméletben és gyakorlatban sajátítsák el a felolvasó színház  

  szabályait. 

 

 

II. félév: „Az én műsorom” – egymást rendezzük 

Cél, tartalom, követelmény: 

- Kb. 20-25 perces műsor önálló megszervezése, megtanulása, 

  rendezése és bemutatása. 

- A tanár a főrendező, aki segít, ha kell, mind a szerkesztőnek, mind 

  a rendezőnek. 

- A tanulók egymás közül választják ki a : rendezőt, szerkesztőt,  

dramaturgot, kritikust. 

- A tanulóknak előzetesen meg kell tanulni, hogyan kell 

  szövegkönyvet és forgatókönyvet készíteni.  

- A pódiumi dramaturgia és rendezés ismeretében zenét és  

mozgáskoreográfiát is komponáljanak az alkotók. 

- A színjáték alapja teljes magyar és világirodalom. 

 

 

10. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag: „Az én műsorom” – egymást rendezzük” 

 

Cél, tartalom, követelmény: 

- Most kerülnek sorra azok a szerkesztő-rendező tanulók, akik  

  vegyes irodalmi műfajokból és szociografikus és más 

  híranyagokból állították össze színjátékukat. 

- Ebben az évben az önmegvalósításnak épp úgy helyet kell adni, 

  mint az eredményes vizsgát biztosító elméleti összegzésnek. 
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D.) KREATÍV ZENEI GYAKORLAT 

 

ALAPFOK 

 

1. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag:- Beéneklő gyakorlatok 

Szillabikus, kis hangterjedelmű szöveges gyakorlatok. 

 

- Egyszólamú éneklés 

Gyermekjátékdalok: régi hiedelmek emlékét fenntartó dalok. 

Szokásdallamok: lucázás, betlehemezés, regölés, farsang, húsvéti 

énekek.Balladák. 

 

- Többszólamú éneklés 

Népdalkánonok. 

 

- Énekes improvizációk 

A dallamhoz mozgásformák keresése, dallamok előadásmódjának 

mozdulatokkal való megismétlése. 

Versek megszólaltatása maguk rögtönözte dallamokkal, énekbeszéd. 

 

- Hangszeres ritmusgyakorlatok 

Mozgásos-hangszeres sorrend memorizálása, visszaadása. 

Egész test, mint hangszer használata. 

 

- Hangzásjátékok 

A környezet hangjainak megfigyelése, lejegyzése, megszólaltatása. 

 

- Zenehallgatás (zene és mozgásgyakorlatok) 

Gyakorlatok térben és időben. 

 
 

 

2. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag:- Beéneklő gyakorlatok 

Közepes hangterjedelmű szöveges gyakorlatok, hajlítással is. 

 

- Egyszólamú éneklés 

Gyermekjátékdalok: felnőtt élet szokásait utánzó játékok – 

párválasztók, 

                                 Szerepjátszó játékok, kifordulós játékok. 

Szokásdallamok: lakodalmas, betlehemes, balázsolás, farsang, húsvét. 

Balladák pl. Kádár Kata. 
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- Többszólamú éneklés 

Kánonok. 

 

- Énekes improvizációk 

Adott prózai és verses szövegekre megadott skálán dallamimprovizáció. 

 

- Hangszeres ritmusgyakorlatok 

Ritmus ostinatok, különböző testhangzásokkal. 

Rezonáló deszkalap, mint hangszer. 

 

- Hangzásjátékok 

Konkrét hangzásoktól elvonatkoztatott hangzástanulmányok. 

Mindennel lehet zenélni. 

 

- Zenehallgatás (zene és mozgásgyakorlatok) 

Figyelni mások mozgástempóját – találni kell egy közös tempót. 

 

 

3. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag:- Beéneklő gyakorlatok 

Szöveg nélküli gyakorlatok, oktáv hangterjedelemig á, a, e, é hangzók 

énekelt kiejtésének gyakorlása. 

 

- Egyszólamú éneklés 

Szokásdallamok: karácsonyi magyar népénekek, királyjárás, 

Gergelyjárás, húsvét, kiszehajtás. 

Balladák: pl. Ifjú Mátyás király. 

 

- Többszólamú éneklés 

Kánonok: A szeleknek élénk szárnyán. 

Quodlibet Bárdos: Pénteki Péter 

 

- Énekes improvizációk 

Dallamalkotás: ritkítás, szaporítás, összezsugorodó, kibővülő dallam. 

 

- Hangszeres ritmusgyakorlatok 

Augmentált verssorok, dallamok, ritmusképletek egyszerre. 

 

- Hangzásjátékok 

Sűrűsödések, ritkulások, megrövidített vagy megnövelt időközök a 

hangzások között. 

Szükséghangszerek. Dallamhangszerek. 

 

- Zenehallgatás (zene és mozgásgyakorlatok) 

A térben egy helyet választani és ismét megtalálni. 

A térben bejárt útra emlékezni. 
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4. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag:- Beéneklő gyakorlatok 

Melizmatikus gyakorlatok, ó, ő, ú hangzók gyakorlása. 

 

- Egyszólamú éneklés 

Szokásdallamok: betlehem, Szentivánéj, húsvét. 

Az élet eseményei: betyárnóták, párosítók, guzsalyasok. 

Balladák: betyárballada. 

 

- Többszólamú éneklés 

Könnyű két és háromszólamúság. 

 

- Énekes improvizációk 

Csoportos improvizáció – azonos dallam, különböző idejű 

dallamindítás. 

 

- Hangszeres ritmusgyakorlatok 

Ritmus külön úton, különböző ritmusú szavak, versek, 

hangsúlyeltolódások megszólaltatása hangszeren. 

 

- Hangzásjátékok 

Hanglánc játékok. Jelzőhangszerek, dallamhangszerek. 

 

- Zenehallgatás (zene és mozgásgyakorlatok) 

Becsukott szemmel a hang után menni és a hangszer hangját 

megnevezni. 

Fokozatos változás a dinamikában, köztes formák, finomformák. 

 

 

5. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag:- Beéneklő gyakorlatok 

Ú, ű, í hangzók jó helyen való képzése, mellrezonancia bekapcsolása. 

 

- Egyszólamú éneklés 

Az élet eseményei: katonadalok, keservesek, guzsalyasok. 

Balladák pl. Csuda halott. 

 

- Többszólamú éneklés 

Karácsonyi ünnepkör dalai, középkori többszólamú darabok. 

Húsvét. 

 

- Énekes improvizációk 

Ritmus nélküli dallamra ritmus alkotása. 
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- Hangszeres ritmusgyakorlatok 

Formák – kérdés-felelet, szóló-tutti, rondó. 

 

- Hangzásjátékok 

Váltogatás a tutti és szólójáték, a hangszíncsoportok, a játékidők, 

szünetek, hangerők, különböző karakterek között. 

Szükséghangszerek pl. köcsögduda, bot. 

Dallamhangszerek: tilinkó, furulya. 

 

- Zenehallgatás (zene és mozgásgyakorlatok) 

Hirtelen váltás gyors és lassú között. 

Fokozatos váltás gyorsról lassúra és ellenkezőleg. 

 

 

 

6. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag:- Beéneklő gyakorlatok 

Intenzív rekeszlégzés gyakorlás. 

 

- Egyszólamú éneklés 

Az élet eseményei: katonadalok, kuruc kori nóták, keservesek, 

táncnóták. 

Balladák: pl. Kőműves Kelemen. 

 

 

- Többszólamú éneklés 

Karácsonyi ünnepkör: reneszánsz többszólamú dallamok. 

Húsvét: passiójáték. 

 

- Énekes improvizációk 

Adott ritmusra népdal jellegű dallam rögtönzése. 

 

- Hangszeres ritmusgyakorlatok 

Számok: szorzók, osztószám, arányok, közös lüktetés, varázsnégyzet. 

 

- Hangzásjátékok 

Hangáramlás játékok. 

Cintányér, gong, csőharang. 

 

- Zenehallgatás (zene és mozgásgyakorlatok) 

Egy mozgás világos tagolása: kezdet, csúcspont, befejezés. 
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TOVÁBBKÉPZŐ 

 

7. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag:- Beéneklő gyakorlatok 

Többszólamú beéneklés mixtúrákkal pl. Tavaszi szél… 

 

- Egyszólamú éneklés 

Táncház – rábaközi, dunántúli táncok. 

Dudálás, ugrósok, csárdások. 

Új stílusú balladák: pl. kórházi balladák. 

Folk-rock balladák. 

 

- Többszólamú éneklés 

Reneszánsz többszólamúság. 

 

- Énekes improvizációk 

Dunántúli, rábaközi, felvidéki dialektusú népzene stílusos díszítése. 

 

- Hangszeres ritmusgyakorlatok 

Tánckíséret ritmushangszeren. 

 

- Hangzásjátékok 

Szimmetria, asszimetria. 

Ritmushangszerek: dobok, tikfa. 

Komplex hangszerek (doromb). 

 

- Zenehallgatás (zene és mozgásgyakorlatok) 

Történeti tartalmú elemzés. 

Tánc a zenében. Programzene pl. Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához. 

 

 

8. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag:- Beéneklő gyakorlatok 

Dinamika változtatása vezénylésre, háromszólamú, tartott hangos 

gyakorlatok kézjelről. 

 

- Egyszólamú éneklés 

Táncház: moldvai táncok. 

Körtáncok, négyesek, páros táncok. 

 

- Többszólamú éneklés 

Vegyeskari darabok pl. Piaci pletyka. 
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- Énekes improvizációk 

Moldvai népzene stílusosan díszített előadása. 

 

- Hangszeres ritmusgyakorlatok 

Tánckíséret dallamhangszeren. 

 

- Hangzásjátékok 

Tükörképek, párhuzamok, imitációk. 

Ritmushangszer (nagydob) 

Komplex hangszer (citera). 

 

- Zenehallgatás (zene és mozgásgyakorlatok) 

T. E. T. elemzés, pásztorjáték-opera, vígopera-operett-musical. 

 

 

9. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag:- Beéneklő gyakorlatok 

Tempóváltoztató gyakorlatok, melizmatikus gyakorlatok tempójának 

növelése, egyéni hangképzés. 

 

- Egyszólamú éneklés 

Táncház – gyimesi népzene. 

Héjszák, kettős jártató, lassú és sebes csárdás. 

 

- Többszólamú éneklés 

Népdalfeldolgozások, spirituálék, reneszánsz vokálpolifónia. 

 

- Énekes improvizációk 

Gyimesi népzene díszített megszólaltatása. 

 

- Hangszeres ritmusgyakorlatok 

Tánckíséret komplex hangszerrel. 

 

- Hangzásjátékok 

Ellentétek, átmenetek. 

 

- Zenehallgatás (zene és mozgásgyakorlatok) 

T.E.T. elemzés – groteszk, abszurd, kegyetlen a zenében. 

 

 

10. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag:- Beéneklő gyakorlatok 

Helyes énektechnika kialakítása, egyéni hangképzés. 
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- Egyszólamú éneklés 

Erdélyi népzene, Kalotaszeg, Mezőség. 

Széki táncrend. 

 

- Többszólamú éneklés 

Reneszánsz vokálpolifónia, spirituálék, népdalfeldolgozások pl. 

Palastrina. 

 

- Énekes improvizációk 

Mezőségi, kalotaszegi dialektus stílusosan díszített előadása. 

 

- Hangszeres ritmusgyakorlatok 

Komplex kíséret több dallamhangszerrel pl. Jug Band. 

 

- Hangzásjátékok 

Zenei feladat meghatározott jellegű akkordokkal. 

Akkordok meghatározott rend szerinti megtervezése. 

Komplex hangszer (szájharmonika, tekerő duda). 

 

- Zenehallgatás (zene és mozgásgyakorlatok) 

T.E.T. elemzés – politika a zenében. 

Ember és természet a zenében. 

 

Követelmény: 

A képzés fejlessze az énekhang tisztaságát, a ritmusérzéket, az 

improvizációs készséget, a zenei emlékezetet. 

Ismertesse meg a zene legalapvetőbb tulajdonságait, a zene funkcióit, a 

zeneiformákat, kultúrák kölcsönhatásait. 

Ösztönözze a zenei érdeklődést, az éneklési-zenélési kedvet, a mások 

előtt való énekes és hangszeres szereplést. 

Nyújtson lehetőséget egyéni és csoportos szereplésre, zenei 

tevékenységformákban való részvételre. 

 

 

 

E.) BESZÉDTECHNIKA 

 

ALAPFOK 

 

3. évfolyam 

 
Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag:- Lazítógyakorlatok 

Feszítés-lazítás testrészenként. 

Az arc és a nyak izmainak lazítása. 

 

- Légzőgyakorlatok 

A rekeszlégzés folyamata, előnyei. 

Az élettani és a beszédlégzés különbségei. 
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Folyamatos, nyújtott kilégzés rekeszlégzéssel, hangokkal és 

szövegekkel. 

Kapacitásnövelő légzőgyakorlatok. 

A kilégzés erejének szabályozása tudatos irányítással, rekeszlégzéssel. 

 

- Hanggyakorlatok 

A mellhang, fejhang és a középhang fogalmának megismerése, 

tisztázása. 

A mellkasi rezonancia megerősítése. 

A szájtéri rezonancia megerősítése. 

A hangerő növelésének a technikája a rekeszlégzés igénybevételével. 

 

- Artikulációs gyakorlatok 

A magánhangzók laza, pontos formálásának gyakorlatai hangokkal és 

egyszerű szósorokkal. 

A nyelv emelése-ejtése állmozdítás nélkül. 

Egymás és ismeretlenek beszédének szájról olvasása. 

Az l és r hangok hibáinak hangzása, megszólaltatásának lehetőségei és 

határai. 

A hosszú-rövid magánhangzópárok ejtésének begyakorlása szótag és 

szógyakorlatokban. 

 

- Ritmus és tempógyakorlatok 

Ütemezés mozgással, tánccal, tapsjátékkal a tempó szakaszos és 

folyamatos változtatásával. 

 

- Kommunikációs gyakorlatok 

A saját test állapotának megfigyelése, leírása. 

A hangkörnyezet megfigyelése, leírása. 

Fények, színek megfigyelése, leírása. 

 

 

4. évfolyam 

 
Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag:- Lazítógyakorlatok 

Feszítés-lazítás utasításra, gyors váltásokkal. 

 

- Légzőgyakorlatok 

A rekeszlégzés megerősítése. 

Koncentrációs kapacitásnövelő gyakorlatok. 

A belégzés zörejmentességének kimutatása. 

A pótlevegő vétele rezonancia-gyakorlatokban. 

 

- Hanggyakorlatok 

A mellkasi rezonancia megerősítése. 

Feszítés-mentes hangerőnövelés rezonancia-gyakorlatokkal. 

Hangrágó gyakorlatok a hangerő változtatásával. 

Hangcsúzda, a hangerő megőrzésévelés folyamatos változtatásával. 
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- Artikulációs gyakorlatok 

Hosszabb szövegek időtartamának gyakorlása - pergő kiejtésmód. 

A magánhangzók időtartamának gyakorlása pergő szövegmondás 

mellett. 

A sziszegő és a susogó hangok hibáinak gyakorlása. 

Nyelvgyakorlatok az sz hang tiszta kiejtése érdekében. 

A beszéd szinkronizálása. 

 

- Ritmus és tempógyakorlatok 

időmértékes versek ritmizálása tapssal, mozgással. 

Ritmizálás a szóhangsúlyok visszahelyezésével. 

 

- Kommunikációs gyakorlatok 

A társak testhelyzetének megfigyelése, leírása. 

Felületek, formák megfigyelése, gyakorlásuk 

Arc és beszédmozgások megfigyelése. 

 

 

5. évfolyam 

 
Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag:- Lazítógyakorlatok 

A légzés megfigyelése a relaxálás közben. 

 

- Légzőgyakorlatok 

Koncentrációs gyakorlatok nyelvtörő mondókákkal. 

Rekeszlégzés irányítása, 

Kapacitásnövelő gyakorlatok 

Lopott levegővétel technikájának gyakorlása, 

Légzőgyakorlatok az sz hang tisztaságának megtartásával. 

 

- Hanggyakorlatok 

A fejhang és a hátul-szóló hang megszólaltatási technikája. 

Hangerőváltások. 

Hangmagassági gyakorlatok: a középpont sávszélesítése. 

 

- Artikulációs gyakorlatok 

Nyelvtörők a ty, gy, ny, és j hangok pontos ejtésével. 

Az s hang ejtésének artikulációs mozzanatai. 

Tájszólások, idegen anyanyelviség felismerése és kiküszöbölése. 

A hibátlan, pergő artikuláció megtartása 30 – 40mn-es szövegekben. 

 

- Ritmus és tempógyakorlatok 

Időmértékes versek értelmezett elmondása. 

 

- Kommunikációs gyakorlatok 

A kifejezés csatornáinak megfigyelése. 

A testi és az érzelmi közérzet megfigyelése és leírása. 
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6. évfolyam 

 
Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag:- Lazítógyakorlatok 

Tónusszabályozó gyakorlatok: egész testen, majd testtájonként. 

 

- Légzőgyakorlatok 

Szöveges légzésszabályozó gyakorlatok. 

Kifejező légzőhangok próbálgatása, gyakorlása. 

Koncentrációs gyakorlatok váratlan zavaró körülmények között. 

 

- Hanggyakorlatok 

A hangadási változatok megfigyelése és létrehozása, préselés, az 

öblösítés és a levegős hang technikája. 

Gyors hangmagasságváltások: a hangerő változtatása nélkül – 

középhangsávban. 

 

- Artikulációs gyakorlatok 

A hibátlan pergő artikuláció megtartása egy hosszabb mű elmondásakor 

Szövegmondás pontos artikulációval. 

A szóvégek pontos ejtésének gyakorlatai. 

 

- Ritmus és tempógyakorlatok 

Időmértékes versek elmondása, értelmezve, ritmus kísérlettel 

Hangerőváltások azonos tempóban mondott formában. 

 

- Kommunikációs gyakorlatok 

A tekintet, a mimika, a gesztusok és a mozgások megfigyelésem, 

leírása, 

Tárgyak események, arcok felidézése, leírása. 

 

 

TOVÁBBKÉPZŐ 

 

7. évfolyam 

 
Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag:- Lazítógyakorlatok 

Tónusszabályozás helyzetgyakorlatokban. 

 

- Légzőgyakorlatok 

Koncentrációs légzőgyakorlatok tekintettartással. 

Növekvő szólamok az egyéni kapacitás határának megismerésével. 

 

- Hanggyakorlatok 

Hangerő szabályozó gyakorlatok figyelemmegosztással. 

Hangmagasság szabályozó gyakorlatok. 

A fejhang és a mellhang törés nélküli váltása, hangsiklatás.  
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- Artikulációs gyakorlatok 

Karakterek az artikulációban. 

A hangkapcsolatok pontos és helyes ejtése szógyakorlatokban és 

szövegmondás közben. 

Artikulációs gyakorlatok kis hangerővel és suttogva. 

 

- Ritmus és tempógyakorlatok 

Tempóváltási gyakorlatok. 

A beszéd ritmushibáinak felismerése, leírása. 

A hadarás és a gyors beszéd különbségei. 

Különböző verselési szövegek gyakorlása suttogott és néma verseléssel, 

szövegmondása ritmizálva. 

 

 

- Kommunikációs gyakorlatok 

Vonzás és taszítás kifejezése szavak nélkül, 

Egymás mimikájának utánzása, leolvasása, értelmezése. 

 

 

8. évfolyam 

 
Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag:- Lazítógyakorlatok 

Tudatos lazítás beszédgyakorlatok közben. 

 

- Légzőgyakorlatok 

Légzőgyakorlatok prózai szövegekkel, 

A légzési szünet lehetséges helyeinek kiválasztása,  

Tagolás légzéssel, 

Blattolás jó légzéstechnológiával. 

 

- Hanggyakorlatok 

A lágy és a kemény hang váltásai szövegekben utasítással 

Váltások a tartalomhoz igazodva – vonzás és taszítás a hangban. 

 

- Artikulációs gyakorlatok 

A laza, pergő artikuláció gyakorlása 

A mássalhangzók kettőzésének ejtési technikája. 

A szóvég – szókezdet helyes ejtése a folyamatos beszédben. 

A színpadra vihető beszédhibák technikája és etikája. 

 

- Ritmus és tempógyakorlatok 

A tempó lassítása a megtartott ritmus mellett. 

Hangos és néma szövegmondás váltogatása csoportosan és egyénileg, 

Prózai szöveg ritmizálása 

 

- Kommunikációs gyakorlatok 
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Kitalált, nem létező tárgyak személyek jelenségek leírása szóbeli és a non-

verbális kifejezés eszközeinek a használatával, 

Helyzetgyakorlatok halandzsa szöveggel. 

 

 

9. évfolyam 

 
Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag:- Lazítógyakorlatok 

A test tónusának kontrolálása és szabályozása beszédgyakorlatok  

közben. 

 

- Légzőgyakorlatok 

Laza fejkörzés mindkét irányba a gyakorlatok végzése közben. 

Versek szabályozott levegővétellel. 

 

- Hanggyakorlatok 
Az orrhangzóság megfigyelése, szabályozása a beszédben. 

Páros és egyéni középhangok gyakorlása erőteljes és lágy hangvétellel. 

 

- Artikulációs gyakorlatok 

Lágy és kemény színpadi artikuláció színpadi hatásai 

Szöveges r gyakorlatok, 

Az egymás mellé kerülő magánhangzók ejtésének helyes technikája. 

 

- Ritmus és tempógyakorlatok 

Ritmusgyakorlatok szünetek közbeiktatásával, 

Ritmusgyakorlatok célirányos tevékenységek közben. 

 

- Kommunikációs gyakorlatok 

Egymás emlékképeinek felidézése, leírása, 

Szinkronizálási gyakorlatok ismert szövegekkel. 

 

 

 

10. évfolyam 

 
Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag:- Légzőgyakorlatok 

Tudatos tagolás légzéssel, szerephelyzetben. 

Hétköznapi beszédhelyzetek megoldása, jó légzéstechnikával 

 

- Hanggyakorlatok 

A hangerő és a hangszín váltásának szöveges gyakorlatai, 

A hangerő ésszerű fokozásának és a fokozatos hangszínváltásnak a 

szöveges gyakorlatai. 

 

- Artikulációs gyakorlatok 
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A halk és a suttogott beszéd intenzitásának növelése szöveges 

gyakorlatokban 

A kiejtés változatai a főbb dialektusokban. 

 

- Kommunikációs gyakorlatok 

Szándékok kifejezése hangokkal, 

Versek, szövegek jelenetek képeinek és szereplőinek leírása, 

Helyzetgyakorlatok a testi és a lelki közérzet megszólaltatására, a technikai 

szövegek felhasználásával. 

 

 

Követelmény: 

A képzés ismertesse meg a tanulókkal: 

- A köznapi beszéd és a színpadi hangzás különbségeit, 

- A beszédtevékenység részeit, 

- A beszéd elemzésének szempontjait, 

- A fejlesztő, a szinten tartó és a korrekciós beszédtechnikai gyakorlatokat. 

Alakítsa ki a tanulókban: 

- A dramatikus és színpadi munkájukban a beszéd magas színvonalú     

használatának képességeit és az önképzés igényét. 

Fejlessze:  A koncentrációs kézségeket, a fantáziát, produktív és 

reproduktív kifejező képességét. 

 

 

 

3.5.4 SZABADON VÁLASZTOTT TÁRGY: 
 

 A.) BESZÉD ÉS ÉNEK 

 

ALAPFOK 

 

1. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag: BESZÉD 

- Lazítógyakorlatok 

Az egész test feszítése és lazítása hanyatt fekve. 

Feszítés és lazítás állás és járás közben. 

 

- Légző gyakorlatok 

A légző típusok ismertetése, a saját légzés megfigyelése. 

Kapacitásnövelő gyakorlatok sz, s és f hangokkal. 

 

- Hanggyakorlatok 

Játékos hangerő gyakorlatok. 

A fúvás erejének változtatása, folyamatos és szaggatott fúvások. 

A légutak használatának gyakorlatai. 

A légzés hibáinak, akadályainak tisztázása. 

Szabályozott légzéssel egyszerű szólamok, versek gyakorlása. 
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- Hangjátékok 

Egymás hangjának felismerése, utánzása. 

A hang tulajdonságainak tanulmányozása, a megfigyelések 

megfogalmazása. 

A természetes alaphang felismertetése és megerősítése. 

 

- Artikulációs játékok, gyakorlatok 

A beszédszervek mozgásának alakítása szavak, szólamok ismételgető 

ejtésével. 

Ajak-kerekítés és széthúzás. 

A nyelv mozgásának ügyesítése a t, d és n hangok segítségével. 

Fütyülés fúvott levegővel, az ű hang ajakállásával. 

Ajakpergetés hosszan, folyamatosan, suttogva és hangosan. 

A szóvég ejtésének gyakorlatai. 

Szóépítés hangonként, szóláncok. 

 

- Ritmus és tempógyakorlatok 

Versek, mondókák ütemezése tapssal, járással, mozgással, 

egyenletesen lassabb vagy gyorsabb tempóban. 

 

- Hangsúlygyakorlatok 

A szóhangsúly gyakorlása. 

Az összetett szavak előtagjának és a teljes személynév első tagjának a 

hangsúlya. 

 

ÉNEK 

- Beéneklő gyakorlatok 
Szillabikus, kis hangterjedelmű szöveges gyakorlatok. 

 

- Egyszólamú éneklés 

Gyermekjátékdalok. 

Szokásdallamok. 

Balladák. 

 

- Többszólamú éneklés 

Népdalkánonok 

 

- Énekes improvizáció 
Dallamhoz mozgásformák keresése, dallamok előadásmódjának 

mozdulatokkal való megismétlése. 

Versek megszólaltatása maguk rögtönözte dallamokkal, énekbeszéd. 

 

 

2. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag: BESZÉD 

- Lazítógyakorlatok 



 

 257 

Feszítés-lazítás fekve, állva, ülve. 

Könnyed fejkörzés mindkét irányba. Az arc ellazítása. 

 

- Légzőgyakorlatok 

A különböző légzéstípusok ismertetése, megfigyelése. 

Saját légzés megfigyelése. 

Kapacitásnövelő gyakorlatok sz, s és f hangokkal a laza testtónus 

megőrzése mellett. 

Kapacitásnövelő gyakorlatok versekkel, mondókákkal a laza testtónus 

megőrzése mellett. 

 

- Hanggyakorlatok 

Játékos hangerő próbálgatás. 

Hangok próbálgatása a függőségi viszonyok és az erős érzelmi-

indulati állapotok kifejezésére. 

 

- Artikulációs játékok, gyakorlatok 

Az áll nyitó mozdulatát megerősítő gyakorlatok. 

A nyelvmozgást ügyesítő gyakorlatok r és l hangokkal. 

Az artikulációs mozgások összehangolása nyelvtörők pergő tempójú 

mondásával. 

Magánhangzó gyakorlatok versekkel, mondókákkal, különös 

figyelemmel a mély és a magas hangzók hangulatkeltő szerepére. 

 

- Ritmus és tempógyakorlatok 

Versek ütemezése kötött mozgással, egyenletes tempóban. 

 

- Hangsúly és hanglejtés gyakorlatok 

Számnevek, évszámok hangsúlya. A kijelentés hanglejtése. 

 

 

ÉNEK 

- Beéneklő gyakorlatok 

Közepes hangterjedelmű szöveges gyakorlatok, hajlítással is. 

 

- Egyszólamú éneklés 

Gyermekjátékdalok.  

Szokásdallamok: lakodalmas, betlehemezés, balázsolás, farsang, 

húsvét. 

Balladák. 

 

- Többszólamú éneklés 

Kánonok pl. Jertek, jertek. 

 

- Énekes improvizáció 

Adott prózai és verses szövegre megadott skálán dallam improvizáció. 
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3. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag: BESZÉD 

- Lazítógyakorlatok 

Feszítés-lazítás testrészenként. 

 

- Légzőgyakorlatok 

Rekeszlégzés hanyatt fekve, állva. 

A be és kilélegzett levegő mennyiségének tudatos növelése. 

Kapacitásnövelés versekkel, mondókákkal. 

Légzésszabályozó gyakorlatok. 

 

- Hangjátékok 

A mellkasi rezonanciával szóló középhang és a fejhang hangzásának 

megismertetése. 

Az oldott mellhang megerősítése hangringató gyakorlatokban. 

Az emelt hangvétel gyakorlása a test megfelelő tónusának 

összehangolásával. 

- Artikulációs gyakorlatok 

Nyelvtörő mondókák a j, l, r hangok pontos ejtésének kimunkálására. 

Szájról olvasási gyakorlatok: versek, verssorok. 

A hosszú magánhangzók pontos ejtésének gyakorlatai. 

 

- Ritmus és tempógyakorlatok 

Ütemezés változó tempóban kitalált mozgássorral, tánccal, 

tapsjátékkal. 

 

- Hangsúly és hanglejtésgyakorlatok 

A kérdezés: hangsúlya kérdőszóval és anélkül, hanglejtés kérdőszóval 

és anélkül. 

 

ÉNEK 

- Beéneklő gyakorlatok 

Szöveg nélküli gyakorlatok, oktáv hangterjedelemig – hangzók 

énekelt kiejtésének gyakorlása. 

 

- Egyszólamú éneklés 

Szokásdallamok: karácsonyi magyar népénekek, királyjárás, 

Gergelyjárás, húsvét, kiszehajtás. 

Balladák. 

 

- Többszólamú éneklés 

Kánonok: pl. Bárdos: Pénteki Péter. 

 

- Énekes improvizáció 

Dallamalkotás: ritkítás, szaporítás, összezsugorodó, kibővülő dallam. 
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Követelmény: 

A tanulók legyenek képesek: 

Beszéd:- hallás alapján felismerni a követendő beszédpéldát,  

- légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák  

  felismerésére. 

Ének:   - tisztán énekelni egyénileg és csoportosan, 

- rövidebb zenei részletek hallás után való visszaéneklés, 

- egyenletes lüktetés mellett kísérettel való éneklésre, 

- kötött verses szövegre egyszerű, kis ambitusú dallam  

   létrehozására. 

 

A tanulók ismerjék: 

Beszéd:- a lazító és koncentrációs játékokat és gyakorlatokat. 

- légző, hang és artikulációs játékokat, gyakorlatokat  

   hangokkal. 

- a fejlesztő és kondicionáló beszédtechnikai játékokat, 

   gyakorlatokat. 

Ének:   - a karácsonyi és húsvéti ünnepkör szokásdallamait. 
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3.6 BÁBMŰVÉSZET 

 

 3.6.1 BÁBJÁTÉK TANSZAK:   

     FŐTÁRGY: BÁBJÁTÉK 
 

ELŐKÉPZŐ 

 

Óraszám: heti 2 óra 
 

Tananyag:  BÁBJÁTÉK 
- Kézjátékok, kéz-árnyjáték 

Téma: növény és állatábrázolás. 

Cél: a kéz és ujjak tudatos használata. 

Technika: pontfény. 

 

- Játék ujjbábokkal, minibábokkal, gyűszűbábokkal. 

Téma: versek, mesék, népköltések, ringatók. 

Cél: az ujj és kéz finommozgásának fejlesztése. 

Technika: ragasztás, vágás, varrás. 

Anyag: papír, textil, filc, parafa, gyufásdoboz. 

 

- Játék terménybábokkal, termésbábok 
                            Téma: versek (pl. Weöres Sándor, Arany János), mesék. 

Cél: A természet megismerése, a népi hagyományok újraélesztése. 

                            Az elkészült figurák kapjanak fantázianevet. 

Technika: ragasztás, illesztés, vágás. 

Anyag: faágak, virágok, különböző termények, pl. alma, körte, 

narancs… 

 

- Játék síkbábokkal 
Téma: pl. Zelk Zoltán versei… 

Cél: A gyermek találja meg a figura karakterét a sík báb kontúrja által, a 

megfelelő színek, textúrák, alapanyagok kiválasztásával. 

Technika: festés, színes ceruzarajz, vágás, ragasztás,  

Anyag: színes kartonok, újságpapír, textil, tempera, színes ceruza. 

 

- Játék fakanálbábokkal 
Téma: népdalok-tánc, ritmikus mozgás. 

Cél: fakanalak felöltöztetésével figurák, arc nélküli figurák létrehozása. 

Technika: varrás, vágás, ragasztás, kötözés. 

                            Anyag: fakanál, vászon, selyem, bársony, madzag, fonál. 

 

- Játék plasztikus bábokkal 

Téma: állatmesék, magyar népmesék és a világirodalom meséi, 

Cél: a környezetben található használati tárgyak bábfigurává alakítása, 

néhány szereplős dobozszínház létrehozása. 

Technika: varrás, vágás, ragasztás, kötözés, festés. 

Anyag: doboz, guriga, papír, textil és műanyagok.  
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- Játék rögtönzött zacskóbábokkal 

Téma: magyar népmesék – Az okos lány 

Cél: a gyorsan elkészíthető figuráknál a stilizáltságra kell törekedni. 

Technika: festés, ragasztás, vágás, tépés. 

Anyag: papírzacskók, színes papír, színes ceruza, tempera. 

 

- Játék álarcokkal, maszkokkal 

Téma: mese - pl. A sárga kígyó: az állatbőrbe bújás motívuma, 

Cél: az állarc szó eredeti jelentésének értelmezése: áll arca 

A maszkos játékoknál azon megoldás alkalmazása, amikor az arcot  

nem takarjuk el, hanem jelzésszerű stilizált formákat illesztünk a 

fejtetőre. 

Technika: szabás, vágás, ragasztás, varrás. 

Anyag: papír, textil, bőr. 

 

- Játék marionett bábokkal 

Téma: versek pl. Nemes Nagy Ágnes: Hóesésben,  

mesék: A három pillangó 

Cél: zsinóros marionett báb készítése. 

Technika: vágás, ragasztás, kötözés, festés. 

Anyag: zsinór, pálca, színes papír, tempera, textil, gyöngyök, fonal. 

 

 

BÁBMOZGATÁS 

 

A báb típusának, jellegének, méretének megfelelően kell kézben tartani ill. kézre  

 húzni a figurákat. 

Bábmozgatási alapgyakorlatok: 

           Ide tartoznak azok a mozgások és mozdulatsorok, amelyek az adott bábtípussal,  

           bábfajtával bemutathatóak:      Merevmozgású síkbábok, 

Fakanál-pálcás-bot bábok mozgatása, 

Tárgybábok. 

Térbeli figurák mozgatása 

Marionett mozgatása 

Zacskóbábok mozgatása 

 

Térérzékelésre, térkitöltésre irányuló gyakorlatok:  

 A bábmozgatásban valóm jártasságot a paravános ill. a paraván nélküli játékok  

            térérzékelésre, térkitöltésre irányuló gyakorlatok egészítik ki. 

 

Követelmény:  

Fejlessze a tanulók:  

- beleélő és lényegkiemelő képességét, improvizációs kézségét, 

Ismertesse meg a tanulókkal a képzés:  

                  - a bábok, tárgyak mozgással történő megelevenítésének 

                     módját, 

- a bábkészítéshez használható alapvető technikai fogásokat, 

- a karakter alkotás összetevőit. 
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Ösztönözze a tanulókat: 

- a bábkészítéssel, bábmozgatással való kölcsönhatás  

                     kialakítására, 

- csoportos alkotó forma gyakorlására. 

Biztosítson lehetőséget: 

- az életkornak, adottságoknak és érdeklődésnek megfelelő feladatok   

  elvégzésére, 

- bábjátékos feladatok végrehajtására, 

- bábszínházi előadások megtekintésére. 

  
 

 

ALAPFOK 

 

1. évfolyam 
 

Óraszám: heti 2 óra 
 

Tananyag: 
I. félév:  - Bábtáncoltató betlehemezés, titirí játékok… 

- Játék botbábokkal, népmesei motívumok felhasználása. 

 

II. félév: - Asztali bábjáték egyszerű díszletekkel.  

         - Téma: magyar népmesék. 

- Zsinóros asztali bábtáncoltatás. 

- Téma: lovagi torna. 

 

 

 

2. évfolyam 
 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

I. félév:  - Maszkos, alakoskodó játékok.  

- Téma: primitív népek kultikus szertartásai, dramatikus játékok. 

 

II. félév: 

- Botbáb. 

- Téma: eredetmondák, állatmesék, megzenésített versek. 
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3. évfolyam 

 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

I. félév:  - Tárgyanimáció. 

- Téma: magyar népmesék, Grimm-mesék. 

 

II. félév: - Merev pálcás, kétzsinoros marionett. 

- Téma: versek megjelenítése, Mátyás-mesék. 

 

 

 

4. évfolyam 
 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

I. félév:  - Óriásbábok 

- Téma: a görög mitológia történetei, versrészletek. 

 

II. félév: - Vegyes technikájú bábok. 

- Téma: magyar népballadák, világirodalmi témák. 

 

 

5. évfolyam 
 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 
I . félév:   - Kézjátékok. 

 - Téma: kézpantomim, természeti jelenségek, szájszinkron. 

 

II. félév:  - Kesztyűs bábjáték. 

 - Téma: Tradícionális vásári bábjáték (Vitéz László története),  

   Weöres Sándor: Csalóka Péter. 

 

6. évfolyam 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

I. félév:  - Indonéz árnyjáték. 

- Téma: népmesék pl. A kis gömböc, versek, történelmi mondák. 
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II. félév: - Mechanizált tárgybábok. 

- Téma: irodalmi művek pl. Lewis Carrol: Alice Csodaországban,  

Kiss Anna: Dömötörkor 

Követelmény: 

A képzés megismerteti a tanulókkal: 

-    a bábjáték műfaji sajátosságait, 

-    az egyszerű bábtechnikák és bábszínpad-technikák alkalmazási lehetőségeit, 

-    a bábszínpadi játék konvencióit, 

-    a bábjátékos tevékenység főbb összetevőit, 

-    a bábjátszás során végbemenő alkotómunka fázisait,  

-    a bábjátékkal kapcsolatos szakkifejezéseket. 

 

Fejleszti a tanulók: 

- beleélő képességét, 

- animációs látásmódját, 

- improvizációs kézségét, 

- önálló feladatmegoldó és véleményalkotó képességét. 

Ösztönözze a tanulók: 
- a bábkészítéssel, bábmozgatással való kölcsönhatásának létrejöttét, 

- csoportos alkotó forma gyakorlására, 

- társművészetekben való alapvető tájékozódásra, 

- kísérletező szemlélet kialakítására. 

Biztosítson lehetőséget:  
- a bábjáték, mint komplex művészeti ág megismeréséhez, 

- különböző színpadi karakterek megformálására, 

- egyéni és csoportos bábjátékos feladatok megformálására, 

- a bábművészet kultúrtörténeti éttekintéséhez. 

 

 

TOVÁBBKÉPZŐ 

 

 

7. évfolyam 

 
 Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag 

I. félév: 

- bábtechnika: bunraku, japán mozgatási technika, 

- színpadtechnika: fényutca, 

- gyakorlatok: asztali bábozás, botbáb mozgatás, jávai árnyjáték 

II. félév: 

- előadás választott bábtechnikával, 

- etűdök, egypercesek, 

- szólójáték. 
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8. évfolyam 

 
Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

 

I. félév: 

- bábtechnika: vajang, tradicionális mozgatási technika Indonéziában,  

mítikus történetek előadásához, 

- színpadtechnika: bábparaván, talpakon álló díszletek. 

II. félév: 

- mesejáték bemutatása választott bábtechnikával. 

 

 

 

9. évfolyam 
 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag:  

 

I.   félév: 

- bábtechnika: kínai technikájú árnyjáték 

alapvető különbséget a megvilágítás módja, illetve a bábok mérete, 

mozgásának technikája jelenti. 

- színpadtechnika: szórt fény megvilágítás mesterséges fényforrással. 

II.   félév:   

- klasszikus bábjáték vagy drámai mű bábszínpadi adaptációja   

  választott bábtechnikával. 

 

 

10. évfolyam 
 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

 

I.    félév: 

- bábtechnika: többzsinóros, mozgatókereszttel ellátott marionett 

a marionettbáb mozgása és az ember mozgásának kapcsolata. 

- színpadtechnika: a bábszínpadi tér, a bábjátékosok elhelyezése,  

díszletek, kellékek a játékban, bábok tárolása. 

II.   félév:   

- zenés színházi előadás választott bábtechnikával. 
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Követelmény:  

A képzés ismertesse meg a tanulókkal: 

- a bábjátékban, mint művészeti ágban rejlő esztétikai értékeket, 

- napjaink bábjátszásának művészi törekvéseit, gyakorlatát, 

- a bábjátszás lehetséges társadalmi szerepeit. 

Fejlessze a tanulók:  

- elemző-kézségét,  

- kritikai szemléletét, 

- önálló véleményt alkotó és feladatmegoldó kézségét. 

Ösztönözze a tanulókat:  

- az elgondolások önálló megvalósítására, 

- az alkotótársakkal való toleráns megoldásokra, 

- kísérletező szemlélet kialakítására, 

-  szakirodalom tanulmányozására. 

Biztosítson lehetőséget: 

- a próbák kezdetétől a bemutatóig tartó alkotói folyamat gyakorlására, 

- önálló kezdeményezések kidolgozására, 

- egyéni, differenciált fejlesztésére, 

- az elkészült előadás intézményen belüli és kívüli bemutatására. 

 

 

 

 

3.6.2 KÖTELEZŐ TÁRGYAK:  

 

      A.) BÁBMOZGATÁS 

 

ALAPFOK 

 

1. évfolyam 

 
Óraszám: heti 0,5 óra 

 

Tananyag: 

I.  félév: -  magunk előtt, hátulról mozgatott botbáb: a test merev,  

nincsenek végtagok – a báb szimbólikus, a figura vizuális 

képét saját kezünk, testünk és mimikánk intenzív 

használatával egészítjük ki. 

II. félév: - a bábún hátulról irányítható mozgató botot, vagy nyílást  

hagyunk, 

  - a hátulról való mozgatás alapja: az orr, a tekintet irányába 

mutat, ennek meghosszabbítása hátulról a pálca. 

 

 

2. évfolyam 
 

Óraszám: heti 0,5 óra 

 

Tananyag: 
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I. félév: - maszkos, alakoskodó játékok, 

  - ezen játékmódot rituális, hagyományőrző és színpadi    

     formában is használják: -félmaszkok – maszkok használata 

- természetes térirányok megfeleltetése a színpad – nézőtér  

  viszonyának és kifejező gesztusainak alkalmazásával.      

- egyéni karakteralkotás mozgással. 

 

II. félév: - botbáb: az alulról, egy vagy több pálcával mozgatott báb 

anatómiája, előképe a jávai vajang bábúnak, 

- mozgás: egy hosszú mozgató pálcával ellátott alulról 

  mozgatott figura – egy-kézre, pl. kisze bábok, 

- segédpálcával ellátott testrész folyamatos használata. 

 

 

3. évfolyam 
 

Óraszám: heti 0,5 óra 

 

Tananyag: 

I. Félév: - Tárgyanimáció: a kiválasztott tárgy bármely mozgatási  

technikával vagy önmagában történő életre keltése, 

- A tárgyak emberi vonásokkal történő életre keltése, 

- Az egyes anyagok( selyem – finomkodó kisasszony)   

    jellemmel, egyéniséggel történő felruházása, 

- A tárgyak átalakítás nélkül történő alkalmazása. 

 

II. félév: - Marionett ( a legősibb bábtípus) 

- Kezdetben az egyszerűbb változatú bábbal történő  

   cselekmény-kifejezés, melyeken sajátíthatók el az 

   egyszerűbb bábmozgatási technikák: 

- Merev pálcás marionett bábú, melynek nincs lába 

csak tönk testen áll, 

- Merev pálcás bábú, kétzsinóros felfüggesztési 

mozgatással, 

- Kellékezés, merev pálcával ellátott tárgyakkal, 

 

 

4. évfolyam 
 

Óraszám: heti 0,5 óra 

 

Tananyag: 

I. Félév:  - Óriásfigurák, hosszú mozgató botok segítségével történő 

életre keltése: a testrészek és a testtájak külön történő 

mozgatásával (ezekkel szabadban vagy nagy belmagasságú 

térben dolgozunk) 

 

II. Félév: - Vegyes technikájú, speciális mozgásformációkra képes 

                   figurákkal történő események eljátszása. 
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5. évfolyam 
 

Óraszám: heti 0,5 óra 

 

Tananyag: 

I. Félév: - A kéz önmagában történő kifejező erejének megláttatása, 

- Növény, ember és állatábrázoló játékok kézzel, 

- Természeti jelenségek ábrázolása színes kesztyűben, 

- Fantázialények életre keltése, 

- Száj-szinkron. 

 

 

II. Félév: - Tradicionális vásári bábtechnikák felelevenítése –  

 mozgalmas játékok előadása, 

 - Ping - pong labda fejes kéz-emberke mozgatása, 

 - Az újakra húzott labdafej szemei a tekintet pontos irányítását 

segítik elő, 

 - Csuklóig érő kesztyűbáb, 

 - Csukló alá érő kesztyű – derékban hajló bábfigura, 

 - Vásári bábok mintájára készült, ujj és nyakgyűszűkkel      

    ellátott kesztyűsbáb. 

 

 

6. évfolyam 
 

Óraszám: heti 0,5 óra 

 

Tananyag: 

I. Félév: - Árnyjáték: megvilágítás pontfénnyel, 

  Kellékek: - mozgó és álló fényforrások, 

   - természetes és mesterséges fényforrások 

  Árnyékok létrehozása:  alkalmazott kézjátékokkal,  

sziluettjátékkal,  

árnyképekbe való belelátással,  

különböző minőségű anyagok    

  fényáteresztő képességének   

  felhasználásával 

 Síkfigurák használata alsó mozgató pálcákkal, 

 Fény-utak befolyásolása. 

 

 

II. Félév: - Játék tárgy – bábokkal 

A sokoldalúság és a kreativitás érdekében etűdök, jelenetek 

kidolgozása önálló produkcióként 
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Követelmény:  

A tanulók legyenek képesek: 

- egyszerű bábmozgatási technikák színpadi tartalomnak megfelelő  

alkalmazására, 

- a megismert mozgási technikák improvizáció során történő  

megvalósítására,  

- tanári instrukciók alapján történő munkavégzésre, 

- bemutatott vagy önállóan megtervezett mozdulatsor elsajátítására,  

reprodukálására. 

A tanulók ismerjék:  

- a bábmozgatással kapcsolatos alapvető szakkifejezéseket, 

- az általuk használt bábu felépítését és alkotórészeinek elnevezését. 
1 

 

Továbbképző 

 

7. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag: Hátulról mozgatott technika a bunraku segítségével. 

                                  Gyakorlati mozdulatsorok: - testtartás, 

- testsúlypont, 

- végtagok helyzete, 

- a mozdulat kiindulási és végpontja, 

- a mozdulat fázisai,  

- a mozdulatsor összeépítése,  

- a tekintet irányítása. 

 

 

8. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag: A vajang – golek jávai bábjáték 

 Cél: az ujjak függetleníthető mozgatása, a manipulációs kézség fejlesztése. 

 Gyakorlati mozdulatsorok:    - marok szorító – hirtelen nyitó, 

- ujj körzés, pálcatovábbítás, golyómanipuláció 

- csuklókörzés, 

- paraván síkjában történő helyváltoztató mozgás, 

- gesztusok megjelenítése kézzel, 

- mozdulatok a karral és a kellékekkel. 

 

 

9. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag: A kínai árnyjáték – pálcás mozgatás hátulról, a rászorítás technikájával 
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 Cél: több tagból, ízesülésből felépített figurák 4-5 vagy ennél több, a 

  figurára merőlegesen rászerelt pálcával való mozgatása. 

  Gyakorlatok:  - ujjlazító gyakorlatok, 

 - az árnyvászon teljes felületének bejátszása, 

 - sablonfigurákkal: egy pálcával mozgatott 

   sablonelemekből,  téglalapok egy forgó ponton 

   összekötve, két-három pálcával, többpálcával  

   mozgatható figurák. 

 

 

10. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag: Marionett 

 A mozgás alapja: az emberi-állati test anatómiájának és mozgásnak 

 pontos  ismerete.  

 A mozdulatok legyenek leolvashatók – a mozdulat íve a kezdéstől a   

 befejezéséig. Mozdulatok: az orr vezetésével a fej előrehajtásával, 

mély lélegzetvétel, 

fej visszahúzása a kiindulási helyzetébe. 

Gyakorlatok: - merev pálcás kéz és lábcérnásbáb, mozgatókereszt  

                         nélkül, 

 - mozgatókeresztes –mozgatózsinórokon függő- báb. 

  

 

Követelményrendszer a továbbképző végén: 

A tanulók legyenek képesek: 

- bonyolult mozgatási technikájú bábok működtetésére, 

- az általuk készített bábú színpadi tartalomnak megfelelő színvonalú  

mozgatására, 

- kifejező, karakternek megfelelő bábmozgatásra. 

Ismerjék: 

- az egyes bábtechnikák használatára vonatkozó konvenciókat és azok  

alkalmazását, 

- az egyes bábtechnikák lehetséges színpadtechnikai alkalmazását. 

A tanulókat ösztönözze: 

- önálló elgondolás alapján egyedi mozgatási rendszer kialakítására, 

- önálló kísérletezésre, gyakorlás általi fejlődésre, 

- a társművészetekben rejlő lehetőségek keresésére és felhasználására. 
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B.) BÁBKÉSZÍTÉS 

 

ALAPFOK 

 

1. évfolyam 
 

Óraszám: heti 0.5 óra 

 

Tananyag:  

I.  félév: 

Egyszerű technológiák megismerése és gyorsan létrehozható bábu 

készítése 

  Cél: - textíliák tanulmányozása és a szerepeknek való megfelelése, 

 - faanyagok formáiba való belelátás, 

 - termények, egyéb természetes alapanyagok felhasználása 

 - szereptípusok alkotása. 

Feladat: 

 - a népi betlehemes játékok, vagy a hiedelmek rontó bábuinak naiv 

   ábrázolási mintájára – gyermeki naiv ábrázolás, 

 - a lényegkiemelés az egyszerűség jegyében – a bábu, mint 

   szimbólum, 

 - bábkollekciók készítése, a típusfigurák több mesében való  

    szerepeltetése. 

Eszköz: fadarabok, textil, fonál, gyapjú, olló. 

 

 

II.  félév: 

Bábu készítése asztali bábjátékhoz 

Cél: - a körbefordítható báb. 

Feladat:  

- a hátulról való bábmozgatáshoz alkalmas egyszerű botbábok, 

- kitömött fejű textilbábok készítése, pálcával, 

- merev izületű síkbáb készítése, 

- stilizálási készség, grafikus megoldások, 

- színek, formák, a sík felületek kihasználása. 

Eszközök: kartonpapír, olló, spárga, milton kapocs. 

 

 

2. évfolyam 
 

Óraszám: heti 0.5 óra 

 

Tananyag: 

I. félév: 

Maszkkészítés 

Cél: - a fél- illetve a teljes maszk készítésének megismerni  

          hagyományait, technikáját, 

 - megismerni a maszkos játék jellegzetességeit. 
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Feladat: 

- a festés, mint maszk, 

- papírmaszkok, textilmaszkok, 

- maszk készítése kasírozással, 

- fejmaszk tervezése, készítése, 

- tárgyak, díszletelemek, kellékek készítése gipszből, kasírozva  

  vagy sókerámiából. 

- maszkok és kultúrák, 

- a színházi és a filmes maszkkészítés. 

Eszközök: kartonpapír, hullámpapír, hungarocell, gipsz, textil, ragasztó, 

olló, dörzspapír, ecset, festék, tapétaragasztó. 

 

II. félév: 

Botbáb technikához 

Cél: - emberanatómia leegyszerűsített ábrázolása. 

Feladat: 

- kiszebábu, fakanálbábu készítése. 

Cél:  - vállizületben mozgó, két segédpálcával mozgatott  

          emberanatómiájú báb készítése. 

Feladat: 

- ízesülések készítése, mozgó pálca elhelyezése a kézen, 

- a bábu öltöztetése, kellékek készítése. 

Eszközök: fakanalak, seprűnyéldarabok, textilek, olló, ragasztó, tű, 

cérna, drót, tömőanyagok. 

 

 

3. évfolyam 
 

Óraszám: heti 0.5 óra 

 

Tananyag: 

I. félév: 

Tárgyanimációs technika alkalmazása, ehhez szempontok: 

- tudatos anyaghasználat, 

- méretarányosság, 

- szükséges funkciók, 

- anatómiai egyezések, 

- baleset – megelőzés. 

 Cél: - az anyagok természetének megismerése, 

- egymással harmonizáló anyagok, 

- használati tárgyak más funkcióban, 

- tárgyak egymáshoz rendelése. 

 Eszközök: régi cipők, sálak, sapkák, dobozok, esernyők, konyhai  

                  eszközök, varródoboz… 
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II. félév: 

Marionett technika 

Cél: a marionett technika megismerése. 

Feladat: 

- különböző súlyú és merevségű textíliák felzsinórozása, 

- típusfigurák, 

- karakteralkotás, 

- az ízesülések elkészítése textillel, 

- testváz felépítése, összeszerelése, zsinórozás, 

- öltöztetés a működési funkciók megtartásával. 

Eszközök: papírhenger, karton, textil, fém, ragasztó, fadarabok, vászon, 

szivacs, fémcsavarok. 

 

 

4. évfolyam 
 

Óraszám: heti 0.5 óra 

 

Tananyag: 

I. félév: 

Óriás figurák készítése 
Feladat:  

- terv készítése, 

- a báb elkészítése a terv alapján, 

- az óriásbábokat a szabadtérben használjuk. 

Eszközök: seprűnyél, gézanyag, textilfesték, hungarocell, színes textil,  

 zsinór, falécek, újságpapír, ragasztó, varró eszközök. 

 

 

II. félév: 

A bábfej – készítés ismert technikáinak alkalmazása 

Cél: - ábrázolási stílusok gyakorlása, 

  - az ismert mozgatási elvek egyedi alkalmazása. 

Feladat: 

- agyag – fejmodellezés, majd kasírozás, 

- mozgatóbot beépítése, 

- felületkezelés, festés, 

- a jelmez elkészítése, 

- a testrészek ruhával való összedolgozása. 

Eszközök: mintázófa, agyag, újságpapír, tapétaragasztó, falfesték, 

ecsetek, színező paszták, seprűnyél, drót, bőrhulladék, szög, kalapács, 

varróeszközök. 
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5. évfolyam 
 

Óraszám: heti 0.5 óra 

 

Tananyag: 

I. félév: 

Kézjátékok 

 Cél: - fantáziaszínek és természetes színek az ábrázolásban, 

- a színek tudatos, kifejező alkalmazása, 

- stilizált, lényegkiemelő ábrázolás, 

- textíliák, gyöngyök, díszítőszalagok segítségével a rögzítési  

  módok megismerése. 

 Feladat: 

- természetes és mesterséges textilfestő anyagok megismerése,   

   cérnakesztyűk festése. 

 Eszközök: festőfazék, rögzítő, vízforralási lehetőség, cérnakesztyűk 

 

 Cél: - zoknibáb készítése a szájszinkron gyakorlásához, 

- színvilág megtervezése a száj kiemelése szempontjából. 

 Feladat: 

- válogatás mintás, egyszínű zokniból a tervezett látványnak  

   megfelelően, 

- revüképek tervezése, a revü színei, 

- a szólista és a kórus, 

- egyszerű jelzések a figura karakterére és nemére utalva. 

 Eszközök: varrókészlet, kartonlapok, ragasztó. 

 

 

II. félév: 

Kesztyűsjátékok 

Cél: a minimálisan szükséges ábrázolás. 

Feladat: Obrazcov-féle kesztyűbáb készítése. 

Eszközök: olló, kartongyűrű, ragasztó, cérnakesztyű 

 

Cél: kifejező mozgásra alkalmas, főbb karakterjegyeket képviselő bábu 

készítése. 

Feladat: 

- tenyérszabásminta készítése, 

- fejkarakter gyakorlatok habszivacs labdán, 

- a szemek helye, a száj, szemöldök elrendezése az arcon, 

- érzelmi állapotok, életkor, 

- az elkészített jelzések feltűzése gombostűvel, 

- variációk, 

- egy végleges kidolgozásra szánt figura elkészítése:  

szivacsbevonással, hungarocell faragással,  

Eszközök: formatartó vászon, varrókészlet, agyag, gipsz, edények, 

 mintázófa, ragasztó, újságpapír. 
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6. évfolyam 
 

Óraszám: heti 0.5 óra 

 

Tananyag: 

I. félév: 

Sík és árnytechnika 

Cél:  - síkbábok készítése – kísérletezés az anyagokkal, 

   - a tárgyak és formák, biztos grafikai készséggel való  

      megjelenítése, 

- sík formákból álló kifejező kompozíciók létrehozása, 

- az árnyszínpad lineáris és teljes felületű használata, 

- az üres és áttört felületek helyes arányának  

  tanulmányozása 

- a különböző jellegzetes karakterek profilból való  

  ábrázolása, 

- tárgyak, helyszínek érzékeltetése. 

Feladat: 

- a síkbáb készítésénél tanultak alkalmazása, 

- különböző anyagok árnyékának tanulmányozása, 

- a természetes és mesterséges fény tanulmányozása, 

- árnyszínpad készítése. 

Eszközök: karton, drót, harapófogó, zsineg, olló, vékony falécek,  

ragasztó, celofán, ecset, fekete festék, üveglap, vászon, 

szögek, lécek, kalapács. 

 

II. félév: 

Mechanizált tárgybábok készítése 

Cél: - a tanulók bonyolultabb mozgatási megoldásokra  

          készítsenek bábokat, 

 - trükkhatások technikai kidolgozása, 

 - a hibás konstrukciók javítása, a mozgatási rendszer 

    tökéletesítése. 

Feladat: 

- tárgybáb készítése, a rendelkezésre álló tárgyakból, 

- figurakészítés a megadott szempontok alapján. 

Eszközök: textil, fém, fa, papír… 

 

 

Követelmény: 

A képzés ismertesse meg a tanulókkal: 

- a bábkészítés során használt anyagok és eszközök kezelésének  

   módját, 

- a bábkészítést megelőző tervező munka módszereit, fázisait, 

- a hagyományos és korszerű technikai eljárásokat, 

- az alapvető szakkifejezéseket. 

Ösztönözze a tanulókat: 

- önálló tervező, kivitelező feladatok vállalására, 

- alkotótársakkal való együttműködésre, 

- kísérletezésre a technológiák és konstrukció építés terén. 
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Biztosítson lehetőséget: 

- az egyéni képességek differenciált fejlesztésére, szakirányú  

  érdeklődés kielégítésére, 

- működő bábszínházi műhely megismerésére. 

 

 

 

C.) BESZÉD ÉS ÉNEK 

 

ALAPFOK 

 

1. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag: BESZÉD 

- Lazítógyakorlatok 

Az egész test feszítése és lazítása hanyatt fekve. 

Feszítés és lazítás állás és járás közben. 

 

- Légző gyakorlatok 

A légző típusok ismertetése, a saját légzés megfigyelése. 

Kapacitásnövelő gyakorlatok sz, s és f hangokkal. 

 

- Hanggyakorlatok 

Játékos hangerő gyakorlatok. 

A fúvás erejének változtatása, folyamatos és szaggatott fúvások. 

A légutak használatának gyakorlatai. 

A légzés hibáinak, akadályainak tisztázása. 

Szabályozott légzéssel egyszerű szólamok, versek gyakorlása. 

 

- Hangjátékok 

Egymás hangjának felismerése, utánzása. 

A hang tulajdonságainak tanulmányozása, a megfigyelések 

megfogalmazása. 

A természetes alaphang felismertetése és megerősítése. 

 

- Artikulációs játékok, gyakorlatok 

A beszédszervek mozgásának alakítása szavak, szólamok ismételgető 

ejtésével. 

Ajak-kerekítés és széthúzás. 

A nyelv mozgásának ügyesítése a t, d és n hangok segítségével. 

Fütyülés fúvott levegővel, az ű hang ajakállásával. 

Ajakpergetés hosszan, folyamatosan, suttogva és hangosan. 

A szóvég ejtésének gyakorlatai. 

Szóépítés hangonként, szóláncok. 

 

- Ritmus és tempógyakorlatok 

Versek, mondókák ütemezése tapssal, járással, mozgással, 

egyenletesen lassabb vagy gyorsabb tempóban. 
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- Hangsúlygyakorlatok 

A szóhangsúly gyakorlása. 

Az összetett szavak előtagjának és a teljes személynév első tagjának a 

hangsúlya. 

 

 

ÉNEK 

- Beéneklő gyakorlatok 
Szillabikus, kis hangterjedelmű szöveges gyakorlatok. 

 

- Egyszólamú éneklés 

Gyermekjátékdalok. 

Szokásdallamok. 

Balladák. 

 

- Többszólamú éneklés 

Népdalkánonok 

 

- Énekes improvizáció 
Dallamhoz mozgásformák keresése, dallamok előadásmódjának 

mozdulatokkal való megismétlése. 

Versek megszólaltatása maguk rögtönözte dallamokkal, énekbeszéd. 

 

 

2. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag: BESZÉD 

- Lazítógyakorlatok 

Feszítés-lazítás fekve, állva, ülve. 

Könnyed fejkörzés mindkét irányba. Az arc ellazítása. 

 

- Légzőgyakorlatok 

A különböző légzéstípusok ismertetése, megfigyelése. 

Saját légzés megfigyelése. 

Kapacitásnövelő gyakorlatok sz, s és f hangokkal a laza testtónus 

megőrzése mellett. 

Kapacitásnövelő gyakorlatok versekkel, mondókákkal a laza testtónus 

megőrzése mellett. 

 

- Hanggyakorlatok 

Játékos hangerő próbálgatás. 

Hangok próbálgatása a függőségi viszonyok és az erős érzelmi-

indulati állapotok kifejezésére. 

 

- Artikulációs játékok, gyakorlatok 

Az áll nyitó mozdulatát megerősítő gyakorlatok. 

A nyelvmozgást ügyesítő gyakorlatok r és l hangokkal. 
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Az artikulációs mozgások összehangolása nyelvtörők pergő tempójú 

mondásával. 

Magánhangzó gyakorlatok versekkel, mondókákkal, különös 

figyelemmel a mély és a magas hangzók hangulatkeltő szerepére. 

 

- Ritmus és tempógyakorlatok 

Versek ütemezése kötött mozgással, egyenletes tempóban. 

 

- Hangsúly és hanglejtés gyakorlatok 

Számnevek, évszámok hangsúlya. A kijelentés hanglejtése. 

 

 

ÉNEK 

- Beéneklő gyakorlatok 

Közepes hangterjedelmű szöveges gyakorlatok, hajlítással is. 

 

- Egyszólamú éneklés 

Gyermekjátékdalok.  

Szokásdallamok: lakodalmas, betlehemezés, balázsolás, farsang, 

húsvét. 

Balladák. 

 

- Többszólamú éneklés 

Kánonok pl. Jertek, jertek. 

 

- Énekes improvizáció 

Adott prózai és verses szövegre megadott skálán dallam improvizáció. 

 

 

 

3. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag: BESZÉD 

- Lazítógyakorlatok 

Feszítés-lazítás testrészenként. 

 

- Légzőgyakorlatok 

Rekeszlégzés hanyatt fekve, állva. 

A be és kilélegzett levegő mennyiségének tudatos növelése. 

Kapacitásnövelés versekkel, mondókákkal. 

Légzésszabályozó gyakorlatok. 

 

- Hangjátékok 

A mellkasi rezonanciával szóló középhang és a fejhang hangzásának 

megismertetése. 

Az oldott mellhang megerősítése hangringató gyakorlatokban. 

Az emelt hangvétel gyakorlása a test megfelelő tónusának 

összehangolásával. 
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- Artikulációs gyakorlatok 

Nyevtörő mondókák a j, l, r hangok pontos ejtésének kimunkálására. 

Szájról olvasási gyakorlatok: versek, verssorok. 

A hosszú magánhangzók pontos ejtésének gyakorlatai. 

 

- Ritmus és tempógyakorlatok 

Ütemezés változó tempóban kitalált mozgássorral, tánccal, 

tapsjátékkal. 

 

- Hangsúly és hanglejtésgyakorlatok 

A kérdezés: hangsúlya kérdőszóval és anélkül, hanglejtés kérdőszóval 

és anélkül. 

 

 

ÉNEK 

- Beéneklő gyakorlatok 

Szöveg nélküli gyakorlatok, oktáv hangterjedelemig – hangzók 

énekelt kiejtésének gyakorlása. 

 

- Egyszólamú éneklés 

Szokásdallamok: karácsonyi magyar népénekek, királyjárás, 

Gergelyjárás, húsvét, kiszehajtás. 

Balladák. 

 

- Többszólamú éneklés 

Kánonok: pl. Bárdos: Pénteki Péter. 

 

- Énekes improvizáció 

Dallamalkotás: ritkítás, szaporítás, összezsugorodó, kibővülő dallam. 

 

Követelmény: 

A tanulók legyenek képesek: 

Beszéd:- hallás alapján felismerni a követendő beszédpéldát,  

- légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák  

  felismerésére. 

Ének:   - tisztán énekelni egyénileg és csoportosan, 

- rövidebb zenei részletek hallás után való visszaéneklés, 

- egyenletes lüktetés mellett kísérettel való éneklésre, 

- kötött verses szövegre egyszerű, kis ambitusú dallam  

   létrehozására. 

 

A tanulók ismerjék: 

Beszéd:- a lazító és koncentrációs játékokat és gyakorlatokat. 

- légző, hang és artikulációs játékokat, gyakorlatokat   

  hangokkal. 

- a fejlesztő és kondicionáló beszédtechnikai játékokat, 

   gyakorlatokat. 

Ének:   - a karácsonyi és húsvéti ünnepkör szokásdallamait. 

 

 



 

 280 

3.6.3 KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK: 

 

   A.) BÁBSZÍNÉSZET 

 

TOVÁBBKÉPZŐ 

 

7. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag: 

I. félév:   

- némajátékok, szituációs gyakorlatok, 

- zene, zörej, hangeffektusok alkalmazása. 

II. félév:  

- kötött szövegű előadás: párbeszédesített versek, balladák, rövid 

  történetek, epizódok, 

- típusok megjelenítése, 

- mesejáték a bábszínpadon. 

 

 

8. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

Tananyag: 

I. félév:   

- a bábszínész egy előadáson belül több szerep megformálója, 

- maszkos játék és báb egy színpadon, 

- színdarabrészletek epikus feldolgozása. 

II. félév: 

- önálló helyzetmegoldás, 

- szöveges improvizáció, 

- a játékos kontaktusba lép a nézőkkel, 

- az európai vásári bábjáték hagyományai. 

 

 

9. évfolyam 
Óraszám: heti 1 óra 

Tananyag: 

 

I. félév: 

- egyénített típusok megjelenítése, 

- a színész mint játékmester, 

- a commedia dell’ arte bábszínházi hagyományai. 

 

II. félév: 

- szerepépítés a tradicionális bábszínházakban, 

- a színész mint szertartásmester, 

- keleti szertartásszínházak hagyományai. 
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10. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag: 

 

I. félév: 

- jellem megjelenítése a bábszínpadon, 

- színészi játék és a bábjáték együtt – a színész partnere önmagának, 

- zeneművek bábszínpadi megjelenítése, 

- báb a modern képzőművészetben. 

 

II. félév: 

- egy nagyívű szerep végigvezetése, 

- zenés bábszínház – énekelt szerepek, 

- barokk marionettszínház – bábopera. 

 

Egy szerep kidolgozásának fázisai egy előadáson belül: 

- Technikai alapok: darabelemzés, a szerepet alakító báb mozgatásának  

   technikai elsajátítása, díszletek, kellékek működési mechanizmusának 

   megismerése. 

- Szövegtanulás, értelmezés. 

- A szituációnak megfelelő mozdulatok begyakorlása. 

- A szerep ívének felvázolása. 

- A szövegmondás és a mozdulatok érzelmeket, gondolatokat fejeznek  

   ki. 

- A szerepen belüli arányok kialakítása. 

- Begyakorlás. 

- A készségszintűvé vált jelenet koncentrált, ihletett megjelenítése, 

előadásban való részvétel. 

 

Követelmény: 

A képzés ismertesse meg a tanulókkal: 

- a különböző játékstílusokat, 

- a szerep megközelítésének lehetséges útját, 

- az előadóművészet más területeiről hasznosítható módszereket, 

- a felkészülést megalapozó, szellemi és fizikai tréning módszereit. 

 

Ösztönözze a tanulókat: 

- magas szintű technikai tudás megszerzésére az egyes részterületeken, 

- az átélt színházi munka alkotóelemeinek alkalmazására. 

 

Biztosítson lehetőséget: 

- szerep és darab elemzésre, 

- különféle karakterek megformálására, 

- önálló elképzelések megvalósítására, 

- nyilvános előadáson való részvételre, 

- a bábszínészet hivatásszerűen gyakorolt módjainak megismerésére. 
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B.) BÁB ÉS DÍSZLETTERVEZÉS 

 

TOVÁBBKÉPZŐ 

 

7. évfolyam 

 
Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag: Cél: - A sík és az árnyékbáb-technika elméleti és gyakorlati     

                             megismerése. 

- Ismerkedés a színekkel, felületekkel. 

 Feladat. 

- A síkbáb működése, mozgatása, figurák elől illetve profilnézetű  

ábrázolása. 

- A figurák ízületekre való bontása. 

Sík figurák különböző anyagokból.  Síkbáb figurák pálcázása. 

- Az árnybáb anyaga: bőr megmunkálása, plexit. 

- Az árnyjátékok technikája, fajtái. 

- Az áttört és a színezett árnybáb készítése, pálcázása. 

- A síkbáb illetve árnybáb díszletek tervezése, szerkesztése, 

   készítése. 

- A síkbáb illetve árnybáb paravánjának fajtái, szerkezete. 

Gyakorlat: 

- Síkbáb figura tervezése, bontása, izületeinek elkészítése, 

   pálcázása. 

- Síkbáb díszlet színtervének elkészítése. 

Színek és felületek (gyakorlati feladat): 

- anyaggyűjtés, a színek, a színes fény. 

Eszközök: 

- papír, ceruza, vonalzó, olló, ecsetek, ragasztó, drót, csípőfogó,  

falécek, falapok, lombfűrész, szögek, kalapács, vászon, gipsz. 

 

 

8. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag: Cél: - Az asztali bábjáték megismerése, elkészítése. 

- A botbáb-játék hagyományai, a bábtáncoltatás. 

Téma: a népi bábjáték hagyományai. Videofelvétel vagy 

diavetítéses előadás. Pl. betlehemezés, kiszebáb. 

- A pálcás báb elkészítése, mozgatása, hagyományai. 

Téma: pálcás bábelőadás megtekintése. Múzeumlátogatás. 

- A térábrázolás szabályai. 

- Színpadtechnikai ismeretek. 

 

Feladatok: 

- Az asztali bábjáték története, hagyományai, fajtái, lehetőségei. 

- A botbáb készítése, használata. 

- A pálcás báb szerkezete, mozgatása, elkészítése. 
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Egy vagy két segédpálcás báb tervezése. 

- A tér és térbeli testek ábrázolása.  

Egyszerű geometriai testek több nézetű ábrázolása. 

- Színpadtechnikai ismeretek. 

A paraván fajtái. A színpadnyílás. A takarás, a járás. 

A díszletek. Látványterv készítése. 

Külső tér ábrázolása, belső tér ábrázolása. 

Eszközök:  

- Papír, vonalzó, textil, varróeszközök, ragasztó, fapálca, karton,  

szögek, csavarok, akril vagy tempera, ecset, olló, fűrész. 

 

 

9. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag: Cél: - A kesztyűs báb hagyományainak, technikájának színpadi 

eszközeinek megismerése, 

- Maszkok készítésének, fajtáinak, hagyományainak megismerése, 

- Megismerkedés a színpadi világítás fajtáival, eszközeivel. 

 

Feladat: - A kesztyűs báb hagyományai, fajtája, technikái, 

    Téma: az európai és a magyar vásári bábjátékok  

                 Hagyományai. 

  Gyakorlati feladat: a báb testrészeinek elkészítése,  

                 összeépítése,  öltöztetése. 

- A maszkos játék hagyományai, fajtái. 

 Gyakorlati feladat: textil, kasírozott, óriás és fantázia 

maszkok készítése. 

- A színpadi világítás eszközei, lehetőségei. 

   Fényforrások, reflektorok, lámpák, a színpadi világítás 

alapvető formái. 

A fénydramaturgia. 

Eszközök: - Papír, ceruza, ragasztó, olló, festék, textil, bőr, szivacs, 

                   gipsz, varrókészlet, lámpák… 

 

 

10. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag: Cél: - A marionett báb hagyományainak, fajtáinak, technikájának 

megismerése és mozgásának tanulmányozása 

- A bunraku hagyományai, fajtái technikája, bábtervezés, készítés 

- Méretek és arányok egymáshoz való viszonya 

Feladatok: - A marionett működési elve 

- egyszerű marionett báb készítése, 

- vezetőpálcás és többzsinóros marionett báb készítése, 

- mozgatási gyakorlatok, 

- a kulissza fogalma. 
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- A bunraku báb felépítése és mozgatása 

- kellékek a marionett és a bunraku játék számára. 

- Méretek és arányok egymáshoz való viszonya a 

   színpadon: 

- a bábszínház és a perspektíva 

- az ember arányai 

- képzőművészeti eszközök felhasználása: tér és a 

térmélység létrehozására 

Eszközök: - ceruza, mérőszalag, ecset, festék, tus, faléc, zsinór, textil, 

olló, gyöngyök, varróeszközök, lámpák. 

 

 

              Követelmény:  

A továbbképző végén a tanulók legyenek képesek: 

- a műhelymunkák során alkalmazott technikák és anyagok biztonságos és 

gazdaságos használatára, 

- minden bábtípus elkészítésére, 

-elkészíteni és használni a saját maguk által tervezett bábokat, 

- alkalmazkodni a rendező elképzeléseihez és a műhely lehetőségeihez, 

Ismerjék: 

- a történeti stílusokat és a kortárs törekvéseket, 

- a bábelőadás létrehozásának fázisait, munkamenetét, 

- a színpad és műhely használatának rendjét biztonsági előírásait. 

 

 

 

C.) VERS ÉS PRÓZAMONDÁS 

 

ALAPFOK 

 

1. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag:  

I. félév: Vers – Zene - Játék 

Cél:- Nyelvi és hangzó játékok s más készségfejlesztő játékok a  

szövegmondáshoz. 

- Fedezzék fel a művek ritmusát, ismerjék fel azokat a verselemeket,  

amelyektől a zeneiséget kapja a költemény. 

Tartalom: 

- A zenei hangzásból a mondandóhoz való közelítés. 

- A gyerekversek több szintű mondandója.  

Követelmény: 

- Ritmus, hangszín, hangerő és más gyakorlatokkal a jó  

  szövegmondásra való felkészülés. 

- A tanulók sajátítsák el a jó légzéstechnikát. 

- Egyénileg és közösen is mondjanak verset. 

- Tanuljanak meg több verset, előadáskészre. 
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II. félév: Vers – Szín - Játék 

Cél:- A versmondónak meg kell tanulnia, miként lehet hangjával 

          képeket megidézni, színeket érzékeltetni. 

- Fejlődjön a tanulók vizuális képessége, ha a tanuló jól lát, akkor  

  jobban fogja a verseket érteni. 

Tartalom: 

- Komplex művészetpedagógiai játékok. 

- Költők és festők alkotásai alapján párhuzam vonás. 

 

Követelmény: 

- A tanulók tanulmányozzanak több festői verset, zsánerképet,  

természeti jelenséget, változást leíró költeményt. 

- Tanulják meg hanggal érzékeltetni a szín és képváltozást. 

- Ismerkedjenek saját hangmodulációs lehetőségeikkel. 

- Tudják lefesteni, lerajzolni, színekkel érzékeltetni a verset. 

 

 

 

2. évfolyam 

 
Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag: 

I. félév: A tündérmesétől a csalimeséig 

Cél:- A tanuló jöjjön rá, hogy másként kell a prózai meseszöveget 

mondani, mint a verset. 

- Tudjanak különbséget tenni a Disney - féle műmesék és a klasszikus 

mesék között. 

- Legyenek képesek értékrendet felállítani. 

Tartalom: 

- Mesebörze. 

- Sajátítsák el a mesélő hangnemet a mesefajták és egyéb szempontok 

alapján 

- Nézzenek meg mesefeldolgozásokat, hogy átérezhessék a 

különbséget a színjáték és az előadó-művészet között. 

Követelmény: 

- Ismerjék meg a legfontosabb mesegyűjteményeket, a magyar 

népmeséket, az európaiakat és a távoli kultúrák mesevilágát, 

- Legyenek tisztába különféle mesetípusokkal és azok 

előadásmódjával, 

- Vegyenek részt fantáziafejlesztő kreatív játékokban, közösen 

alkossanak meséket. 

 

II. félév: Hogyan mondjunk történeteket? 

Cél:- Ne csak mesélni tudjanak, hanem történeteket is mondani, 

 Ez legyen érdekes hatásos. 

- Vidám történeteket, vicces eseményeket is tudjanak érthetően előadni. 

- Egyes történetek esetén találják meg a beszéd és a non-verbális 

kommunikáció eszközeit. 
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Tartalom: 

- A tanuló jöjjön rá, hogy a „tolmácsolás” elválaszthatatlan a témától, 

a szövegkörnyezettől.  

- Figyeljék környezetüket, hogy ki miként mondja el történeteit. 

Követelmény: 

- Ismerjenek: példázatot, legendát, mondát, anekdotát, viccet. 

- Írjanak rövid történeteket, szóban adják elő. 

 

3. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag: 

I. félév: A befogadás útja: a szövegtől az olvasóig 

 

Cél:- Tudatosodjon a tanulóban a ráhangoltság és a megértés a mű iránt. 

- Irányítsa a kommunikációs folyamatot a szöveg szakaszos 

   leállításával, kérdésekkel és feleletekkel. 

Tartalom: 

- Elemezzenek műveket, készítsenek esettanulmányokat. 

Követelmény: 

- A jakobsoni kommunikációs modellre épült metodika segítségével  

dolgozzanak fel közösen, majd egyénileg is előadható műveket. 

- Minél több stílusú és műfajú alkotás feldolgozása. 

 

II. félév: A közvetítés útja a megszólaltatott műtől a hallgatóig 

 

Cél:- Tudatosodjék a tanulóban, hogy előadóként ő maga a közvetítő a  

szöveg és a befogadó között. 

- Az előadás akkor válik művészi alkotássá, ha ugyanúgy személyes  

   mondanivalót hordoz, mint az írott mű. 

Tartalom: 

- Azon művek kiválasztása, amelyekkel a tanulók ünnepségeken,  

pályázatokon, versenyeken szerepelnek. 

Követelmény: 

- Az előadó tudatosan alkalmazza: a hangsúlyt, hanglejtést, 

  hangszínt, beszéddallamot, tempót, ritmust, szünetet, a gesztust, a   

  tekintetet, mimikát. 

- A személyes mondandó kifejezésére figyelve vegyék észre a  

   változó üzenet és a kifejezés eszközeinek alkalmazása közötti 

   kapcsolatot. 

 

 

 

4. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag: 

I. félév: Hogyan mondjunk lírai verseket ? 
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Cél:- A művészi versmondás feltételeinek ismerete. 

- A mű tartalmi, hangulati és formai elemző megértése a szöveg  

megtanulása előtt történjen meg. 

- A művet az előadónak saját közlésévé kell avatni, úgy 

   megszólaltatni, hogy láthatóvá váljon a szöveggel való azonosulás. 

Tartalom: 

- Olyan lírai művek kerülnek feldolgozásra, amelyek fellépésre  

alkalmasak. 

 

Követelmény: 

- A kiválasztott verseket konkrétan meg kell vizsgálni a következők  

alapján: ritmus, rímek, szemléletességet adó eszközök, hang, szó, 

mondat, szóképek és szóképekhez csatlakozó stíluseszközök. 

- A tanuló tudja, hogy tartalmi értés nincs formai értés nélkül. 

 

II. félév: Az elbeszélő költeménytől a balladáig 

Cél:- A költő szerzői szándéka és a választott műfaj, forma, 

         kifejezésmód közötti összefüggés felfedezése. 

Tartalom: 

- Petőfi: János vitéz, és Arany: Toldi nagy műveinek (részleteinek)  

feldolgozása.  

- Pl. Szabó Lőrinc, Pilinszky, Nagy László műveinek ismerete. 

Követelmény: 

- Előadói szinten tudjanak három művet. 

- El kell sajátítani egy olyan előadói stílust, amely a prózamondás és 

   a vers-szavalás között van. 

- Külön essen szó a népballadák és műballadák tolmácsolásáról, 

   sajátos drámai előadásmódjáról. 

 

 

5. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag: 

I. félév: A vidám balladától a paródiáig 

Cél:- A tanuló vegye észre, hogy a verses epika különféle műfajban is el  

         van rejtve a neki szóló üzenet. Humorba ültetve. 

- Ismerje fel, hogy a nyelvi-verstani kötöttségek ki is nyitják a humor  

forrásait, kitágítják lehetőségeit. 

Tartalom: 

- A magyar és európai irodalom azon művei, amelyek a tanulókhoz  

közel állnak. 

- Vidám népi balladák feldolgozása. 

Követelmény: 

- A tanuló tudjon különbséget tenni a helyzet és a jellemkomikum  

között. 

- Vidám hangvételű versek tanulmányozása, előadása. 

- Érzékelje a stílus vagy irodalmi paródiák másfajta humorát. 
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II. félév: A novellától az egypercesig 

Cél:- Novellák tolmácsolásának tanulmányozása és megkedveltetése. 

- Emlékezzenek a korábbi évekből a példázat, monda, legenda,  

  anekdota tolmácsolásával kapcsolatos élményeikre. 

Tartalom: 

- A kisműfaj nagy mestereinek gazdag gyűjteményeinek 

   megismerése. 

Követelmény: 

- A novella sajátos típusai szerint alakítsák ki az előadói hangot, s 

  ezen belül gyakorolják a brechti elidegenítést. 

- Ismerjen a tanuló öt novellát, különböző stílusút, s egyet előadói  

szinten mutasson be. 

- A novellamondó visszajelzést kapjon a tanulótársaitól. 

- A tanulók kapjanak értékelési szempontokat. 

 

 

6. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag: 

I. félév: Instrukcióadás társainknak 

Cél:- A versmondó tanuló élje bele magát a rendező státuszába ! 

- Sajátítsa el gyakorlatban is a versrendezéssel kapcsolatos szakmai  

tudnivalókat, az instrukcióadás pedagógiáját és módszerét. 

Tartalom: 

- A versmondók és a tanuló-rendezők kapcsolata, jogai. 

- A tanár, mint játékmester. 

Követelmény: 

- Tisztázni kell az instrukcióadás menetét a műelemzéstől a 

   megszólalás hogyanjáig. 

- Az instrukcióadásra a tanár és a többi tanuló jelenlétében kell, hogy  

sor kerüljön. 

 

 

II. félév: Előadói stílusirányzatok időben, az előadói stílus meghatározói jelenben. 

Cél:- A tanulóknak legyen ismerete a magyar szavalóművészet  

kialakulásáról, a főbb irányzatokról, a jelesebb magyar képviselők 

művészetéről. 

Tartalom: 

- Előadás szemléltetéssel a szavalóművészet irányzatairól. 

- Nagy előadó egyéniségek videóról. Esszé a szavalóművészetről. 

Követelmény: 

- Videóról nézzék meg, hallgassák meg előadóművészek előadását. 

- A tanulók menjenek el szavalóestekre, versenyekre. 

- Rögzítsék az előadásukat szalagra vagy videóra, s visszahallgatva,  

visszanézve elemezzék a teljesítményt. 
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TOVÁBBKÉPZŐ 

 

7. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag: 

I. félév: Hogyan tartsunk hatásos előadást ? 

Cél:- Tudatosodjék a tanulókban az élő beszéd, a felolvasás és a szónoki   

beszéd közötti különbség! 

- Legyenek képesek hatásos beszéd tartására! Ismerjék fel, hogy 

   mennyi haszon származik ebből feleléskor, szóbeli vizsgán. 

- Tudatosodjék, hogy a jó szónoki beszéd összekapcsolódik elméleti 

  és gyakorlati felkészüléssel. 

Tartalom: 

- A nagy szónokok beszédeinek tanulmányozása. 

- A mai parlamenti szónokok beszéde. 

Követelmény: 

- Elméletben és gyakorlatban építsen fel egy előadói beszédet  

  önmaga által választott témában. 

- A beszéd felépítése a következők szerint történjen: cím, a beszéd  

indítása, a bevezetés tartalma, tárgyalás és a befejezés. 

- A kidolgozás során figyelembe kell venni a stíluskövetelményeket, 

  azt, hogy az előadás világos legyen, egyszerű, tömör, szemléletes. 

 

 

II. félév: Az irodalmi szerkesztés elméleti és gyakorlati alapjai. 

Cél:- Tudatosodjon a tanulókban, hogy irodalmi művek szerkesztésével  

létrehozható koncertműsor pódiumi színjáték is. 

- A tanulók sajátítsák el a pódiumi dramaturgiát és rendezést. 

Tartalom: 

- Szerkesztéssel létrehozott koncertműsorok és színjátékok ismerete. 

Követelmény: 

- Tudjanak szerkesztéssel pódiumi színjátékot létrehozni, lírai 

   epikus vagy drámai oratóriumokat. 

- Tudjanak társművészetek felhasználásával koncert jellegű irodalmi  

műsort szerkeszteni. 

- Legyenek tisztában az oratórikus színjátéktípus játékmódjával, a  

hangokra bontással és a képteremtéssel 
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8. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag: 

I. félév: A szertartásjátékok 

Cél:- Tudatosodjék a tanulókban, hogy a szertartás az élet része, s a 

szertartáson való részvétel biztosítja, hogy cselekvően lehetünk 

jelen az ünnepben. 

- Legyenek tisztában a szavalókórus szerepével, helyével és a 

   csoportos megszólalás funkciójával. 

Tartalom, követelmény: 

- Ismerjék ma magyar betlehemes játékokat. 

- Ismerjék az egyházi szertartásokat. 

- Ismerjenek XX. századi rítus-színházi előadásokat 

- Ismerjék a 70-es évek amatőr színjátszó mozgalmának avantgarde  

jellegű szertartásjátékait. 

- Készítsenek szertartásjátékot a valamihez tartozás élményének  

megerősítésére. 

 

II. félév: Posztmodern műsor előadása 

Cél:- Az ezredvég kamasz életérzésének kifejezése magyar posztmodern  

költői művek előadásával. 

- Az ezredvég életérzésének kifejezése posztmodern művekből  

szerkesztett pódiumi színjátékkal. 

Tartalom, követelmény: 

- Mai költők műveinek előadása. 

- Posztmodern művek felhasználásával, csoportos munkával, a   

   pódiumi dramaturgiai ismeretek birtokában színjátékok rendezése. 

 

 

 

9. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra  

 

Tananyag: 

I. félév: Monológ a pódiumon, dráma a pódiumon 

Cél, tartalom, követelmény: 

- A tanulók olyan monológokat szólaltassanak meg, amelyek nekik  

fontosak, olvassanak drámákat, s maguk keressék meg a nekik 

tetsző monológokat. 

- Rendezzenek olyan drámát vagy drámarészletet, amelyet általában  

   nem szoktak játszani. 

- Elméletben és gyakorlatban sajátítsák el a felolvasó színház  

   szabályait. 
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II. félév: „Az én műsorom” – egymást rendezzük 

Cél, tartalom, követelmény: 

- Kb. 20-25 perces műsor önálló megszervezése, megtanulása,  

   rendezése és bemutatása. 

- A tanár a főrendező, aki segít, ha kell, mind a szerkesztőnek, mind 

   a rendezőnek. 

- A tanulók egymás közül választják ki a : rendezőt, szerkesztőt,  

dramaturgot, kritikust. 

- A tanulóknak előzetesen meg kell tanulni, hogyan kell  

   szövegkönyvet és forgatókönyvet készíteni.  

- A pódiumi dramaturgia és rendezés ismeretében zenét és  

mozgáskoreográfiát is komponáljanak az alkotók. 

- A színjáték alapja teljes magyar és világirodalom. 

 

 

 

10. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag: „Az én műsorom” – egymást rendezzük” 

 

Cél, tartalom, követelmény: 

- Most kerülnek sorra azok a szerkesztő-rendező tanulók, akik 

   vegyes irodalmi műfajokból és szociografikus és más 

   híranyagokból állították össze színjátékukat. 

- Ebben az évben az önmegvalósításnak épp úgy helyet kell adni,  

   mint az eredményes vizsgát biztosító elméleti összegzésnek. 
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D.) KREATÍV ZENEI GYAKORLAT 

 

ALAPFOK 

 

 

4. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag:- Beéneklő gyakorlatok 

Melizmatikus gyakorlatok, ó, ő, ú hangzók gyakorlása. 

 

 

- Egyszólamú éneklés 

Szokásdallamok: betlehem, Szentivánéj, húsvét. 

Az élet eseményei: betyárnóták, párosítók, guzsalyasok. 

Balladák: betyárballada. 

 

- Többszólamú éneklés 

Könnyű két és háromszólamúság. 

 

- Énekes improvizációk 

Csoportos improvizáció – azonos dallam, különböző idejű 

dallamindítás. 

 

- Hangszeres ritmusgyakorlatok 

Ritmus külön úton, különböző ritmusú szavak, versek, 

hangsúlyeltolódások megszólaltatása hangszeren. 

 

- Hangzásjátékok 

Hanglánc játékok. Jelzőhangszerek, dallamhangszerek. 

 

- Zenehallgatás (zene és mozgásgyakorlatok) 

Becsukott szemmel a hang után menni és a hangszer hangját 

megnevezni. 

Fokozatos változás a dinamikában, köztes formák, finomformák. 

 

 

 

5. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag:- Beéneklő gyakorlatok 

Ú, ű, í hangzók jó helyen való képzése, mellrezonancia bekapcsolása. 

 

- Egyszólamú éneklés 

Az élet eseményei: katonadalok, keservesek, guzsalyasok. 

Balladák pl. Csudahalott. 
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- Többszólamú éneklés 

Karácsonyi ünnepkör dalai, középkori többszólamú darabok. 

Húsvét. 

 

- Énekes improvizációk 

Ritmus nélküli dallamra ritmus alkotása. 

 

- Hangszeres ritmusgyakorlatok 

Formák – kérdés-felelet, szóló-tutti, rondó. 

 

- Hangzásjátékok 

Váltogatás a tutti és szólójáték, a hangszíncsoportok, a játékidők, 

szünetek, hangerők, különböző karakterek között. 

Szükséghangszerek pl. köcsögduda, bot. 

Dallamhangszerek: tilinkó, furulya. 

 

- Zenehallgatás (zene és mozgásgyakorlatok) 

Hirtelen váltás gyors és lassú között. 

Fokozatos váltás gyorsról lassúra és ellenkezőleg. 

 

 

6. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag:- Beéneklő gyakorlatok 

Intenzív rekeszlégzés gyakorlás. 

 

- Egyszólamú éneklés 

Az élet eseményei: katonadalok, kuruc kori nóták, keservesek, 

táncnóták. 

Balladák: pl. Kőműves Kelemen. 

 

- Többszólamú éneklés 

Karácsonyi ünnepkör: reneszánsz többszólamú dallamok. 

Húsvét: passiójáték. 

 

- Énekes improvizációk 

Adott ritmusra népdal jellegű dallam rögtönzése. 

 

- Hangszeres ritmusgyakorlatok 

Számok: szorzók, osztószám, arányok, közös lüktetés, varázsnégyzet. 

 

- Hangzásjátékok 

Hangáramlás játékok. 

Cintányér, gong, csőharang. 

 

- Zenehallgatás (zene és mozgásgyakorlatok) 

Egy mozgás világos tagolása: kezdet, csúcspont, befejezés. 
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TOVÁBBKÉPZŐ 

 

7. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag:- Beéneklő gyakorlatok 

Többszólamú beéneklés mixtúrákkal pl. Tavaszi szél… 

 

- Egyszólamú éneklés 

Táncház – rábaközi, dunántúli táncok. 

Dudálás, ugrósok, csárdások. 

Új stílusú balladák: pl. kórházi balladák. 

Folk-rock balladák. 

 

- Többszólamú éneklés 

Reneszánsz többszólamúság. 

 

- Énekes improvizációk 

Dunántúli, rábaközi, felvidéki dialektusú népzene stílusos díszítése. 

 

- Hangszeres ritmusgyakorlatok 

Tánckíséret ritmushangszeren. 

 

- Hangzásjátékok 

Szimmetria, asszimetria. 

Ritmushangszerek: dobok, tikfa. 

Komplex hangszerek (doromb). 

 

- Zenehallgatás (zene és mozgásgyakorlatok) 

Történeti tartalmú elemzés. 

Tánc a zenében. Programzene pl. Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához. 

 

 

 

8. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag:- Beéneklő gyakorlatok 

Dinamika változtatása vezénylésre, háromszólamú, tartott hangos 

gyakorlatok kézjelről. 

 

- Egyszólamú éneklés 

Táncház: moldvai táncok. 

Körtáncok, négyesek, páros táncok. 

 

- Többszólamú éneklés 

Vegyeskari darabok pl. Piaci pletyka. 
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- Énekes improvizációk 

Moldvai népzene stílusosan díszített előadása. 

 

- Hangszeres ritmusgyakorlatok 

Tánckíséret dallamhangszeren. 

 

- Hangzásjátékok 

Tükörképek, párhuzamok, imitációk. 

Ritmushangszer (nagydob) 

Komplex hangszer (citera). 

- Zenehallgatás (zene és mozgásgyakorlatok) 

T. E. T. elemzés, pásztorjáték-opera, vígopera-operett-musical. 

 

 

 

9. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag:- Beéneklő gyakorlatok 

Tempóváltoztató gyakorlatok, melizmatikus gyakorlatok tempójának 

növelése, egyéni hangképzés. 

 

- Egyszólamú éneklés 

Táncház – gyimesi népzene. 

Héjszák, kettős jártató, lassú és sebes csárdás. 

 

- Többszólamú éneklés 

Népdalfeldolgozások, spirituálék, reneszánsz vokálpolifónia. 

 

- Énekes improvizációk 

Gyimesi népzene díszített megszólaltatása. 

 

- Hangszeres ritmusgyakorlatok 

Tánckíséret komplex hangszerrel. 

 

- Hangzásjátékok 

Ellentétek, átmenetek. 

 

- Zenehallgatás (zene és mozgásgyakorlatok) 

T.E.T. elemzés – groteszk, abszurd, kegyetlen a zenében. 

 

 

10. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag:- Beéneklő gyakorlatok 

Helyes énektechnika kialakítása, egyéni hangképzés. 
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- Egyszólamú éneklés 

Erdélyi népzene, Kalotaszeg, Mezőség. 

Széki táncrend. 

 

- Többszólamú éneklés 

Reneszánsz vokálpolifónia, spirituálék, népdalfeldolgozások pl. 

Palastrina. 

 

- Énekes improvizációk 

Mezőségi, kalotaszegi dialektus stílusosan díszített előadása. 

 

- Hangszeres ritmusgyakorlatok 

Komplex kíséret több dallamhangszerrel pl. Jug Band 

 

- Hangzásjátékok 

Zenei feladat meghatározott jellegű akkordokkal. 

Akkordok meghatározott rend szerinti megtervezése. 

Komplex hangszer (szájharmonika, tekerő duda). 

 

- Zenehallgatás (zene és mozgásgyakorlatok) 

T.E.T. elemzés – politika a zenében. 

Ember és természet a zenében. 

 

 

Követelmény: 

A képzés fejlessze az énekhang tisztaságát, a ritmusérzéket, az 

improvizációs készséget, a zenei emlékezetet. 

Ismertesse meg a zene legalapvetőbb tulajdonságait, a zene funkcióit, a 

zeneiformákat, kultúrák kölcsönhatásait. 

Ösztönözze a zenei érdeklődést, az éneklési-zenélési kedvet, a mások 

előtt való énekes és hangszeres szereplést. 

Nyújtson lehetőséget egyéni és csoportos szereplésre, zenei 

tevékenységformákban való részvételre. 

 

 

E.) BESZÉDTECHNIKA 

 

ALAPFOK 

 

3. évfolyam 

 
Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag:- Lazítógyakorlatok 

Feszítés-lazítás testrészenként. 

Az arc és a nyak izmainak lazítása. 

 

- Légzőgyakorlatok 

A rekeszlégzés folyamata, előnyei. 

Az élettani és a beszédlégzés különbségei. 
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Folyamatos, nyújtott kilégzés rekeszlégzéssel, hangokkal és 

szövegekkel. 

Kapacitásnövelő légzőgyakorlatok. 

A kilégzés erejének szabályozása tudatos irányítással, rekeszlégzéssel. 

 

- Hanggyakorlatok 

A mellhang, fejhang és a középhang fogalmának megismerése, 

tisztázása. 

A mellkasi rezonancia megerősítése. 

A szájtéri rezonancia megerősítése. 

A hangerő növelésének a technikája a rekeszlégzés igénybevételével. 

 

- Artikulációs gyakorlatok 

A magánhangzók laza, pontos formálásának gyakorlatai hangokkal és 

egyszerű szósorokkal. 

A nyelv emelése-ejtése állmozdítás nélkül. 

Egymás és ismeretlenek beszédének szájról olvasása. 

Az l és r hangok hibáinak hangzása, megszólaltatásának lehetőségei és 

határai. 

A hosszú-rövid magánhangzópárok ejtésének begyakorlása szótag és 

szógyakorlatokban. 

 

- Ritmus és tempógyakorlatok 

Ütemezés mozgással, tánccal, tapsjátékkal a tempó szakaszos és 

folyamatos változtatásával. 

 

- Kommunikációs gyakorlatok 

A saját test állapotának megfigyelése, leírása. 

A hangkörnyezet megfigyelése, leírása. 

Fények, színek megfigyelése, leírása. 

 

 

4. évfolyam 

 
Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag:- Lazítógyakorlatok 

Feszítés-lazítás utasításra, gyors váltásokkal. 

 

- Légzőgyakorlatok 

A rekeszlégzés megerősítése. 

Koncentrációs kapacitásnövelő gyakorlatok. 

A belégzés zörejmentességének kimutatása. 

A pótlevegő vétele rezonancia-gyakorlatokban. 

 

- Hanggyakorlatok 

A mellkasi rezonancia megerősítése. 

Feszítés-mentes hangerőnövelés rezonancia-gyakorlatokkal. 

Hangrágó gyakorlatok a hangerő változtatásával. 

Hangcsúzda, a hangerő megőrzésévelés folyamatos változtatásával. 
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- Artikulációs gyakorlatok 

Hosszabb szövegek időtartamának gyakorlása - pergő kiejtésmód. 

A magánhangzók időtartamának gyakorlása pergő szövegmondás 

mellett. 

A sziszegő és a susogó hangok hibáinak gyakorlása. 

Nyelvgyakorlatok az sz hang tiszta kiejtése érdekében. 

A beszéd szinkronizálása. 

 

- Ritmus és tempógyakorlatok 

időmértékes versek ritmizálása tepssal, mozgással. 

Ritmizálás a szóhangsúlyok visszahelyezésével. 

 

- Kommunikációs gyakorlatok 

A társak testhelyzetének megfigyelése, leírása. 

Felületek, formák megfigyelése, gyakorlásuk 

Arc és beszédmozgások megfigyelése. 

 

 

 

5. évfolyam 

 
Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag:- Lazítógyakorlatok 

A légzés megfigyelése a relaxálás közben. 

 

- Légzőgyakorlatok 

Koncentrációs gyakorlatok nyelvtörő mondókákkal. 

Rekeszlégzés irányítása. 

Kapacitásnövelő gyakorlatok. 

Lopott levegővétel technikájának gyakorlása. 

Légzőgyakorlatok az sz hang tisztaságának megtartásával. 

 

- Hanggyakorlatok 

A fejhang és a hátul-szóló hang megszólaltatási technikája. 

Hangerőváltások. 

Hangmagassági gyakorlatok: a középpont sávszélesítése. 

 

- Artikulációs gyakorlatok 

Nyelvtörők a ty, gy, ny, és j hangok pontos ejtésével. 

Az s hang ejtésének artikulációs mozzanatai. 

Tájszólások, idegen anyanyelviség felismerése és kiküszöbölése 

A hibátlan, pergő artikuláció megtartása 30 – 40mn-es szövegekben. 

 

- Ritmus és tempógyakorlatok 

Időmértékes versek értelmezett elmondása 

 

- Kommunikációs gyakorlatok 

A kifejezés csatornáinak megfigyelése. 

A testi és az érzelmi közérzet megfigyelése és leírása. 
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6. évfolyam 

 
Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag:- Lazítógyakorlatok 

Tónusszabályozó gyakorlatok: egész testen, majd testtájonként. 

 

- Légzőgyakorlatok 

Szöveges légzésszabályozó gyakorlatok. 

Kifejező légzőhangok próbálgatása, gyakorlása. 

Koncentrációs gyakorlatok váratlan zavaró körülmények között. 

 

- Hanggyakorlatok 

A hangadási változatok megfigyelése és létrehozása, préselés, az 

öblösítés és a levegős hang technikája. 

Gyors hangmagasságváltások: a hangerő változtatása nélkül – 

középhangsávban. 

 

- Artikulációs gyakorlatok 

A hibátlan pergő artikuláció megtartása egy hosszabb mű 

elmondásakor. 

Szövegmondás pontos artikulációval. 

A szóvégek pontos ejtésének gyakorlatai. 

 

- Ritmus és tempógyakorlatok 

Időmértékes versek elmondása, értelmezve, ritmus kísérlettel 

Hangerőváltások azonos tempóban mondott formában. 

 

- Kommunikációs gyakorlatok 

A tekintet, a mimika, a gesztusok és a mozgások megfigyelésem, 

leírása, 

Tárgyak események, arcok felidézése, leírása. 

 

 

TOVÁBBKÉPZŐ 

 

7. évfolyam 

 
Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag:- Lazítógyakorlatok 

Tónusszabályozás helyzetgyakorlatokban. 

 

- Légzőgyakorlatok 

Koncentrációs légzőgyakorlatok tekintettartással. 

Növekvő szólamok az egyéni kapacitás határának megismerésével. 

 

- Hanggyakorlatok 

Hangerő szabályozó gyakorlatok figyelemmegosztással. 

Hangmagasság szabályozó gyakorlatok. 
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A fejhang és a mellhang törés nélküli váltása, hangsiklatás.  

 

- Artikulációs gyakorlatok 

Karakterek az artikulációban. 

A hangkapcsolatok pontos és helyes ejtése szógyakorlatokban és 

szövegmondás közben. 

Artikulációs gyakorlatok kis hangerővel és suttogva. 

 

- Ritmus és tempógyakorlatok 

Tempóváltási gyakorlatok. 

A beszéd ritmushibáinak felismerése, leírása. 

A hadarás és a gyors beszéd különbségei. 

Különböző verselési szövegek gyakorlása suttogott és néma verseléssel, 

szövegmondása ritmizálva. 

 

- Kommunikációs gyakorlatok 

Vonzás és taszítás kifejezése szavak nélkül. 

Egymás mimikájának utánzása, leolvasása, értelmezése. 

 

 

 

8. évfolyam 

 
Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag:- Lazítógyakorlatok 

Tudatos lazítás beszédgyakorlatok közben. 

 

- Légzőgyakorlatok 

Légzőgyakorlatok prózai szövegekkel. 

A légzési szünet lehetséges helyeinek kiválasztása.  

Tagolás légzéssel. 

Blattolás jó légzéstechnológiával. 

 

- Hanggyakorlatok 

A lágy és a kemény hang váltásai szövegekben utasítással. 

Váltások a tartalomhoz igazodva – vonzás és taszítás a hangban. 

 

- Artikulációs gyakorlatok 

A laza, pergő artikuláció gyakorlása. 

A mássalhangzók kettőzésének ejtési technikája. 

A szóvég – szókezdet helyes ejtése a folyamatos beszédben. 

A színpadra vihető beszédhibák technikája és etikája. 

 

- Ritmus és tempógyakorlatok 

A tempó lassítása a megtartott ritmus mellett. 

Hangos és néma szövegmondás váltogatása csoportosan és egyénileg, 

Prózai szöveg ritmizálása. 

 

- Kommunikációs gyakorlatok 
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Kitalált, nem létező tárgyak személyek jelenségek leírása szóbeli és a non-

verbális kifejezés eszközeinek a használatával, 

Helyzetgyakorlatok halandzsa szöveggel. 

 

 

9. évfolyam 

 
Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag:- Lazítógyakorlatok 

A test tónusának kontrolálása és szabályozása beszédgyakorlatok  

 közben. 

 

- Légzőgyakorlatok 

Laza fejkörzés mindkét irányba a gyakorlatok végzése közben. 

Versek szabályozott levegővétellel. 

 

- Hanggyakorlatok 
Az orrhangzóság megfigyelése, szabályozása a beszédben. 

Páros és egyéni középhangok gyakorlása erőteljes és lágy hangvétellel. 

 

- Artikulációs gyakorlatok 

Lágy és kemény színpadi artikuláció színpadi hatásai. 

Szöveges r gyakorlatok, 

Az egymás mellé kerülő magánhangzók ejtésének helyes technikája. 

 

- Ritmus és tempógyakorlatok 

Ritmusgyakorlatok szünetek közbeiktatásával. 

Ritmusgyakorlatok célirányos tevékenységek közben. 

 

- Kommunikációs gyakorlatok 

Egymás emlékképeinek felidézése, leírása. 

Szinkronizálási gyakorlatok ismert szövegekkel. 

 

 

10. évfolyam 

 
Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag:- Légzőgyakorlatok 

Tudatos tagolás légzéssel, szerephelyzetben. 

Hétköznapi beszédhelyzetek megoldása, jó légzéstechnikával 

 

- Hanggyakorlatok 

A hangerő és a hangszín váltásának szöveges gyakorlatai, 

A hangerő ésszerű fokozásának és a fokozatos hangszínváltásnak a 

szöveges gyakorlatai. 

 

- Artikulációs gyakorlatok 
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A halk és a suttogott beszéd intenzitásának növelése szöveges 

gyakorlatokban 

A kiejtés változatai a főbb dialektusokban. 

 

- Kommunikációs gyakorlatok 

Szándékok kifejezése hangokkal, 

Versek, szövegek jelenetek képeinek és szereplőinek leírása 

Helyzetgyakorlatok a testi és a lelki közérzet megszólaltatására, a technikai 

szövegek felhasználásával. 

 

Követelmény: 

A képzés ismertesse meg a tanulókkal: 

- A köznapi beszéd és a színpadi hangzás különbségeit, 

- A beszédtevékenység részeit, 

- A beszéd elemzésének szempontjait, 

- A fejlesztő, a szinten tartó és a korrekciós beszédtechnikai gyakorlatokat. 

Alakítsa ki a tanulókban: 

- A dramatikus és színpadi munkájukban a beszéd magas színvonalú     

használatának képességeit és az önképzés igényét. 

Fejlessze:   

- A koncentrációs kézségeket, a fantáziát, produktív és reproduktív kifejező 

képességét. 
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3.6.4 SZABADON VÁLASZTOTT TÁRGYAK: 

 

 A.) TÁNC- ÉS MOZGÁSSZÍNHÁZI TRÉNING 
 

ALAPFOK 

 

5. évfolyam 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag:- Indítás-megállítás 

Változó ritmusú, különböző helyzetekben történő környezethez 

alkalmazkodó koordinációs gyakorlatok. 

 

- Tükörgyakorlatok 

A belső karakterek pontos visszaadásának megteremtésére irányuló 

feladatok. 

 

- Bizalom gyakorlatok 

A kiszolgáltatottság és a tehetetlenség, a belső és külső bizonytalanság 

megtapasztalására szolgáló gyakorlatok, 

A feltétel nélküli elfogadás és odaadás megtapasztalása. 

  

- Állatmozgások 

Különböző mozgáskaraktereken keresztül a 4 végtag egyenrangú, a 

testközéppont által vezérelt koordinált használata. 

  

- Talaj, eséstechnika 

Esésmódok biztonságos alkalmazása a talajérintés, megérkezés – 

elrugaszkodás, a gördülés és csúszástechnikai elemek ismeretével. 

 

- Akrobatika előkészítése 

Támaszhelyzetek, billenések, gurulások lendület elemeinek megfelelő 

ismerete. 

 

- Néptánc Népi gyermekjátékok, láng és körformák a néptáncban. 
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6. évfolyam 

 

Óraszám: heti 1 óra 

Tananyag: 

- Analitika 

A test részeinek elkülönítéses mozgatása, egymástól való 

függetlenítése.  

 

- Tér-és helyzetérzékelő gyakorlatok 

A tér mindhárom dimenziójában való elmozdulás képességének 

megteremtése. 

Csukott szemes gyakorlatokon keresztül a tér érzékelésének fejlesztése. 

Térirányok, színpadi tér felosztásának ismerete. 

 

- Egyensúlygyakorlatok 

Egyensúlyérzék fejlesztése,  

Súlyáthelyezéses gyakorlatok, 

Támaszhelyzetek megoldásai, 

Súly és erő – egyensúly megteremtése. 

 

- Kórusmozgások 

Különböző mozdulatok, mozgáselemek, tánc és mozgás kombinációk 

szinkronban történő elvégzése, 

A közös elmozdulások közben az egységes mozgáskép kialakítása. 

 

- Koncentrációt fejlesztő gyakorlatok 

A koncentráció időtartamának folyamatos növelése, 

A figyelem összpontosítása egy adott feladatra, helyzetre. 

 

- Néptánc 

Páros és ugrós – legényes táncok. 

 

- Alapfokú mozgástervezési gyakorlat 

Egyszerű mozgáshelyzetek tervezése és rögzítése,  

A gyakorlatok szituációba történő helyezése és motívumsorrá bővítése. 

 

Követelmények 5. és 6. évfolyamban: 

Fejlessze a tanulók: 

- mozgástechnikai kifejező eszközeit, 

- karakterábrázoló képességét, 

- non-verbális kommunikációját. 

        Ismertesse meg a tanulókkal: 

- az alapvető mozgásművészeti szakkifejezéseket. 
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TOVÁBBKÉPZŐ 
 

7. évfolyam 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag: 

- Tánc-izoláció 

Függetlenítés,  

Eltolások a csípő speciális mozgásaival,  

Hullámmozgások. 

A test középpont munkájának pontosítása. 

 

- Ritmika 

Adott mozgásanyag ritmizálása,  

Motívumépítés megadott ritmusképletre, 

Alapfokú ritmusgyakorlatok lépésanyagban és tapssal, 

Többszólamúság a ritmusban. 

 

- Akrobatika 

Gyakorlatok a talajon, tornaszerekkel és a partnerrel 

 (kézenátfordulás és ennek speciális elemei). 

 

- Bizalomgyakorlatok 

A korábbi gyakorlatkör bővítése nehezebb akrobatikus elemekkel 

(zuhanásos helyzetek, tempóváltások). 

 

- Relaxáció 

Az autogén tréning színházi szempontok szerinti megvalósítása,  

A helyes légzéstechnika, 

Lazítás a belső koncentráció megteremtésével. 

 

- Karaktermozgások 

A karakterizált motívumok egymás utáni illesztésével és a gesztusok 

belső ritmizálásával, az egymásból nem következő elemek 

találkoztatásával elért, sajátos stílusok létrehozása. 

 

- Történelmi táncok 

Reneszánsz és barokk táncok. 

 

- Rögzített improvizációra épülő mozgásetűd 

                            Előzőleg elkészített szituációkra és jelenetekre bontott alapanyag           

                            improvizatív feldolgozása, majd előadássá szerkesztése. 
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8. évfolyam 
 

          Óraszám: heti 1 óra 
 

Tananyag: 

- Színházi akrobatika 

Esés és zuhanás, 

Színházi verekedés: pofon és ütések, akciótervezés 

 

- Kontakt tánc előkészítés 

Talaj és egyensúlygyakorlatok páros helyzetekben. 

 

- Modern tánc 

Alaptréning és kombináció: valamely modern tánc technikája alapján 

Pl. limon tánctechnika 

 

- Zenés improvizáció 

Improvizáció megadott technikai alapra illetve szabad intuíciók alapján, 

Különböző stílusú és karakterű zenék, improvizatív feldolgozása. 

 

- Koncentrációt és intenzitást fejlesztő gyakorlatok 

Speciális gyakorlatok a koncentráció időtartamának és intenzitásának 

növelésére, 

Erőnléti és ügyességi elvárások teljesítése. 

 

- Színpadi táncok 

Keringő, 

Tangó, 

XX. századi táncok. 

 

- Pantomim 

A műfaj testtechnikája különös tekintettel az erőgyakorlatokra. 

 

- Egyéni és csoportos mozgástervezési gyakorlat 

Tervezési feladatok: megadott alaptechnika, szituáció vagy zene 

alapján. 

 

- Tánctörténet 

                            Rövid tánctörténeti áttekintés. 

 

9. évfolyam 
 

            Óraszám: heti 1 óra 
 

Tananyag: 

- Kontakt tánc 

Kontakt technikák. 

Kontakt improvizáció. 
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- Emelések 

Statikus és lendületből történő emelések. 

Egyszerű táncos és artista technikák elsajátítása. 

 

- Lassú színház 

   A lebegtetéses technika elsajátítása. 

A mozdulatok billenés nélküli, súlyáthelyezéses vezetésre vonatkozó 

gyakorlatok. 

 

- Maszkos gyakorlatok 

                            A festett maszkon át a kultikus maszkok használatáig. 

A test idomulása a maszkos játékban, a maszk formáló és irányító ereje 

a mozdulatokban. 

 

- Kontakt improvizáció és tervezés 

                            A szituációra, technikai eszköztárra tervezett gyakorlatok, rövid     

                            motívumokra, pontosan megfogalmazott mozdulatokra épül. 

 

- Jelenlét gyakorlatok 

                            A testtekintet, a mozgó test intenzitásának, figyelemvezető  

                            képességének fejlesztése, erősítése. 

 

 

10. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

Tananyag:- Motivikus tánc 

Adott szituációra épülő, tömör fogalmazású motívumok felhasználásával          

készített koreográfia, amely gesztus értékű mozdulataival, pontos 

kivitelezésével a tervezéses feladatok fe lső szintjét jelenti. 

                       Mozgásszínházi előadás 

                  Közösen kiválasztott, mozgásszínházi szempontból elemzett, szerkezetileg,   

                  formailag, eszközeit tekintve előkészített alapanyag adaptációjának   

                  elkészítése. 

 

Követelmény a továbbképző évfolyamain: 

A képzés fejlessze a tanulók:  

- improvizációs képességét, 

- önálló színészkarakterré alakulását,  

- motívumra bontó és előadás elemző képességét. 

Ösztönözze a tanulókat: 

- a tánc és mozgásszínházi előadások megtekintésére, 

- egyéni megoldások keresésére az önálló munkákban. 

 

Biztosítson lehetőséget: 

- a mozgásszínházi képzésben szereplő mozgásművészeti formák elemző 

megismerésére, 
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- kortárs tánc és mozgásszínházi társulatok munkájába történő betekintésre, 

- koreográfiai gyakorlatokban történő részvételen túl, csoportos alkotó 

      tevékenységben  való közreműködésre, 

- többféle mozgásszínházi stílus megtapasztalására. 

 

 

B. ) DRÁMAJÁTÉK 

 

ELŐKÉPZŐ 1-2. évfolyam 
 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag:- Bemelegítő mozgásos játékok  

Versenyjátékok, körjátékok, népi játékok, népi kiszámolók és 

fogócskajátékok. 

 

- Beszédgyakorlatok  

Beszédre késztető, beszéltető, gondolkodtató játékok. 

Mozgásos és szöveges játékok összekapcsolása. 

 

- Érzékelő játékok 

Színek, formák, illatok, ízek felismerése megkülönböztetése. 

Színkompozíciók összehasonlítása. 

Az érzékszervek által keltett érzetek megfogalmazás. 

Tájékozódás hangok segítségével tapintással és szaglással. 

 

- Ritmusgyakorlatok  

Szöveges és mozgásos ritmusjátékok. Tempótartás. 

Járások, futások, ugrások térbeli fordulattal. 

Ritmushangszerekkel történő irányítás. 

 

- Memória és koncentrációfejlesztő játékok 

Mozgásos és szöveges figyelemfejlesztő játékok. 

Mondókák, kiszámolók, találós kérdések. 

 

- Utánzó játékok 

Mozgások és helyzetek tükörképe. Hangok utánzása. 

Tevékenységek, állatok mozgásának utánzása. 

 

- Szerepjátékok, szabályjátékok  
Vetélkedő, énekes, táncos, mozgásos játékok 

Népi gyermekjátékok 

 

- Csoportos improvizációs játékok 

Játékkal, mozgással kísérhető versek, mesék 

Mozgásos, manipulációs, verbális gyakorlójáték. 

 

- Egyszerű bábok készítése 

Kézügyesítő játékok. Kreatív játékok színekkel, formákkal. 
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Követelmény: 

Az előképző elvégzését követően a tanulók legyenek képesek: 

-különböző ritmusok érzékelésére, a csoportos ritmusjátékokban való 

  aktív részvételre, 

-önálló verbális és mozgásos kifejezésre, 

-mesék, történetek kezdetének és végének felismerésére, a főhős és a      

 szereplőik tulajdonságainak felsorolására, 

-egyszerű bábok készítésére, használatára, 

-a szerepjátékokban, csoportos improvizációkban való részvételre 

-legalább két vers vagy meserészlet önállá elmondására. 

 

Ismerjék: 

-a ritmus fogalmát, 

 a főhős és a szereplők közi különbséget, 

-a cselekmény-mesélés kritériumait, 

-a csoportos improvizációkban és szerepjátékokban való élményt 

-egyszerű bábok készítésének módját, használatát. 

 

 

ALAPFOK  

 

1. évfolyam 

 
Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag: 

- Dramatikus játékok 

Szituációs játékok szó, mondat megadásával. 

Egyéni és csoportos improvizációk ze 

 

- Bemelegítő játékok 

Érzékelést fejlesztő, kapcsolatteremtő, bizalomjátékok játékok. 

Versenyjátékok, ügyességi játékok. 

Lazító és feszítő gyakorlatok. 

 

- Fantázia játékok  

Játék elképzelt tárgyakkal, személyekkel. 

Játék elképzelt és valóságos helyzetek megjelenítésével. 

Játék különböző hangulatot (érzelem) felidéző gesztusok, motívumok 

alapján. 

 

- Ritmus, mozgás és beszédgyakorlatokkal kombinált koncentrációs  

   és memória gyakorlatok 

Versenyjátékok, csapatjátékok. 

Gyermekversek és mondókák mondása ritmus és mozgásváltással. 

Térkihasználó, térkitöltő, térérzékelő gyakorlatok 

Ritmikus, mozgással, és szöveggel összekapcsolt gyakorlatok.  
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- Egyszerű maszkok készítése 

Rajzolás, festés, érzelmek kifejezése színekkel. 

Agyagozás, érzelmek kifejezése formákkal. 

 

Követelmények: 

- A tanulók az alapfok 1 évfolyamának elvégzését követően legyenek 

képesek: 

Az érzékszervi finomításokkal elértén készségük birtokában egyszerű 

képzettársításra. Egy verses mese dramatikus feldolgozásában. 

A képzettársítással felidézett emlékek érzelmi jellegű megközelítésére. 

A felidézett érzelmek verbális és mozgásos kifejezésére. 

A tanult mozgáselemek, csoportos mozgásformák kreatív 

összekapcsolására. 

Az adott tér használatára és az abban való tájékozódásra. 

A helyszín fogalmának alkalmazására, jelentőségének felismerésére. 

 

- Ismerjék:  

Az emlék fogalmát. A tér és a helyszín fogalmát. 

Az érzelmek non-verbális és verbális kifejezésének jellemzőit. 

A figyelem-összpontosítás jelentőségét. 

Verses mesék dramatikus feldolgozásának módjait. 

Az érzelmek vizuális megjelenítésének módjait. 

 

 

2. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag:- Koncentrációs és mozgáskoordinációs gyakorlatok  

Mozgásos, szöveges, relaxációs és tükörgyakorlatok. 

Megfigyelésre és utánzásra ösztönző gyakorlatok.  

Szólánc játékok. Érzékszervekkel kapcsolatos játékok. 

 

- Beszéd- és mozgásgyakorlatok 

Szoborgyakorlatok. Különböző mozgásos jeleneteket ábrázoló 

képzőművészeti alkotások megfigyelése. 

 

- Dramatizálás  

A szerkezet érzékeltetése: főhős, szereplők, kezdet és vég. Versek, 

mesék elemzése  

 

- Kapcsolatteremtő és bizalomgyakorlatok 

Érintéssel, hanggal, szemkontaktussal, kézfogással „vakvezető” játékok. 

 

- Improvizációs játékok 

Szituációs játékok: képzőművészeti a1kotások, befejezetlen történetek 

alapján. 

Hétköznapi élethelyzetek felidézése mozgással, beszéddel. 

. 
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Követelmény: 

- A tanulók az alapfok 2. évfolyamának elvégzését követően 

   legyenek  
Tiszta és kifejező verbális megnyilatkozásokra. 

Aktív és kreatív szerepjátékra és dramatizálásra. 

Nagyobb terjedelmű vers pontos, tiszta, érthető elmondására. 

A figyelem tudatos összpontosítására. 

A társak, önmaguk és a felnőttek világának aktív és érzékeny 

megfigyelésére. 

- Ismerjék  

A figyelem-összpontosítás alapszabályait. 

A tiszta, érthető beszéd szabályait. 

Az önmegfigyelés és megfigyelés szabályait. 

A szerepjáték szabályait. 

A szereplők jellemzését segítő technikákat. 

 

3. évfolyam 
 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag- Improvizációs játékok  

Látott vagy hallott történetek feszültség teli jeleneteinek felidézése 

kiscsoportos improvizációkban. 

Szituációs játékok hangeffektusokra, vázlat megadával, a valódi 

érzelmek kimondásának megtiltásával. Feszültség teli hétköznapi 

helyzetek megjelenítése és értelmezése. 

 

- Kapcsolatteremtő és kommunikációs játékok 

Érzelmi állapotok kifejezése és üzenetek küldése gesztusokkal, 

testtartással. 

Az arc, tekintet, gesztusok kifejező képességét fejlesztő játékok, 

gyakorlatok. 

 

- Interakciós játékok 

Távolság megtartását célzó játékok. Tükörjátékok. 

 

- Térjátékok különböző anyagokkal, kreatív térhasználattal 

Textíliák megkülönböztetése tapintásra, színre, formára, esésre. 

Folyosók, irányok, szerkezetek. 

Térplasztikák kialakítása formákkal, színekkel. 

 

Követelmények: 

- A tanulók az alapfok 3. évfolyamának elvégzését követően  

                                 legyenek képesek  

Aktív részvételre különböző élethelyzeteket feldolgozó 

improvizációkban.  

A szavak nélküli közlések különböző élethelyzetekben való 

felismerésére. 

A non-verbális kommunikációs csatornák használatára. 

Feszültségteremtő drámai jelenetek létrehozására. 
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- Ismerjék  

A szavak nélküli közlések jelentőségét különböző élethelyzetekben. 

Az empátia, az együtt érző beleélés fogalmát, élményét. 

A non-verbális kommunikációs csatornák működési mechanizmusit. 

A feszültség fogalmát, jelentőségét. 

A belső feszültség élményét, szerepét a drámai történésekben. 

 

 

4. évfolyam 
 

Óraszám heti: 1 óra 

 

Tananyag: - Drámarészletek, balladák 

Az epikus műben nem szereplő háttér történések kitalálása és 

dramatikus formában való megjelenítése. 

Balladák egyes történeteinek dramatikus formában való megjelenítése. 

 

- Beszéd- és mozgásgyakorlatokon alapuló improvizációs játékok 

Életjátékok, szerepjátékok megadott témára. 

Monológok különböző élethelyzetekben. 

Hétköznapi szituációkat feldolgozó páros jelenetek. 

 

Követelmények: 

- A tanulók az alapfok 4. évfolyam elvégzését követően legyenek  

képesek  

Pontos és hiteles szóbeli és nem szóbeli önkifejezésre. 

Drámai szövegek konfliktusainak elemzésére. 

Egy-egy élethelyzet kritikus és önkritikus elemzésére. 

Kreatív részvételre különböző élethelyzeteket feldolgozó 

improvizációkban. 

- Ismerjék  

Egy-egy drámai szöveg többféle értelmezését. A tér kreatív használatát. 

A konfliktust, mint a drámai cselekmény egyik mozgatórugóját. 

Szóbeli és nem szóbeli kifejezési formák pontos, hiteles, együttes 

használatát. 

 

 

5. évfolyam 

 
Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag:- Beszéd- és mozgásgyakorlatok 

Érzelem kifejező hangbéli és gesztusnyelvi eszközöket fejlesztő 

gyakorlatok. Figurateremtő hang- és artikulációs gyakorlatok. 

Fizikai koncentrációt testtudatot fejlesztő gyakorlatok.  

Csoportos együttműködést igénylő mozgásgyakorlatok. 

 

- Fantáziajátékok 

Kevéssé ismert irodalmi művek folytatása, befejezése. 
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Irodalmi művek „új címe”. 

Szimbolikus tárgyak használata. 

Tárgyak nem rendeltetésszerű alkalmazása. 

Képzőművészeti alkotások "előzménye". 

 

- Improvizációs gyakorlatok 

Zenés etűdök (indulatok, hangulatok, érzelmek megadásával).  

Rögtönzések ellentétek megadásával. 

Versek hangulatára indulati tartalmára épülő improvizációk. 

Drámarészletek mögöttes tartalmának kibontásával. 

Szimbolikus mozgásokból építkező improvizációk. 

 

 

Követelmények: 

- A tanulók az alapfok 5. évfolyamának elvégzését követően 

   legyenek képesek 

Egy-egy drámai szövegmozgásban és szóban való megjelenítésére. 

A szimbólumok keresésére, kreatív alkalmazására. 

Az ellentétek jelentést hangsúlyozó és jelentésteremtő alkalmazására. 

Az érzelmi emlékek felszínre hozására. 

Az empátiás készségből adódó érzelmek és gondolatok közötti 

kapcsolat felismerésére. 

 

- Ismerjék  

A szimbólum és kontraszt fogatmát, kreatív alkalmazását.  

Az érzelmi emlékek felszínre hozásának módját, 

A felszínre hozott érzelmek keltette gesztusok, mimikák, mozgássorok 

rögzítését és kreatív alkalmazását. 

Az empátiás készségből fakadó gondolatok és érzések közötti 

kapcsolatot. 

 

 

6. évfolyam 

 
Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag:- A drámai konvenciók színjátékos és színpadi alkalmazása 

Különböző drámai konvenciók alkalmazása az improvizációk és egy 

adott színdarab megjelenítésének előkészítésében, és a szerepépítés 

folyamatában. 

 

- Alapvető színpadi-színházi konvenciók 

A különböző színházi konvenciók színjátékos alkalmazása. 

Az egyes színházi térformákból következő, a színésszel szembeni 

elvárások. 

- Összetettebb színpadi improvizációk 

Rögtönzések érzelmi állapotok, stílusok, szövegek megadásával. 
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A rögtönzött drámarészletek alapján az érzelmi állapot 

megnyilvánulása. 

 

Követelmények: 

 

- A tanulók az alapfok 6. évfolyamának elvégzését követően 

   legyenek képesek: 
Alkotó és eredeti módon hasznosítania előző években tanultakat. 

Kiválasztani a legmegfelelőbb munkaformát az adott gondolat, érzelem 

erősítése érdekében. 

Egy adott mű színpadi feldolgozásának előkészítésében. 

A megismert munkaformákban felismerni a színházi alkalmazhatóságot. 

  

- Ismerjék  

A munkaformák színházi alkalmazhatóságát, a színpadi 

improvizációban rejlő lehetőségeket.  

Egy-egy munkaforma tudatos alkalmazását és kiválasztását. 
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3.7 ZENEMŰVÉSZET 

 

 

3.7. 1 GITÁR 
 

 A.) FŐTÁRGY: GITÁR 

 

TANANYAG 

 

Hangszeres előkészítő 

A tanuló képességeinek megfelelő nehézségű és mennyiségű egyszólamú 

gyermek- és népdal. 

1. évfolyam 

20 népdal és legalább 10 előadási darab, ill. etűd. 

2-4. évfolyam 

Legalább 15-20 etűd, ill. előadási darab. 

5. évfolyamtól 

A tanulás befejezéséig évente legalább 10-15 előadási darab, ill. etűd 

elsajátítása ajánlott. 

 

ELŐKÉPZŐ: 1-2. évfolyam 

(amely évfolyamot a növendékeknek nem kötelező elvégezniük) 

 

Óraszám: heti 2 x 30 perc 

 

Tananyag: 

- A hangszerről 

A tanuló ismerkedjen meg a gitár részeivel és felépítésével. 

 

- Hangszeres készségfejlesztés 

A helyes testtartás, hangszertartás és kéztartás kialakítása. 

A jobb és bal kéz ujjazatának megismerése, a szabad és a ráhúzott 

pengetés üres húrokon, továbbá az arpeggio pengetés. 

Törekedjünk az éneklő dallamjáték megvalósítására. 

Fokozatosan ismerje meg a tanuló a törzshangokat az I. fekvésben. 

 

- Elméleti ismeretek 

Meg kell ismerni a törzshangokat, az egész, fél, negyed, nyolcad 

értékeket és szünetjeleket, továbbá a 2/4, 3/4, 4/4-es ütemet. 

Ismerje meg a dallamban a nyitást, zárást és a hangsúlyok helyes 

használatát. 

Tanulja meg a tanuló a dinamikai jeleket (forte, piano) és ismerje meg 

a módosítójeleket. 

Tanítsuk a kis- és nagy szekund hangközt. 

 

Követelmény: 

- Kétféle ritmusértéket tartalmazó egyszólamú gyermekdalok és 

   egyszerű népdalok eljátszása. 

- Olyan könnyű etűdök elsajátítása, melyben gyakran fordulnak elő 

   üres húrok. 
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ALAPFOK „A” TAGOZAT 
 

1. évfolyam 

 

Óraszám: heti 2 x 30 perc  

 

Tananyag: 

- Hangszeres készségfejlesztés 

A megfelelő testtartás és a helyes kéztartás minél előbb alakuljon ki. 

Tanulja meg a növendék a jobb és bal ujjazatának jelölését és a húrok 

számjelzését. 

Használja a szabad és ráhúzott pengetést (tirando, apoyando), továbbá 

az arpeggio pengetést (tirando). 

Alkalmazza az együttpengetést az i, m, a különféle változataival, 

pengesse egyszerre pi, pm, pa ujjazattal, ráhúzott és szabad p-vel. 

Fontos a körömpengetés mielőbbi bevezetése. 

A tanuló folyamatosan gyakorolja a legato játékot, ügyeljen a 

szünetre, továbbá a nem kívánt hangok továbbzengésének tompítással 

történő megszüntetésére. 

Kezdjük el a staccato és a tenuto tanítását. 

Tanítsuk meg a törzyhangokat és a C-dúr, G-dúr. F-dúr, a-moll, e-

moll, d-moll skálákat egy oktáv hangterjedelemben, az első 

fekvésben. 

 

- Elméleti ismeretek 

Sajátítsa el s tanuló a violinkulcs használatát. 

Tanítsuk meg az egész-, fél-, negyed-, nyolcad értéket és 

szünetjeleket, valamint a pontozott fél- és negyed értéket, a 

módosítójeleket. 

Ismerni kell a dúr és moll skálát 1#, 1 b előjegyzésig. 

Fontos elsajátítani a 2/4, 3/4, 4/4-es ütembeosztásokat, a 

dallamjátékban a nyitás-zárás érzékeltetését és a helyes hangsúlyok 

alkalmazását. 

Tanítsuk meg a kis és nagy szekund hangközt. 

Ismerje fel a tanuló a motívumok, dallamok azonosságát és 

különbségét. 

Tudjon a népdal sorszerkezetéről és a periódusról. 

 

Követelmény: 

- Egyszólamú népdalok eljátszása mi, ill. p ujjakkal, szabad és ráhúzott  

   pengetéssel. 

- Kétszólamú gyakorlatok, népdalok basszuskísérettel. 

- A többszólamúság megjelenésével ügyeljünk a gondos 

   szólamvezetésre. 

- Egyszerű arpeggio-felbontásos etűdök, sok üres húrral. 
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2. évfolyam 

 

Óraszám: heti 2 x 30 perc  

 

Tananyag: 

- Hangszeres készségfejlesztés 

Az egyszerű fekvésváltás megismerése. 

A kettős- és hármasfogások gyakorlása. 

Fontos az együttpengetés és az arpeggio továbbfejlesztése könnyű 

kétszólamú darabokban. 

A legato, staccato és tenuto gondos alkalmazása a művekben. 

Tanítsuk meg a természetes üveghangokat. 

Fontos az első fekvés teljes hangkészletének ismerete. 

Gyakoroltassunk egy-egy húron kromatikus gyakorlatot az első 

fekvésben. 

Játsszon a tanuló kétoktávos F. és G-dúr skálát az első fekvésben, 

továbbá egyoktávos C-dúr skálát az ötödik fekvés hangjaival a 3-2-1 

húrokon. 

Alkalmazza ízlésesen a tanuló a hangszínváltást és a crescendót. 

 

- Elméleti ismeretek 

Tanítsuk meg a 2/2, 3/8, 6/8-os ütembeosztást. 

Ismerje a tanuló a tizenhatod értékű hangot és szünetjelet, a pontozott 

nyolcadértéket, a triolát és a szinkópát. 

Elméleti szinten ismerni kell a prím, szekund, terc, kvart, kvint és 

oktáv hangközöket. 

Fontos a tanult darabok szerkezeti elemzése. 

Tudni kell a kvintkörben a 3#, 2 b előjegyzésig a dúr és moll skálát. 

 

 

Követelmény: 

- Könnyű kétszólamú darabok eljátszása. 

- Az arpeggio pengetés egyszerű darabokban. 

- Lapról játék az előző év nehézségi szintjén. 

 

 

 

3. évfolyam 

 

Óraszám: heti 2 x 30 perc  

 

Tananyag: 

- A hangszerről 

Ismerje meg a tanuló a gitár rövid történetét. 

 

- Hangszeres készségfejlesztés 

Gyakorolni kell a kötéseket bal kézzel, és alkalmazni könnyű 

darabokban. 

Játszani kell könnyű ékesítéseket is. 
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Fontos a kis barré begyakorlása. 

Játsszon a tanuló folyamatos kromatikus skálát az első fekvésben. 

Tanítsuk a prím- és oktávhangolást flageolettel is. 

Fontos a sul ponticello és sul tasto játék, továbbá a dinamikai árnyalás 

megvalósítása. 

Folytassuk az ötödik fekvés tanítását. 

A scordatura használatának bevezetése, folytatása a további években. 

Játszani kell kétoktávos G-dúr skálát, különböző ritmusképletekkel is.  

Gyakoroltassuk a skálát kis motívumokra bontva, gyorsító 

gyakorlatokkal. 

 

- Elméleti ismeretek 

Ismerje a tanuló a szext és a szeptim hangközöket. 

Tanítsuk meg 4 #, 4 b előjegyzésig a dúr és moll hangnemeket. 

Elméleti szinten ismerni kell a dúr és a moll hármashangzat 

felépítését. 

 

Követelmény: 

- Egy adott technikai problémát feldolgozó etűd megvalósítása. 

- Az első fekvés összekapcsolása más fekvésekkel egy mérsékelt 

   tempójú etűdben, vagy előadási darabban. 

- Könnyű tánctétel jellegzetességeinek megvalósítása. 

- Nehézségi szint: Sor:Etűdök op. 35, Borsody: Szín-darabok. 

 

 

4. évfolyam 

 

Óraszám: heti 2 x 30 perc 

 

Tananyag: 

- Hangszeres készségfejlesztés 

Az arpeggio-játék különféle változatainak folyamatos gyakoroltatása. 

Ismerkedés a tremolo-technikával. 

Kezdjük el a nagy barré fokozatos bevezetését. 

Szükséges a balkéz-kötések gyakoroltatása. 

Az előke, utóka, mordent, trilla megvalósítása a darabokban. 

Lényeges a vibrato gyakoroltatása és alkalmazása. 

Tanítsuk a kétoktávos fekvésváltásos C-dúr skálát. 

Ismerje meg a tanuló a IX. fekvés hangjait is. 

Fontos a fekvésváltás további gyakoroltatása. 

Játsszon a tanuló kromatikus és diatonikus skálát egy húron, 

fekvésváltással. 

 

 

- Elméleti ismeretek 

A modális hangsorok ismeret alapján modális fordulatok felismerése 

a darabokban, harmóniai elemzés a tanár irányításával. 

A dominánsszeptim-akkord elméleti megismerése. 
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Követelmény: 

- Barokk vagy klasszikus tánctételek stílusos megszólaltatása. 

- Terjedelmesebb etűd előadása. 

- Könnyű barokk szvit-tételek előadása, továbbá etűdök, Sor-walzerek  

  eljátszása, Brouwer:Etűdök (1-5). 

 

 

5. évfolyam 

 

Óraszám: heti 2 x 30 perc  

 

Tananyag: 

- Hangszeres készségfejlesztés 

Gyakoroltassuk a kromatikus skálát. 

Nehezebb ujjgyakorlatok bevezetése. 

Lényeges az ujjrendezés alapelveinek rendszeres megbeszélése. 

Tanítsuk a háromoktávos E-dúr skálát. 

A kézügyesítő, gyorsító ujjgyakorlatok folyamatos gondozása. 

A díszítés gyakorlásának továbbfejlesztése. 

 

- Elméleti ismeretek 

Harmónia elemzés az évfolyamnak megfelelő elméleti ismeretek 

alapján, a tanár irányításával. 

Beszélgetés a romantikus és a XX. Századi zenéről a tanult darabok 

alapján. 

 

Követelmény: 

- Mérsékelt tempójú etűd, amely különböző fekvéseket érint. 

- Klasszikus tánctételek előadása. 

- Romantikus, vagy XX. Századi rövid darabok eljátszása. 

- Nehézségi szint: Aguado: Etűdök, Carcassi: Etűdök op. 60, Brouwer:  

  Etűdök  (1-10), Bartók-Szendrey: Gyermekeknek, Sáry: Bagatellek, 

  Valamint könnyebb Tarrega-, Marschner- és Paganini-darabok, Mertz  

  könnyű darabjai, Sagreras-etűdök. 

 

 

 

6. évfolyam 

 

Óraszám: heti 2 x 30 perc  

 

Tananyag: 

- Hangszeres készségfejlesztés 

Tanítsuk a kromatikus skálák különféle fajtáit a növendékeknek. 

Tanítsuk a háromoktávos dallamos e-moll skálát. 

Fontos a két- és háromoktávos dúr és moll skálák gyakorlása azonos 

ujjrenddel, különféle fekvésben is. 

Játszassuk a modális skálát egy húron, egy oktáv hangterjedelemben. 
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Gyakoroltassuk az egészhangú skálára épített különféle 

hangközmeneteket, változatos pengetési módokkal. 

Bonyolultabb kötésgyakorlatokat is tanítsunk. 

Fontos a kézügyesítő gyorsító gyakorlatok továbbfejlesztése. 

Szükséges a tremolo-technika továbbfejlesztése. 

Késztessük a tanulót nagyobb önállóságra az ujjrendek 

meghatározásában és a gyakorlás módszerességében. 

 

- Elméleti ismeretek 

A hangszeres és elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló formai 

és harmóniai elemzés lényeges. 

Ismerje fel a tanuló a főbb zenei korszakokat stílusjegyeik alapján. 

Legyen képes a zenei formák szerkezetének felismerésére és a tempók 

önálló megállapítására. 

 

Követelmény: 

- Tanítsunk reneszánsz műveket. 

- Tudni kell a barokk szvit két különböző karakterű tételét helyes  

   tempóarányokkal játszani. 

- Tanuljon meg a tanuló egy terjedelmesebb etűdöt is. 

- Játszon romantikus és kortárs zeneszerzők műveiből. 

- Nehézségi szont: L. Milan pavane-jai, R. de Visée tánctételei, Sor-,   

  Giuliani- darabok, könnyű Tarrega-darabok, Bartók-Szendrei:  

  Gyermekeknek, Sáry: Bagatellek, Brouwer: Etűdök. 

 

 

TOVÁBBKÉPZŐ: 7-10. évfolyam 

 

Óraszám: heti 2 x 30 perc  

 

Tananyag: 

- Hangszeres készségfejlesztés 

A zenélési kedv ébrentartása mellett hangszertechnikai fejlődés is 

szükséges. 

Cél: a játék biztonságának növelése. 

Fontos a hangminőség állandó javítása is. 

Szükséges a tremolo és arpeggio pengetés gyorsítása. 

Fontos a gyorsaságot fejlesztő gyakorlatok rendszeres eljátszása. 

Gyakoroltassuk különböző formákban a kromatikus, dúr, moll, 

modális, továbbá a tercskálákat. 

Lényeges az egészhangú skálára épített kettősfogás-gyakorlatok 

játéka változatos pengetési módokkal. 

Ismertesse meg a fontosabb effektusokat: rasgueado, étouffé, 

kopogás. 

 

- Elméleti ismeretek 

Az előző évfolyamokban szerzett ismeretek továbbfejlesztése. 

A darabok formai, szerkezeti elemzése. 

A modern darabok formai, szerkezeti elemzése a tanár irányításával. 
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A különböző korokban íródott művek előadási sajátosságaira fel kell 

hívni a figyelmet, hogy a tanuló stílusérzéke fejlődjön. 

 

Követelmény: 

- A darabok tudatos kiválasztása és megtanulása a tanár ellenőrzésével. 

- Különböző karakterű tánctételek és gyors tempójú előadási darabok,  

  illetve etűdök megtanítása. 

- Fontos, hogy játsszon a tanuló több stíluskorszakban íródott  

  műveket. 

- Tanuljon kortárs szóló- és kamaraműveket. Játsszon jó átiratokat is. 

- Kamarazenélési lehetőség: gitár és más dallamhangszer, ének gitár,  

  gitár duó, trió, kvartett, gitárzenekar. 

- Szólaljanak meg barokk versenyműtételek zongorával vagy vonós  

  együttessel. 

- Nehézségi szint: L. Milan-, Weiss-, könnyebb Bach-tételek, Sor-,  

  Giuliani- szonáták, szonátatételek, Villa-Lobos-prelűdök és etűdök, 

  Brouwer- etűdök stb. 

 

 

 

ALAPFOK „B” TAGOZAT 
 

2. évfolyam 

 

Óraszám: heti 2 x 45 perc  

 

Tananyag: 

- A hangszerről 

A gitár rövid története. 

 

- Hangszeres készségfejlesztés 

A kis barré megtanítása. A kromatikus skála gyakorlása az I. 

fekvésben. 

A kétoktávos G-dúr skála megtanítása. Az I. fekvés teljes 

hangkészlete mellett az V. fekvés törzshangjainak ismerete. 

Kettős- és hármasfogások játszása. 

Az arpeggio-játék fejlesztése. 

A sul ponticello és sul tasto játék megvalósítása. 

A staccato és tenuto játék gyakoroltatása. 

A hangolás tanítása, prím és oktáv hangközökkel. 

A tanulók megismertetése a természetes üveghangokkal. 

 

- Elméleti ismeretek 

Ismerje a tanuló a 2/2, 3/8, 6/8-os ütembeosztást. 

Tanítsuk meg a 3#, 2 b előjegyzésig a dúr és moll hangnemeket. 

Ismerje a tanuló a dinamikai árnyalást. 

Ismerje a prím, szekund, terc, kvart, kvint oktáv hangközöket. 

Tanítsuk meg a tizenhatod értéket és –szünetet, a triolát és a 

szinkópát, valamint a pontozott nyolcadot. 
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Követelmény: 

- Az arpeggio pengetés megvalósítása egyszerű etűdben. 

- Egyszerű etűd vagy előadási darab megtanítása, mely összekapcsolja 

  az első fekvést más fekvéssel. 

 

 

3. évfolyam 

 

Óraszám: heti 2 x 45 perc  

 

Tananyag: 

- Hangszeres készségfejlesztés 

Fontos a fekvésváltás továbbfejlesztése, a kromatikus és diatonikus 

fekvésváltással. 

A kétoktávos C-dúr skála megtanítása, a G-dúr skála különböző 

fekvésben játszva. 

A kötést bal kézzel gyakoroltassuk, különféle kombinációkkal. 

A kis, tört, és nagy barré megtanítása. 

A tremolo pengetés és az arpeggió-játék különféle változatainak 

gyakoroltatása 

A IX. fekvés hangjainak gyakoroltatása. 

Alkalmazzuk a vibratót. Fejlesszük a dinamikai árnyalás minőségét. 

 

- Elméleti ismeretek 

A modális hangsorok megtanítása, hogy a darabokban megjelenő 

modális fordulatokat megmutathassuk. 

Ismernikell a dúr és moll hangsorakat 4#, 4 b előjegyzésig. 

A tanulókkal ismertessük meg a szext és szeptim hangközöket. 

Elméleti szinten foglalkozzunk a dúr és moll hármashangzat és 

dominánsszeptim-akkord felépítésével. 

 

Követelmény: 

- Tanítsunk barokk és klasszikus tánctételeket díszítésekkel. 

- Nehézségi szint: R. de Visée, Sanz darabjai, Sor: Etűdök op. 31, 

   op. 35 sorozat és Walzerek. 

 

 

 

4. évfolyam 

 

Óraszám: heti 2 x 45 perc  

 

Tananyag: 

- Hangszeres készségfejlesztés 

Fontos a kromatikus skálák és a kézügyesítő gyorsító gyakorlatok 

különböző fajtáinak gyakoroltatása. 

A háromoktávos E-dúr skála megtanítása. 

A díszítési technika tovább fejlesztése. 

Az üveghangképzés további lehetőségeinek megmutatása. 
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- Elméleti ismeretek 

Tudatosítsuk az ujjrendezés alapelveit. 

Végeztessünk a tanulókkal harmóniai elemzést egyszerű darabokban, 

tanári segítséggel. 

 

Követelmény: 

- A tanuló játsszon mérsékelt tempójú etűdöt, amely különböző 

  fekvéseket érint. 

- Adjon elő klasszikus tánctételt, romantikus vagy impresszionista 

  darabot, ill. rövid XX. századi műveket. 

- Nehézségi szint: Aguado: Etűdök, Carcassi: Etűdök op. 60, 

   Ponce: Prelűdök stb. 

 

 

5. évfolyam 

 

Óraszám: heti 2 x 45 perc  

 

Tananyag: 

- Hangszeres készségfejlesztés 

Tanítsuk meg a háromoktávos e-moll skálát, továbbá a modális 

hangsorokat egy húron, egy oktáv hangterjedelemben, valamint az 

egészhangú skálára épített különféle hangközmeneteket, változatos 

pengetési módokkal, kézügyesítő és gyorsaságfejlesztő 

gyakorlatokkal. 

A tanulóknak törekedni kell az önálló, tudatos ujjrendezés 

kialakítására és a gyakorlás módszerességére. 

 

- Elméleti ismeretek 

A hangszeres és elméleti órákon szerzett ismeretek felhasználásával 

önállóan végezzen a tanuló formai és harmóniai elemzést. 

Tanulja meg a tanuló elméleti szinten a hármas és négyeshangzatok 

megfordításait. 

Tanítsuk a zenei formákat és azok szerkezetét és a 

tempójellegzetességeket. 

 

Követelmény: 

- A tanuló játsszon reneszánsz műveket. 

- Tudja előadni helyes tempóaránnyal a barokk szvit két különböző  

   karakterű tételét. 

- Tanuljon meg a növendék legalább egy terjedelmes etűdöt is. 

- Szólaltasson meg legalább egy mérsékelt tempójú romantikus művet. 

- Nehézségi szint: L. Milan pavane-jai, de Visée tánctételei, könnyű  

  Tarrega-, Marschner-darabok, Carcassi: Etűdök op. 60. 

 

 

6. évfolyam 

 

Óraszám: heti 2 x 45 perc  
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Tananyag: 

- Hangszeres készségfejlesztés 

Az előző évfolyamokon szerzett technikai készségek, képességek 

elmélyítése, továbbfejlesztése lényeges feladat. 

Fontos a technikafejlesztés kézerősítő és gyorsaságfejlesztő 

gyakorlatokkal. Lényeges a hangminőség állandó javítása. 

Játszassunk kromatikus skálát, dúr, moll és modális skálát többféle 

hangnemben. Tanítsunk tercskálákat. 

Az egészhangú skálára épített valamennyi hangköz gyakorlása 

változatos pengetési módokkal. 

Cél: a játékbiztonság és állóképesség növelése. 

A növendék ismerje meg a gitárjáték különleges effektusait: 

rasgueado, étouffé, kopogás. 

 

- Elméleti ismeretek 

A hangszeres továbbfejlődés mellett fontos a zenei tájékozottság 

elmélyítése és a zenélési kedv ébrentartása. 

Szükséges a darabok szerkezeti, formai elemzése. 

Lényeges a darabok önálló kiválasztása és megtanulása a tanár 

felügyelete mellett. 

 

Követelmény: 

- Ösztönözzük a tanulót elmélyedésre a hangszer szóló- és 

   kamarairodalmában, átiratok és eredeti művek előadására. 

- Különböző karakterű, nehezebb barokk tánctételek előadása mellett  

  játszassunk gyors előadási darabokat, ill. etűdöket is. 

- Nehézségi szint: Bach-szvitek/partiták könnyebb tánctételei, 

   Legnani, Sor darabjai, Carcassi: Etűdök op. 60, Brouwer-etűdök. 

 

TOVÁBBKÉPZŐ: 7-10. évfolyam 

 

Óraszám: heti 2 x 45 perc  

A továbbképző évfolyamok „B” tagozatos növendékei nem zenei 

jellegű közismereti tanulmányaik mellett is meg akarják őrizni a zenei 

pálya választásának lehetőségét, hogy elkerüljék a korai pályaválasztást. 

Ebből következik, hogy a zeneművészeti szakközépiskolák tanterve az 

irányadó. 

 

 B.) KÖTELEZŐ TÁRGY ÉS FŐTÁRGY: SZOLFÉZS  
 

TANANYAG 
 

ELŐKÉPZŐ: 1. évfolyam 

(amely évfolyamot a növendékeknek nem kötelező elvégezniük) 

 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

- Feladatkör 

Zenei élményanyag gyűjtése énekléssel és játékkal 



 

 325 

- Zenei anyag 

Pentaton és pentchord gyermekdalok, játékok, mondókák, 

zeneszerzők kicsinyeknek írt dalai, más népek gyermekdalai. 

 

- Ismeretanyag, készségfejlesztés 

Éneklési készség 

A tiszta és szép éneklés készségének kialakítása csoportosan és 

egyénenként. Az önálló dalkezdés és éneklés. 

 

A ritmusérzék fejlesztése 

Az egyenletes lüktetés és a dalok ritmusának érzékelése, 

megfigyelése, megszólaltatása gyakorlónevekkel. 

Ritmusmotívumok hangoztatása, visszatapsolása, osztinátók játszása, 

olvasása negyed, nyolcad és negyed szünet értékekkel. 

A gyors és lassú tempó megkülönböztetése. 

A ritmusértékek felezése. 

Egyenletes járással ritmusmotívumok tapsolása, hangoztatása. 

Gyermekdalok kísérése ritmushangszerekkel. 

 

Hallásképzés 

sz – m ׀ sz – l ׀ l –sz – m  ׀ m – r – d ׀ l – sz – m – r – d ׀ 

sz – f – m – r – d ׀ 

m – r – d – l, ׀ m – r – d – l, - sz, ׀ l – sz – m – r – d – l, ׀  

m – r – d – t, - l, ׀  

valamint dúr és moll hangkészleteken belül kisebb egységek és 

dallamfordulatok gyakorlása. 

A fenti motívumok éneklése, olvasása, felismerése belső énekléssel, 

kirakása a vonalrendszeren. 

Hangmagasság megfigyelése. 

 

A kétszólamúság előkészítése 

Felelgetős játékok, ritmusosztinátók, ritmuskíséretek, egyszerű dallam 

osztinátók. 

 

Rögtönzés 

Ritmus kiegészítés. 

Mondókák, versek, ritmusok megszólaltatása énekléssel. 

Kérdés, felelet. 

 

Zenehallgatás 

A hangszín iránti érzékenység kialakításának megkezdése: 

Hangszínek megfigyelése és megkülönböztetése, zajok, zörejek – 

zenei hang, emberi hang – hangszerek hangja. 

 

Anyag: magyar gyermekdalok és népdalok, más népek gyermekdalai. 

Könnyű kórusfeldolgozások. Hangszeres szemelvények. 

 

Követelmény: 

- 30 – 50 mondóka, vers, gyermekdal, játék megtanulása. 

- Zeneileg pontos éneklés csoportosan és egyénenként is. 
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- A negyed, páros nyolcad és a negyed szünet ritmusjeleinek  

  folyamatos olvasása gyakorlónevekkel. 

- A hangok szolmizációs neve, kézjele. 

- Pentaton, pentachord fordulatok éneklése kézjelekkel, kirakása  

  vonalrendszeren. 

- A zenére figyelés kialakítása. 

- A zenei írás – olvasás bevezetése a csoport képességeiről és a 

  növendékek életkorától függően a második félévben, gyakorló  

  tempóban. 

 

 

ELŐKÉPZŐ: 2. évfolyam 

(amely évfolyamot a növendékeknek nem kötelező elvégezniük) 

 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

- Feladatkör 

Felkészítés a hangszerválasztásra. 

A zenei készségek megalapozása a 7-9 éves korú gyermekek 

hangszertanulásához. 

 

- Zenei anyag 

Magyar gyermek- és népdalok, játékdalok, magyar zeneszerzők 

gyermekdalai, más népek dalai. 

 

- Ismeretanyag, készségfejlesztés 

A ritmus-, metrum- és formaérzék fejlesztése 

Egyenletes lüktetés és az ütempárok megéreztetése ütemezéssel. 

A negyed, nyolcad, fél, egész, pontozott fél értékek és szünetjeleik, 

valamint a szinkópa ritmus megéreztetése, megismertetése 2/4- ben. 

2/4, 4/4 és ¾-es dalok ütemezéssel. 

Az ütemhangsúlyok érzékeltetése. 

Osztinátó, majd ritmuskíséret ismert dalokhoz. 

A zenei anyagban előforduló ritmusfordulatok olvasása, 

memorizálása, hasonló fordulatok felismerése, lejegyzése. 

A ritmusgyakorlatok terjedelme 2-4-8 ütem. 

 

Hallásképzés 

sz – m ׀ sz – l ׀  l – sz – m  ׀ m – r – d ׀  l – sz – m – r – d  ׀ 

sz – f – m – r – d ׀   

l– sz – f – m – r – d ׀  d’ – l – sz – f – m – r – d  ׀ m – r – d – l, ׀   

d – l, - sz, ׀   

m – r – d – l, - sz ׀  l – sz – r – d – l, - sz, ׀  m – r – d – t, - l, ׀   

m – r – d – t, - l, - sz,  ׀ l – sz – f – m – r – d – t, - l, - sz, ׀   

hangkészleteken belül kisebb egységek gyakorlása. 

Dallam fordulatok gyakorlása, visszaéneklése, memorizálása hallás 

után a tanár énekes vagy hangszeres játéka alapján, valamint 

kottaképről. 

A belső hallás fejlesztése 
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Zenei olvasás, írás 

Ritmusgyakorlatok olvasása, megszólaltatása kottából, tapssal, 

dobolással, énekkel stb. 

A szolmizációs hangok kézjele, betűjele és  helye a vonalrendszeren. 

A dó helye: 2. vonal, 1. vonalköz és első alsó pótvonal. 

Az olvasógyakorlatok terjedelme 2-8 ütem. 

Az íráskészség kialakítása. 

Rövid ritmusok, könnyű dalok ritmusának lejegyzése ritmusjelekkel. 

A törzshangsor megismertetése g- és f-kulcsban. 

Jobb képességű csoport esetén az 1 #, 1 b előjegyzés használata. 

 

Kétszólamúság és a társas zenélés előkészítése 

Hangszeren kialakított hanghoz néhány hangnyi dallamfordulat 

éneklése második szólamként. 

Éneklés két szólamban kézjelről. 

Kétszólamú ritmusok, ének – kopogós, könnyű táncok. 

Ének, járás, taps, ütőhangszerek változatos csoportosítása. 

Magyar népi játékok. 

 

Rögtönzés 

Hiányos ritmus kiegészítése, ütempárhoz ütempár rögtönzése. 

Hiányos dallamok kiegészítése egy – két hanggal. 

Mondókák, versek megszólaltatása énekléssel. 

Mozgás és játék rögtönzése. 

 

Zenehallgatás 

Helyszínek megfigyelése, megkülönböztetése: gyermek, női és 

férfihang, hangszerek hangja, zenei együttesek. 

 

Anyag: magyar népdalok, más népek gyermekdalai, könnyű 

kórusfeldolgozások. 

Gyermekdalok hangszeres feldolgozásai 

 

Elméleti ismeretek 

Ritmus. Dallam. Hangmagasság, hangkészlet, hangköz, hangsor. 

Pentaton, pentachord. Törzshangsor. 

Kis és nagy szekund. Tiszta oktáv. 

Tempó, mérőütés. 

Negyed, nyolcad, fél, egész, pontozott fél és szüneteik. 

Ütem, ütemmutató, ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel. Osztinátó. 

Kánon. 

 

Követelmény: 

- 30-35 gyermekdal, népi játékdal tanulása hallás után, szöveggel. 

- Éneklés a zenei tartalomnak megfelelő tempóban, helyes frazeálással, 

   pontos ritmussal. 

- 80-100 dallam éneklése szolmizálva, néhány könnyebb dallam  

  ábécés névvel is. 

- Ismeretlen, könnyű 4-8 ütemes terjedelmű ritmus vagy dallam  

   memorizálása kottakép, vagy két-háromszori meghallgatás után. 
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- Ismeretlen 2 vagy 4 ütem terjedelmű dallam vagy ritmus lejegyzése 

   betűkottával és hangjegyekkel három-négy meghallgatás alapján. 

- A törzshangsor ismerete g- és f-kulcsban. 

- A kis és nagy szekundok, valamint a tiszta oktáv ismerete 

   szolmizálva és a törzshangsorban. 

 

 

ALAPFOK „A” TAGOZAT 
 

1. évfolyam 

 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

- Feladatkör 

A zenei élményanyag gyűjtése. 

A zenei ismeretanyag és készségfejlesztés megalapozása. 

A szolfézs és a hangszerjáték egységének kialakítása. 

Bevezetés az abszolút rendszerbe. 

 

- Zenei anyag 

Régi stílusú magyar népdalok, más népek dalai, egészen könnyű 

biciniumok, kánonok, énekelhető műzenei szemelvények a hangszeres 

iskolákból. 

 

- Ismeretanyag, készségfejlesztés 

A ritmus-, metrum- és formaérzék fejlesztése 

A legegyszerűbb ütemek: 2/4, 4/4, ¾. 

Szinkópa 2/4-ben, 4/4-ben, éles és nyújtott ritmus. 

A tizenhatodok páros formációi. 

Tripódia. Negyed felütés. 

Részletek, egységek megfigyelése. Sorszerkezet. 

A5 A5 A A, ill. A5 B5 A B sorszerkezetű magyar népdalok. 

 

Hallásképzés 

Tiszta, majd pienhangos pentatónia. A dallamzáró alaphang: lá és dó. 

Pienhangok: fá, ti, fi. 

Dó- és lá-pentachord. 

Énekeltetés és tudatosítás a dúr és moll hangkészletben. 

Alaphang, hangkészlet, hangnem és kvintváltás megfigyeltetése 

kottakép, ének vagy hangszeres játék után. Dó-váltás. 

Tonalitáson belüli hangközök, és felismerésük együtthangzásban, 

vagy felbontásban. 

 

Zenei olvasás, írás 

Olvasás ötvonalas rendszerben g- és f-kulcsban, 3 #, 1 b 

előjegyzéssel. 

Dallamok írása betűkottával és hangjegyekkel g- és f-kulcsban. 

 

Többszólamúság, társas zenélés 
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Előkészítő gyakorlatok kézjelről, két szólamban. 

Dudaszerű osztinátó-ének – hangszeres szólamként is. 

Kánonok, biciniumok éneklése. 

 

Rögtönzés 

Ritmus kiegészítések. Ritmussorok rögzítése. 

Hiányos dallam kiegészítése. 

Három megadott sorhoz negyedik éneklése. 

 

Zenehallgatás 

Kórusfajták: gyermek-, női-, férfikar. 

Dallam és kíséret. A hangszerek hangjának felismerése. 

Népdal és műzene. 

Gyermekdalok, népdalok. 

 

Elméleti ismeretek 

Dúr és moll hangsorok 3 #, 1 b előjegyzésig. 

A hangközök: tiszta prím, kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta 

kvart, tiszta kvint, és tiszta oktáv. 

Dúr és moll hármashangzat alaphelyzetben. 

Sorszerkezet. Transzponálás. Kvintváltás. Disszonancia, 

konszonancia. 

A korona, az értéknyújtó pont és átkötés. A módosító jelek. 

 

Követelmény: 

- 30-40 népdal és műzenei szemelvény, 4-5 kánon, 3-4 bicinium,  

   hangszerkíséretes dal. 

- A g- és f-kulcs hangjainak ismerete. 

- Ismeretlen, az olvasási anyagnál egyszerűbb ritmusok és dallamok 

   lejegyzése részekre bontott diktálással. 

- Memorizálás belső hallás alapján, kottaképről. 

- Dalok, dallamfordulatok éneklése és felismerése együtthangzásban, 

   vagy felbontásban. 

- A népdalok sorszerkezetének megállapítása. 

- Hangsorok ismerete 3 #, 1 b előjegyzésig. 

- A zenei értelmezés megalapozása. 

 

 

2. évfolyam 

 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

- Feladatkör 

Ismerkedés a dúr és moll hangnemű műzenei szemelvényekkel, 

elsősorban barokk tánctételekkel. 

Zenei élményanyag gyűjtése a magyar népdalok újabb rétegéből. 

 

- Zenei anyag 
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Magyar népdalok – pentaton, dúr, háromféle moll, valamint dór 

hangkészletű dallamok. 

Néhány XVIII. századi tánctétel. Könnyű kétszólamúság, kánonok. 

 

- Ismeretanyag, készségfejlesztés 

A ritmus-, metrum- és formaérzék fejlesztése 

3/8-os ütem. Váltakozó ütem. 

A 4/4 – 2/4 váltás megéreztetése. Alkalmazkodó ritmus. 

Alla breve. 

A tizenhatodok különféle formációi. 

Nyolcad triola. Nyolcad felütés. 

Új stílusú magyar népdalok. 

A A5 A5 A, A A5 B A, A B B A formák. 

 

Hallásképzés 

A tonalitásérzék fejlesztése. 

A népdalanyagon belül: dó, lá és re alaphang. 

Az alap és kvint szerepe. Kvintváltás felfelé. 

Dallamok olvasása mérővel. 

Jellegzetes dallamfordulatok alapos gyakorlása és felismerése: 

 ׀m – f – szi – l ׀ m – fi – szi – l ׀ szi – l ׀  m – fi – sz׀

Alaphang, hangkészlet, hangnem és kvintváltás megfigyelése 

kottakép, ének vagy hangszeres játék után. Dó – váltás. 

Tonalitáson belüli hangközök. 

 

Zenei olvasás, írás 

Ritmusírás énekelt népdalok alapján. 

Hangszeren megszólaltatott egyszerű ritmusú barokk tánctételek 

ritmusának lejegyzése. 

Új stílusú népdalok lejegyzése a tanult hangnemben. 

Új stílusú népdalok lapról olvasása szolmizálva, szöveggel. 

Műzenei szemelvények éneklése szolmizálva és ábécés névvel. 

 

Többszólamúság, társas zenélés 

Hangközláncok. Hangközök megszólaltatása együtthangzásban, 

énekléssel. 

Kánonok, biciniumok éneklése. 

 

Rögtönzés 

Ritmussorok rögzítése. Adott dallamhoz ritmuskíséret. 

A tanult népdalokhoz hasonló dallamok rögtönzése: A A5 A5 A, 

A A5 B A, A B Bv A formákban, megadott sorok alapján. 

 

Zenehallgatás 

A tanult népdalok felismerése népdalfeldolgozásokban. 

A feldolgozások módja. Hangszercsoportok megfigyelése. 

Szemelvények Bartók Béla Gyermekeknek című művéből, Bartók 

Béla és Kodály Zoltán kórusműveiből. 

Mozgás, gesztus a zenében. 
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Elméleti ismeretek 

Dúr, moll hangsorok 3 #, 3 b előjegyzésig. 

Vezetőhang. A dór hangkészlet. 

Dúr és moll hármashangzatok felépítése. 

A kis és nagy szext, bővített szekund szolmizálva és ábécés nevekkel. 

Kvintváltás felfelé. Kupolás szerkezet. 

Periódus. Motívum. Szekvencia. 

 

Követelmény: 

- 30-35 magyar népdal és ugyanannyi hasonló stílusú gyakorlat. 

- 10-15 bicinium, kánon. Barokk tánctételek. 

- Egyszerű dallamok gyors memorizálása, transzponálása. 

- Dalok, dallamfordulatok éneklése medadott hangnemben ábécével is. 

- A tanult hangközök és hármashangzatok éneklése mindkét irányban 

  ábécével is, felismerése együtthangzásban vagy felbontásban. 

- A tanult hangsorok sorszerkezetének megállapítása. 

- A barokk táncok jellegzetességei. 

 

 

3. évfolyam 

 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

- Feladatkör 

Zenei élményanyag gyűjtése elsősorban a magyar népzene szó- és mi- 

végű új stílusú, valamint parlando és rubato régi stílusú dallamaiból. 

Tájékozódás és gyakorlás az abszolút rendszerben – főképpen a dúr és 

moll tonalitáson belül. 

A többszólamúság, társas zenélés továbbfejlesztése klasszikus 

funkciós és ezzel párhuzamosan könnyű polifon művekkel. 

 

- Zenei anyag 

Új stílusú magyar népdalok szó- és mi- végződéssel. 

Régi stílusú népdalok, ezek között néhány parlando, rubato dal. 

Más népek funkciós népzenéje.  

Könnyű barokk és klasszikus darabok a tanulók hangszeres anyagából 

is. 

Két-három-négyszólamú könnyű kánonok. 

 

- Ismeretanyag, készségfejlesztés 

A ritmus-, metrum- és formaérzék fejlesztése 

3/8, 6/8 ütemezéssel. 

Váltakozó ütemek. A ¾ - 2/4 váltás megéreztetése. 

Kis éles, kis nyújtott ritmusok, felütés, átkötés, pontozás 6/8-ban is. 

A nyolcad triola további gyakorlása. 

Volta ritmus. Siciliano. Mazurka. 

Az A A B A formatípusba tartozó magyar népzenei anyag. 

A parlando, rubato előadásmód. 

Visszatérő, szekvenciális, periodizáló formák. 
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Hallásképzés 

A dúr és moll tonalitás, funkcióérzék megalapozása. 

Könnyű klasszikus dallam basszus szólamában a funkciós főhangok 

megfigyeltetése, éneklése szolmizálva és ábécés nevekkel. 

Módosított hangok: fi, szi, di, ri és ta gyakorlása népzenei és műzenei 

anyagon. 

A hármashangzatok felismerése hallás után együtthangzásban. 

A kis és nagy szeptim, oldással együtt. 

 

Zenei olvasás, írás 

Kiegészítő olvasógyakorlatok szolmizálva, alkalmi hangzókkal, 

ábécés nevekkel. 

Könnyű régi és új stílusú magyar népdalok lejegyzése 4-8 

meghallgatás alapján. 

Kürtmenetszerű hangközmenet folyóírással g- és f-kulcsban, 4-5 

meghallgatás alapján. 

Hangközök, hármashangzatok felismerése együtthangzásban vagy 

felbontásban. 

 

Többszólamúság, társas zenélés 

Magyar népzenei anyag: biciniumok. 

Két és háromszólamú feldolgozások a polifon zene gyakorlására. 

Kürtmenetek, hangközmenetek megszólaltatása énekléssel. 

Hangszerkíséretes dalok. 

Könnyű reneszánsz, barokk és klasszikus művek, hangszeres darabok. 

 

Rögtönzés 

Ritmussorok rögtönzése.A A B A népdalforma rögtönzése. 

Régi és új stílusú népdalformák rögtönzése. 

Adott dallamhoz tercmenet, kürtmenet szerkesztése. 

 

Zenehallgatás 

A népzenei többszólamúság. Más népek népzenei feldolgozásai. 

Karakterdarabok különféle stíluskorszakokból. 

Barokk, klasszikus táncok – a növendékek hangszeres darabjaiból. 

 

Elméleti ismeretek 

Dúr és háromféle moll hangsor 4 #, 4 b előjegyzésig. 

Mixolíd. Fríg. 

Az eddigi hangközökön kívül: kis és nagy szeptim. 

A dúr és moll hangnemek fő hangjai, vezetőhangjai. 

A négyféle hármashangzat felépítése. Funkciók: tonika, domináns, 

szubdomináns. Kürtmenet.Homofon, polifon szerkesztésmód. 

 

Követelmény: 

- 20 magyar népdal. 

- 20-30 funkciós népzenei dallam, műzenei téma. 

- 5-10 bicinium, bécsi klasszikus kánon. 

- 5-10 barokk és klasszikus tánc. 
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- Könnyű periódus lejegyzése részekre bontott diktálás alapján. 

- Dúr és moll hangsorok ismerete 4 #, 4 b előjegyzésig. 

- Az elméleti ismeretek fejezetben felsorolt hangközök és  

   hármashangzatok éneklése mindkét irányban szolmizálva és ábécés 

   nevekkel. Felismerésük együtthangzásban, vagy felbontásban. 

- A magyar népdalok stílusjegyeinek ismerete. 

 

 

4. évfolyam 

 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

- Feladatkör 

Zenei élményanyag gyűjtése a bécsi klasszikusok műveiből. 

A periodizáló és funkciós zenei gondolkodás megismertetése. 

Az eddig elsajátított magyar népzenei anyag bővítése modális 

hangkészletű dallamokkal és a dunántúli pentatóniával. 

 

- Zenei anyag 

Bécsi klasszikus, hangszerkíséretes dalok, duettek. 

Szemelvények a hangszeres irodalomból, periódusnál nagyobb 

terjedelemben is. 

Magyar népdalok, biciniumok, népdalfeldolgozások 

hangszerkísérettel is. 

 

- Ismeretanyag, készségfejlesztés 

A ritmus-, metrum- és formaérzék fejlesztése 

Átkötés, pontozás, harminckettedek. 

A népzenei anyagban arányok, szimmetriák, aszimmetriák 

megfigyelése hallás után. 

5/8, 8/8 gyakorlása ritmusfeladatokkal. 

A nyolcütemes klasszikus periódusforma ritmus- és dallamfordulatai. 

Triós forma. Rondó. 

 

Hallásképzés 

A klasszikus dúr és moll zene funkciós rendjének gyakorlása. 

T – D – T, T – S – D – T kapcsolatok. 

Zárlatok: fél- és egészzárlat. 

Kitérés, moduláció a domináns fok hangnemébe. 

Maggiore, minore megfigyelések. 

Alterált hangok, mint a díszítés elemei. 

Kromatika. 

Késleltetett domináns és tonika. 

A tiszta, kis és nagy hangközök éneklése, felismerése és megnevezése 

ábécés nevekkel. 

A bővített kvart és szűkített kvint gyakorlása oldással. 

Hangzatok: 

 dúr és moll hármashangzat alaphelyzetben és fordításaik, 

 szűkített és bővített hármashangzatok alaphelyzetben, oldással, 
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 dominánsszeptim oldással dúrban és mollban. 

A hangköz-, hangzat- és funkciós hallás összekapcsolása, 

tudatosítása. 

 

Zenei olvasás, írás 

Egyszerű, könnyű periódusok lapról éneklése. 

Periódus terjedelmű bécsi klasszikus anyag lejegyzése a tanult 

hangnemekben 6-8 meghallgatás alapján. 

A kétszólamú írás bevezetése: funkciós kísérőszólam. 

Új stílusú népdalok lejegyzése 6-7 meghallgatás alapján. 

 

Többszólamúság, társas zenélés 

Műdalok zongorakísérettel. 

Egyszerű hangközmenetek éneklése. 

Két- és többszólamú vokális művek megszólaltatása, különféle 

hangszeres együttesekkel is. 

Kánonok. 

 

Rögtönzés 

Periódus kiegészítése: megadott előtaghoz utótag rögtönzése. 

Funkciók rögtönzése dúrban, mollban ismert periódushoz. 

Ritmusrögtönzés aszimmetrikus népdalokhoz. 

 

Zenehallgatás 

A zenei kifejezés eszközei:  

    hangszín – hangszerelés, 

    ritmikai, dallami elemek: alteráció, késleltetés, kromatika, 

    harmóniai elemek, funkciók: feszültség – oldás. 

Kis formák. 

Triós forma felismerése. 

Klasszikus szimfóniák, hangszeres szonáták III. tételei. 

Részletek Mozart operáiból. 

Mesealakok a zenében. 

   

Elméleti ismeretek 

Dúr, moll hangsorok 5 #, 5 b előjegyzésig. 

Modális hangsorok: dór, fríg, mixolíd, líd. 

Hangközök rendszerezése. 

A bővített kvart és szűkített kvint oldással. 

A négyféle hármashangzat, a dúr és moll hangzatfordítások és a 

dominánsszeptim hangzat felépítése. 

Funkciók, funkciós vonzás. 

Periódus. Motívum. Fél- és egészzárlat. 

Késleltetés. Álzárlat. Kadencia. 

 

 

Követelmény: 

- 10-15 klasszikus mű feldolgozása, megszólaltatása. 

- 40-50 dallam éneklése szolmizálva, vokálisokkal, ábécével,  

  szöveggel. 
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- Dallam kiegészítése, funkciós második szólam keresése. 

- Egyszerű hangközmenetek éneklése, szolmizálva, ábécés nevekkel, 

  írása hallás után 4-5 meghallgatás alapján. 

- A négyféle hármashangzat felismerése, éneklése együtthangzásban. 

- A dúr és moll hármashangzatok fordításai szolmizálva és ábécés 

  névvel,  felismerésük együtthangzásban vagy felbontásban. 

- Dominánsszeptim- hangzat éneklése oldással, szolmizálva és ábécés  

  névvel. 

- Könnyű kétszólamú dallamok lejegyzéstechnikájának kialakítása. 

- A zenei műszavak, a bécsi klasszikus zeneszerzők neveinek helyes  

  kiejtése és írása. 

 

 

5. évfolyam 

 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

- Feladatkör 

A bécsi klasszikus zene periodizáló és funkciós gondolkodásának 

elmélyítése nagyobb lélegzetű formákban. 

Betekintés a romantikus zeneirodalomba. 

Ismerkedés a XX. Századi zene hangzásvilágával. 

 

- Zenei anyag 

Klasszikus dalok, duettek, tercettek, kórusrészletek. 

A klasszikus stílushoz közelálló romantikus dalok és szemelvények. 

Könnyű, elsősorban vokális XX. századi művek. 

Aszimmetrikus ritmusú és metrumú magyar népdalok. 

 

- Ismeretanyag, készségfejlesztés 

A ritmus- és formaérzék fejlesztése 

Tizenhatod szinkópa, triola, szinkópaláncok. 

Bolgár ritmusok. 

Egyszerű, két- és háromtagú klasszikus formák, rendhagyó 

periódusok, bővülések. 

Szonáta- és variációs forma. 

 

Hallásképzés 

Kitérés és moduláció a domináns és párhuzamos hangnemekbe. 

A hármashangzatok és a dúr, moll, szűkített megfordítások éneklése 

szolmizálva, ábécés névvel. 

A dominánsszeptim- és mollbeli VII. fokú szűkített szeptimhangzat 

oldással. 

Hangköz- és hangzatmenetek éneklése, megfigyelése. 

A XX. századi zene hangzásvilága. 

Tonalitás, atonalitás. 

 

Zenei olvasás, írás 
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Egyszerű modulációs zenei részletek olvasása szolmizálva, ábécés 

nevekkel, alkalmi hangzókkal. 

Hangközmenetek lejegyzése 4-5 meghallgatás alapján. 

Periódusok lejegyzése funkciós alsó szólammal, könnyű alterációval   

7-8 meghallgatás alapján. 

Hangzatok írása hallás után. 

 

Többszólamúság, társas zenélés 

Műdalok hangszerkísérettel. 

Két- vagy többszólamú vokális művek különféle hangszeres 

együttesekkel is. 

Kánonok. 

Könnyű XX. századi kórusművek. 

Rögtönzés 

Teljes periódusok rögtönzése megadott fél- és egészzárlat alapján. 

Funkciók éneklése egyszerű, ismeretlen dallamhoz. 

 

Zenehallgatás 

Klasszikus szonáták, szimfóniák I., III. és IV. tételei. 

Rondó. Variációk. Versenyművek. 

Romantikus dalok és kis formák. 

Válogatás XX. századi művekből. 

 

Elméleti ismeretek 

Dúr és moll hangsorok 6 #, 6 b előjegyzésig. 

A modális hangsorok. 

A hangnemek rokonsága. 

Szűk terc, szűk szeptim, szűk kvart, nóna, decima. 

A hangközfordítások. 

A hármashangzatok, a dúr és moll megfordítások, valamint a 

dominánsszeptim-hangzat felépítése. 

A bővített periódusok. Zárlatok. 

A szonáta- és a variációs forma. 

A ciklikus művek felépítése. 

Klasszikus táncok. 

 

 

Követelmény: 

- 20-40 klasszikus és romantikus dallam éneklése. 

- 10-15 klasszikus, romantikus és XX. századi mű feldolgozása és a  

   jellegzetes témák memorizálása. 

- Egy- és többszólamú művek lapról éneklése szolmizálva. 

- Az eddig tanult hangközök felismerése hallás után, szolmizálva és  

   ábécés nevekkel. 

- Könnyű periódusok írása funkciós basszussal 8-9 meghallgatás 

  alapján. 

- Hangközmenetek, könnyű hangzatmenetek éneklése, felismerése, 

   lejegyzése 4-5 meghallgatás alapján. 

- Az elemzési képesség fokozatos fejlesztése az ismeretek bővülése  

   alapján 
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6. évfolyam 

 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

- Feladatkör 

Zenei élményanyag gyűjtése az egymást követő zenetörténeti korok 

stílusvilágából. 

A barokk zene alaposabb megismerése. 

Ismerkedés a XX. századi zene hangzás- és formavilágával, 

elsősorban a folklorizmus, valamint a dodekafónia és más 

irányzatokkal. 

A 6 évfolyam műzenei és népzenei ismeretanyagának rendszerezése. 

 

- Zenei anyag 

Moduláló klasszikus szemelvények. 

Barokk dalok, könnyű áriák, két- és háromszólamú vokális művek. 

Könnyű reneszánsz művek. 

Néhány XX. századi énekes és hangszeres zenemű. 

Magyar népdalok. 

 

- Ismeretanyag, készségfejlesztés 

A ritmus- és formaérzék fejlesztése 

Jellegzetes barokk ritmusok. 

A XX. századi művek ritmusvilága. Imitáció, tonális és reális válasz. 

A barokk áriák, táncformák, színpadi betétdalok, jellegzetes 

hangszeres darabok megismerése, elemzése. 

 

Hallásképzés 

A klasszikus moduláció további gyakorlása: hangköz- és 

hangzatmenetek. 

Egyszerű barokk hangközmenetek éneklése, megfigyelése. 

Jellegzetes barokk fordulatok megfigyelése, hangoztatása, éneklése. 

XX. századi művek feldolgozása, bitonalitás, egészhangú skála, 

akusztikus skála, kvartépítkezés, tizenkét fokúság, cluster. 

 

Zenei olvasás, írás 

Reneszánsz, barokk, moduláló klasszikus dallamok lehetőleg ábécés 

nevekkel. 

Könnyű barokk és klasszikus kétszólamúság lejegyzése hallás után. 

Egyenletes kétszólamú menetek írása. 

Memorizálás kottakép, valamint hallás után. 

 

Többszólamúság, társas zenélés 

Funkciójelzéses dallamok, egyenletes ritmusú hangnemi kitérést 

tartalmazó kétszólamú menetek megszólaltatása. 

Homofon és könnyű polifon többszólamúság énekelve és 

kamarazeneszerűen. 
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Hangszerkíséretes műdalok, áriák, két- vagy többszólamú vokális 

művek, különféle hangszeres együttesekkel is. 

 

Rögtönzés 

Dallam- és ritmus kiegészítések. 

Periódus előtagjára moduláló utótag szerkesztése. 

Dallamhoz basszus, basszushoz dallam kiegészítés, keresés. 

 

Zenehallgatás 

Purcell, Handel és J. S. Bach művei. 

Hangszeres művek. 

A barokk, a klasszikus és a romantikus zenekar. 

Szvit-, korál-, kantáta-, passió-, oratórium-, versenymű-, 

operarészletek. 

A zenei dramaturgia. 

A XX. századi „klasszikus” magyar zeneszerzők. 

A zenetörténeti korok rendszerezése. 

 

Elméleti ismeretek 

A reletív és abszolút rendszer kapcsolata. 

Dúr, moll hangsorok 7 #, 7 b előjegyzésig. 

A kvintoszlop. A modális hangsorok. Valamennyi hangköz. 

A hármashangzatok és fordításaik. 

A dominánsszeptim- és a mollbeli VII. fokú szűkített szeptimakkord 

oldással. 

Imitáció, tonális, reális válasz. 

A szvit jellegzetes tánctételei. 

Opera, recitativo, ária, betétdal. Korál. Versenymű. Kadencia. 

A barokk díszítés. 

 

Követelmény: 

- 20-30 különböző stílusú mű éneklése, megfigyelése. 

- 8-10, periódusnál nagyobb terjedelmű mű feldolgozása, jellegzetes  

  témák memorizálása. 

- 5-6 mű Kodály Zoltán kétszólamú énekgyakorlataiból. 

- Egyszerű hangközmenetek éneklése szolmizálva, ábécés nevekkel. 

- Felismerése együtthangzásban vagy felbontásban. 

- A dominánsszeptim-hangzat, a mollbeli VII. fokú szűkített  

  szeptimhangzat éneklése szolmizálva, ábécés nevekkel. 

- Könnyű és kétszólamú periódusok lejegyzése hallás után 8-9  

   meghallgatás alapján. 

- Könnyű periódusok memorizálása kottakép vagy hallás után. 

- Magyar népdalok éneklése,  memorizálása. 

- A zeneszerzők nevének, műveik címének helyes kiejtése és pontos 

   helyesírása. 
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TOVÁBBKÉPZŐ 

 

7. évfolyam 

 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

- Feladatkör 

Élményanyag gyűjtés a reneszánsz és a bécsi klasszikus zene köréből. 

A stílusok alapos megismerése. 

A zenei készségek fejlesztése. 

 

- Zenei anyag 

Reneszánsz zene 

Régi modális zene a XV – XVI. Századig. 

Tájékozódás az európai többszólamúság XV – XIV. századi 

hangzásvilágban. 

A bécsi klasszikus stílus 

A 4. és 5. évfolyamos szolfézsanyag áttekintő ismétlése, kiegészítése 

újabb, nehezebb szemelvényekkel. 

 

- Ismeretanyag, készségfejlesztés 

Homofónia, vokálpolifónia, imitáció megfigyelése. 

Modális hangsorok, modális fordulatok elemzése. 

A bécsi klasszikus hangnemi kitérés és moduláció. 

A formai bővítmények. 

A dominánsszeptim fordításai, a szeptimakkordok. 

A tonika – szubdomináns – domináns – tonika zárlattípusok. 

 

Hallásfejlesztés 

A modális fordulatok megfigyelése, éneklése. 

Imitáció. A hangnemi kitérés, moduláció megéreztetése, éneklése 

szolmizálva dó – váltással, majd ábécés névvel. 

A dominánsszeptim fordításainak éneklése és hallás utáni gyakorlása. 

A zárlattípusok éneklése felbontva memorizálása, hallás utáni 

felismerése. 

 

Zenei olvasás, írás 

Gregorián dallamok éneklése szolmizálás nélkül, hangzókkal. 

Klasszikus periódusok lapról olvasása, ábécés nevekkel is. 

Könnyű két- és háromszólamú reneszánsz kórusművek éneklése, 

memorizálása belső hallás alapján. 

Periódus, bővült periódus lejegyzése könnyű funkciós basszussal. 

Moduláló periódusok lejegyzése. 

Könnyű hangzatmenetek lejegyzése, melyekben dominánsszeptim – 

fordítás és 1-1 szeptimakkord is előfordul. 

 

Többszólamúság, társas zenélés 

Könnyű reneszánsz kórusművek. 

Műdalok, áriák, szimfóniarészletek hangszeres és énekes előadásban. 
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Rögtönzés 

Funkciók éneklése egyszerű, ismeretlen dallamhoz. 

Periódus-előtagra utótag rögtönzése. 

Moduláló periódus szerkesztése. 

 

Zenehallgatás 

Egy teljes bécsi klasszikus szimfónia feldolgozása. 

Reneszánsz kórusművek. 

Klasszikus kamarazene, versenyművek. 

Az opera. 

Egyházzenei műfajok a klasszikában. 

 

Elméleti ismeretek 

Kvintkör. Modális hangsorok. 

A hangközök a tiszta prímtől a tredecimáig. 

A hármashangzatok és a dominánsszeptim fordításai. 

A szeptimakkordok dúrban és mollban. 

A funkciók, a funkciós vonzás. 

Zárlattípusok. 

Számozott basszus. Motívum, periódus. Külső és belső bővülés. 

 

Követelmény: 

- 5-10 gregorián dallam. 

- 6-8 reneszánsz kórusmű. 

- 15-20 bécsi klasszikus szemelvény éneklése szolmizálva, ábécével. 

- Egy teljes bécsi klasszikus szimfónia feldolgozása és témáinak 

  memorizálása. 

- Egyszerű formák felismerése kottakép vagy hallás után. 

- Periódusok írása funkciós basszussal. 

- Hangközmenetek, hangzatok éneklése, lejegyzése. 

- Az elemzési képesség fokozatos fejlesztése – hallás után is. 

 

 

 

8. évfolyam 

 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

- Feladatkör 

Élményanyaggyűjtés a XX. század zenéjéből. 

A század irányzatainak megismerése. 

A zenei készségek fejlesztése. 

 

- Zenei anyag 

Az átmenet éveinek komponistái, a posztromantikusok. 

Az impresszionizmus képviselői. 

A folkloristák. Az expresszionizmus és a dodekafónia képviselői. 
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A neoklasszicizmus vagy más irányzatokból válogatott alkalmas 

példák, szemelvények. 

 

- Ismeretanyag, készségfejlesztés 

A tonalitás fogalmának változásai. 

A kitüntetett szerepű funkciók elhalványulása és megszűnése. 

A kvartépítkezés. 

Az egészhangúság, bitonalitás, politonalitás. 

A dodekafónia, az aleatória, a seria, a mater – akkord, a hangfürt 

fogalma. 

 

- Hallásfejlesztés 

A belső hallás folyamatos továbbfejlesztése: a hangköz és 

hangzathallás erősítése. 

Clusterek megszólaltatása. 

Politonalitás megszólaltatása. 

 

- Elméleti ismeretek 

Akusztikus skála, egészhangú skála. 

Skálamodellek és egyéb hangsorformációk. 

Tonalitás, bitonalitás, politonalitás, atonalitás. 

Kvartépítkezés. 

Konszonancia, disszonancia. 

Dodekafónia. Reihe. Cluster. Téma, fordítás, tükörfordítás, rák. 

Tengely. Polaritás. Aranymetszés. 

 

- Zenei olvasás, írás 

Részletek Bartók Béla, Kodály Zoltán műveiből. Éneklés ábécés 

névvel. 

 

- Többszólamúság, társas zenélés 

Kodály Zoltán énekgyakorlatainak és Bartók Béla Mikrokozmosz 

kötetek néhány darabjának megszólaltatása. 

Ismerkedés a XX. századi többszólamúság hangzásvilágával. 

Clusterek megszólaltatása. 

 

- Rögtönzés 

A XX. századi komponálási technikák kipróbálása énekléssel és 

hangszerek bevonásával. 

 

- Zenehallgatás 

Művek válogatása a Zenei anyag fejezet tematikája szerint. 

1 mű Debussy programzenéjéből. 

1-1 mű Kodály Zoltántól és Bartók Bélától. 

Honegger: Pacific 236, vagy Johanna a máglyán. 

Prokofjev: Klassszikus szinfónia. 

 

Követelmény: 

- A különböző irányzatok főbb zenei jegyeinek megfigyelése. 

- A zenei szerkesztési elvek ismerete. 
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- Jártasság kialakítása az eddig tanult különböző felépítésű  

   harmóniarendszerek alapelveiben. 

- Tájékozódás a XX. századra jellemző specifikus zenei formák  

   világában. 

- 5 mű Kodály Zoltán énekgyakorlataiból szolmizálva, ábécés névvel. 

- 5 mű feldolgozása Bartók Béla Mikrokozmosz köteteiből. 

- Gyakorlatok Párkai István: Modern kórusetűdök című művéből. 

- Kortárs zeneszerzők hangszeres darabjai, melyek könnyen   

énekelhetők. 

- Egészen egyszerű atonális dallamok éneklése, esetleg lejegyzése. 

 

 

9. évfolyam 

 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

- Feladatkör 

Élményanyaggyűjtés a romantika stílusköréből. 

A zenei készségek fejlesztése. 

 

- Zenei anyag 

Beethoven kései művei. Válogatás Scubert, Weber, Mendelssohn, 

Schumann, Brahms, Chopin, Liszt, Wagner, Verdi, Erkel, 

Muszorszkij, Csajkovszkij, Smetana, Mahler, R. Strauss műveiből. 

 

- Ismeretanyag, készségfejlesztés 

A romantika jellegzetes nemzeti stílusainak dallamszövési módjai, 

megfigyelés éneklés alapján. 

A romantikus stílusirányzatok egymásba kapcsolódó folyamatainak 

megismerése. 

A váltóhangok, a kromatika jelentősége. 

A klasszikus formák fellazulásának érzékelése. 

A dallam és harmónia szerves összefüggéseinek megfigyeltetése. 

Tercrokon fordulatok, enharmonikus moduláció. Lebegő tonalitás. 

 

- Hallásfejlesztés 

Romantikus fordulatok, oldások hangközmenet- ill. 

hangzatmenetszerű megszólaltatása énekléssel, elsősorban ábécés 

nevekkel és lehetőség szerint zongorával is. 

Törekvés a szolmizáció fokozatos elhagyására. 

A mellékszeptimek fordításai. Jellegzetes alterált akkordok. 

 

- Elméleti ismeretek 

Hangsorok, hangközök. Tercrokonság. 

Lebegő tonalitás. Enharmónia. Vezetőhang. Alteráció. 

Kromatika. Váltóhangok. 

Bővített szextek. Hármas- és négyeshangzatok dúrban és mollban. 

A jellegzetes alterált akkordok felépítése. 

Dalforma. Szimfonikus költemény. 
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- Zenei olvasás, írás 

Romantikus dalok, duettek, hangszeres darabok, részleteinek 

éneklése. 

Könnyű dallamok lejegyzése pl. „keretes” írással. 

Hangközmenetek, hangzatfordulatok írása, memorizálása. 

 

- Többszólamúság, társas zenélés 

Műdalok zongorakísérettel. Duettek, tercettek. 

A művek, részletek előadása hangszeres együttesekkel is. 

 

- Rögtönzés 

Dallamok szerkesztése és rögtönzése a stíluskörön belül. 

Hiányos dallamok kiegészítése. 

Dallamhoz kíséret szerkesztése. 

 

- Zenehallgatás 

Beethoven: Dalok, Kamaraművek 

Schubert, Schumann dalai. 

Brahms, Mendelssohn: dalok, szóló- és kamaraművek, szimfonikus 

műfajok részletei. 

Mendelssohn: Lieder ohne Worte. 

Chopin, Liszt zongoraművei. 

 

Követelmény: 

- 10 romantikus mű vagy zene részlet éneklése. 

- 10-15 mű meghallgatása. 

- Egy Beethoven hegedű-zongora szonáta feldolgozása. 

- Schubert-dalok: 5-6 mű éneklése és meghallgatása. 

- Schumann: Dichterliebe – dalok memorizálása. 

- Mendelssohn: Lieder ohne Worte – részletek 

- Chopin: e- moll zongoraverseny I. tétel. 

- Liszt egyik orgonaműve. 

- R. Strauss: Till Eulenspiegel meghallgatása. 

- A romantikus programzene. 

 

 

10. évfolyam 

 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

- Feladatkör 

Élményanyaggyűjtés a barokk kor zenéjéből. 

A zenetörténeti korok rendszerező ismétlése. 

A zenei készségek fejlesztése. 

 

- Zenei anyag 

Az angol, francia, német és olasz mesterek művei. 
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Monteverdi, Schütz, Purcell, Couperin, Rameau, Corelli, Vivaldi, J. S. 

Bach, D. Scarlatti művei, ill. válogatott szemelvényei. 

A zenetörténeti korok rendszerezéséhez válogatás az előző 

évfolyamok zenei anyagából. 

 

- Ismeretanyag, készségfejlesztés 

A barokk műfajok – szvit, fúga, invenció – jellegzetes stílusjegyeinek 

megismerése, elemzése. 

Homofónia, polifónia és álpolifónia. 

A barokk díszítés. Concerto grosso. 

Oratórium, mise, passió. Opera. 

 

- Hallásfejlesztés 

Jellegzetes barokk harmóniafordulatok ismerete, elemzése, 

felismerése kottáról- esetleg hallás után. 

Jellegzetes barokk ritmusok kiemelése, hangoztatása, feldolgozása. 

 

- Elméleti ismeretek 

Barokk táncok: allemande, courante, sarabande, gigue. 

Tonális, reális válasz. Dux, comes. 

A barokk concerto. 

Komplementer technika. Számozott basszus. 

 

- Zenei olvasás, írás 

Könnyű barokk dallamok lapról olvasása alkalmi hangzókkal, ábécés 

nevekkel. 

Zenei írás hallás, vagy memorizálás alapján egy és két szólamban. 

Könnyű moduláló periódusok írása funkciós basszus szólammal. 

 

- Többszólamúság, társas zenélés 

Barokk áriák hangszerkísérettel, duettek, kórusok  

Zenei részletek éneklése és megszólaltatása hangszerekkel is. 

Kánonok. Kétszólamú énekgyakorlatok. 

 

- Rögtönzés 

Imitáció, reális, tonális válasz szerkesztése. 

Komplementer ritmusok rögtönzése. 

 

- Zenehallgatás 

J. B. Bach: Brandenburgi versenyek, h-moll mise, egy passió, A fúga 

művészete. 

Handel: Concerto grosso, Oratórium. 

Vivaldi: Hegedűversenyek. 

Corelli: La Follia. 

Rameau, Lully, Couperin hangszeres darabjai. 

 

Követelmények: 

- 30-35 barokk dallam. 

- 4-5 barokk mű alapos feldolgozása, témák memorizálása. 

- Barokk ritmikai, dallami és harmóniai fordulatok felismerése  
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  kottakép, vagy hallás után. 

- Könnyű barokk dallamok írása funkciós basszussal. 

- Az elemzési képesség kialakítása – hallás alapján is. 

- A tanult zenetörténeti korok rendszerezése 

- Kapcsolatok a társművészetekkel. 

 

 

 

APFOK „B” TAGOZAT 

 

4. évfolyam 

 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

- Feladatkör 

Zenei élményanyag gyűjtése a bécsi klasszikusok műveiből. 

A magyar népzenei anyag bővítése modális hangkészletű dallamokkal 

és a dunántúli pentatóniával. 

A zeni pályára készülő növendékek zenei készségeinek megalapozása 

és fejlesztése. 

 

- Zenei anyag 

Bécsi klasszikus, hangszerkíséretes dalok, duettek. 

Szemelvények a hangszeres irodalomból, periódusnál nagyobb 

terjedelemben is. 

Magyar népdalok, biciniumok, népdalfeldolgozások 

hangszerkísérettel is. 

 

- Ismeretanyag, készségfejlesztés 

A ritmus-, metrum- és formaérzék fejlesztése 

Átkötés, pontozás, harminckettedek. A népzenei anyagban arányok, 

szimmetriák, aszimmetriák megfigyelése hallás után. 

5/8, 8/8 (3+3+2). A nyolcütemes klasszikus periódusforma dallam- és 

ritmusfordulatai. Két-háromtagú kis formák, visszatérő típusok. 

Triós forma. Rondó. 

 

Hallásképzés 

Kétszólamú vagy hangszerkíséretes klasszikus művek éneklése, 

megfigyeltetése, elemzése. 

A klasszikus dúr és moll zene funkciós rendjének gyakorlása. 

T – D – T, T – S- D- T kapcsolatok. 

Funkciós hangok éneklése a dallamhoz, szolmizálva és ábécés 

nevekkel. 

Di, fi, ta, ma hangok gyakorlása énekléssel, különböző fordulatokban. 

Kromatika. Gyakorlása énekléssel: lapról olvasási anyagban és hallás 

után. Zárlatok: fél- és egészzárlat. 

Kitérés, moduláció a domináns fok hangnemébe. 

Maggiore, minore. Késleltetett domináns és tonika. 
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A tiszta, kis és nagy hangközök éneklése, felismerése és megnevezése 

ábécés nevekkel. 

Hangközmenetek éneklése szolmizálva, megnevezése ábécés 

nevekkel, lapról olvasása, írása hallás után. 

Modális hangsorok felismerése kottakép és hallás után. 

Hangzatok:dúr és moll hármashangzatok alaphelyzetben és 

fordításaik, 

Szűkített és bővített hármashangzatok alaphelyzetben oldással, 

dominánsszeptim-hangzat oldással dúrban és mollban. 

A hangköz-, hangzat- és funkciós hallás összekapcsolása, 

tudatosítása. 

 

Elméleti ismeretek 

Dúr és moll hangsorok 5 #, 5 b előjegyzésig. 

Modális hangsorok 4 #, 4 b előjegyzésig. 

A hangközök rendszerezése: tiszta, nagy és kis hangközök. 

A bővített kvart és szűkített kvint oldással. 

A szűkített kvart és szűkített szeptim oldásal. 

A négyféle hármashangzat, a dúr és moll fordítások és a 

dominánsszeptim hangzat felépítése, oldással. 

Periódus. Motívum. Fél- és egészzárlat. Késleltetés. Álzárlat. 

 

Zenei olvasás, írás 

Egyszerű, könnyű periódusok lapról éneklése. 

Alterációk fokozatos megjelenése az olvasási anyagban. 

A kétszólamú írás fokozatos bevezetése. 

Egyszerű, könnyű periódusok lejegyzése 6-8 meghallgatás alapján. 

Népdalok lejegyzése szöveggel, énekes diktálás után, 6-8 

meghallgatás alapján. 

 

Többszólamúság, társas zenélés 

Két és többszólamú vokális művek megszólaltatása, különféle 

hangszeres együttesekkel is. 

Hangközmenetek megszólaltatása egyéni éneklés és zongorajáték 

együtthangzásával. 

 

Zenehallgatás 

A zenei kifejezés eszközei: hangszín - hangszerelés,  

                                    ritmikai, dallami elemek, harmóniai elemek, funkciók. 

Kis formák. Triós forma felismerése.  

Klasszikus szimfóniák, hangszeres szonáták III. tételei. 

Részletek Mozart operáiból. 

 

Rögtönzés 

Funkciók rögtönzése dúrban, mollban, ismert periódushoz. 

Ritmusrögtönzés aszimmetrikus népdalokhoz. 

Követelmény: 

- 10-15 klasszikus mű feldolgozása. 

- 50-60 dallam éneklése szolmizálva, vokálisokkal, ábécével, 

   szöveggel. 



 

 347 

- Memorizálás kottakép, valamint hallás után. 

- Dallam kiegészítések, funkciós második szólam keresése. 

- A négyféle hármashangzat éneklése, felismerése együtthangzásban. 

- Funkciós főhangok dúrban és mollban. 

- Könnyű kétszólamú periódusok írása 8-9 meghallgatás alapján. 

- A zenei műszavak, a bécsi klasszikus zeneszerzők neveinek helyes 

   kiejtése és írása. 

 

 

5. évfolyam 

 

Óraszám: heti 2 óra 

Tananyag: 

- Feladatkör 

A bécsi klasszikus zene periodizáló és funkciós gondolkodásának 

elmélyítése nagyobb lélegzetű formákkal. 

Betekintés a romantikus zeneirodalomba. 

Ismerkedés a XX. századi zene hangzásvilágával. 

  

- Zenei anyag 

Klasszikus dalok, duettek, tercettek, kórusrészletek. 

A klasszikus stílushoz közelálló romantikus műdalok és 

szemelvények. 

Aszimmetrikus ritmusú és metrumú magyar népdalok. 

 

- Ismeretanyag, készségfejlesztés 

A ritmus-, metrum- és formaérzék fejlesztése 

Tizenhatod szinkópa, triola, szinkópaláncok. 

Bolgár ritmusok. Egyszerű, két- és háromtagú klasszikus formák, 

rendhagyó periódusok, bővülések. Szonáta és variációs forma. 

 

Hallásképzés 

Rendhagyó periódus hallás utáni megfigyeltetése. 

Hangnemi kitérés és moduláció a domináns és párhuzamos 

hangnemekbe. 

A fá mint domináns basszushang. 

Hangközmenetek éneklése szolmizálva, ábécés névvel. 

Egyszerű hangzatmenetek éneklése szolmizálva, ábécés nevekkel. 

A hármashangzatok és fordításaik éneklése szolmizálva, ábécés 

névvel. 

A domináns szeptim- és a mollbeli VII. fokú szűkített szeptimhangzat 

oldással. 

Aszimmetrikus ritmusú dalok éneklése, a ritmusok megfigyeltetése, 

hangoztatása. 

A XX. század hangzásvilága: tonalitás, atonalitás. 

 

Elméleti ismeretek 

Dúr és moll hangnemek 6 #, 6 b előjegyzésig. 

A modális hangsorok 5 #, 5 b előjegyzésig. 

A hangnemek rokonsága. A hangközfordítások. 
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A szűkített szeptimhangzat és a szűkített hármashangzat fordításainak 

felépítése. A szeptimhang. A bővített periódusok. Külső és belső 

bővülés. A szonáta- és a variációs forma. 

A ciklikus művek felépítése. Klasszikus táncok.  

 

Zenei olvasás, írás 

Könnyű alterációs fordulatokat tartalmazó, klasszikus, moduláló 

periódusok éneklése szolmizálva, alkalmi hangzóval és ábécés névvel. 

Hangköz-, hangmenetek éneklése, lejegyzése 4-5 meghallgatás 

alapján. 

Könnyű alterációs fordulatokat tartalmazó nyolcütemes klasszikus 

periódusok lejegyzése 6-8 meghallgatás alapján. 

Memorizálás kottakép, valamint hallás után. 

 

Többszólamúság, társas zenélés 

Műdalok hangszerkísérettel. 

Két- vagy többszólamú vokális művek különféle hangszeres 

együttesekkel is. Kánonok. 

Hangközmenetek, hangzatmenetek, könnyű kétszólamú szemelvények 

ének-zongorás megszólaltatása egyénileg is. 

Könnyű XX. századi kórusművek, énekelhető szemelvények. 

 

Zenehallgatás 

Klasszikus szonáták, szimfóniák felépítése. Kamarazenei műfajok. 

Variációk, variációs tételek – későbbi korokból. 

A rondó – későbbi korokból. Versenyművek. Romantikus dalok és kis 

formák. 

Válogatás XX. századi művekből. 

 

Rögtönzés 

Teljes periódusok rögtönzése megadott fél- és egészzárlat alapján. 

 

Követelmény: 

- 50-60 klasszikus és romantikus dallam éneklése. 

- 10-15 klasszikus, romantikus és XX. századi mű alapos feldolgozása 

   és memorizálása. 

- Egy- és többszólamú művek lapról éneklése szolmizálva, vokálissal, 

   hangnévvel és szöveggel. 

- Memorizálás kottakép, valamint hallás után. 

- Dallam kiegészítések, funkciós második szólam keresése. 

- A funkcióváltások hallás után. 

- Hangközmenetek, hangzatok éneklése, felismerése, lejegyzése. 

- Az elemzési képesség fokozatos fejlesztése az ismeretek bővítése 

  alapján. 

 

 

6. évfolyam 

 

Óraszám: heti 2 óra 
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Tananyag: 

- Feladatkör 

A barokk zene alapvető stílusjegyeinek megismerése. 

A zenei pályára készülő növendékek zenei készségeinek fejlesztése. 

A továbbtanuláshoz szükséges ismeretek rendszerezése. 

Az önálló zenei tanulás képességeinek kialakítása. 

 

- Zenei anyag 

Klasszikus zenei szemelvények. 

Barokk dalok, könnyű áriák, két- és háromszólamú vokális művek. 

Reneszánsz többszólamúság. 

Néhány XX. századi énekes és hangszeres mű. 

Magyar népdalok. 

 

- Ismeretanyag, készségfejlesztés 

A ritmus-, metrum- és formaérzék fejlesztése 

Rendhagyó periódusok, bővülés. 

Kisütemes és nagyütemes írásmódú periódusok, „fordított” periódus. 

Barokk áriák, tánctételek, színpadi betétdalok, jellegzetes hangszeres 

darabok megismerése, elemzése. Imitáció, tonális és reális válasz. 

Betekintés a XX. századi zene formavilágába. 

 

Hallásfejlesztés 

A hangnemi kitérés és moduláció megfigyelése. 

Hangköz- és hangmenetek. 

Az eddig tanult hangközök rendszerezése, gyakorlása. 

A bővített hármashangzatok és fordításaik gyakorlása. 

A dominánsszeptim- és szűkített szeptimhangzat gyakorlása oldással. 

A fentiek éneklése szolmizálva, ábécés nevekkel tonalitásban, 

tonalitáson kívül, azonos alsó hangra. 

Jellegzetes barokk fordulatok megfigyelése, hangoztatása, éneklése. 

A XX. századi művek feldolgozása: egészhangú skála, akusztikus 

skála, kvartépítkezés, tizenkétfokúság, cluster. 

 

Zenei olvasás, írás 

Alterációt, modulációt tartalmazó klasszikus periódusok, barokk 

dallamok lapról olvasása, éneklése szolmizálva, alkalmi hangzókkal 

és ábécés nevekkel. 

Könnyű XX. századi szemelvények éneklése, lehetőleg ábécés 

nevekkel. 

Hangköz- és hangzatmenetek éneklése szolmizálva, ábécés nevekkel. 

Kétszólamú, bővülést, hangnemi kitérést, esetleg modulációt 

tartalmazó klasszikus periódusok lejegyzése 8-9 meghallgatás alapján. 

Memorizálás kottakép, valamint hallás után. 

 

Többszólamúság, társas zenélés 

Funkciójelzéses dallamok, egyenletes ritmusú hangnemi kitérést 

tartalmazó kétszólamú menetek ének-zongorás megszólaltatása 

egyénileg is. 
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Homofon és könnyű polifon többszólamúság énekelve és 

kamarazeneszerűen. 

Hangszerkíséretes műdalok, áriák két- vagy többszólamú vokális 

művek, különféle hangszeres együttesekkel is. 

Könnyű XX. századi kórusművek, énekelhető szemelvények. 

 

Rögtönzés 

Periódus előtagjára moduláló utótag szerkesztése. 

Dallamhoz basszus, basszushoz dallam kiegészítés. 

 

Zenehallgatás 

Néhány reneszánsz kórusmű. 

Purcell, Handel és J. S. Bach műveiből: szvitt, korál, kantáta, passió, 

oratórium, versenymű, operarészletek. 

 

Elméleti ismeretek 

A relatív és abszolút rendszer kapcsolata. 

Dúr és moll hangsorok 7 #, 7 b előjegyzésig. A kvintoszlop. 

A modális hangsorok. 

Valamennyi hangköz. A hármashangzatok és fordításaik.  

A dúr és moll hangsor hangjaira építhető hármashangzatok. 

Főhármasok. Opera, recitativo, ária, betétdal. Korál. Versenymű. 

Kadencia. A dominánsszeptim- és a mollbeli VII. fokú szeptimakkord 

oldással. Autentikus zárlat. Összetett zárlat.  

A szvit jellegzetes tánctételei. Imitáció: tonalitás, reális válasz. 

 

Követelmény: 

- 30-40 elsősorban klasszikus és barokk szemelvény éneklése, 

   megfigyelése. 

- Moduláló periódusok olvasása, memorizálása szolmizálva vokálissal, 

  ábécés nevekkel. 

- 10 mű feldolgozása. 

- 5-6 mű Kodály Zoltán kétszólamú énekgyakorlataiból. 

- A tanult zenei formák felismerése kottakép és megszólaltatása 

  alapján. 

- Hangközök felismerése hallás után, megnevezése ábécés nevekkel.  

- A hármashangzatok és fordításaik, éneklése szolmizálva, ábécés  

  nevekkel. 

- Klasszikus kétszólamú periódusok írása 6-8 meghallgatás után. 

- Népdalok lejegyzése 6-8 énekes diktálás után. 

- Az önálló elemzési képesség állandó fejlesztése. 

- Alapvető tájékozottság kialakítása a zenei korszakokban. 

 

 

TOVÁBBKÉPZŐ „B” TAGOZAT 

 

7. évfolyam 

 

Óraszám: heti 2 óra 
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Tananyag: 

- Feladatkör 

A bécsi klasszikus zene műfajai, a stíluskorszak jellemzői és előadási 

gyakorlata. 

A XX. századi neoklasszicista és folklorizmus Bartók és Sztravinszkij 

néhány művén keresztül. 

 

- Zenei anyag 

Művek és műrészletek a bécsi klasszikus stílus különböző műfajaiból. 

Vokális zene: dalok, áriák, duettek, tercettek, kórusművek. 

Hangszeres zene: szólóhangszerre és kamaraegyüttesekre írt művek. 

Szimfonikus zene: szimfóniák, nyitányok, versenyművek. 

Dramatikus művek: operák, oratóriumok, misék. 

Bartók. És Sztravinszkij-művek, ill. műrészletek. 

 

- Ismeretanyag, készségfejlesztés 

A klasszicizmus legfontosabb ritmikai, dallamai, harmóniai és formai 

sajátosságai. 

A szabályoktól eltérő felépítésű periódusok elemzése. 

Két- és háromtagúság, da capo forma, rondóforma, variációs forma, 

szonátaforma. 

A g- és f-kulcs biztos használata mellett a szopránkulcs ismerete. 

Tájékozódás 7 #, 7 b előjegyzésig, hangnemek és azok rokonai.  

A klasszikus zene funkciós rendje. 

Konszonancia, disszonancia. 

Tonalitás, bitonalitás, pentatónia, modális sorok, modellskálák. 

Bartók zenéjének a legfontosabb stílusjegyei a feldolgozott művek 

alapján. 

Sztravinszkij zenéjének legfontosabb stílusjegyei 1-2 neoklasszikus, 

ill. folklorista műve alapján. 

 

Hallásfejlesztés 

Hangköz- és hangzatláncok éneklése tonalitás keretben, 

transzponálásuk. Jellegzetes kísérettípusok. 

Domináns és szubdomináns irányú moduláció megéreztetése, 

éneklése megfelelő dó-váltással és ábécés névvel. 

Kadenciák éneklése ábécés névvel, zongorázása, transzponálása. 

Funkciós basszus improvizálása. 

Modális sorok, pentaton és egészhangú hangsorok, akusztikus skála, 

1:2, 1:3, 1:5 modellskála éneklése. 

 

Elméleti ismeretek 

A feldolgozásra kerülő művektől függően. 

 

Zenei írás, olvasás 

Klasszikus periódusok éneklése, lejegyzése funkciós basszussal. 

A klasszikus zenére jellemző hangköz-, hangzatmenetek éneklése és 

lejegyzése. 

Könnyebb Bartók- és Sztravinszkij-dallamok éneklése, írása. 
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Többszólamúság, társas zenélés 

Dalok zongorakísérettel. Duettek, tercettek, kórusművek. 

Kamaraművek vagy részleteik hangszeres előadása. 

Kánonok. Bartók-duók, népdalfeldolgozások. Válogatás a 

Mikrokozmosz sorozatból. 

 

Zenehallgatás 

Egy bécsi klasszikus szimfónia feldolgozása. 

Egy Mozart-opera, egy versenymű. 

Bartók-kórusművek, kisebb hangszeres darabok. 

Egy nagyobb zenekari mű egészének vagy egy részletének 

feldolgozása. 

Sztravinszkij egy nagyobb műve annak részlete. 

 

Követelmény: 

- 10-15 idézet klasszikus művekből. 

- 10-12 darab Kodály pedagógiai műveiből. 

- 8-10 Bartók- és Sztravinszkij-idézet. 

- 2-3 Bartók-kórusmű. 

- Legányné Hegyi Erzsébet Bach példatár I. kötet első része. 

- A tanult formák felismerése hallás és kottakép alapján. 

- Hangköz- és hangmenetek éneklése és lejegyzése. 

 

 

8. évfolyam 

 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

- Feladatkör 

A barokk zene mélyebb megismerése a 6. évfolyam tananyagának 

folytatásaként. 

 

- Zenei anyag 

Válogatás Bach, Handel és más barokk szerzők vokális és hangszeres 

műveiből. 

Kiegészítő anyag Kodály zenepedagódiai munkáiból. 

 

- Ismeretanyag, készségfejlesztés 

A korszak legfontosabb stílusjegyeinek és műfajainak megismerése. 

A violin- és basszuskulcs biztos használata mellett a szoprán és az 

altkulcs ismeret. Számozott basszus. 

Egyszerűbb Bach-korál harmóniáinak elemzése. 

Barokk szvit-tételek, invenciók, fúgák elemzése. 

 

Hallásfejlesztés 

Jellegzetes barokk ritmikai és dallami fordulatok, harmóniák, formák 

felismerése hallás és kottakép alapján. 

Imitáció, reális és tonális válasz felismerése. 

Komplementer ritmus és dallam. 
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Elméleti ismeretek 

Szvit-tételek: allemande, courante, sarabande, gigue, menüett, 

polonaise, gavotte, bourrée. 

 

Zenei írás, olvasás 

Barokk vokális és hangszeres szemelvények éneklése szolmizálva, 

ábécés névvel, chiavetta használata. 

Kétszólamú barokk homofon és polifon műrészletek lejegyzése, 

memorizálása. 

Barokk hangköz- és harmóniasor éneklése, írása, transzponálása. 

 

Többszólamúság, társas zenélés 

Barokk dalok, áriák, hangszerkísérettel. Duettek, kórusok. Kánonok. 

Korálok éneklése, elemzése. 

 

Zenehallgatás 

Egy Bach-szvit. Egy-két Bach-invenció, -prelúdium és fúga a 

Wohltemperiertes Klavier sorozatból. 

Részletek egy oratorikus műből. 

Handel vagy Corelli concerto grosso. Egy barokk versenymű. 

 

Követelmény: 

- 20-30 barokk dallam olvasása. 

- 5 Bertalotti-solfeggio. 

- 5 Bach-korál. 

- 10 Kodály kétszólamú énekgyakorlat énekelve, valamint ének és 

   zongora egyéni előadással. 

- Legányné Hegyi Erzsébet: Bach példatár I köte. 

- A tanult formák felismerése hallás és kottakép alapján. 

 

 

9. évfolyam 

 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

- Feladatkör 

A középkor egyszólamú egyházi és világi zenéje. 

A XV-XVI. Századi vokális polifonia tipikus műfajai, stílusjegyei, 

előadási gyakorlatok. A kora barokk zenéje. 

 

- Zenei anyag 

Gregorián ének, trubadúr zene. 

Reneszánsz zene: elsősorban Lassus és Palestrina művei, ezenkívül 

Josquin des Prés, Willaert, Victoria Marenzio stb. műveiből 

madrigálok, motetták, miserészletek. 

Kiegészítő anyag Kodály zenepedagógiai műveiből. 

 

- Ismeretanyag, készségfejlesztés 

Modális hangsorok, fordulatok. Plagális zárlatok. Vokálpolifónia. 
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Melizma, gregorián, zsoltár, motetta, mise, carol, anthem. 

Kora barokk opera, passió, oratórium. 

Madrigál. Mellékszeptimek fordításai. 

A tanult kulcshoz a mezzo- és tenorkulcs ismerete. 

Egyszerű számozott basszus-kíséret. 

Jellemző ritmikai, dallami, harmóniai és formai sajátosságok 

ismerete. 

 

Hallásfejlesztés 

Modális fordulatok éneklése. 

Imitáció, vokális polifónia megfigyelése, éneklése. 

Jellemző hangköz- és harmóniasorok éneklése, ábécével, lejegyzése 

és transzponálása. 

 

Zenei írás, olvasás 

Szeptimhangzatok és fordításaik éneklése és lejegyzése és lejegyzése 

az alsó hang vagy az alaphang megadásával. 

Két- és hármasszólamú reneszánsz műrészletek leírása. 

Kétszólamú barokk polifon idézetek lejegyzése, memorizálása.Kora 

barokk opera- és oratórium-részletek, recitativók, áriák, duettek. 

 

Zenehallgatás 

Gregorián miserészletek. 

Schütz-motetták. Lassus- és Palestrina-motetták, madrigálok, 

miserészletek. 

 

Követelmény: 

- 5-10 gregorián dallam éneklése. 

- 8-10 darab a XIV-XVI. Századi vokális polifónia különböző 

   műfajaiból. 

- 8-10 darab Purcell, Monteverdi és Schütz műveiből. 

- 6-8 Bertalotti-solfeggio éneklése. 

- 5-10 darab Kodály zenepedagógiai műveiből. 

- Legányné Hegyi Erzsébet Bach példatár II. kötet első fele. 

 

 

10. évfolyam 

 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

- Feladatkör 

A XIX. századi romantika legfontosabb stílusjegyei. 

A XX. század lényeges irányzatainak megismerése. 

 

- Zenei anyag 

A nemzeti romantika képviselőinek zenéje, műfajainak gazdag 

változatossága. 

Válogatás Schubert dalaiból, kamaraműveiből. 

Az impresszionizmus zenéje. 
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Az átmenet éveinek zeneszerzői: R. Strauss, Mahler és mások. 

Bartók Béla munkássága. 

A II. bécsi iskola. 

Az első évfolyamban feldolgozott Bartók- és Sztravinszkij-művek 

mellett e komponisták más alkotásai, továbbá más zeneszerzők pl. 

Sosttakovics, Britten, Prokovjev… 

 

- Ismeretanyag, készségfejlesztés 

A klasszika harmónia-, funkció- és moduláció távolabbi 

hangnemekbe. 

Lebegő tonalitás, atonalitás. Tercrokon hangnemek. 

Egészhangú skála. 

Dodekafónia. Bővített szextes akkordok. 

Mellékdominánsok, nónakkordok. 

A baritonkulcs és a c-kulcsok ismerete. 

 

Hallásfejlesztés 

Szeptimakkordok fordításai, alterált akkordok. 

Szűkített szeptim- és bővített szextes akkordok. 

Jellegzetes dallami, harmóniai fordulatok felismerése a XIX. és XX. 

századi zeneszerzők alkotásaiban. 

 

Elméleti ismeretek 

Trecrokonság. Modellskála. 

Akusztikus hangsor. Alfa-akkordok. 

A romantikus zene műfajai: szimfonikus költemény, ballada, fantázia, 

impromtu, scherzo, capriccio, romantikus szonáta. 

Tükör, rák és ráktükör fordítása. 

 

Zenei írás, olvasás 

Szemelvények a romantikus és a XX. századi zeneszerzők vokális és 

hangszeres darabjaiból, ezek éneklése szolmizálva, ábécével, alkalmi 

hangzóval, megszólaltatásuk zongorán. 

Dalok éneklése saját zongorakísérettel. 

Duettek, kórusművek. 

Romantikus, valamint XX. századi dallamok lejegyzése. 

XX. századi ritmus memorizálása, megszólaltatása, leírása. 

Zenehallgatás 

10-15 XIX. és XX. századi mű vagy műrészlet változatos 

feldolgozása. 

 

Követelmény: 

- 8-10 romantikus, ill. XX. századi többszólamú mű megszólaltatása 

   társas énekkel vagy hangszerekkel. 

- 15-20 romantikus és XX. századi dallam. 

- 8-10 Kodály kétszólamú énekgyakorlat. 

- 4-5 Bertalotti-solfeggio. 

- Legányné Hegyi Erzsébet Bach példatár II. kötet második fele. 

- 4-5 Bach-korál elemzése. 

- A c-kulcsok ismerete. 
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C.) KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGY: IMPROVIZÁCIÓ 

 

ELŐKÉPZŐ  

(amely évfolyamot a növendékeknek nem kötelező elvégezniük) 

 

1. évfolyam 
 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

Zenei ismeretek 

- Zenei elem: hang. 

- Szerkezeti elv: ellentét, átmenet. 

- Ismerkedés a hangokkal, hangkeltő eszközökkel és a 

hangszerekkel 

- Hangzáskarakterek, hangkarakterek – hangképzés, artikuláció 

- Ismerkedés az ABC-s hangokkal (törzshangok, oktávok) 

- Ritmika: a hangok és a szünetek értéke, 

 egyenletes – nem egyenletes, 

 páros – páratlan metrum. 

- Forma: kötött – kötetlen. 

 

Improvizációs feladatok 

- Egyszerű improvizációk a hangok különböző megszólaltatási 

lehetőségeire építve, kapcsolatban az erővel, idővel, 

magassággal és hangszínnel, 

- Hangok és szünetek kapcsolata, 

- Pontszerű, vonalszerű, foltszerű hangzások és ezek különböző 

kombinációi, 

- Különféle hangulatok – történések hangzásai, 

- Improvizáció egy adott hangmagasságon: ellentétek – 

átmenetek, 

- Improvizáció meghatározott metrumú ritmussorra, 

  (a hangok szabadon választhatók) 

- Kötött és kötetlen formák, 

- Párbeszédek, szóló –tutti játékok. 

 

Kompozíciós feladatok 

- Egyszerű ritmuskompozíció írása, megadott értékek szünetek 

használata, megadott metrum és ütemszám. 

 

Követelmények 

- Az évfolyam minimális szintű zenei ismereteinek az 

   elsajátítása: 

a törzshangok megszólaltatása, hang és szünetértékek 

ismerete,2/4, 3/4, 4/4-es ütemek felismerése és alkalmazása. 

- A tanulók legyenek képesek átmeneteket és ellentéteket 

létrehozni. 
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2. évfolyam 
 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

Zenei ismeretek 

- Zenei elem: hang,  

- Szerkezeti elv: ellentét, átmenet, 

- Hangzáskarakterek, hangkarakterek - hangképzés, artikuláció, 

- Kottaolvasás, kottaírás, 

- Hangközök,  Pentatónia, 

- Kromatikus hangsor, egészhangú skála, 

- Ritmika: hangok és a szünetek értéke,  

     egyenletes – egyenletlen, 

     páros és páratlan metrum, 

- Forma: kötött és kötetlen, 

- Négyütemes zenei egységek, 

- Négysoros népdalszerkezet. 

 

Improvizációs feladatok 

- Egyszerű improvizációk a hangok különböző megszólaltatási 

lehetőségeire építve, figyelembe véve az időt, a hangerőt, a 

magasságot és a hangszínt, az átmeneteket és a fokozások, 

feszültségek feloldásait.  

- Hangok és szünetek kapcsolata, 

- Pontszerű, vonalszerű, foltszerű hangzások és ezek különböző 

kombinációi, 

- Különféle hangulatok – történések hangzásai, 

- Improvizáció egy adott hangmagasságon: ellentétek – 

átmenetek, 

- Improvizáció meghatározott metrumú ritmussorra, 

- Improvizáció 2-3-4-5 egymás melletti hangra építve, 

- Pentaton improvizációk, 

- Improvizációk: - pentaton blues hangsor hangjaival, 

     - kromatikus hangsorral, 

     - egész hangú hangsorral. 

- Négysoros improvizációk, 

- Szóló – tutti játékok. 

 

Kompozíciós feladatok 

- Egyszerű ritmuskompozíció írása, megadott értékek szünetek 

használata, megadott metrum és ütemszám, 

- Egy vagy néhány hangból álló egyszólamú kompozíció. 

 

Követelmények 

- Az évfolyam minimális szintű zenei ismereteinek az 

 elsajátítása: 

- a törzshangok és oktávok ismerete, 

- egyszólamú kottaírás violin vagy basszus kulcsban, 

- különböző ütemek felismerése és alkalmazása 
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ALAPFOK  

 
„A” TAGOZAT 

 

1. évfolyam 
 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

Zenei ismeretek 

- Zenei elem: hang, 

- Szerkezeti elv: ellentét, átmenet, párhuzam, tükörkép, 

- Variációk, 

- Kottaolvasás, kottaírás, 

- Hangközök. 

- Hármashangzatok: dúr, moll 

- Pentatónia, 

- Pentaton blues hangsor, 

- Kromatikus hangsor, 

- Egészhangú hangsor, 

- Dallamépítés: legató staccató játékmód, 

- Ritmika:  átkötött hang, 

pont a hang mellett, 

pontozott ritmusok 

szinkópa 

- Forma: 4, 8, 12 ütemes zenei periódusok 

- Négysoros dallamépítkezés. 

 

Improvizációs feladatok 

- Különböző hangzások egymáshoz való viszonyítása 

- Adott hang más-más környezetben, 

- Improvizáció meghatározott hangközzel, metrumban, 

ütemszámmal és szabadon, 

- Improvizáció: modellhangokra építve, 

   egész hangú hangsorra építve, 

   kromatikus hangkészlettel, 

   kiválasztott zenei elvre és annak variációira, 

   adott ritmusképletre, 

- Tükörkép improvizáció, 

- Hangulatokra, történésekre épített improvizációk, 

- Kompozícióhoz kapcsolt improvizációk, 

 

Kompozíciós feladatok 

- Az év folyamán tanult művek improvizációs feldolgozása 

violin ill. basszus kulcsban 

 

Követelmények 

- Módosító jelek ismerete és alkalmazása, 

- Ritmusok és szinkópák ismerete és alkalmazása. 
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2. évfolyam 
 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

Zenei ismeretek 

- Zenei elem: hang, 

- Szerkezeti elv: ellentét, átmenet, párhuzam, tükörkép, 

 ismétlés, visszatérés, 

- Variációk, 

- Kvintkör, előjegyzések, 

- Dúr és moll hangsorok felépítése 

- Tonika, domináns és a szubdomináns jelentése, 

- Vezetőhang, szeptimhang jelentése, 

- Összhangzattani alapismeretek, 

- Ritmika:  triola,  

felütés,  

- Forma: ismétlés és visszatérés szerepe a zenei 

formaépítkezésben. 

 

Improvizációs feladatok 

- Improvizáció: egy hangközzel, 

- Etűdimprovizáció hármashangzat hangjaira építve, 

- Improvizáció:  - megadott ritmikai problémákra, 

- kétszólamú ritmussorra, 

- néhány hangos motívumra építve, 

- mai zenére jellemző hangkészletekkel, 

- hangulatokra, történésekre, 

- mesterek kompozícióihoz kapcsolódóan. 

 

Kompozíciós feladatok 

- Az év folyamán tanult művek improvizációs feldolgozása 

violin ill. basszus kulcsban 

 

Követelmények 

- A dúr és az összhangzatos moll hangsor ismerete 2# és 2b 

előjegyzésig 

- Összhangzattani alapismeretek, 

- Kromatikus és egész hangú hangsorok felépítése és 

alkalmazása. 

 

3. évfolyam 
 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

Zenei ismeretek 

- Zenei elem: hang, 

- Szerkezeti elv: ellentét, átmenet, párhuzam, tükörkép, 

 ismétlés, visszatérés, 
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- Variációk, 

- Kvintkör, előjegyzések, 

- Dúr és moll hangsorok felépítése 

- Tonika, domináns és a szubdomináns jelentése, 

- Vezetőhang, szeptimhang jelentése, 

- Összhangzattani alapismeretek, 

- Hangközök, hármashangzatok és fordításaik 

- Dominánsszeptim-akkord. 

- Ritmika: összetett ritmusképletek és szinkópák, 

     változó metrumok. 

- Forma: kötött és kötetlen formák 

két és háromtagú formák, 

rondó, 

háromtagú blues-formák 

barokk ornamentika 

 

Improvizációs feladatok 

- Improvizáció:  meghatározott hangközökre, 

hármashangzatra építve, 

hangpárokra építve, 

adott motívumra építve, 

hangulatokra, történésekre, 

mesterek kompozícióihoz kapcsolódva. 

- Hangpár és staccató különböző kapcsolatai, 

- Egyszólamú etűdimprovizáció, funkciókra építve, 

- Improvizáció dúr jellegű blues sémával, tritónus kísérettel, 

- Kétszólamú improvizáció 

- Improvizáció a mai zenei hangkészlettel, 

 

Kompozíciós feladatok 

- A feldolgozott anyagok több improvizációs szempont szerint 

kerüljenek feldolgozásra egyszólamú szerkesztésben vagy 

egyszerű kétszólamúsággal. 

 

Követelmények 

- Hang és szünetértékek ismerete, 

- Minden hangköz ismerete, 

- Dúr és az összhangzatos moll hangsorok ismerete 4# és 4b 

előjegyzésig. 

 

 

4. évfolyam 
 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

Zenei ismeretek 

- Zenei elem: hang, 

- Szerkezeti elv: ellentét, átmenet, párhuzam, 

 ismétlés, visszatérés, 
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- Variációk, 

- Kvintkör, előjegyzések, 

- Dúr és moll hangsorok felépítése 

- Tonika, domináns és a szubdomináns jelentése, 

- Vezetőhang, szeptimhang jelentése, 

- Összhangzattani alapismeretek, 

- Váltóhang, átmenőhang, 

- Hangközök, hármas és négyes hangzatok 

- Modális hangsorok, 

- Akusztikus hangsor, 

- Dodekatónia, dodakafónia, 

- Homofónia, polifónia, 

- Szekvencia, imitáció, kánon, 

- Ritmika: összetett ritmusképletek, szinkópák 

jazz ritmikai alapok 

szimmetrikus és aszimmetrikus tagolások 

- Forma: kötött és kötetlen formák 

két és háromtagú formák, 

artikuláció, 

hangpár és staccato kapcsolási lehetőségei, 

tenuto és legato kapcsolási lehetőségei, 

ornamentika 

 

Improvizációs feladatok 

- Improvizáció:  meghatározott hangközökre, 

hármashangzatra építve, 

hangzatváltó hangokkal, 

tonika – dominámns funkciókra építve, 

jazz sémákra, 

adott témára, 

hangulatokra, történésekre, 

klasszikus stílusú darabokhoz (pl. menüett) 

- Dallam-improvizáció szekvenciákkak 

- Kétszólamú improvizáció dallamimitációkra építve, 

- Egyszerű kánon-improvizációk 

 

Kompozíciós feladatok 

- A feldolgozott anyagok több improvizációs szempont szerint 

kerüljenek feldolgozásra egyszólamú szerkesztésben vagy 

egyszerű kétszólamúsággal. 

 

Követelmények 

- Hangértékek, szünetértékek, metrumok ismerete és 

   használata, 

- Hangközök ismerete (7#, 7b) 

- Dúr és moll hangsorok ismerete, 

- A rendező elvek szerinti zenei építkezés 
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5. évfolyam 
 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

Zenei ismeretek 

- Zenei elem: hang, 

- Szerkezeti elv: ellentét, átmenet, párhuzam, 

 ismétlés, visszatérés, 

szimmetria, aszimmetria, 

- Variációk, 

- Hangközök, hármas és négyes hangzatok, fordításaik, 

- Dúr és moll hangsorok felépítése 

- Összhangzattani alapismeretek, alteráció, moduláció 

- Modális hangsorok 

- Kromatikus hangsor, 

- egész hangú hangsor, modellek 

- Dodekatónia, dodekafónia, 

- Homofónia, polifónia, 

- Szekvencia imitációk 

- Ritmika:  bonyolult ritmusképletek, szinkópák, 

jazz, swing lüktető ritmikája, 

beat – off beat gyakorlatok. 

- Kötött, kötetlen két és háromtagú formák 

- Stílus: kortárs zene, jazz, XX. századi stílusok, romantikus, 

klasszikus és a barokk zene. 

 

Improvizációs feladatok 

- Improvizáció:  meghatározott hangközökre, 

hármashangzatra, négyeshangzatra építve, 

hangzatváltó hangokkal, 

- Etűd-improvizációk technikai problémákra építve, 

- Improvizációk klasszikus stílusú művekhez 

- Keringő improvizációk, 

- Romantikus improvizációk, 

- Improvizáció adott témára, történetekre, hangulatokra, 

- Népdal-improvizációk és variációk 

 

Kompozíciós feladatok 

- A feldolgozott anyagok több improvizációs szempont szerint 

kerüljenek feldolgozásra egyszólamú szerkesztésben vagy 

egyszerű kétszólamúsággal. 

 

Követelmények 

- Zenei stílusokban való eligazodás, 

- Egyszerű zenei gondolatok kifejezése. 
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6. évfolyam 
 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

Zenei ismeretek 

- Zenei elem: hang, 

- Szerkezeti elv: ellentét, átmenet, párhuzam, 

 ismétlés, visszatérés, 

szimmetria, aszimmetria, 

- Variációk, 

- Hangközök, hármas és négyes, ötös hangzatok, fordításaik, 

- Dúr és moll hangsorok felépítése, 

- Összhangzattani ismeretek, 

- Alteráció, moduláció 

- Modális hangnemek, modális harmóniák 

- Kromatikus hangsor, 

- Egész hangú hangsor, modellek 

- Akusztikus hangsor, 

- Pentaton és összetett bleus - hangsorok 

- Dodekatónia, dodekafónia, 

- Minimal zene 

- Homofónia, polifónia, 

- Szekvencia, imitációk, kánon, 

- Ritmika: összetett ritmusképletek és szinkópák 

- Változó metromok, 

- Ornamentika 

- Kötött és kötetlen formák 

- Stílus: kortárs zene, jazz, XX. századi stílusok, romantikus, 

klasszikus és a barokk zene, reneszánsz zene 

 

Improvizációs feladatok 

- Improvizáció:  meghatározott hangközökre, 

hármashangzatra, négyeshangzatra, 

ötöshangzatra építve, 

hangzatváltó hangokkal, 

- Etűd-improvizációk technikai, artukulációs problémákra  

  építve, 

- Szimmetriák és aszimmetriák létrehozása különböző zenei 

eszközökkel, 

- Improvizációk a XX. század különböző stílusú művekhez 

- Romantikus, klasszikus, barokk és reneszánsz stílusú 

improvizációk, 

- Improvizáció adott témára, történetekre, hangulatokra, 

- Népdal-improvizációk és variációk 

Kompozíciós feladatok 

- A tanév során minél több mű kerüljön improvizációs 

feldolgozásra. 

 

Követelmények 
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- Eligazodás a stílusokban, 

- Egyszerű zenei gondolatok létrehozása. 

 

7 - 10. évfolyam 
 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

Zenei ismeretek 

- Az előző évek anyagának összefoglalása és szerves folytatása, 

különös tekintettel a szakmaközi kapcsolatokra 

- Hangközök, hármas és négyes, ötös hangzatok, fordításaik, 

- Dúr és moll hangsorok – 7 # és 7b előjegyzésig, 

- Összhangzattani ismeretek, 

- Kromatikus hangsor, 

- Egész hangú hangsor, modellek 

- Akusztikus hangsor, 

- Dodekatónia, dodekafónia, 

- Minimal zene 

- Homofónia, polifónia, 

- Ritmika: ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó 

ismerete, 

- Poliritmika, polimetrika, 

- Ornamentika - korhű stílusos alkalmazás, 

- Kötött és kötetlen formák 

- Stílus: kortárs zene, jazz, XX. századi stílusok, romantikus, 

klasszikus és a barokk zene, reneszánsz zene. 

 

Improvizációs feladatok 
- Az előző évek improvizációs – kompozíciós feladatainak 

összefoglalása, kiegészítése és folytatása 

- Szerkezeti elvekkel kapcsolatos feladatok: 

- hangközök, 

- hármashangzatok, 

- négyes, ötös hangzatok, 

- Harmóniák egyszerű jazz-es átalakítása, 

- Etűdök: technikai és artikulációs problémák feldolgozása, 

- A XX. század stílusaihoz kapcsolódó feladatok: 

- romantikus karakterek, 

- klasszikus táncok, 

- barokk – ária, menüett, koral, 

- reneszánsz táncok, 

- Népdal-improvizációk és variációk, 

- Dúr és moll jellegű blkues témák, jajzz standeredek és ezek 

improvizációi, 

- Adott ritmus – adott téma – adott stílus, 

- Saját, szabad stílus. 

 

Követelmények 
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- Életkori szinten történő sajátos zenei megnyilatkozás, igényes 

interpretálással. 

- Zenei megfogalmazások a különböző zenei stílusokban. 

 

 

 

 

 C.) KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGY: ZENEELMÉLET 
 

 

 

TANANYAG 
 

 1. évfolyam 

 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

- Ismeretkör 

Bécsi klasszikus harmónia és formai tanulmányok. 

 

- Tananyag 

Felhangok, felhangsor. 

Hármashangzatok: felépítésük, elhelyezkedésük a skálában, 

skálafokok, tonális funkciók 7 #, 7 b előjegyzésig, dúrban, mollban. 

Hármashangzat-fordítások. 

Négyszólamúság: szűk fekvés, tág fekvés, alaphang-kettőzés, 

szólamok megnevezése. 

A szólamvezetés alapszabályai. 

Kadenciális lépések: autentikus, plagális, összetett autentikus, 

kibővített összetett. 

Zárlati domináns. 

Alapfogalmak: hang, zörej, motívum, frázis. 

Szekvencia, variálás. 

A zenei mondat. A periódus. 

Rendhagyó periódus és zenei mondat. 

A két- és háromtagúság főbb változatai. 

 

 

Követelmény: 

- Két példa lejegyzése számozott basszussal, négy szólamban. 

- Összetett autentikus kadencia zongorázása 4 #, 4 b előjegyzésig. 

- A tanult zenei formák felismerése hallás után. 

- részletes harmónia és formai elemzés készítése egy addig még nem 

  tanult mű részleteiről. 
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2. évfolyam 

 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

- Ismeretek 

A bécsi klasszikus funkciós zene harmónia- és forma világa: a 

mellékhármasok, a dominánsszeptim, triós forma, variációs forma. 

 

- Tananyag 

Funkciórend a bécsi klasszikus zenében. 

A mellékhármasok funkciói. 

Az V–VI. és a VI–V. fok kötései. 

Alaphármasok fűzése. 

Szekvenciák: autentikus: I-IV-II-V-III-VI + kadencia, 

 plagális: I-V-VI-III-IV-I-II-VI + kadencia. 

A négyeshangzat: a dominánsszeptim: teljes D7, hiányos D7. 

A triós forma a bécsi klasszikus zenében. 

A variáció – kötött, karakter, figurális, szabad. 

 

Követelmény: 

- A 6. évfolyamnak megfelelő anyagból válogatva, az 5. évfolyam 

  feladattípusai szerint. 

- Fő- és mellékhármasok lejegyzése írásban 4 #, 4 b előjegyzésig. 

- Diktálás utáni zongorázás 4 #, 4 b előjegyzésig. 

 

 

3-6. évfolyam 

 

Óraszám: heti 2 óra 

 

A továbbképző osztályok növendékei egyéb irányú tanulmányaik 

mellett is meg akarják őrizni a zenei pálya választásának lehetőségét. 

Ebből következik, hogy számukra az évfolyamnak megfelelően a tanár 

választja meg a tanítás anyagát a növendék tanulási céljához igazodva. 

A 10. évfolyam minimális követelménye megegyezik a továbbképző 

elvégzése utáni követelményekkel. 

 

Felhasználható irodalom 

Bárdos L.: Hangzatgyakorló I-II. 

Dobszay L.: A hangok világa V-VI. 

Frank O.: Hangzó zeneelmélet 

Gárdonyi Z.: Elemző formatan 

Kesztler L.: Összhangzattan 

Ligeti Gy.: Klasszikus összhangzattan 

Pálfalvi J.: Bach Brandenburgi versenyei 

Weiner L.: A hangszeres zene formái, Az összhangzattan előkészítő 

iskolája 
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 C.) KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGY:  
 

ZENETÖRTÉNET - ZENEIRODALOM 

 

TANANYAG 
 

 1. évfolyam 

 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

- Feladatkör 

Tájékozódás a zene eredetétől a reneszánsz végéig. 

 

- Témakörök 

a.) Bevezetés a zenetörténetbe 

- A zene eredete a fizikai, a biológiai és az emberi lét szintjén: 

a rezgő anyag zenei tulajdonsága, a felhangok fogalma, 

fizikai környezetünk és a természet zeneszerű jelenségei, 

a biológiai zeneiség szerepe a társas élőlények 

kommunikációjában, 

a madarak lassított mikro-dallamainak sajátos „zeneisége”, a 

zene alapelemeinek megfigyelése, 

az emberi zene eredethipotézisei, esztétikai-művészeti funkciója. 

 

- A természeti népek zenéje: 

a zene szerepe az ősi társadalmak életében és kultúrájában, 

az ősi dallamosság, a legegyszerűbb zenei formák, 

a többszólamúság legősibb formái, heterofónia, 

az ősi hangszerek. 

 

- A hangrendszerek kialakulása: 

a pentatónia és diatónia jellemzői, önálló stíluskörei, élőzenei 

megnyilvánulásai. 

 

b.) Az ókori és ókori eredetű zenekultúrák: 

- A mezepotámiai, egyiptomi, kínai, japán, indiai, indonéziai, 

  zsidó és görög zenekultúra. 

 

c.) Az európai középkor zenekultúrája: 

- A gregorián ének kialakulása, elnevezése, jellemzői, lejegyzése, 

  énekfajtái, liturgiában betöltött szerepe. 

- A szolmizáció keletkezése. 

- A világi műzene stílus megszületése. 

- A többszólamúság kezdeti formái. 

 

d.) A reneszánsz zenéje: 

- A reneszánsz kezdetei: az ars nova művészete. 

- A homofónia és polifónia. 

- Egyházi műfajok: mise, motetta. 
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- Németalföld művészete. 

- A klasszikus vokálpolifónia. 

- Világi vokális műfajok: frottola, villanella, madrigál, chanson,   

   históriás ének. 

- Hangszeres zene: táncok, táncpártok, vokális művek hangszeres 

  átiratai, az önálló hangszeres műfajok kialakulása. 

- A kor magyar műzenéje. 

 

Követelmény: 

- A témakörökhöz kapcsolódó lexikális és műfaji ismeretek, a 

                                   meghallgatott és elemzett zenei szemelvények aktív ismerete. 

 

 

2. évfolyam 

 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

- Feladatkör 

Tájékozódás a barokk kor művészetében, főbb műfajaiban. 

 

- Témakörök 

a.) A barokk stílus kialakulása, jellemzői: 

- A monódia, a firenzei Cametra, az opera születése, a görög és 

  római mitológia szerepe a barokk operákban és más világi 

  műfajokban. 

- Monteverdi – opera és madrigál. 

- Schütz – német egyházi zene a 17. században. 

- Lully, Couperin, Rameau: a francia opera és billenytyűs zene a 

  felvilágosodás korában. 

- Purcell – az angol opera. 

- Corelli, Vivaldi, - concerto és concerto grosso Itáliában, 

   illusztratív jelenségek a hangszeres zenében: a programzene a 

   barokkban. 

- Domenico Scarlatti szonátái – a virtuóz billentyűs zene a 

   barokk korszakban. 

- Telemann szórakoztató zene a 18. század első évtizedeiben. 

 

b.) Bach és Handel művészete 

- Bach életútja, az életének főbb állomásaihoz kapcsolódó 

  műfajok: vokális művek, a korál szerepe Bach műveiben, 

  hangszeres művek 

- Mandel művészete, életútja, főbb műfajai: 

operák, oratóriumok, szvitek, concerto grossók, 

orgonaversenyek. 

 

Követelmény: 

- A témakörökhöz kapcsolódó lexikális és műfaji ismeretek, a 

   meghallgatott és elemzett zenei szemelvények aktív ismerete. 
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3. évfolyam 

 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

- Feladatkör 

A bécsi klasszika, valamint a korai romantika művészetének 

megismerése. 

Tájékozódás a bécsi klasszikus zene legfontosabb műfajaiban, a kis- 

és nagyformák világában, valamint a korai romantika főbb 

stílusjegyei, élményanyaga, mestereinek művészete. 

 

- Témakörök 

a.) Átmenet a barokk és klasszika között: az érzelmes, a gáláns 

     stílus, a mannheimi-iskola. 

     A műfajok, a formák és a zenei nyelv átalakulása a barokk és 

     klasszika határán. 

b.) A bécsi klasszika főbb stiláris, formai, szerkezeti, hangnemi, 

     harmóniai sajátosságai, a korszak legnagyobb mestereinek 

     művészetét elsőrendűen reprezentáló műfajok alapján: 

 Gluck, Haydn, Mozart, Beethoven 

 Formatani összegzés: 

 Periódus, bővített periódus, kéttagú forma, háromtagú forma, triós  

 forma, rondó, variáció, szonáta, szonátarondó, vokális 

 tételtípusok. 

 A klasszikus zene stiláris egységén belül az egyes mesterek 

 műveinek stiláris vonásai. 

c.) A korai romantika főbb stíluselemei Schubert művei alapján: dal, 

    dalciklus, szimfónia, zongoraművek, kamarazene. 

 

Követelmény: 
- A témakörökhöz kapcsolódó lexikális és műfaji ismeretek, a 

   meghallgatott és elemzett zenei szemelvények aktív ismeret. 

 

4. évfolyam 

 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

- Feladatkör 

A romantika zenéje:  

a klasszicizmus formavilágának továbbélése, átalakulása, felbomlása,  

stiláris és esztétikai változások, új műfajok a 19. század zenéjében, 

a zeneszerzők egyéni hangja, egyes műfajok megkülönböztetett 

szerepe a különböző mesterek életművében. 

 

- Témakörök 

-a romantika élményanyaga, 

-természeti élmények a romantikus zenében, 

-az irodalom, a képzőművészet, a filozófia és a zene kapcsolódási 
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 pontjai a romantika korában, 

-új műfajok: a romantikus „karakterdarab”, a dal 19. századi 

 virágzása, a programszimfónia, szimfonikus költemény, 

-a történeti szemlélet kialakulása, 

- nemzeti stílusok kialakulása, 

-a hangszerek fejlődése, a zenekar létszámának megnövekedése, a 

  hangzásigény átalakulása, 

-a zongorairodalom átalakulásának főbb vonásai, 

-a klasszikus formavilág fokozatos felbomlása, új formai alapelvek 

  kialakulása, 

-az egyes formák, műfajok szerepe az egyes mesterek életművében. 

 

Zeneszerzői életművek: Schumann, Weber, Mendelssohn, Berlioz, 

Chopin, Liszt, Brahms, Csajkovszkij, Dvorák, Grieg. 

 

Követelmény: 

- A témakörökhöz és zeneszerzői életutakhoz kapcsolódó lexikális és 

  műfaji ismeretek, a meghallgatott zeneművek és elemzett zenei 

  szemelvények aktív ismerete. 

 

 

 

5. évfolyam 

 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

- Feladatkör 

A 19. századi olasz, német, magyar és orosz opera. 

Stílusirányzatok és alkotók a századfordulón Európában. 

 

- Témakörök 

a.) Operatörténet a 19. században és a 19-20 század fordulóján: 

a 19 századi olasz opera, 

Wagner művészetének jelentősége a 19. század zenéjében 

Muszorgszkij operái: az orosz történelem az operaszínpadon, 

A 19. századi magyar opera: Erkel. 

 

b.) Ismerkedés a századforduló és a 20. század első felének főbb 

     zenei stílusirányzataival, jelentősebb mestereivel: 

-a különböző stílusirányzatok sajátosságai, zenei eszközei, 

-a népzene mint stíluselem a 20. század első felében, 

-a jazz mint stíluselem a 20. század első felében, 

-a hagyományos tonális felbomlása, 

-az egyes zenei stílusirányzatok jellemző sajátosságait komplex 

  reprezentáló művek részletesebb elemzése, megismerése. 

 

Követelmény: 

- A témakörökhöz kapcsolódó lexikális és műfaji ismeretek, a 

   meghallgatott és elemzett szemelvények aktív ismerete. 
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6. évfolyam 

 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

- Feladatkör 

Bartók és Kodály életműve. Kortárs zene. 

 

- Témakörök 

a.) Bartók és Kodály művészete: 

                                         életpályáik ismertetése,  

  a népzene Bartók és Kodály életművében 

  legkiemelkedőbb alkotásaik részletesebb megismertetése. 

b.) Bartók és Kodály kortársai és az utánuk következő generáció: 

      Dohnányi Ernő, Weiner Leó, Lajtha László…     

c.) Bevezetés a magyar, az európai és az amerikai kortárs zenébe: 

-Kurtág György, Ligeti György, Szőllősy András, Ránki 

 György… 

-a 70-80-as évek magyar avantgarde zeneszerzői, 

-John Cage, Pierre Boulez, Karlheinz Stoskhausen, 

-a háború utáni zene stílusirányzatainak szemléltetése a  

 kiválasztott zeneműveken. 

d.) Tájékozódás a mai jazz, a rock, a filmzene és az alternatív zenei 

      irányzatok világában. 

 

Követelmény: 

- A témakörökhöz kapcsolódó lexikális és műfaji ismeretek, a 

   meghallgatott és elemzett zenei szemelvények aktív ismerete. 
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C.) KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGY: KÓRUS 

  
Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: 

A szaktanár az igényeknek és az elvárásoknak megfelelően a következő ajánlott 

gyűjteményeket veheti figyelembe a tananyag alapjaként: 

 Agócsy – Irsai: Énekeljünk muzsikáljunk 

 Ars musica kötetek – M 52031 – 52035 

 Bartók Béla kórusművei – 27 egyneműkar 

 Bárdos Lajos: 20 és 40 egynemű kar  

 Bárdos Lajos: Kicsinyek kórusa 

 Bárdos Lajos: Vegyeskarok 

 B. Horváth Andrea: Ünnepeljünk 

 Botka Valéria - Csányi László: Gyermekkarok I – IV. 

 Chor Aktuell – Ein Chorbuch für Gymnasien 1983 

 Csányi László: Gyermekkórusok kótáskönyve 

 Egyházi Karénekeskönyv I – II. 

 Eszterházi Pál: Harmónia Caelestis 

 Forrai M: Duettek I – II. 

 Forrai M: Ezer év kórusa 

 Forrai M: Ötezer év kórusa 

 Gastoldi: 3 baletti 

 Kardos Pál: Kórusnevelés, kórushangzás 

 Kánongyüjtemények: 25 angol kánon 

    Bárdos: 77 kánon 

    Haydn: Kánonok 

    Mozart: 30 kánon 

    Péter József: 165 kánon 

 Kerényi M. György: Énekiskola – Társasének IV. 

 Kodály Zoltán: Bicinia Hungarica I – IV. 

 Kodály: Gyermek és női karok 

 Kodály: Vegyeskarok 

 Kodály: Énekeljünk tisztán 

 Kortárs szerzők művei 

 Mozart: 6 noktürn 

 Nádasdy Kálmán: Társas énekek 

 Párkai István:Modern kórusetűdök 

 Schola cantorum:I – XIII. (Fodor Ákos) 

 Szőnyi E: Biciniumok 
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KÓRUSFOGLALKOZÁS KÖVETELMÉNYEI: 
 

Ösztönözze a növendéket a kórus ill. a zeneirodalom megismerésére. 

 

Fejlessze a tanulók: - hallását, 

- ritmusérzékét, 

- tempó és dinamikai érzékét, 

- hangszínek iránti igényét, 

- kottaolvasási kézségét, 

- zenei memóriáját, 

- zenei ízlését, 

- stílusérzékét, 

- formaérzékét, 

- harmonikus hallását a hangképző és intonációs gyakorlatok 

segítségével. 

 

Ismertesse meg a kórustagokat: 
- az emberi hang sajátosságaival, kifejezési lehetőségeivel a csoportos hangképzésen 

keresztül, 

- a kórusműveken keresztül a zeneirodalom különböző korszakaival, 

- tudatosítsa az alkalmazkodóképesség fontosságát zenei és emberi szempontból. 

 

A tananyag elvégzése után: 

 - A kórus legyen képes: önálló, élményt adó szereplésre. 

 - Tudjon a növendék: fegyelmezetten viselkedni a próbákon és a hangversenyeken, 

          vezénylésre énekelni. 

 - Ismerje a kórusirodalom számos művét és tudjon jól tájékozódni különböző  

   stíluskorszakokban. 

 - A tanuló rendelkezzék jó kottaolvasási kézséggel és zenei memóriával. 

 - Hallgassa a többi szólamot és hangszínével alkalmazkodjék hozzá, ezáltal segítve az 

egységes kórushangzás megteremtését. 

 

 - Tudja saját szólamát elénekelni: - helyes légzéstechnikával, 

- tiszta intonációval, 

- pontos ritmusban, 

- érthető szövegmondással, 

- helyes tempó és dinamikai választással, 

-  művészileg kidolgozottan. 

 

Célok: 
 - a kifejező szép éneklés elsajátítása, az egy - és többszólamú kórusművek stílushű 

előadásához, 

 - a növendékek zenei és közösségi élményhez juttatása, 

 - közösségformáló ereje az emberi kapcsolatokban, mely a személyiségfejlesztésre is  

    hat(utazáson, kiránduláson, közös éneklések, során), 

 - olyan pozitív élménynyújtás – a zene és az emberi kapcsolatokon keresztül, - mely a 

növendéket arra ösztönzi, hogy felnőtt korban is vegyen részt a kulturális élet 

különböző vokális csoportjaiban 

 - az ünnepségek, egyéb rendezvények színessé tétele. 
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3.7. 2 MAGÁNÉNEK 

 

 A) FŐTÁRGY: MAGÁNÉNEK 

 

TANANYAG 
 

 

ELŐKÉPZŐ: 1. évfolyam 

(amely évfolyamot a növendékeknek nem kötelező elvégezniük) 

 

Óraszám: heti 2x30 perc 

 

Tananyag: 

- Készségfejlesztés 

Könnyed, természetes testtartás, lazítógyakorlatok. 

Összetett, azaz mélylégzés. 

 

- Ajánlott anyag 

4-5 kíséret nélküli, vagy kis hangterjedelmű, kísérettel ellátott népdal. 

 

 

ALAPFOK  „A” és „B” TAGOZAT 
 

1. évfolyam 

 

Óraszám: heti 2x30 perc 

 

Tananyag: 

- Készségfejlesztés 

Könnyed, természetes testtartás, lazító gyakorlatok. 

Összetett, azaz mélylégzés. Gyakorlása fekvő, ülő és álló helyzetben. 

A levegő folyamatos, egyenletes áramoltatása. 

A helyes artikuláció. 

A nyelv elhelyezkedése különböző hangzóknál. A helyes állejtés. 

Beszédtechnikai gyakorlatok. 

Tiszta intonáció. 

A rezonancia fejlesztésének megkezdése m, n, ny, ng hangzókkal. 

A skálák hangterjedelme ne haladja meg az oktávot. A skálákban 

szomszédos hangok, ill. maximum terclépések szerepeljenek. 

A szöveges skálák használata ajánlatos. 

 

- Ajánlott anyag 

4-5 magyar népdal, vagy történeti ének kíséret nélkül vagy kísérettel. 

3-4 rövid prózai részlet vagy verses szöveggyakorlat. 

2 virágének. 6 műdal. 

 

- A számonkérés formái 
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Közös óra: évi két alkalommal. Anyaga: 1 vagy 2 szabadon választott 

mű, elméleti ismeretek, beszédtechnikai gyakorlatok. 

Év végi vizsga: 2 népdal, 1 mű dal. Kotta nélkül, a műdalok 

zongorakísérettel. 

 

 

 

2. évfolyam „A” 

 

Óraszám: heti 2x30 perc 

Tananyag: 

- Készségfejlesztés 

Lágy és pontos hangindítás. 

A laza szájnyitás, állejtés begyakorlása. 

A rezonancia fejlesztésének folytatása, a középfekvés erősítése. 

A nyelv elhelyezkedése különböző vokálisokkal: zöngítés csukott és 

nyitott szájas zöngegyakorlatokkal. 

A legato éneklés megalapozása sziszegőkkel. A levegő egyenletes, 

folyamatos áramoltatása. 

Kis hangterjedelmű skálagyakorlatok minden vokálissal. Szöveges 

skálagyakorlatok. 

Beszédtechnikai gyakorlatok a hangerő és a rezonancia fejlesztésére.  

A beszédhibák javítása. 

 

- Ajánlott anyag 

8 népdal, 8 műdal. 

 

- A számonkérés formái 

Közös óra: évi egy alkalommal. Anyaga: 1 népdal, 1 műdal. 

Év végi vizsga: 1 népdal, 2 különböző stílusú dal kotta nélkül 

előadva, a műdalok zongorakísérettel. 

 

 

2. évfolyam „B” 

 

Óraszám: heti 2x30 perc 

 

Tananyag: 

- Készségfejlesztés 

Az „A” tagozat követelményeivel azonos, de annál lényegesen 

biztonságosabb technikai megoldásokkal. 

A zenei és a szöveghangsúly megvalósításának technikai eszközei. 

A zenei memória fejlesztése. 

 

- Ajánlott anyag 

10 igényesebb népdal, 15 műdal, 2 prózai mű. 

- A számonkérés formái 

Közös óra: évi két alkalommal.  

Anyaga: 1 népdal, 2 műdal. Nyilvános szereplés az iskolai 

rendezvényeken. 
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Év végi vizsga: 1 népdal, 2 különböző stílusú műdal, 1 duett, tercett 

vagy hangszeres kísérettel ellátott mű. A műveket kotta nélkül, a 

műdalokat zongorakísérettel kell előadni. 

 

3. évfolyam „A” 

 

Óraszám: heti 2x30 perc 

Tananyag: 

- Készségfejlesztés 

A hangterjedelem bővítése. Skálák egyre nagyobb hangterjedelemben 

és váltakozva: alulról, ill. felülről indítva. Technikai gyakorlatok. 

A rezonancia tudatos alkalmazása. 

A vokálisok teljes kiegyenlítésének megkezdése színben, 

rezonanciában. 

A dinamikai előírások egyre pontosabb megoldása. 

Hosszabb frázisok éneklése. 

 

- Ajánlott anyag 

6 népdal, köztük egy nehezebb népdalfeldolgozás, 10 különböző 

stílusú műdal. 

- A számonkérés formái 

Közös óra: évi egy alakalommal. Anyaga: 1 népdal, 2 különböző 

stílusú dal. 

Év végi vizsga: 2 népdal ill. népdalfeldolgozás, 1 barokk vagy 

klasszikus dal, 1 XX. századi magyar mű vagy romantikus dal. A 

műveket kotta nélkül, zongorakísérettel kell előadni. 

 

 

3. évfolyam „B” 

 

Óraszám: heti 2x45 perc 

 

Tananyag: 

- Készségfejlesztés 

Az „A” tagozat követelményein túl a légzéskapacitás növelésére 

irányuló gyakorlatok. 

Egyszerűbb díszítő elemek, trilla-előkészítő gyakorlatok. 

Technikai gyakorlatok az „A” tagozatnál nagyobb mennyiségben és 

biztonságosabb technikai megoldással. 

- Ajánlott anyag 

2 középnehézségű népdalfeldolgozás. 

2 XX. századi magyar szerző dala. 

8 különböző stílusú dal. 

1-2 könnyű barokk vagy klasszikus ária. 

4-5 technikai gyakorlat. 

2 darab a könnyű műfajból. 

 

- A számonkérés formái 
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Közös óra: évi 2 alkalommal. Anyaga: 1 technikai gyakorlat, 1 

magyar népdalfeldolgozás, 2 különböző stílusú dal. Nyilvános 

szereplés: évente többször. 

Év végi vizsga: 1 igényesebb népdalfeldolgozás vagy XX. századi 

magyar mű, 1 könnyű barokk ill. klasszikus ária vagy romantikus dal. 

1 szabadon választott mű, 1 kamara mű. 

A műveket kotta nélkül, zongorakísérettel kell előadni. 

 

4. évfolyam „A” 

 

Óraszám: heti 2x30 perc 

Tananyag: 

- Készségfejlesztés 

A hang befejezésének gyakorlása. 

Egyenletes, gyorsabb futamok éneklése. 

Díszítések, trilla-előkészítő gyakorlatok. 

A művekben előforduló koloratúrák tiszta, könnyed megoldása. 

Az éneklésben előforduló technikai hibák önálló javítása. 

 

- Ajánlott anyag 

2 népdalfeldolgozás. 

1 XX. századi magyar mű. 

3 barokk ill. klasszikus mű. 

3 romantikus ill. későromantikus dal. 

 

- A számonkérés formái 

Közös óra: évi két alaklommal. Anyag: 3 különböző stílusú dal az évi 

agyagból. Nyilvános szereplés iskolai rendezvényen. 

Év végi vizsga: 1 magyar népdalfeldolgozás, 1 barokk vagy 

klasszikus dal, 1 romantikus dal, 1 XX. századi magyar mű. 

A műveket kotta nélkül, zongorakísérettel kell előadni. 

 

 

4. évfolyam „B” 

 

Óraszám: heti 2x45 perc 

 

Tananyag: 

- Készségfejlesztés 

Megegyezik az „A” tagozat követelményeivel, továbbá: 

Egyenletes, gyorsabb futamok éneklése. 

A hangterjedelem bővítése. 

Nehezebb díszítési gyakorlatok. 

A skálagyakorlatok tudatos és önálló alkalmazása. 

A levegővezetés és támasz fogalmának tudatosítása. 

Az eddigi megszerzett készségek alkalmazása a zenei előírások 

megvalósításában. 

Az olasz bel canto kezdetei, a recitarcantando egyszerűbb darabjai. 

A német bel canto iskola. 
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- Ajánlott anyag 

1 Bartók- és 1 nehezebb Kodály-népdalfeldolgozás. 

3 barokk ill. klasszikus dal vagy ária. 

5 romantikus vagy későromantikus dal. 

2 XX. századi mű. 

3-5 nehezebb technikai gyakorlat. 

1 mű a könnyebb műfajból. 

 

- A számonkérés formái 

Körös óra: évi két alkalommal. Anyaga: 3 különböző stílusú mű az év 

anyagából, 1 technikai gyakorlat. 

Év végi vizsga: 1 XX. századi mű, 1 barokk vagy klasszikus dal,  

1 romantikus vagy későromantikus dal, 1 szabadon választott opera- 

vagy oratórium- ária, 1 kamaramű. 

A műveket kotta nélkül, zongorakísérettel kell előadni. A vizsga 

anyagából legalább két művet kell énekelni. 

 

5. évfolyam „A” 

 

Óraszám: heti 2x30 perc 

 

Tananyag: 

- Készségfejlesztés 

A rezonancia tökéletesítése. 

A hangszín és hangerő egysége. 

Díszítések, trilla. A recitativoéneklés készségének továbbfejlesztése. 

Barokk és klasszikus recitativo. 

 

- Ajánlott anyaga 

2-3 népdalfeldolgozás. 

1 XX. századi magyar mű. 

1 barokk ária és 2 klasszikus dal. 

1 klasszikus ária. 

3 romantikus vagy későromantikus dal. 

1 XX. századi mű az ún. könnyű műfajból. 

 

- A számonkérés formái 

Közös óra. Anyaga: 3 különböző stílusú mű az év anyagából. 

Nyilvános szereplés évente több alkalommal. 

Év végi vizsga: 1 XX. századi magyar mű, 1 romantikus dal,  

1 szabadon választott dal, 1 ária. 

A műveket kotta nélkül, zongorakísérettel kell előadni. 

 

5. évfolyam „B” 

 

Óraszám: heti 2x45 perc 

 

Tananyag: 

- Készségfejlesztés 

Egyezik az „A” tagozat követelményeivel, továbbá: 
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Bonyolultabb dinamikai gyakorlatok. 

Az állóképesség, fizikai terhelhetőség fokozása. 

 

- Ajánlott anyag 

2 nehezebb népdalfeldolgozás. 

2 XX. századi, újabb kori külföldi szerző dala. 

1 barokk oratórium- vagy kantátaária. 

5 romantikus ill. későromantikus dal. 

1 klasszikus és egy romantikus ária. 

3.4 technikai gyakorlat. 

 

- A számonkérés formái 

Közös óra: évi két alkalommal. Anyaga: 1 XX. századi külföldi 

szerző műve, 1 ária, 1 szabadon választott mű, 1 technikai gyakorlat. 

Nyilvános szereplés több alkalommal. 

Év végi vizsga: 1 XX. századi mű, 1 oratórium- vagy kantátaária, 1 

romantikus vagy későromantikus dal, 1 klasszikus, vagy romantikus 

ária, 1 kamaramű. 

A műveket kotta nélkül, zongorakísérettel kell előadni. A 

vizsgaanyagból legalább két művet magyarul kell énekelni. 

 

 

6. évfolyam „A” 

 

Óraszám: heti 2x30 perc 

 

Tananyag: 

- Készségfejlesztés 

Tiszta intonálás, lágy éneklés, a rezonancia jó alkalmazása, tiszta 

érthető szövegmondás. Az éneklés teljes önkontrollja. 

A teljes zenei (éves) anyag fölényes technikájú éneklése. 

 

- Ajánlott anyag 

2 népdal ill. ballada. 2 XX. századi mű. 

1-1 barokk és klasszikus oratórium-ária. 

5 romantikus vagy későromantikus dal. 

1 klasszikus vagy romantikus ária. 1 modern dal. 

 

- A számonkérés formái 

Közös óra. Anyaga: 3 különböző stílusú mű az év anyagából. 

Nyilvános szereplés évi több alkalommal iskolai és egyéb 

rendezvényeken is. 

Év végi vizsga: 1 nehezebb magyar népdalfeldolgozás, 1 romantikus 

vagy későromantikus dal, 1 szabadon választott ária, 1 XX. századi 

mű. A műveket kotta nélkül, zongorakísérettel kell előadni. 

 

6. évfolyam „B” 

 

Óraszám: heti 2x45 perc 
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Tananyag: 

- Készségfejlesztés 

Egyezik az „A” tagozat követelményeivel, továbbá: 

Bonyolultabb koloratúra-gyakorlatok, trilla és nehezebb díszítő 

elemek. A legato, staccato, portato, leggiero, tenuto éneklés 

biztonságos alkalmazása. A hangterjedelem teljes kiépítése. 

 

- Ajánlott anyag 

1 Kodály- vagy Bartók-dal. 

1 barokk és 1 klasszikus recitativo és ária, esetleges partnerrel. 

5 romantikus vagy későromantikus dal. 2 XX. századi mű. 

1 romantikus ária. 2 mű a könnyű műfajból. 

 

- A számonkérés formái 

Körös óra. Évente két alkalommal. Anyaga: 3 különböző stílusú mű, 1 

technikai gyakorlat. 

Év végi vizsga: 4 különböző stílusú mű, 1 ária, 1 kamaramű. 

A műveket kotta nélkül, zongorakísérettel kell előadni. 

A vizsga anyagából legalább két művet magyarul kell énekelni. 
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3.7.3 ZONGORA 
 

Tananyag 
 

Hangszeres előkészítő 

1 – 2. évfolyam 

Heti 2 x 30 perc 

 

Az egyéni és az életkori sajátosságok miatt a haladás üteme teljesen egyéni – a tanár 

szakszerű irányításával. Az oktatási programot az éneklésre, az ösztönzésre alapozva kell 

kidolgozni.  

 

Ismeretek: 

- A hangszer ismerete, 

- Tájékozódás a billentyűzeten, 

- Elemi ritmusképletek ismerete, 

- Elemi szintű kottaolvasás előkészítése. 

 

Hangszerkezelés, technika 

 

- Képességfejlesztő játékok,  

- Non legató, legató játék alapjai, 

- Kortárszene játékelemeinek előkészítése, 

- Egyszerű gyermekdarabok megszólaltatása. 

Minimális követelmény 

Helyes ülésmód, egy illetve kétkezes dallam váltakozó megszólaltatása, 

Elemi hangszerkezelési ügyesség kialakulása. 

 

Beszámoló 

A helyi tanterv igényeihez igazodva. 

 

Felhasználható irodalom: 

Aszalós T: A zongorázó gyermek I – II – III. kötet 

Kurtág Gy: Játékok I. VI. 

Papp L. Zongora ABC 

 

 

ALPFOK A tagozat 

1. évfolyam (8 - 9 éves gyerekeknek) 

évi 66 óra (heti 2 x 30 perc) 

 

Ismeretek 

- Ismerkedés a zongorával, 

- Dallamsorok, motívumok, azonosságának és eltéréseinek felismerete, 

- Kulcsok, módosítójelek, előjegyzések, 

- Ütemmutatók, 

- Pentaton, pentachord 

- Dúr és moll hangsor, vezetőhang 

- Hangközök,: oktáv, kvit, kvárt, szekundok, tercek, 

- Hangjegyértékek – egész, fél, negyed… 
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- Kottaolvasás hangnévvel ritmusban, 

- Zenei műszavak értelmezése, alkalmazása, 

- Klasszikus zenei stílu alapjai,  

- Kortárs zenei művek néhány alkotó elemének ismerete,  

- Polifónia, 

- Formálás: indítás, lezárás. 

 

Hangszerkezelés, technika 

- Helyes ülésmód, 

- Kezek függetlenítése ritmikában billentésben, 

- Kar és az újak együttműködése, 

- Staccató és legató játékmód, 

- Pozicióérzet, poziciós újrend, 

- Skálajáték különkézzel, 

- Kettősfogások, kisakord, 

- Unisonó,tükörjáték, dudabasszus. 

 

Minimális követelmény 

- Egyszerű népdalfeldolgozások, négykezesek, 

- Megismert stílusok kottahű megszólaltatása, 

- Folyamatos kottaolvasás violin és basszuskulcsban 

- Tudásszintnek megfelelő zenei anyag memorizálása, 

- Otthoni gyakorlás kialakítása. 

 

Beszámoló 

- Félévi: 2 – 3 könnyű mű kotta nélküli eljátszása, egyik lehet kottából vagy négykezes. 

- Év végi: 3 mű kotta nélküli bemutatása : Bartók – Mikrokozmosz 1. füzet, a gyermek 

tudásszintjének megfelelően.  

 

Felhasznált irodalom: 

- Aszalós T: A zongorázó gyermek 1, 2. 

- Bartók: Mikrokozmosz 1 

- Czövek: Zongoraiskola I 

- Haydn: hat kis menüett zongorára, 

- Kabalevszkíj: 12 könnyű zongora darab 

- Hernádi: könnyű zongoramuzsika a XVIII. Századból 

- Kurtág: Játékok, 

- Váczi: Magyar szerzők könnyű zongoradarabjai, 

- Papp L: Zongora ABC 

- Hernádi – Hajdú: Régi táncok gyermekeknek 

- Teőke M: Találkozások a zongoránál, 

- Türk: gyermekévek 

 

Négy és hatkezesek 

- Aszalós: Zongorázó gyerek 3. 

- Majkapar: Első lépések 

- Sári J. Lépésről lépésre 

- Sugár R: Magyar gyermekdalok, 

- Weiner: három kis négykezes darab 

 



 

 383 

2. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2x30 perc) 

 

Ismeretek 

- Előző években tanultak ismétlése, 

- Dúr és moll hangsor szerkezete, 

- Hármashangzat, tonika, domináns 

- Szext, szeptim hangközök, 

- Szinkópa, 

- Tizenhatod értékek szünetjelek, új ütemmutatók,  

- Triola, 

- Zenei építkezés alapkövei, 

- Barokk és klasszikus táncok, 

- Lapról játék egy szólamban, 

- Jelek, idegen kifejezések ismerete. 

 

Hangszerkezelés technika 

- Kezek függetlenítése, 

- Dúr, moll skála külön kézzel, 

- Kisakord és fordításai, 

- Kettősfogás, hármashangzat, 

- Pedálhasználat 

- Etűdjáték 

 

Minimális követelmény: 

- Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező eltérő karakterű barokk, 

klasszikus, XX. századi művek ismerete 

- A tananyag 30%-a fejből játszandó. 

 

Beszámoló 

- Félévi: 2 – 3 mű kotta nélkül: technikai, szóló illetve négy hatkezes művek 

- Év végi: 3 eltérő stílusú mű kotta nélkül. 

- Felhasználható irodalom 

- Aszalós T: A zongorázó gyermek 

- Bartók: Mikrokozmosz, 

- Borsody L. Cimkék, 

- Bozay: Medáliák, 

- Czerny: Könnyű technikai gyakorlatok 

- Czövek: Zongoraiskola, 

- Haydn: 6 kis menüett zongorára, 

- Csurka: Könnyű zongoramuzsika a XVIII. Századból 

- Kurtág: Játékok 

- Váczi: Magyar szerzők zongoradarabjai, 

- Papp L.: Első játékok zongorán 

- Régi táncok gyermekeknek, 

- Schumann: A baba bölcsődala 

- Szabó F: Válogatott zongora darabok 

- Teőke M. : Tarka-barka gyűjtemény 

- TeőkeM: találkozások a zongoránál, Barátom a zongora 

- Türk: Gyermekévek 
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- Weiner: Magyar népi muzsika 

- Hernádiné: Zongoraiskola 

 

Négy – hatkezesek 

- Aszalós T: A zongorázó gyermek 

- Papp L: Gyermekdalok 

- Szőnyi : Kis Kamarazene 

- Türk:_ Négykezes darabok 

- Weiner: Három kis négykezes darab 

 

 

3. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2 x 30 perc) 

 

Ismeretek 

- Előző évek anyagának ismerete 

- Szubdomináns funkció 

- Hangnemi változások 

- Kvintkör, kvintoszlop 

- Új metrumok, 

- Szonatina forma vázlatos ismerete 

- Romantika előkészítése karakterdarabokkal 

- A memória fejlesztése 

 

Hangszerkezelés, technika 

- Kézfüggetlenítés, polifón játék továbbfejlesztése 

- Éneklő billentés 

- Pergő játék megalapozás 

- Skálajáték bővítése 

- Hármashangzati felbontások, megfordítások 

- Futamjáték és repetíció előkészítése, 

- Az Alberti és a keringőbasszus előkészítése, 

- Pedálhasználat, 

- Etűdjáték, 

- Lapról játék egyszerű ellenszólammal 

 

Minimális követelmény 

- Pontos kottaolvasás 

- Ritmikusság,tempótartás 

- Felszabadult játszóapparátus 

- Az évfolyam zenei követelményeit kifejező stílusok ismerete:barokk, Bach, klasszikus, 

karakterdarab, XX. századi mű kortárs zene, Bartók mű. 

- Önállóan megtanult művek, 

- A tananyag 30%-a fejből játszandó. 

 

Beszámoló 

- Félévi: 2 -3 mű kotta nélküli előadása 

- Év végi: 3 különböző stílusú karakterű darab kotta nélkül történő bemutatása. 
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Felhasználható irodalom 

- Csurka M: a szonatína mesterei 

- Hernádi: Bach és Handel könnyű zongoradarabjai 

- Bartók: Gyermekeknek 1 – 3, Mikrokozmosz 2. 

- Csajkovszkij: Gyermekalbum 

- Czerny: Könnyű technikai gyakorlatok 

- Kadosa: 55 kis zongoradarab, 24 etűd, Népdalszvit. 

- Könnyű szonatínák zongorára, 

- Mozart: A gyermek Mozat 

- Preklasszikus zongoramuzsika 

- Schumann: Jugend album 

- Teőke M: Válogatott etűdök 

- Weiner: 20 könnyű zongoradarab 

- Kezdők zongoramuzsikája: Bach, Beethoven, Haydn, Handel, Scubert, Telemann,   

Weber művek.  

 

Négy és hatkezes művek 

- Aszalós: A zongorázó gyermek 

- Beethoven: Deutsche Tanze 

- Diabelli: 6 szonatína 

- Váczi: Magyar szerzők négykezes zongoradarabjai 

- Martin: École de Piano 

- Mozart: kontratáncok 

- Szávai – Veszprémi: Muzsikáljunk együtt 

- Türk: Négykezes darabok gyerekeknek 

 

 

4. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2 x 30 perc) 

 

Ismeretek 

- Az előzőek bővítése 

- A kottakép tudatos és helyes megvalósítása, tájékozottság a stílusokban 

- A polifón hallás pontosítása,  

- Új metrumok – változó ütem 

- Parlandó játék 

- Változatos formák, harmóniai elemzések 

 

Hangszerkezelés, technika 

- Skálajáték több oktávon keresztül, eltérő dinamikával, 

- Hármashangzat, futam, repetíció 

- Pergő technika fejlesztése, 

- Ékesítések, 

- Alberti és a keringő basszus 

- Pedálhasználat, 

- Etűdjáték a zenei anyaghoz is kapcsolódva 

- Négy és hatkezes kísérés,  

- Lapról játék. 
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Minimális követelmény 

- Tudatos memorizálás, 

- Különböző stílusok ismerete és játéka – barokk, romantikus, XX. századi, Bartók 

és kortárs művek 

- Önállóan megtanult művek  

 

Beszámoló 

- Félévi: 2 -3 mű kotta nélküli előadása 

- Év végi: 3 különböző stílusú karakterű darab kotta nélkül történő bemutatása. 

 

Felhasználható irodalom 

- Csurka M: A szonatína mesterei 

- Bach: Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach 

- Bartók: Gyermekeknek, Mikrokozmosz 

- BeethovenLeichte Klavierstücke 

- Couperin: Piéces de Clavecin 

- Csajkovszkíj: Jugend Album 

- Czerny: Könnyű technikai gyakorlatok 

                             160 rövid gyakorlat 

- Grecsanyikov: gyermekalbum, gyöngyszemek 

- Hacsaturján: gyermekalbum 1 – 2 

- Haydn: 4 könnyű menüett 

- Kabalevszkíj: válogatott zongoradarabok 

- Kadosa: Népdalszonatína, 55 kis zongoradarab 

- Kodály gyermektáncok 

- Könnyű szonatínák zongorára, 

- Könnnyű zongoramuzsika a XVIII. Századból 

- Majkapar:: Kis zongoradarabok, Prelűdök 

- Mendelssohn: Leider ohne Worte 

- Mozart: A gyermek Mozat 

- Prokofjev: Kindermusic 

- Régi táncok gyermekeknek 

- Schubert: Táncok, Keringők 

- Schumann: Jugend Album 

- Szabó F: kis Szvit 

- Teőke: Tarka-barka gyűjtemény 

- Balassa: Bagatellek 

- Durkó: Gyermekzene, Törpék és óriások 

- Soproni J: Jegyzetlapok 

 

    Négy vagy hatkezesek 

- Aszalós T: Zongorázó gyermek 3. 

- Bizet: négykezesek 

- Diabelli: Négykezes Szonatínák 

- Dvorzak: második szláv tánc 

- Kurtág Gy: szvift 

- Magyar zeneszerzők négykezes darabjai 

- Mező I: Népdalvilág 

- Szávai – veszprémi: muzsikáljunk együtt 

- Ránki Gy: két bors ökröcske 
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- Romantikus zongorazene négy kézre 

- Schubert: Originalkompositionen für Klavier 4 Handel 

- Thern: Magyar induló 

 

 

5. évfolyam 

évi 66 óra (heti 30 perc) 

 

Ismeretek 

- Előző évek tananyagának ismétlése, bővítése 

- Tanult művek formai, harmóniai elemzése,  

- Kromatikus hangsorok 

- Dominánsszeptim, szűkített és bővített akkord 

- Rondóforma 

 

Hangszerkezelés technika 

- A tanult billentésmódok, játékformák tovább fejlesztése, tudatos alkalmazása 

- Skálajáték 4 oktávon keresztül 

- Kromatikus skála, 

- Hármas és négyeshangzat, futam, akkord 

- Zenei anyaghoz kapcsolódó etűdjáték 

- Négy és hatkezes játék 

- Lapról játék 

 

Maximális követelmény 

- Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező eltérő stílusú és karakterű 

művek előadása: Bach, barokk művek, szonatina tételek, romantikus, XX. századi 

illetve kortárs művek, Bartók mű. 

- Önállóan megtanult művek 

 

Beszámoló 

- Félévi: 2 -3 mű kotta nélküli előadása 

- Év végi: 3 különböző stílusú karakterű darab kotta nélkül történő bemutatása. 

 

Felhasználható irodalom 

- Csurka M: a klasszika mesterei 

- Bach és Handel könnyű zongoradarabjai 

- Balassa S: Bagatellek 

- Bartók : Gyermekeknek 3. Mikrokozmosz 4. 

- Couperin: 12 zongora darab,  

- Czerny: 160 rövid gyakorlat 

- Dandrieu: Síposok 

- Durkó Zs: Törpék és óriások 

- Mozart: 10 könnyű tánc 

- Rameau: Rigaudon, Falusi lány, Tambourin 

- Scarlatti: Klavierbüchlein 

- Schubert: Táncok 

- Teőke M: Válogatott Etűdök 
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Négy és hatkezes művek 

- Mozart: Részlet a Figaró házasságából – Aszalós: a zongorázó gyermek 3. 

- Ránki Gy: Két bors ökröcske 

- Ravel: lúdanyó meséi, A szépés a szörny 

- Weiner: Lakodalmas 

 

 

6. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2 x 30 perc) 

 

Ismeretek 

- Variáció, invenció 

- Új stílus előkészítése, impresszionizmus 

- A hangszeres és az elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló önálló formai és 

harmóniai elemzés 

- Scarlatti: Szonatína 

 

Hangszerkezelés, technika 

- Az eddig tanultak tudatos önálló alkalmazása, 

- Skálajáték, 

- Szeptim-futam, oktáv 

- Tremoló 

- Kamarazene, négykezes, kíséret 

- Lapról játék 

 

Minimális követelmény 

- Bach, Scarlatti, Barokk művek 

- Klasszikus szonáta táételek 

- Romantikus és XX. századi , bartók és kortárs művek 

- Etűdök, önállóan tanult darabok 

 

Beszámoló 

- Félévi: 2 -3 mű kotta nélküli előadása 

- Év végi: 3 különböző stílusú karakterű darab kotta nélkül történő bemutatása. 

 

Felhasználható irodalom 

- Bach: 18 kisprelúdium 

- Bartók: Gyrmekeknek 3,4, Mikrokozmosz 4. 

- Bécsi mesterek könnyű zongoradarabjai 

- Czerny – Bertini: Etűdök zongorára 2. 

- Hacsaturján: Gyermekalbum 

- Csurka M: könnyű variációkzongorára 

- Majkapar: Variációk 

- Mozart: 6 bécsi szonatína 

- Mendelssohn: gyermekdarabok, 

- Régi Mesterek szonátái I – II. 

- Scarlatti: Szonáták 

 

   Négy és hatkezes művek:  

- Bach: Duetti 
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- Brahms: Magyar táncok zongorára 

- Csajkovszij: Wagner átiratok 

- Könnyű négykezesek Couperintől Mozartig 

- Frank martin: Drei leichte Klavierstücke, 

- Mozart: Leichte Sonatinen für Klavier 

- Schubert: originalkompositionen für klavier 4 Handeln I – II. 

- Impresszionizmus 

- Piano step by Step 

- Kemenes: sonatinen I – II. 

- Grieg: Lyrische Stücke 

 

 

Alapfok B tagozat 

 

2. évfolyam 

évi  99 óra (heti 2 x 45 perc) 

 

Ismeretek: 

- a dúr és a moll hangsor összefüggései, vezetőhang, 

- dúr és moll hármashangzat, 

- tonika, szubdomináns, domináns, 

- kvintkör/kvintoszlop, 

- új ritmusok (pontozott ritmus, triola, szinkópa), 

- 3/8-os, 6/8-os ütemek, 

- felütés, 

- a kortárs zenei notáció ismereteinek bővítése, 

- az előforduló jelek, idegen szavak ismerete, 

- a tanult művek formai elemzése, 

- a formális készség fejlesztése, 

- alapfokú polifon játékkészség, 

- lapról játék egyszerű ellenszólammal, 

- karakterdarabok, a romantika előkészítése, 

- parlando játékmód, zenei deklamáció. 

 

Hangszerkezelés, technika: 

- a kezek függetlenítése magasabb igénnyel ritmikában, artikulációban és 

dinamikában, 

- skálajáték, kettősfogás, kis akkord, hangzatfelbontás és –megfordítás, 

- éneklő billentés, 

- a pergő játék előkészítése, 

- pedálozás: utánnyomásos, előre nyomott, tompító pedál, 

- etűdök. 

 

Követelmény: 

- folyamatos kottaolvasás, 

- a tanult zeneművek: karakterdarabok, barokk/Bach, klasszikus, Bartók- és egyéb 

XX. századi kortárs művek megszólaltatása, 

- önállóan megtanult darabok, 

- a tananyag körülbelül kétharmada fejből játszandó. 
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A növendék nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak 

elsajátításáról. 

 

Beszámoló 

a) Félévi: ajánlott anyaga 3 különböző stílusú és karakterű mű kotta nélkül, pl. 

- 1 etűd, vagy könnyű etűdpár, 

- karakterdarab vagy könnyű bécsi klasszikus mű, 

- népdal- vagy gyermekdal-feldolgozás és/vagy Mikrokozmosz-darab. 

b) Év végi: ajánlott anyaga minimum 3 különböző stílusú és karakterű mű kotta nélkül, pl. 

- 1 karakterdarab, 

- 1 könnyű bécsi klasszikus mű, 

- 1 népdal- vagy gyermekdal-feldolgozás. 

A tanév folyamán 1 Mikrokozmosz-darab és 1 bécsi klasszikus mű eljátszása ajánlatos a 

vizsgákon. 

 

Felhasználható irodalom 

Aszalós T.: A zongorázó gyermek II. 

Bartók: Mikrokozmosz I-II. 

  Gyermekeknek I. 

Borsody L.: Címkék 

Bozay A.: Medáliák 

Czerny: Könnyű technikai gyakorlatok I.  

Czövek: Zongoraiskola I. 

Haydn: 6 kis menüett zongorára 

Könnyű zongoramuzsika a XVIII. századból 

Kurtág Gy.: Játékok I-II. 

Magyar szerzők könnyű zongoradarabjai 

Papp L.: Első játékok zongorán 

    Meseképek 

    Zongora ABC II. 

Régi táncok gyermekeknek 

Szabó F.: Válogatott zongoradarabok 

Tarka-barka gyűjtemény 

Teőke M.: Találkozások a zongoránál 

       Barátom a zongora 

       Válogatott etűdök II. 

Türk, D. G.: Gyermekévek 

Weiner: Magyar népi muzsika 

Zongoraiskola II. (Zeneműkiadó 1965) 

 

 

Négy- és hatkezes művek 

Aszalós T.: A zongorázó gyermek III. 

Sári J.: Lépésről lépésre 

Szőnyi E.: Kis kamarazene 

Türk, D. G.: Négykezes darabok gyerekeknek 

Weiner: Három kis négykezes darab 

Ez a kottaanyag felhasználható a kamarazene tárgy tanításához is. 
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3. évfolyam 
évi 99 óra (heti 2 x 45 perc) 

 

Ismeretek: 

- az előző évek anyagának ismétlése, továbbfejlesztése, bővítése, 

- a polifon játék és hallás továbbfejlesztése, 

- dúr és moll tonalitás, 

- hangnemek és hangnemváltások, 

- zárlatok felismerése, 

- új ritmusok, metrumok (5/8, 2/2), változó ütem, 

- a szonátaforma vázlatos ismerete, 

- új stílus: romantika, 

- a memória és az állóképesség fejlesztése, 

- parlando játék. 

 

Hangszerkezelés, technika: 

- a kezek függetlenítése: azonos kézzel dallam és kíséret, 

- éneklő legato fokozott igénnyel, 

- a pergő játék fejlesztése, 

- skálajáték: az eddigi formákon kívül futam, 

- a repetíció előkészítése, 

- ékesítések, 

- Alberti- és keringő-basszus, 

- pedálhasználat, 

- etűd, 

- négy- és hatkezes játék, zongorakíséret, 

- lapról játék ellenszólammal. 

 

Követelmény: 

- megfelelő koncentráció, 

- zongorázás könnyed folytonossággal, 

- a kotta helyes olvasása és megszólaltatása, 

- az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező stílusok: barokk (Bach), 

klasszikus (szonatina-tétel), romantikus, XX. századi (kortárs és Bartók) művek 

megszólaltatása, 

- önállóan megtanult darabok, 

- a tananyag körülbelül kétharmada fejből játszandó, 

- a növendék nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében 

leírtak elsajátításáról. 

 

Beszámoló: 

- Félévi: ajánlott anyaga 4 különböző stílusú és hangulatú mű kotta nélkül. 

- Év végi: ajánlott anyaga minimum 4 különböző stílusú és karakterű darab, kotta 

nélkül. 

 

Felhasználható irodalom: 

A szonatina mesterei I. 

Bach és Handel könnyű zongoradarabjai 

Bach: Notembüchlein für Anna Magdalena Bach 

          Az első Bach-tanulmányok 
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Bartók: Gyermekeknek I-III. Mikrokozmosz II-III. 

Csajkovszkij: Gyermekalbum 

Grecsanyinov: Gyermekalbum 

Kadosa P.: 55 kis zongoradarab, Népdalszvit 

Kodály: Gyermektáncok 

Könnyű szonatinák zongorára 

Majkapar: Kis zongoradarabook, Prelűdök 

Mozart: Klavierstüchke, A gyermek Mozart 

Preklasszikus zongoramuszika 

Schumann: Jugend Album 

Teőke M.: Válogatott etűdök 

Weiner: 20 könnyű zongoradarab 

 

Négy és hatkezesek 

Aszalós T.: A zongorázó gyermek III. 

Beethoven: Deutsche Tanze 

Diabelli: 6 szonatina, Könnyű négykezesek 

Haydn: Deutsche Tanze 

Magyar szerzők négykezes zongoradarabjai 

Martin: École de Piano 

Mozart: Kontratáncok, 6 landlerische Tanze 

Muzsikáljunk együtt I. 

Thern K. : Magyar induló hat kézre 

 

 

4. évfolyam 
évi 99 óra (heti 2 x 45 perc) 

 

Ismeretek: 

- az előzőek ismétlése, bővítése, az ismeretek rendszerezése, 

- a tanult művek formai, harmóniai elemzése a tanár irányításával, 

- dominánsszeptim, szűkített, bővített akkord, 

- kromatikus hangsor, 

- rondóforma, 

- polifon művek, 

- hosszabb lélegzetvételű darabok. 

 

Hangszerkezelés, technika: 

- skálajáték 2-4 oktávon, 

- biztonságos kézzel megcélzott hangok, ugrások, 

- kromatikus kézzel megcélzott hangok, ugrások, 

- kromatikus skála, 

- hármas- és négyes hangzat - felbontás és fordításai, akkord, futam, 

- a pedál differenciált alkalmazása, 

- etűd, 

- négy- és hatkezes, kamarazene, 

- lapról játék. 

 

Követelmény: 

- értelmes, muzsikális formálás, 
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- tudatos és önálló munka, 

- az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező művek előadása: Bach- vagy 

más barokk mű, teljes szonatina, romantikus, XX. századi, virtuóz jellegű művek, 

- A tananyag körülbelül kétharmada kotta nélkül játszandó, 

- A növendék nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében 

leírtak elsajátításáról. 

 

Beszámoló: 

- Félévi: ajánlott anyaga 4 különböző stílusú és hangulatú mű fejből. 

- Év végi: ajánlott anyaga minimum 4 különböző stílusú és hangulatú mű kotta nélkül. 

 

Felhasználható irodalom: 

A szonatina mesterei I-II. 

J.S. Bach: 18 kis prelúdia 

Bartók: Gyermekeknek I-II, Mikrokozmosz II-III, 10 könnyű zongoradarab 

Beethoven: Leichte Klavierstücke 

Couperin: Pieces de Clavecin 

Csajkovszkij: Jugend Album 

Czerny: Könnyű technikai gyakorlatok I., 160 rövid gyakorlat op. 821 

Hacsaturjan: Gyermekalbum I-II. 

Haydn – Varró: 4 igen könnyű menüett 

Kabalevszkij: Válogatott zongoradarabok 

Kadosa P.: Népdalszonatina op. 23/d, 55 kis zongoradarab 

Kodály: Gyermektáncok 

Könnyű szonatinák zongorára 

Könnyű variációk zongorára 

Könnyű zongoramuzsika a XVIII. századból 

Majkapar: Salzburger Tanzbüchlein 

Prokofjev: Kindermusik 

Schubert: Táncok, Keringők, Écossaises-ek 

Schumann: Jugend Album 

Soproni J.: Jegyzetlapok I-IV 

Szabó F.: Kis szvit 

Teőke M.: Válogatott etűdök 

Balassa S.: Bagatellel op. 17/a,b,c 

Durkó Zs.: Gyermekzene, Törpék és óriások 

Kocsár művek 

Teőke M.: Találkozások a zongoránál, Barátom a zongora, Zenetarisznya 

Weiner: 20 könnyű kis darab 

Zongoráskönyv 

 

Négy- vagy hatkezesek 

Aszalós T.: A zongorázó gyermek III. 

Bizet: Négykezesek 

Diabelli: Négykezes szonatinák 

Dvorák: Második szláv tánc 

Kurtág Gy.: Átiratok Machhaut-tól J.S. Bachig, Szvit 

Magyar zeneszerzők négykezes zongoradarabjai 

Muzsikáljunk együtt II.  

Ránki Gy.: Két bors ökröcske – Mese zenével 
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Romantikus zongorazene négy kézre 

Thern K.: Magyar induló 

Teőke M.: Egy-mással 

 

5. évfolyam 
évi 99 óra (heti 2 x 45 perc) 

 

Ismeretek: 

- az előző évek ismereteit kiegészítve: variáció, invenció, szvit, Scarlatti-szonáta, 

- a zenei stílusokhoz megfelelő billentés és hangszínek alkalmazása, 

- a formai tagolódás és a belső tartalom értése és éreztetése, 

- a hangszeres és elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló formai és harmóniai 

elemzés, 

- új stílus: az impresszionizmus előkészítése, 

- hosszabb művek játszása. 

 

Hangszerkezelés, technika: 

- az előző években tanultak önálló és tudatos alkalmazása, 

- skálajáték, 

- domináns szeptim, szűkített szeptimakkord, futam, 

- oktáv, tört oktáv, tremolo, 

- pedál, 

- négykezes, kíséret, 

- lapról játék. 

 

Követelmény: 

- az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező művek stílusos előadása: 

Bach- vagy más barokk mű, Scarlatti-szonáta, klasszikus szonatina vagy szonáta, 

romantikus, XX. századi mű, 

- önállóan megtanult darabok, 

- a tananyag körülbelül kétharmada kotta nélkül játszandó. 

 

Beszámoló: 

- Félévi: ajánlott anyaga 4 különböző stílusú és hangnemű mű fejből, pl. 1 etűd, 1 J. S. 

Bach-mű, 1 szonatina-tétel, 1 Mikrokozmosz. 

- Év végi: ajánlott anyaga minimum 4 különböző stílusú és hangulatú kotta nélkül,  

- 1 J. S. Bach-mű, 1 teljes szonatina vagy könnyű szonáta, 1 romantikus mű, 1 XX. 

századi mű. 

 

Felhasználható irodalom: 

A klasszika mesterei  

J.S. Bach: Kis fúga 

Bartók: Gyermekeknek III-IV, Mikrokozmosz III-IV 

Couperin: Két zongoradarab, 12 zongoradarab 

Czerny: Etűdök op. 821 

Czerny – Bertini: Etűdök II. 

Dandrieu: Síposok 

Debussy: A kis néger 

Ibert: A kis fehér csacsi 

Mendelssohn: Lieder ohne Worte, Gyermekdarabok 
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Mozart: 10 könnyű tánc 

Rameau: Rigaudon, Falusi lány, Tambourin 

Scarlatti: Klavierbüchlein, Szonáták 

Schubert: Táncok 

Teőke M.: Válogatott etűdök V. 

 

Négy- vagy hatkezesek 

Mozart: részlet a Figaró házasságából 

Ránki Gy.: Két bors ökröcske – Mese zenével 

Ravel: Lúdanyó meséi, Szép és a Szörny 

Schubert: Originalkompositionen für Klavier 4 Handen I-II. 

Weiner: Lakodalmas 

 

6. évfolyam 
évi 99 óra (heti 2 x 45 perc) 

 

 

Ismeretek: 

- Az eddigi ismeretek összefoglalása, 

- Új stílus: az impresszionizmus 

- A hangszeres és elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló önálló formai és 

harmóniai elemzés 

 
Hangszerkezelés, technika: 

- Az eddig tanultak továbbfejlesztése fokozott igényességgel  

- Az agogika önálló alkalmazása 

- Kamarazene négykezes, kíséret, 

- Lapról játék 

 

Követelmény: 

- az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező művek stílusos előadása: 

Bach- vagy más barokk mű, Scarlatti-szonáta, klasszikus szonatina vagy szonáta, 

romantikus, XX. századi mű, 

- önállóan megtanult darabok, 

- a tananyag körülbelül kétharmada kotta nélkül játszandó. 

 

Beszámoló: 

- Félévi: ajánlott anyaga 4 különböző stílusú és hangulatú mű fejből. 

- Év végi: ajánlott anyaga minimum 4 különböző stílusú és hangulatú mű kotta nélkül. 

1 barokk mű, 1 teljes szonáta vagy szonatina, 1 romantikus darab, 1 XX. századi 

vagy impresszionista mű. 

 

Útmutatás a zeneművészeti iskolák felvételi anyagához: 

- 1 virtuóz etűd, 

- 2 fugaszerkesztésű Bach mű 

- 1 teljes klasszikus szonáta, 

- 2 különböző előadási darab – egyik XX. századi magyar 

 

Felhasználható irodalom: 

- Bach: 18 kis prelúdium (Hernádi) 
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- Bach: 15 kétszólamú invenció (Solymos) 

- Bartók: gyermekeknek IV. 

- Bartók: Mikrokozmosz IV – VI. 

- Csurka M: bécsi mesterek könnyű zongoradarabjai 

- Chopin: Mazurkák 

- Chopin: Keringők 

- Czernyi – Bertini: Etűdök zongorára II.  

- Czernyi: A kézügyesség iskolája I –II.  

- Hacsaturján: Gyermek album 

- Haydn: Samtliche Klaviersonaten 

- Csurka M: Könnyű variációk zongorára 

- Mozart: 6 bécsi szonatína 

- Majkapar: Variációk 

- Scarlatti: Szonáták 

- Teőke M: Válogatott etűdök 

Editió Musica Budapest 

- Korai német zongoramuzsika 

- A francia barokk 

- A német későbarokk 

- A rokokó 

- Bach fiúk 

- Bécsi klasszikusok 

- Preromantika 

- Német romantikusok 

- Szláv romantikusok 

- Impresszionizmus 

Négykezesek 

- Chr Bach: Duetti 

- Brahms: Magyar táncok zongorára I – II 

- Aszalós: Csajkovszkij Wagner átiratok 

- Könnyű négykezesekCouperintől Mozartig 

- Meister für die Jugend 

- Mozart: Leichte Sonatinen für Klavier (Peters) 

 

 

 

Továbbképző „A” tagozat 

 

7 - 10. évfolyam 
évi 66 óra (heti 2 x 30 perc) 

 

Cél és feladat: 

- az előző években felhalmozott tudásanyagra építve és azt továbbfejlesztve 

bonyolultabb művek elsajátítása, 

- a zenei műveltség elmélyítése, a zenélési kedv ébrentartása, 

- a már megismert stílusokban egy-egy mű önálló megtanulása és megformálása 

fokozott igényességgel, 

- az évfolyam anyagának könnyebb anyag értelmes, folyamatos lapról játszása. 

 

Követelmény 
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Ismerje a növendék: 

- Hangszere múltját, irodalmát, hazai és külföldi előadóművészeit, 

- Kottában előforduló jelekés zenei műszavak pontos jelentését, speciális utasításait. 

 

Legyen képes  

- Technikai és zenei szempontból tudatos és önálló munkára, 

- Az előforduló játékmódok, billenésfajták alkalmazására, 

- Saját kézalkatának megfelelő újrend készítésére, 

- Zongorapedálok használatára, 

- Zongoraművek formálására, kifejező előadására 

 

Rendelkezzék 

- Olyan zenei műveltséggel, amely képessé teszi az értékes zene befogadására 

- Együttzenélés igényére. 

 

Beszámoló: 

- Félévi: ajánlott anyaga 2 különböző stílusú és karakterű darab előadása. 

- Év végi: ajánlott anyaga: 2 különböző stílusú mű. 

- Az egyik mű lehet négykezes. 

Felhasználható irodalom a továbbképző „A” tagozatán 

 

 

Etűdök 

Czerny: Etűdök op. 821, op. 849 

Czerny – Bertini: Etűdök II. 

Cramer: Válogatott tanulmányok 

  

7-8 évfolyam „A” 

Daquin: Kakukk 

Couperin: Válogatott darabok, Pieces de Clavecin 

Rameau: Gavotte und Variationen 

Lully: Kis darabok 

Zipoli: Preludie, Corrente, Sarabande, Gigue 

Paradisi: Allegro, A-dúr szonáta, D-dúr és F-dúr szonáta 

Scarlatti: Szonáták I-IV. 

Telemann: 12 fantázia 

J.S. Bach: Kétszólamú invenciók, Kis prelúdiumok és fúgák, 6 partita, Francia szvitek 

Handel: Auswalhl, suiten, Grobschmied-variációk 

Haydn: Roxelane-variációk, Arietta con variazioni, Esz-dúr, Rondo, D-dúr, Szonáták 

Cimarosa: Szonáták 

Mozart: Menuette D-dúr K. 355, Rondo D-dúr K. 485, Szonáták 

Cherubini: Sonate 

Schilling: B-dúr szonatina 

Beethoven: Hat bagatell op. 126, 6 variáció, 6 könnyű variáció, Sznatinák, „Für Elise”, 

Écossaises, 

                   Kontratáncok, Hét bagatell op. 33, 11 bagatell op. 119 

Weber: Leichte Meisterwerke für Klavier 

Clementi: Szonáták 

Schubert: Landler-ek, écossaiae-ek, kerengők, menüettek, Impromtus, Scherzo, Desz-dúr,  

     Allegretto, c-moll 
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Mendelssohn: Lieder ohne Worte, Hat gyermekdarab 

Schumann: Kinderszenen, Jugend Album, Bunte Blatter op. 99, Albumblatter op. 124, 

Románc,  

                   B-dúr 

Liszt: Etűdök, Consolations 

Chopin: 3 écossaises, Kontratánc, a-moll keringő Brown-Index 150, h-moll keringő, 

Mazurkák 

Kjui: Etüd Arabesk op. 39 no. 3, Préludes op. 63 no. 3 no. 19 

Smetana: Zongoradarabok 

Iljinszkij: Búgócsiga op. 19, Berceuse 

Muszorszkij: Scherzo, Kis darab op. 28 no. 1 

Csajkovszkij: Évszakok, Scherzo op. 40 no. 2 

Grieg: Norwegische Tanze, Halling 

Debussy: 2 Arabesque, Children s Corner, A kis néger 

Ravel: Menuet 

Reger: Scherzoso, Blatter und Blüten I-II. 

Dohnányi: Induló 

Bartók: Gyermekeknek I-IV., Mikrokozmosz III-IV., Tíz könnyű zongoradarab, Vázlatok, 

Tizennégy bagatell, Szonatina, Három rondó népi dallamokkal, Három csikmegyei népdal 

Kodály: Hét zongoradarab, Valsette, Gyermektáncok 

Ibert: A kis fehér csacsi, A bohókás lány 

Prokofjev: 10 zongoradarab op. 12, 4 zongoradarab op. 32 

Sosztakovics: 3 fantasztikus tánc 

Hacsaturján: Gyermekalbum 

Kabalevszkij: Prelűdök op.38, Szonatina, 12 könnyű variáció 

Kadosa: Népdalszonatina op. 23/d 

Weiner: 30 zongoradarab, Miniatűrök, Három magyar népi tánc, Parasztok III. Magyar népi 

muzsika 

Kurtág: Játékok II-III. 

Huszár: Csillagszóró 

 

 

9-10 évfolyam „A” 

Couperin-művek válogatva 

Rameau: Válogatott darabok 

Lully: Suite e-moll, Gvotte, d-moll 

Grzioli: Sonata 

Zipoli: Suite h-moll 

Scarlatti: Szonáták 

J.S. Bach: Kétszólamú invenciók, Háromszólamú invenciók, Francia szvitek, Fantázia, c-

moll,  

                Angol szvit, Partita, Wohltemperiertes Klavier, Négy duett 

Handel: Capriccio, G-dúr 

Haydn: D-dúr és G-dúr zongoraverseny, szonáták 

Mozart: d-moll fantázia K. 397, c-moll fantázia K. 475, Duport-variációk K. 573, Adagio, h-

moll  

             K. 540, rondo, D-dúr K. 485, Rondo, a-moll K. 511, Szonáták 

Beethoven: Hat bagatell op. 126, 6 variáció egy svájci népdalra, Hét bagatell op. 33, Rondo,  

                   C-dúr op. 51, Rondo, G-dúr op. 51, Variációk, Kontratáncok, Szonátál 

Hummel: Rondo 
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Schubert: Moments musicaux, Táncok, Szonáták 

Mendelssohn: 6 gyermekdarab 

Schumann: Fantasiestücke op. 12, Kinderszenen op. 15, Arabesque op. 18, Blumentück op. 

19,  

                  Novelletten op. 21, Drei Romanzen op. 28, 4 Klavierstücke op. 32, Waldszenen 

op. 82,  

                  Bunte Blatter op. 99 

Chopin: Écossaises, Keringők, Mazurkák, Prelűdök 

Chopin-Liszt: 6 litván dal 

Liszt: Consolations, Rossignol, Karácsonyfa, Etűdök 

Balakirev: Polka 

Brahms: Keringők 

Musszorszkíj: A patak 

Szkrjabin: Nocturne op. 5. 

Grieg művek: Lírikus darabok 

Debussy: Ballade, Danse Bohémienne, Valse romantique 

Ranel: Menüett, Pavane 

Reger: 12 Kleine Stücke op. 82 

Prokofjev: Öreganyó meséi op.31 Tovatűnő látomások,  

Hacsaturján: Tánc 

Dohnányi: Induló 

Bartók: Mikrokozmosz V – VI, Szonatina, Román népi táncok, Négy sirató ének,  

 15 magyar parasztdal, 4 sirató ének, Kolindák 

Kodály: 7 zongoradarab, 9 zongoradarab 

Weiner: Három magyar népi tánc, Magyar parasztdalok III – IV. 

Farkas F: Régi magyar táncok, 

 

Négy és hatkezes művek 

Bizet: Gyermekjátékok 

Beethoven: 3 induló, 15 Kleine Tanze 

Brahms: Magyar táncok 

Aszalós: A zongozázó gyermek – Csajkovszkij: Diótörő 

Debussy: Kis szvit 

Diabelli: Négykezes szonatínák 

Grieg: Peer Gynt szvit 

Kurtág átiratok 

Liszt: Der Welcher Wandert 

Mozart: Original Kompositionen für Klavier zu 4 Handen  

Szávai – Veszprémi: Muzsikáljunk együtt 

Ravel: 5 piéces enfantiens pour piano á 4 mains 

Kováts: Romantikus zongorazene 4 kézre 

Szávai-Veszprémi: Régi magyar négykezesek 

Schubert: Original Kompositionen für Klavier zu 4 Handen  

Thern: Magyar induló hat kézre 

Weber: Négykezesek op. 3, 10, 60 

Weiner: Rókatánc, Tündérek tánca 

 

Művek két zongorára, négy kézre 

Bartók: Mikrokozmosz II – 43, 44 

Clementi: B dúr szonáta 
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Debussy: Lindaraja 

Kurtág: Játékok IV.  

Mozart: D dúr szonáta K. 448 

Weiner: Változatok egy magyar népdalra 

 

 

 

 

Továbbképző B tagozat 
7 – 10. évfolyam 

évi 99 óra (heti 2 x 45 perc) 

 

Ezek a növendékek nem zenei jellegű tanulmányaik mellett szeretnék megőrizni a zenei 

pálya választásának lehetőségét. A rájuk vonatkozó követelményeket az szabja meg, hogy 

milyen felsőfokú képzésben kívánnak részt venni később. 

Akik felsőfokú zenei intézményben szeretnék tanulmányaikat tovább folytatni azoknak 

ajánlatos a szakközépiskola tanterve szerinti oktatás. 

 

Beszámoló: 

Félév végén: 3 különböző stílusú mű előadása kotta nélkül, 

Év végén: 4 különböző stílusú és hangulatú mű kotta nélkül. 

 

Felhasználható irodalom 

 J. S. Bach: Két és háromszólamú invenciók, Francia, angol szvitek, 4 duett, 16 koncert 

Scarlatti: Szonáták I – IV.  

Handel: Szvitek 

Haydn: Szonáták’/a, ’/b kötetek 

Clementi: Zongoradarabok 

Mozart: Bécsi szonáták, Variációk: I – II. 

Beethoven: Szonáták: I – III. kötet, Variációk, Bagatellek, Zongoradarabok 

Schubert: Szonáták I – III., Moments musicaux, Táncok I – III, 

Weber: Moment capriccioso B-dur, Rondó brillante Esz-dúr, Szonáták C-dúr, Asz-dúr. D-

moll. 

Mendelssohn: Leider ohne Worte, Etűdök, Caprices, Prelúdiumok és fúgák. 

Schumann: Intermezzi op 2, Novelletten op 21, 3 Romanzen op 28, 

Chopin: Zongoraművek 

Liszt: EBM összkiadás 

Brahms: KlavierwerkwiI– II. 

Grieg: Lírikus darabok, Humoreszkek 

Csajkovszkij: Évszakok, Zongoradarabok 

Rahmaninov: Études – Tableaux, Prelűdök,  

Fauré: Nocturnes 

Debussy: deux Arabesques, Prelűdök I II, Danse,  

Ravel: Szonatína, Pavane,, Jeu d’ eau 

Honegger: Sept piéces bréves 

Prokofjev: 10 darab op. 12, szonatína G-dúr, Tovatűnő látomások, szarkazmusok 

Hacsaturján: Toccata 

Sosztakovics: Prelúdiumok és fúgák, 24 prelúdium op 34. 

Kabalevszkíj: 24 prelűd op. 38 
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Magyar szerzők darabjai 

Dohnányi: Rabszódiák, Pastorale, Koncertetűdök 

Bartók: Gyermekeknek I – IV, Mikrokozmosz I -IV, 3 csíkmegyei népdal, 4 sirató, Román 

népi  

táncok, Szonatína, 9 kis zongoradarab, 2 román tánc, Vázlatok, Improvizációk, 

Allegro barbaro 

Kodály: 9 zongoradarab op. 3, 7 zongoradarab op. 11, Meditáció, Gyermektáncok, Valsette 

FarkasF: római hangjegyfüzet, 2 akvarell, 3 burleszk, 3 monogram, Nyári kirándulások 

Kadosa: 7 bagatell, 6 kis prelúdium, 5 vázlat, Epigrammák, 3 tristia op.38/b, 10 bagatell,  

   Tollrajzok, Kaleidoszkóp, Pillanatképek, Szonáták 

Bozay: Bagatelle, Variazioni op. 10, Medáliák 

Durkó Zs. Gyermekzene, Törpék és óriások, 3 rondó, A gömb története I – IV. 

PappL: 6 bagatell, Improvisatione, 3 rondó, 3 zongoradarab 

Borsody: Címkék 

Soproni: Jegyzetlapok I – IV kötet, 7 zongoradarab 

Sári J: 6 darab zongorára, Episodi, Pillanatképek, Imaginárius variációk 

Kocsár M. Improvizációk 

Orbán Gy: Suite zongozára, 

Balassa S: 5 testvér  

Szőnyi E: 5 prelűd, Tarka-barka gyűjtemény 

 

Etűdök, technikai gyakorlatok 

Czerny: 40 mindennapra való gyakorlat, A kézügyesség iskolája, A kézügyesség művészete, 

Cramer: Etűdök, Tanulmányok 

Hanon: Ujjgyakorlatok 

Clementi: Gradus ad Parnassum 

Moszkowski: Etűdök 

Dohnányi: A legfontosabb újgyakorlatok a biztos zongoratechnika elsajátítására 

Liszt: technikai tanulmányok. 
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3.7.4 FURULYA 
TANANYAG  

 
ALAPFOK „A” TAGOZAT 

 

1. évfolyam 

Évi 66 óra (heti 2X30 perc) 

 

Hangszeres és zenei ismeretek 

- a hangszer részei, összeállítása, 

- egész, fél, negyed, nyolcad ritmusértékek és szünetek, nyújtópont, szinkópa, éles 

ritmus, 

- a 2/4-es, 3/4-es, 4/4-es ütem, ütemsúlyok, 

- negyed felütés –csonka ütem, 

- a korona, a levegővétel jele, különböző ismétlőjelek, da capo, kötőjel, hangsúlyjel, 

módosítójelek, 

- a játékmód, és az artikuláció alapfogalmai, különböző hangindítások és hanglezárás 

nyelvvel, 

- a játszott anyagban előforduló tempó-és karakterjelzések, előadási utasítások, 

- a szerkezet és tagolás alapfogalmai, 

- tanévre javasolt hangkészlet (a hangnevek a szopránfurulya írott hangmagasságaira), 

- trilla fogások közül javasoltak a megtanult hangkészletből a csak a főfogásból könnyen 

játszható trillák, 

- a tanár által készített fogásábrák, illetve fogástáblázat használata. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

- a helyes légzéstechnika elsajátítása és állandó fejlesztése, 

- játék a hangszer fejével, 

- tapogató gyakorlatok, 

- helyes test-, hangszer- és kéztartás kialakítása, a bal hüvelykujj megfelelő helyzeteinek 

mielőbbi pontos begyakorlása, 

- a megadott hangterjedelmen belül lehetőleg tisztán intonált, lebegésmentes hang 

elérése, 

- játék a hangerővel (messa di voce), 

- hangképzés, különböző hosszúságú hangok képzése, 

- a hangindítások valamint hanglezárás a nyelvvel, 

- G-dúr skála in C legalább d1-a hangterjedelemben, tercekkel 

- már tanult egyszerű dallamok transzportálása az újonnan tanult hangok 

felhasználásával 

- a társas muzsikálás kezdetei, esetleg a tanár vagy zongorakísérő közreműködésével is. 

 

Minimális követelmény 

- a hangszer helyes összeállítása és ennek önálló ellenőrzése, 

- jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hüvelykujjtechnika, 

- a tanult hangkészlet és ritmusok biztonságos olvasása, valamint a hangkészlet 

fogásainak ismerete, 

- gyermekdalok, ritmikus népdalok és egyszerűbb táncdarabok értelmesen 

megszólaltatása. 
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Az év végi vizsga anyaga 

A tanterv igényihez igazodva. 

 

Felhasznált irodalom 

Anon.: Allamande (Z.7888) 

Ettem szőlőt…(Z. 2006) 

Haydn, J.. Arietta (Z. 8959) 

Lully, J. B.: Kis dal (Z: 8959) 

XVI. századi tánc (Allamande) (Z. 592) 

 

 

2. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2X30 perc) 

 

Hangszeres és zenei ismeretek 

- a fa- és rézfúvó hangszerek (külső megjelenés, megszólaltatási mód, hangmagasság, 

hangszint), 

- az eddig tanult hangkészlet bővítése a következő hangokkal: C1, f1, gisz1, b1, gisz2, 

b2, h2,(c3) in C, 

- segéd és trillafogások közül javasoltak a tanult hangkészletből, 

- a tü-rü, dü-rü artikulációk szerepe a furulya játékban, 

- tizenhatod, nyolcad szünet, nyújtott ritmus, nyolcad felütés, 

- a 3/8-os, 6/8-os ütem, ütemsúlyok; a ¾-es ütemek zárlatainál megjelenő hemiólák 

értelmezése, 

- a kotta kép alapján egyszerű szabad díszítések 

1. tercek kitöltése átmenőhangokkal, 

2. váltóhangos felaprózás, 

3. váltóhangos forgódíszítések. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

- az alapfunkciók (testtartás, légzéstechnika, kéztartás) állandó ellenőrzése, 

- tartott hangok gyakorlása minimális cresendo-decresendo-val, 

- a hangindítás és hangismétlés gyorsítása a nyelv lazaságának megőrzésével 

- a tü-dü, tü-rü, dü-rü artikulációk gyakorlása, alkalmazása, 

- a G-, C-, F- és D-dúr skálák in C, c1-c3 hangterjedelemben, tercekkel és lehetőleg 

hármashangzat-felbontásokkal, különböző artikulációkkal, 

- társas zenélés: furulya kísérettel, duók. 

 

 

Minimális követelmény 

- jól értelmezhető beintés a kamara partner felé, 

- jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hüvelykujjtechnika, 

- a tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete, 

- a tü-dü hangindítások zökkenőmentes, de megszólalásában határozottan 

megkülönböztethető alkalmazása, 

- dúr skálák gyakorlása, rövid lélegzetű etűdök, 

- egyszerűbb táncdarabok értelmes tagolt megszólaltatása a már megismert artikulációk 

és trillák alkalmazásával, kívülről is. 
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Az év végi vizsga  anyaga 

- skála: c-dúr in C, illetve F-dúr in F, lehetőleg   figurációkkal, kotta nélkül; 

- egy népdal, kotta nélkül; 

- egy etűd, 

- két különböző karakterű tánc tétel, kísérettel. 

 

A „B” tagozatra jelentkező tanulók vizsga anyaga 

- skála: G-dúr, melodikus e-moll in C, illetve C-dúr, melodikus amoll in F; 

figurációkkal, kotta nélkül, 

- Telemann: Fantázia 1.-Menüett G-dúrban in C, 

- Egy etűd, 

- Egy előadási darab kísérettel, kotta nélkül.. 

 

Felhasznált irodalom 

- Iskolák, etűdök, duók a Zeneműjegyzék, 

- Anon.: Allemande (Z. 4303) 

- Anon.: Angol tánc (Z 7888) 

- Anon.: Ballett (Z. 7888) 

- Anon.: Canarei (Z.7888) 

- Anon.: Cantió Polonika (Z.7888) 

- Anon.: Hajdútánc (Z.7888) 

- Anon.: Rondó (Z.7888) 

- Bach, J. S.: Menuett (Z.14090/118) 

- Bach. J. S.: Musette (Z.6311) 

- Handel, G. Fr.: Aria (Z.6927) 

- Handel, G. Fr.: Győzelmi dal (Z. 592) 

- Handel, G. Fr.: Menuett (Z.6311) 

- Hidas F.: Négy kis darab (Z.13846) 

- Hotteterre, J. M.: Cotillon (Z.14090/123) 

- Koreai népdal (Z.4303) 

- Mozart, L.: Vidám darab (Z.14090/57) 

- Pepusch, J. Chr.: Saradande (Allergro) (Z.14071) 

- Praetorius, M.: Falusi tánc (Z.14090/92) 

- Rameau, J. Ph.: Rigaudon (Z.1722) 

- Schubert, Fr.: Écossaise (Z.7888) 

- Sugár R.: Bölcsődal. 

 

 

3. évfolyam 

évi  óra (heti 2X30 perc) 

 

Hangszeres és zenei ismeretek 

- a furulya család tagjai és hangterjedelmük, 

- az eddig tanult hangkészlet bővítése a következő hangokkal: cisz1, disz1, c3, d3-in C. 

- a fogások számozással történő jelölése, 

- a játszott anyaghoz kapcsolódó trilla-és egyéb segédfogások, 

- pontozott nyolcad és szünetjel, tizenhatod-szünet, többütemes szünetek jelölése, kis 

éles ritmus, nyolcadtriola, egyszerűbb átkötések, 

- Alla breve, 2/2-es, 968-os, 12/8-os ütemek, ütemsúlyok. A 3/4-es ütemek zárlatainál 

megjelenő hemiólák, 
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- Enharmónia, 

- a játszott anyagban előforduló táncok jellegzetességei, 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

- a tü, dü, rü, artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások állandó 

gyakorlása, 

- hanglezárás a száj kinyitásával, 

- hosszabb zenei gondolatok egy levegővel játszása, szopránfurulyán, 

- az altfurulya használatának gyakorlása, 

- a „rekesz”-légzés és támasz állandó ellenőrzése a kétféle hangolású hangszer 

levegőszükségletének figyelembevételével, 

- kézfunkciók fokozott ellenőrzése a kétféle hangolású hangszer bevezetésekor, 

- az abc-s névvel való helyes, nem transzponáló gondolkodás ellenőrzése különböző 

módszerekkel, 

- társas zenélés: furulya kísérettel, duók, triók. 

 

Minimális követelmény 

- jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hanglezárás, hüvelykujjtechnika, 

- a tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete, 

- egyszerűbb szabad díszítések a kotta kép alapján, 

- társas zenélésnél hangolás tanári segítséggel, 

- parlando népdalok és egyszerű tánctételek értelmesen tagolt megszólaltatása, a már 

megismert artikulációk és trillák alkalmazásával, hangsorok, mérsékelt tempójú 

rövidebb etűdök. 

 

Az év végi vizsga anyaga 

- skála: D-dúr in C, (illetve G-dúr in F), figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta 

nélkül; 

- egy etűd, 

- két különböző karakterű előadási darab,trillákkal, kísérettel. 

 

Felhasználható irodalom 

Iskolák, etűdök, duók a Zeneműjegyzék című fejezetben találhatóak. 

 

Szopránfurulyára 

- Anon.: „Bonny Sweet Robin” (Z.7888) 

- Anon.: Két angol tánc (Z.6106) 

- Anon.: Lassú tánc (Z. 7888) 

- Anon.: Pavane (Z.7888) 

- Bach, J. S.:Menuett (Z.14090/142) 

- Bach, J. S.: Menuett (Z.2750) 

- Bach, J. S.: Polonaise (Z.14090/130) 

- Corelli, A.: op.5/8 a-moll szonáta III. tétel 

- Corrette, M.: Menuett (Z. 113) 

- Gluck, Chr. W.: Balettzene (Z.14090/157) 

- Mozart, W. A.: Cavatine (Z. 14090/131) 

- Pepusch, J. Chr.: Branle (Z.14090) 

- Purcell, H.: Bourrée (Z.6106) 
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Altfurulyára 

- Anon.: Erdéyi fejedelem tánca (Z.14095) 

- Attaignant, P.: Tourdion (Z.14095) 

- Bartók B.: Gyermekdal (Z.14095) 

- Schubert, Fr.: Valse noble (Z. 14095) 

- Susato, T.: Allemande (Z.12045/1., 5,) 

- Susato, T.: Ronde (Z.12045/15) 

- Susato, T.: Ronde (Z.14095) 

 

 

4. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2X30 perc) 

 

Hangszeres és zenei ismeretek 

- a játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások, 

- 3/2-es ütem, nehezebb átkötések, 

- a hangmagasság és az artikulációs magánhangzók összefüggéseinek tudatosítása 

(magas regiszter: tü, középső: tö, alsó: ta, mély hangok: da), 

- egyszerűbb szabad díszítések a tanár útmutatásai alapján, 

- a játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások, 

- a játszott anyagban előforduló táncok jellegzetességei. 

 

 A hangszerkezelés fejlesztése 

- a t, d, r, artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások állandó gyakorlása, 

- Staccato-játék nyelvzárással, 

- In C: F-, D-, B-, A-dúr és melodikus (vagy összhangzatos) d-, a-moll skélák c1-d3 

hangterjedelemben (esetleg cisz3  is), tercekkel, hármashangzat-felbontásokkal, az 

eddig tanult artikulációkkal, 

- az f1-alapú altfurulya használatának gyakorlása, 

- kézfunkciók (különösen a bal hüvelykujj) fokozott ellenőrzése az altfurulya 

bevezetésekor, 

- az abc-s névvel való helyes, nem transzponáló gondolkodás ellenőrzése különböző 

módszerekkel, 

- lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, szopránfurulyán 

- társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió. 

 

Minimális követelmény 

- a t-r, d-r, összetett hangindítások gördülékeny alkalmazása a tanár útmutatása alapján, 

- altfurulya használata, 

- melodikus (vagy összhangzatos) moll hangsorok gyakorlása, 

- a fogástáblázat önálló használata, 

- a tanuló alkalmazzon minimális dinamikát a zenei motívumok és kisebb zenei 

egységek megformálására, a tanár útmutatásai alapján, legyen képes változó 

nyomáserősségű levegővezetésre, 

 

Az év végi vizsga anyaga 

- skála: melodikus (vagy összhangzatos) d-moll in C, (illetve g-moll in F), 

- egy etűd, 

- két szonátatétel trillákkal, kísérettel. 
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Felhasználható irodalom 

Iskolák, etűdök, duók a Zeneműjegyzék című fejezetben található. 

 

Szopránfurulyára 

- Bach, J. S.: Menuett I. (Z.4303) 

- Couperin, Fr.: Gavotte (Z.6927) 

- Fesch, W. de: G-dúr szonáta III., IV. tétel 

- Franck, M.. Intrada (Z.7888) 

- Loeillet, J. B:: C-dúr szonáta III-IV. tétel (szopránkiadásából 3/1) 

- Pepusch, J. Chr.: d-moll szonáta III-IV. tétel (6 szopránszonáta/4.) 

- Telemann, G. Ph.: G-dúr Partita VI. aria (Tempo di Minuet) (Z.14071) 

- Telemann, G. Ph.: Menuett (Z.13100) 

- Vivaldi, A.: Largo (Z.14090/167) 

 

Altfurulyára 

- Handel, G. Fr.: F-dúr szonáta III., IV. tétel 

- Lavigne, Ph. De: Gaiment (Z. 13100) 

- Loeillet, J. B. John. Op.3/2 d-moll szonáta III., IV, tétel 

- Teleman, G. Ph.: F-dúr szonáta II., I. tétel 

- Vivaldi, A.. F-dúr szonáta RV52 

 

 

5. évfolyam 

évi  66 óra (heti 2X30 perc) 

 

Hangszeres és zenei ismeretek 

- a játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédforrások, 

- egész értéknél hosszabb hangok és szünetjeleik, tizenhatodtriolák, 

- a trilla táblázat alkalmazása, 

- egyszerűbb trillák forgódíszítéssel, jelzetlen kötelező díszítések szükségképpeni 

felismerése, 

- bonyolultabb szabad díszítések a kotta kép alapján, 

- a moduláció fogalma, egyszerű hangnemi kitérések felismerése a tanár 

segítségével, 

- inégel játék fogalma, szerepe a furulya játékban, 

- a  játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások, 

új tánctípusok jellegzetességei, 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

- gyakorlás szoprán- és altfurulyán is, 

- a t, d, r, artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások állandó gyakorlása, 

- a (t-) t-r-t-r-t artikuláció (inégal) bevezetése és gyakorlása, 

- hangsorok gyakorlása lehetőleg altfurulyán, 

- in F: Esz-, D-dúr és melodikus (vagy összhangzatos) g-, d-,a- és e-moll skálák f1-g3 

hangterjedelemben, tercekkel, hármashangzat-felbontásokkal, az eddig tanult 

artikulációkkal, 

- az előző évben tanult skálák tempójának fokozása, 

- hosszabb zenei gondolatok egy levegővel való játéka altfurulyán, 

- lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, 

- társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes. 
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Minimális követelmény 

- az egyszerűbb hangnemekhez tartozó fontosabb trillák ismerete, 

- modern, paránytrilla, előkék alkalmazása. 

 

Az év végi vizsga anyaga 

- skála: D-dúr in F (illetve A-dúr in C), figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta 

nélkül; 

- egy etűd, 

- két szonáta-vagy szvittétel trillákkal és egyszerűbb ékesítésekkel, kísérettel. 

 

Felhasznált irodalom 

Iskolák, etűdök, duók a Zeneműjegyzék című fejezetben találhatók. 

 

Szopránfurulyára 

Anon.. „ Watkins Ale” (Z.7888) 

Bach, J. S.: Bourrée I.,II.h-moll (Z.14071) 

Corelli, A.: op. 5/8 a-moll szonáta I.,IV. tétel 

Corelli, A.: Sarabande (Z. 7888) 

d’ Hervelois, L. de Caix: La Tubeuf (Z.14071) 

Loeillet, J. B.: e-moll szonáta I.,II. tétel op. 3/7 

Loeillet, J. B.: F-dúr szonáta (szopránkiadásból 3/2) 

Pepusch, J. Chr.: G-dúr „altszonáták” 6/3. szoprán 

Telemann, G. Ph.: II. G-dúr Partita-tételek 

 

Altfurulyára 

Handel, G. Fr.: g-moll szonáta III.,IV.tétel 

Lavigne, Ph. De: Rondeau-Tamourin I.,II. (Z:13100) 

Marcello, B.: B-dúr szonáta op. 2/7 III.,IV.,V. tétel 

Marcello, B.: d-moll szonáta op. 2/2 

Pepusch, J. Chr.: B-dúr „altszonáták” 6/6. szopránon: tételek 

Telemann, G. Ph.: F-dúr szonáta II., I. tétel 

 

 

6. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2X30 perc) 

 

Hangszeres és zenei ismeretek 

- a furulya története és különböző stíluskorszakokban betöltött szerepe, 

- a népi furulya és a furulya (blockflöte) közti különbség., 

- a játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások, 

- harminckettedek, pontozott tizenhatodok és szünetjeleik; kettős nyújtópont, 

- az inégal játék alkalmazásának szabályai, 

- a kromatika fogalma, 

- az akusztikus intonáció, 

- a játszott anyagban előforduló tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások, 

- a szonáta felépítése, variációs formák, rondó 

- F-alapú furulyaszólamok egyéb lejegyzési formái a kamaraegyüttes igénye szerint. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 
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- A t, d, r, artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a (t-) t-r-t-r-t 

inégal játék állandó gyakorlása, 

- Hangsorok gyakorlása altfurulyán, 

- In F: D-dúr, melodikus (vagy összhangzatos) d-,a-,e-,c-moll skálk f1-g3 

hangterjedelemben, tercekkel, hármashangzat-felbontásokkal, az eddig tanult 

artikulációkkal, 

- az előző években tanult skálák tempójának fokozása, 

- kromatikus skála, 

- lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon szoprán-és altfurulyán, 

- társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták. 

 

Minimális követelmény 

- a t, d, r, artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások önálló megválasztása 

a játszandó anyagnak megfelelően, 

- a trillatáblázat önálló használata, 

- egyszerűbb trillák forgódíszítéssel, 

- bonyolultabb szabad díszítések a kottakép alapján, 

- a tanuló alkalmazzon önállóan minimális belső dinamikát zenei motívumok és kisebb 

zenei egységek megformálására. 

 

Az év végi vizsga anyaga 

- skála: melodikus (vagy összhangzatos) e-moll in F, (illetve H-moll in C) figurációkkal 

(tercek, hármashangzat),kotta nélkül; 

- egy etűd, 

- két szonáta- vagy szvittétel, trillákkal és egyéb egyszerűbb ékesítésekkel illetve 

dallami díszítésekkel, kísérettel. 

 

Felhasználható irodalom 

Iskolák, etűdök, duók a Zeneműjegyzék című fejezettben találhatók. 

 

Szopránfurulyára 

Bach, J. S.: Gavotte, bourrée D-dúr (Z.14071) 

Fesch, W.: G-dúr szonáta I.,II. tétel 

Handel, G. Fr.:Menuett (Z.7888) 

Loeillet, J. B:: h-moll szonáta op. 3/10 

Telemann, G. PH.: I. B-dúr Partita-tételek 

 

Altfurulyára 

- Bellinzani, P. B.: C-dúr szonáta op. 3/3 

- Handel, G. Fr.: C-dúr szonáta III.,IV. tétel 

- Telemann, G. Ph.: Andante (Z.14095) 

- Telemann, G. Ph.: B-dúr szonáta III., IV. tétel  

- Veracini, fr. M.. g-dúr szonáta I., II. tétel (12/2) 
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TOVÁBBKÉPZŐ „A” TAGOZAT 

 

7. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2X30 perc) 

 

Hangszeres és zenei ismeretek 

- a magos hangok fogásai kromatikusan a3-ig-in F, 

- a játszott anyagokhoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások, 

- T-l, d-l artikulációk szerepe a furulya játékban, 

- nehezebb trillák forgódíszítéssel, kettős ékesítések 

- a vibrato szerepe a zenében; vibrato, mint a barokk díszítés eszköze, 

- az ujjvibrato és a rekeszvibrato fogalma, 

- az ujjvibrato „fogásai” 

- a játszott anyagban előforduló új tempó-és karakterjelzések, előadási utasítások 

- versenymű, fantázia 

- F-alapú furulyaszólamok egyéb lejegyzési formái, 

- Az előző évben tanultaktól függöen basszuskulcsban olvasás, vagy altszólamok 

violinkulcsban oktávval lejjebb írva = kórusnotáció, 

- a fa hangszerek tisztítása, karbantartása. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

- a t, d, r, artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a (t-) t-r-t-

r-t inégal játék állandó gyakorlása, 

- a t-l d-l összetett hangindítások bevezetése és gyakorlása, 

- hangsorok gyakorlása altfurulyán, 

- in F: Asz-dúr, melodikus (vagy összhangzatos) a-,e-, c-moll  skálák, kibővített 

hangterjedelemben a3-ig (lehetőleg fisz3 is), tercekkel, hármashangzat-felbontásokkal, 

az eddig tanult artikulációkkal, 

- az előzőévben tanult skálák tempójának fokozása, 

- a kromatikus és a két egészhangú skála, 

- különböző vibratók állandó gyakorlása, alkalmazása 

- az oktávon kívüli hangközök- a pontos nyomáskülönbség-változtatás –gyakorlása, a 

szájüregmódosítás, valamint a nyelvmunka összehangolásával, tenuto és legato, 

- lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, 

- társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták. 

 

Minimális követelmény 

- zárlati hemiolák önálló felismerése, 

- önálló hangolás, 

- az artikulációs magánhangzók tudatos, önálló alkalmazása a hangmagasság 

függvényében, 

- hosszabb lélegzetű etűdök technikailag pontos magoldása, 

 

Az év végi vizsga anyaga 

- skála: melodikus 8vagy összhangzatos)  c-moll in F, figurációkkal, (tercek, 

hármashangzat), kotta nélkül 

- egy etűd, 

- két különböző katakterű előadási darab, vagy egy tételpár, nagyobb lélegzetű 

művek/tételek esetében egy mű/tétel is elég lehet. 
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Felhasználható irodalom 

Válogatás a „B” tagozat évfolyamainak anyagából a növendékek érdeklődésének és 

tudásszintjének megfelelően. 

 

 

8. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2X30 perc) 

 

Hangszeres és zenei ismeretek 

- a játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások, 

- a tanult ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó rendszerezése, 

- népzenei díszítések a furulyán, 

- egyszerű szabad díszítések önállóan, 

- a túlpontozás, mint zenei elem, 

- jellegzetes basszusfordulatok, sorzárlatok felismerése a tanár segítségével, 

- a játszott agyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások 

- a barokk szvit tételei; ouverture (francia, olasz), allemande, courante, sarabande, gigue; 

menuett, gavotte, bourrée 

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

- a tanult artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a (t-) t-r-t-r-

t inégal játék állandó gyakorlása, 

- az oktávon túli hangközök – pontos nyomáskülönbség- változtatások – gyakorlása, a 

szájüregmódósítás, valamint a nyelvmunka összehangolásával, tenuto és legato 

- hangsorok gyakorlása altfurulyán, 

- az előző években tanult skálák tempójának fokozása, 

- a kromatikus és a két egészhangú skála, 

- különböző vibatók állandó gyakorlása, alkalmazása, 

- lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, a feltételezhető 

kamaraegyüttesben alkalmazott hangszeren, 

- társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták. 

 

Minimális követelmény 

- a magos hangok fogásainak ismeret kromatikusan a3-ig in F, 

- a t-d, t-r, d-r artikulációk egységes tempójú alkalmazási képessége, 

- inégel játék gördülékeny alkalmazása a tanár útmutatásai alapján, 

- jelzetlen kötelező díszítések önálló alkalmazása, 

- barokk szonáták élményszerű előadása, a tanult zenei kifejezőeszközök 

felhasználásával. 

 

Az év végi vizsga anyaga 

- skála. A-dúr in F, figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül, 

- egy etűd, 

- két különböző karakterű előadási darab, vagy egy tétel; nagyobb lélegzetű 

művek/tételek esetén egy mű/tétel . 

 

Felhasználható irodalom 

Válogatás a „B” tagozat évfolyamainak anyagából a növendékek érdeklődésének és 

tudásszintjének megfelelően. 
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9. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2X30 perc) 

 

Hangszeres és zenei ismeretek 

- a játszott anyaghoz kapcsolódó trillla- és egyéb segédfogások, 

- új ritmikai elemek megértése az eddig tanultak alapján, 

- a francia barokk jellegzetes ékesítései, 

- a t-r-l-r összetett hangindítás szerepe a furulyajátékban, 

- a hangindítások tempójának fokozását szolgálóartikulációk, 

- összetett ornamensek, 

- a játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások, 

- hagyományos lejegyzésű XX. századi zenével kapcsolatos tudnivalók. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

- az eddig tanult artikulációk és a belőlük alkotott hangindítások, valamint a (t-) t-r-t-r-t 

inégel játék állandó gyakorlása, 

- a t-r-l-r-összetett hangindítás bevezetése és gyakorlása, 

- a t-k- t-k, d-g d-g „duplanyelves” hangindítások gyakorlása, hármas elrendezésben is: 

t-k k-t-k, 

- hangsorok gyakorlása altfurulyán, 

- az előző években tanult skálák tempójának fokozása, 

- a kromatikus és a két egészhangú skála, 

- különböző vibratók gyakorlása, hajlékony, változatos alkalmazása (tempó, amplitúdó) 

- lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, 

- társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták. 

  

Minimális követelmény 

- a (t-) t-r-t-r-t inégal játék önálló alkalmazása, 

- nehezebb trillák forgódíszítéssel, 

- kettős ékesítések problémamentes alkalmazása, 

- ujjvibrato. 

 

Az év végi vizsga anyaga 

- skála: E-dúr in F, figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül, 

- egy etűd, 

- két különböző karakterű előadási darab, vagy egy tételpár, nagyobb lélegzetű 

művek/tételek esetében egy mű/tétel . 

 

Felhasználható irodalom 

Válogatás a „B” tagozat évfolyamainak anyagából a növendékek érdeklődésének és 

tudásszintjének megfelelően. 
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10. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2X30 perc) 

 

 

Hangszeres és zenei ismeretek 

- a játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások, 

- a hangterjedelem bövítése esetleg c4-ig (in F), 

- a barokk „duplanyelv”, a di-dll di-dll, 

- XX. századi furulyazene moder lejegyzésű kottaképének értelmezése, 

- modern lejejegyzésű XX. századi furulyazene kifejezőeszközei, 

- a játszott anyagban előforduló új tempó-és karakterjelzések, előadási utasítások 

- a fa hangszerek „block”-jának tisztítása. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

- a tanult artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, a (t-) t-r-t-r-t inégal 

játék, valamint a „duplanyelves hangindítások állandó gyakorlása, 

- próbálkozás a di-dll di-dll barokk duplanyelvvel, 

- hangsorok gyakorlása altfurulyán, 

- a kromatikus és a két egészhangú skála, 

- a XX. századi furulyazene különleges megszólaltatási módjának hangeffektusainak 

gyakorlása, 

- lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, a feltételezhető 

kamaraegyüttesben alkalmazott hangszeren, 

- társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták. 

 

Minimális követelmény 

- a t-k t-k, d-g d-g „duplanyelves” hangindítások alkalmazása, 

- egyszerűbb szabad díszítések önálló alkalmazása, 

- összetett ornamensek, 

- at előző évben tanult artikulációk stílusos alkalmazása. 

 

Az év végi vizsga anyaga 

- skála: melodikus (vagy összhangzatos) b-moll in F, figurációkkal (tercek, 

hármashangzat), kotta nélkül 

- egy etűd, 

- két különböző karakterű előadási darab, vagy egy tételpár, nagyobb lélegzetű 

művek/tételek esetében egy mű/tétel is elég 

 

Felhasználható irodalom 

Válogatás a „B” tagozat évfolyamainak anyagából a növendékek érdeklődésének és 

tudásszintjének megfelelően 
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ALAPFOK „B” TAGOZAT 

 

„B” tagozatos oktatásra irányítható az a növendék, aki az átlagot meghaladó zenei 

tehetséggel és hangszeres adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklődése és szorgalma 

alkalmassá teszi arra, hogy megfeleljen a „B” tagozatos oktatás minőségben és 

mennyiségben magasabb követelményeinek. A növendék legkorábban az „A” tagozat 2. 

évfolyam elvégzése után és minimum 10 éves kortól (általános iskola 5. évfolyam, vagy 8 

osztályos gimnázium 1. évfolyam) kerülhetnek „B” tagozatra. Az átirányítás lehetőleg 

elismert szakember jelenlétében vagy ajánlása alapján, szakmai bizottság előtt történjen. 

 

4. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2X45 perc) 

 

Hangszeres és zenei ismeretek 

- a furulyacsalád tagjai és hangterjedelműk, 

- az eddig tanult hangkészlet bővítése a következő hangokkal: cisz1, disz1, c3, d3-in C., 

- a fogások számozással történő jelölése, 

- a játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és segédfogások, 

- pontozott nyolcad és szünetjel, tizenhatod-szünet, többütemes szünetek jelölése, kis 

nyújtott és kis éles ritmus, nyolcadtriola, egyszerűbb átkötések, 

- alla breve, 2/2-es, 9/8-os, 4/8-os ütemek, ütemsúlyok, a 3/4 –es ütemek zárlatainál 

megjelenő hemiolák, 

- a hangmagasság és az artikulációs magánhangzók összefüggéseinek tudatosítása 

(magas regiszter: tü, középső: tö, alsó: ta, mély hangok: da), 

- könnyebb ékítések a trillákon kívül: mordent, paránytrilla, előkék, Enharmónia, 

- a játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások 

- a játszott anyagban előforduló táncok jellegzetességei (pl. pavane, allemande, chorea, 

menüett stb.), 

- megfelelő kézméret és előmenetel esetén az f1 alapú altfurulya  bevezetése, fogásai és 

olvasása hangzó magasságban. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

- a t, d, r artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások állandó gyakorlása, 

- hanglezárás a száj kinyitásával, 

- In F: C-, F-, G-, B-, D-dúr és melodikús a-, d-, e-, g-, h-moll skálák f1-g3 

hangterjedelemben, tercekkel, hármashangzat- és domináns négyeshangzat-

felbontásokkal, az eddig tanult artikulációkkal, 

- az előző évben tanult skálák tempójának fokozása, 

- hosszabb zenei gondolatok egy levegőre játszása, szopránfurulyán, 

- az altfurulya használatának gyakorlása,  

- a „rekesz”- légzés és támasz állandó ellenőrzése a kétféle hangzású hangszer 

levegőszükségletének figyelembevételével, 

- kézfunkciók fokozott ellenőrzése a kétféle hangolású hangszer bevezetésekor, 

- az abc-s névvel valóhelyes, nem transzponáló gondolkodás ellenőrzése különböző 

módszerekkel, 

- társas zenélés: furulya kísérettel, duók, triók. 

 

Minimális követelmény 

- jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hanglezárás, biztos hüvelykujjtechnika, 

- a  tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete, 
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- a t-r és d-r összetett hangindítások gördülékeny alkalmazása a tanár útmutatása 

alapján, 

- melodikus moll hangsorok gyakorlása, 

- társas zenélésnél hangolás tanári segítséggel, 

- a tanuló alkalmazzon minimális dinamikát, zenei motívumok és kisebb zenei egységek 

megformálására, a tanár  útmutatásai alapján, legyen képes változó nyomáserősségű 

levegőztetésre, 

- egyszerűbb szabad díszítések a kottakép alapján. 

 

Az év végi vizsga anyaga 

- skála: G-dúr, melodikus e-moll in F (D-dúr, h-moll in C), tercekkel, hármashangzat- és 

domináns négyeshangzat-felbontásokkal, kotta nélkül, 

- egy etűd, 

- két különböző karakterű előadási darab/tétel, trillákkal, kísérettel. 

 

Felhasználható irodalom 

Iskolák, etűdök, duók a Zeneműjegyzék című fejezetben találhatók. 

Szopránfurulyára 

Anon.: „Bonny Sweet Robin” (Z.7888) 

Anon.: Lassú tánc (Z.7888) 

Anon.: Pavane (Z.7888) 

Bach, J. S.: Menuett (Z.14090/142) 

Bach, J. S.: Menuett (Z.2750) 

Bach, J. S.: Menuett I. (Z.4303) 

Bach, J. S.: Polonaise (Z.14090/130) 

Corelli, A.: op. 5/8 a-moll szonáta III., II. tétel 

Corette, M.: Menuett (Z.113) 

Couperin, Fr.: Gavotte (Z.6927) 

Fesch, W. de: G-dúr szonáta II., IV. téetl 

Gluk, Chr. W.: Balettzene (Z.8959) 

Mozart, W. A.:Cavatine (Z.14090/131) 

Pepusch, J. Chr.: C-dúr szonáta (6 szopránszonáta/1.) 

Praetoris, M. Branle (Z.14090Telemann, G. Ph.: Menuett (Z.13100) 

Vivaldi, A.: Largo (Z:14090/167) 

 

Altfurulyára 

Handel, G. Fr.: F-dúr szonáta III. IV. tétel 

Loeillet, J. B. John: op. 3/2 d-moll szonáta III., IV. tétel 

Somis, G. B.: Allegro (Z.14095) 

Telemann, G. Ph.: f-dúr szonáta II., I. tétel 

Vivaldi, A.: F-dúr szonáta RV 52 

 

4.évfolyam 

Évi 66 óra (heti 2X45 perc) 

 

Hangszeres és zenei ismeretek 

- a játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások,3/2-es ütem, nehezebb 

átkötések 

- a trilla táblázat használata, 

- egyszerűbb trillák forgódíszítéssel, 
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- jelzetlen kötelező díszítések szükségességének felismerése, egyszerűbb szabad 

díszítések a tanár útmutatásának szempontjai, 

- a játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások 

- a játszott anyagban előforduló táncok jellegzetességei, 

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

- a t, d, r, artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások állandó gyakorlása, 

staccatók nyevzárással, 

- az altfurulya használatának gyakorlása, 

- in F: F-, G-, B-, D-, Esz-, A-dúr, melodikus d-, e-, g-, h-, c-, fisz-moll skálák f1-g3 

hangterjedelemben, tercekkel, hármashangzat- és domináns négyeshangzat-

felbontásokkal, az eddig tanult artikulációkkal, 

- az előző években tanult skálák tempójának fokozása, 

- a „rekesz”-légzés és támasz állandó ellenőrzése az altfurulya   megnövekedett         

levegő szükségletének figyelembevételével, 

- kézfunkciók fokozott ellenőrzése az altfurulya bevezetésekor, 

- az abc-s névvel való helyes, nem transzponáló gondolkodás ellenőrzése különböző 

módszerekkel, 

- lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, szopránfurulyán, 

- társas zenélés: furulya kísérettel, duók, triók. 

 

Minimális követelmény 

az egyszerűbb hangnemekhez tartozó trillák ismerete, 

mordent, paránytrilla, előkék alkalmazása, 

altfurulya használata, 

a fogás táblázat önálló használata. 

 

Az év végi vizsga anyaga 

- skálák. D-dúr, melodikus h-moll in F (A-dúr, fisz-moll in C), tercekkel, 

hármashangzat- és domináns négyeshangza t- felbontásokkal, kotta nélkül 

- két etűd, 

- két szonáta egyszerű ékesítésekkel és dallami díszítésekkel, kísérettel. 

 

Felhasználható irodalom 

Iskolák, etűdök, duók a Zeneműjegyzék című fejezetben találhatók. 

Szopránfurulyára 

Anon.: „Watkins Ale” (Z.7888) 

Bach, J. S.: Bourrée I., II. h-moll (Z.14071) 

Corelli, A.: op. 5/8 a-moll szonáta I., IV. tétel 

Corelli, A.: Sarabande (Z.7888) 

Loeillet, J. B.: C-dúr szonáta (szopránkiadásból 3/1) 

Loeillet, J. B.: op. 3/7 e-moll szonáta I., II. tétel 

Pepusch, J. Chr.: d-moll szonáta III.-IV. tétel (6 szopránszonáta/1.) 

Pepusch, J. Chr.: G-dúr „altszonáták” 6/3., szoprán 

Telemann, G. Ph.: G-dúr Partita- tételek 

Altfurulyára 

Handek, G. Fr.: g-moll szonáta III., IV. tétel 

Lavigne, Ph. De: Gaiment (Z.13100) 

Marcello, B.: op. „62 d-moll szonáta 

Telemann, G. Ph.: F-dúr szonáta II., I. tétel Vivaldi, A.: sarabanda RV 27 IIi: tétel (Z.14130) 
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5.évfolyam 

évi 66 óra (heti 2X45 perc) 

 

Hangszeres és zenei ismeretek 

- a játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások, 

- egész értéknél hosszabb hangok és szünetjeleik, tizenhatod-triólák 

-  bonyolult szabad díszítések a kottakép alapján, 

- inégal játék fogalma, a moduláció fogalma, egyszerű hangmeni kitérések felismerése a 

tanár segítségével, 

- a szonáta felépítése, variációs formák, az anyagban megjelenő új tánctípusok, 

- a játszott anyagban előforduló új tempó- és karaktrjelzések, előadási utasítások 

- altszólamok olvasása violinkucsban, oktávval feljebb. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

- gyakorlás szoprán és altfurulyán is, 

- a t, d, r, artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások állandó gyakorlása, 

- a (t-) t-r-t-r-t-artikuláció 8inégal) bevezetése és gyakorlása, 

- hangsorok gyakorlása altfurulyán, 

- in F: B-, D-, Esz-, A-, Asz-, E-dúr, melodikus g-, h-, c-, fisz-, f-, cisz –moll skálák f1-

g3 hangterjedelemben, tercekkel, hármashangzat- és domináns négyeshangzat-

felbontásokkal az addig tanult artikulációkkal,  

- hosszabb zenei gondolatok egy levegővel való játéka altfurulyán, 

- lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, szoprán- és 

altfurulyán, 

- társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes. 

 

Minimális követelmény 

- a t, d, r artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások önálló megválasztása, 

befejezése a játszandó anyagnak megfelelően, 

- a trillatáblázat önálló használata, 

- egyszerűbb trillák forgódíszítéssel, 

- minimális belső dinamika önálló alkalmazása a zenei motívumok és kisebb zenei 

egységek megformálása. 

 

Az év végi vizsga anyaga 

- skála: A-dúr, melodikus fisz-móll in F (E-dúr, cisz-moll in C), tercekkel, 

hármashangzat- és domináns négyeshangzat—felbontásokkal, kotta nélkül, 

- két etűd, 

- két szonáta- vagy szvittétel egyszerűbb ékesítésekkel és dallami díszítésekkel, 

kísérettel. 

 

Felhasználható irodalom 

Iskolák, etűdök, duók a Zeneműjegyzék című fejezetben találhatók. 

 

Szopránfurulyára 

Bach. J. S.: Gavotte, Bourrée D-dúr (Z.14071) 

d’ Hervelois, L. de Caix. La tubeuf (Z.14071) 

Handel, G. fr.: Menuett (Z.7888) 

Loeillet, J. B.: h-moll szonáta op. 3/10 
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Telemann, G. Ph.: II. G-dúr szonáta I., II. tétel (12/2) 

 

Altfurulyára 

Handel, G. Fs. De.. C-dúr szonáta III., IV. tétel 

Lavigne, Ph. De: Rondeau-Tambourin I.II. (Z.13100) 

Marcello, B.: op. 2/7 B-dúr szonáta 

Pepusch, J. Chr.: B-dúr „altszonáták”6/6 

Telemann, G. Ph.: B-dúr szonáta III., IV. tétel 

Veracini, Fr. M.: G-dúr szonáta I., II. téetl (12/2) 

Viváldi, A.: d-moll szonáta RV 36 I.,III. tétel (Z.14130) 

 

 

 

6. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2X45 perc) 

 

Hangszeres és zenei ismeretek 

- a furulya története és különböző stíluskorszakokban betöltött szerepe, 

- a népi furulya (blockflöte) közti különbség, 

- a magas hangok fogásai kromatikusan a3-ig-in F, 

- a játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások, 

- t-l d-l artikulációk szerepe a furulyajátékban, 

- harminckettedek, pontozott tizenhatodok és a szünetjeleik, kettős nyújtópont, 

- nehezebb trillák forgódíszítéssel, kettős ékesítések, 

- az inégal játék alkalmazásának szabályai,  

- a kromatika fogalma, 

- az akusztika intonáció, 

- jellegzetes basszusfordulatok, sorzárlatok felismerése a tanár segítségével, 

- a játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, 

- versenymű, fantázia. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

- gyakorlás szoprán és altfurulyán is, 

- a t, d, r artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a (t-) t-r-t-r-

t inégal játék állandó gyakorlása, 

- a t-l d-l összetett hangindítások bevezetése, gyakorlása, 

- a t-l d-l összetett hangindítások bevezetése, gyakorlása, 

- hangsorok gyakorlása az altfurulyán: in F: Esz-, A-, Asz-, E--, Desz-, H-dúr, 

melodikus c-, fisz-, f-, Cisz-, b-, gisz-moll skálák f1-g3 hangterjedelemben, tercekkel, 

hármashangzat- és domináns négyeshangzat-felbontásokkal, az eddig tanult 

artikulációkkal 

- az előző évben tanult skálák tempójának fokozása, 

- kromatikus skála, 

- az oktávon túli hangközök – pontos nyomáskülönbség – változtatás gyakorlása, a 

szájüregmódosítás, valamint a nyelvmunka összehangolásával, tenuto és lagato, 

- lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, szoprán és 

altfurulyán, 

- társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáta. 
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Minimális követelmény 

- zárlati hemiolák önálló felismerése, 

- önálló hangolás, 

- hosszabb lélegzetű etűdök technikailag pontos megoldása, 

- barokk szonáták élményszerű előadása, a tanult zenei kifejezők felhasználásával, 

- altfurulya szólamok olvasása kórusjegyzésben, 

- bonyolult szabad díszítések játéka a kottakép alapján. 

 

Az év végi vizsga anyaga 

Ha a növendék felvételi vizsgát tett: 

- skála: E-dúr, melodikus cisz-moll in F (H-dúr, gisz-moll in C), tercekkel, 

hármashangzat- és domináns négyeshangzat-felbontásokkal, kotta nélkül, 

- bármi a felvételi vizsga után tanult anyagból ( a tanár belátása szerint9 

Ha a növendék nem tett felvételi vizsgát. 

- skála: E-dúr, melodikus cisz-moll in F (H-dúr, gisz-moll in C), tercekkel, 

hármashangzat- és domináns négyeshangzat-felbontásokkal, kotta nélkül 

- egy etűd, 

- egy teljes szonáta. 

 

Felhasználható irodalom 

Iskolák, etűdök, duók a Zeneműjegyzék című fejezetben találhatók. 

 

Szopránfurulyára 

Anon.: Greensleeves to a Gound 

Bach, J. S.: Menuett h-moll (Z.13100) 

Fesch, W.: G-dúr szonáta I., II. tétel 

Frescobaldi, G.: canzone-La Bernardina (Z.13533) 

Telemann, G. Ph.: I. B-dúr Partita-tételek 

 

Altfurulyára 

Bellinzani, P. B.: op. 3/3 C-dúr szonáta 

Handel, G. Fr.: a-moll szonáta III., IV. tétel 

Marcello, B.: op 2/4 e-moll szonáta I., II. tétel 

Telemann, G. Ph.: „kis C-dúr szonáta I., II. tétel 

Telemann, G. Ph.: Andante (Z.14095) 

Veracini, Fr. M.: a-moll szonáta (12/6) 

Vivaldi, A.: g-moll op. 13/6 II., IV. tétel 

 

 

 

 

 

TOVÁBBKÉPZŐ „B” TAGOZAT 

 

7. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2X45 perc) 

 

Hangszeres és zenei ismeretek 

- a játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások, 

- szextola, kvintola, 
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- a túlpontozás, mint zenei elem, 

- a francia barokk jellegzetes ékesítései, 

- összetett ornamensek, 

- bonyolultabb szabad díszítések a tanár útmutatásai alapján, 

- a vibrato szerepe a zenében, vibrato, mint a barokk díszítés eszköze, 

- ujjvibrato és rekeszvibrato, az ujjvibrato „fogásai”, 

- a játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások 

- a barokk szvit tételei; ouverture (francia, olasz), allemande, 

- courante, sarabande, gigue, menüett, gavotte, bourrée 

- a fa hangszerek tisztítása, karbantartása. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

- gyakorlás szoprán- és altfurulyán, 

- a t, d, r, l artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a (t-) t-r-t-

r-t inégal játék állandó gyakorlása, 

- hangsorok gyakorlása altfurulyán, 

- dúr és melodikus moll skálák 5#, 5 b előjegyzésig (in F), kibővített hangterjedelemben 

a3-ig (fisz3 is), tercekkel, hármashangzat- és domináns négyeshangzat-felbontásokkal, 

az eddig tanult artikulációkkal, 

- a skálák tempójának fokozása, 

- a kromatikus és a két egészhangú skála, 

- az oktávon kívüli hangközök- a pontos nyomáskülönbség-változtatás-gyakorlása, a 

szájüregmódosítás, valamint a nyelvmunka összehangolásával, tenuto és legato, 

- különböző vibratók állandó gyakorlása, alkalmazása 

- lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, 

- társas zenélés furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáta. 

 

Minimális követelmény 

- a magas hangok fogásainak ismerete kromatikusan a3 –ig in F, 

- az artikulációs magánhangzók tudatos , önálló alkalmazása a hangmagasság 

függvényében, 

- a t-d, t-r, d-r artikulációk könnyed alkalmazása tizenhatodokban is, 

- inégal jéték gördülékeny alkalmazása a tanár útmutatásai alapján, 

- jelzetlen kötelező díszítések önálló alkalmazása, nehezebb trillák forgódíszítéssel, 

- kettős ékesítések problémamentes alkalmazása, hosszabb hangok akusztikus 

intonálása, 

- basszuskulcsban olvasás. 

 

Az év végi vizsga anyaga 

- skála: H-dúr, melodikus gisz-moll in F (Fisz-dúr, disz-moll in C), tercekkel, 

hármasshangzat- és domináns négyeshangzat-felbontásokkal, kotta nélkül, 

- két etűd, 

- egy versenymű két tétele, vagy egy egyéb, lehetőleg teljes ciklikus mű. 

 

Felhasználható irodalom 

(Etűdök, elméleti művek és előadási darabok) 

Bach, J. S.: Duettek (japán kiadás) 

Baston, J.: 6 Koncert (részben szoprán) 

Bononcini, G: Szólok 

Eyck, J. van: Der Fluyten Lust-hof I-III. 
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Handel, G. Fr.: B-dúr szonáta 

Handel, G. Fr.: g-moll szonáta 

Kölz, E. M.: Essercizi per il flauto dolce 

Locke, M.: Szvitek (szopránra vagy tenorra) 

Loeillet, J. B. de Gant: 12 szonáta op. 1 

Loeillet, J. B. John. 12 szonáta op. 3. 

Mönkemeyer, h.. Das Spiel auf der babblockflöte 

Marcello, B.: 12 szonáta 

Predules from The Divizion Flute (1706) 

Quantz, J. J.- Nagy Frigyes: 100 Tagliche Übungen für Flöte (szopr) 

Telemann, G. Ph.: 6 partita (szoprán) 

Telemann, G. Ph.: B-dúr szonáta 

Telemann, G. Ph.: Duók 

Telemann, G. Ph.: F-dúr szonáta 

Telemann, G. Ph.: (kis) f-moll szonáta (TWV 41:f 2) 

Valentine, R.: 12 szonáta op. 2 

Vivaldi, A. .. F-dúr koncert op. 10 no. 5 

Vivaldi, A. .. a-moll koncert RV 108 (+2 hegedű+bc) 

Vivaldi, A. .. C-dúr koncert RT 533 (2 furulyás) 

 

 

8. évfolyam 

Évi 66 óra (heti 2X45 perc) 

 

Hangszeres és zenei ismeretek 

- a harmadik oktáv további hangjai kromatikusan c4-ig (in F), 

- a játszott anyaghoz tartozó trilla- és egyéb segédfogások, 

- a tanult ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó rendszerezése, 

- a t-r-l-r összetett hangindítás szerepe a furulyajátékban, 

- népzenei díszítések a furulyán, egyszerű szabad díszítések a önállóan, 

- herz, a félhang századolása (cent) a hangológép használata, a korabeli hangolások, 

- a játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadói utasítások 

- a különböző barokk szonátatípusok tételeinek jellegzetességei 

- basszuskulcsban olvasás C- (tenor-) furulyán. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

- gyakorlás C- és F-alapú furulyán is, 

- az eddig tanult artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a (t-

) t-r-t-r-t inégal játék állandó gyakorlása, 

- a t-r-l-r összetett hangindítása bevezetése, gyakorlása, a hangsorok gyakorlása 

altfurulyán, 

- dúr és melodikus moll skálák 6#, 6 b előjegyzésig (in F) kibővített hangterjedelemben 

a3-ig (fisz3 is ), tercekkel, hármashangzat- és domináns négyeshangzat-felbontásokkal, 

az eddig tanult artikulációkkal, a skálák tempójának fokozása, 

- különböző vibratók állandó gyakorlása, alkalmazása, 

- lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, 

- társa zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáta. 

 

Minimális követelmény 

- az előző években tanult artikulációk stílusos alkalmazása, 
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- a (t-) t-r-t-r-t inégel játék önálló alkalmazása, 

- kantilénák játéka a törésmentesen, 

- összetett ornamensek, 

- ujjvibrato, rekeszvibrato 

- tájékozódás egyszerűbb polifon zenében, 

- a barokk szvit tételeinek ismerete. 

 

Az év végi vizsga anyaga 

- skála: kromatikus és egészhangú skálák kotta nélkül, 

- két etűd, 

- egy versenymű két tétele, vagy egy egyéb, lehetőleg teljes ciklikus mű. 

 

Felhasználható irodalom 

(Etűdök, elméleti művek és előadási darabok) 

Bach, J. S.: Gordonka szvit BWV 1006-1012 

Bach, J. S.: Duettek (japán kiadás) 

Barthel, R.: Tonleiterstudien für Fortgeshrittene 

Bitti, M.: 4 szonáta 

Börner, H.: Flötenkalaidoskop (szopránra is) 

Brüggen, Fr.: 5 etűd 

Colette, J.: 12 melodikus gyakorlat 

Corelli, A.: Szonáta op. 6 

Division Flute (1706) 

Eyck, J. van: Der Fluyten Lust-hof I-III. 

Fesch, W.: 6 szonáta op. 6 

Handel, G. Fr.: a-moll szonáta 

Handel, G. Fr.: F-dúr szonáta 

Házikottatár: Skálagyakorlatok altfurulyára 

Heberle, A.: Sonate Brillante 

Hottetere, J.: C-dúr duó 

Klement, M.: Skola hry na altovou flétnu II. 

Linde, H. M.: Neuzeitliche Übungsstücke für dei A… 

Mancini, Fr.: 12 szonáta 

Parcham, A.: Solo für Blokflöte und continuo G-dur 

Pepusch, J. Chr.: 6 szonáta (alt) 

Philidor, A.D.: 2 szvit (B-dúr, F-dúr) d-moll szonáta 

Veracini, Fr. M.: 12 szonáta 

Vivaldi, A. RV. 103. g-moll koncert (+oboa+fagott) 

Vivaldi, A. RV. 427. D-dúr koncert (szoprán) 

 

 

9. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2X45 perc) 

 

Hangszeres és zenei ismeretek 

- piano- és fortefogások, 

- a játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások, 

- új ritmikai elemek megértése az eddig tanultak alapján, 

- a hangindítások tempójának fokozását szolgáló artikulációk, 

- improvizáció „ ground” basszusra, 
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- a játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások, 

- hagyományos lejegyzésű XX. századi zenével kapcsolatos tudnivalók, 

- C-kulcsos kották és régies lejegyzések (augmentált, ütemvonal nélküli) olvasása. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

- gyakorlás C- és F-alapú furulyán is, 

- az eddig tanult artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a (t-

) t-r-t-r-t- inégal játék állandó gyakorlása, 

- a t-k t-k, d-g d-g „duplanyelves” hangindítások gyakorlása, hármas elrendezésben is t-

k-t k-t-k, 

- hangsorok gyakorlása altfurulyán, 

-  a dúr és moll skálák ismétlése kibővített hangterjedelemben a3-ig (vagy tovább c4-ig, 

fisz3 is), tercekkel, hármashangzat- és domináns négyeshangzat-felbontásokkal, az 

eddig tanult artikulációkkal, 

- a skálák tempójának fokozása, a kromatikus és a két egészhangú skála, 

- különböző vibratók állandó fejlesztése, alkalmazás 

- lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon,  

- társas zenélés, furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáta. 

 

Minimális követelmény 

- valamennyi tanult hangindítás egységes tempójú alkalmazási képessége, stílusos 

használata, 

- ujjvibrato és rekeszvibrato differenciált alkalmazása, 

- ritkán előforduló enharmóniák intonálásának ismerete, 

- tájékozódás bonyolult polifon zenében. 

 

Az év végi vizsga anyaga 

- skálák: b-s dúrok kibővített hangterjedelemben (maximum c4-ig), tercekkel, 

hármashangzat- és domináns négyeshangzat-felbontásokkal, kotta nélkül 

- egy etűd, 

- egy korabarokk vagy XX. századi mű/tétel 

- egy versenymű két tétel. 

 

Felhasználható irodalom 

(Etűdök, elméleti művek és előadási darabok) 

Babell, W.. 12 szonáta op. 1 

Bach, J. S.: Gordonka szvitek BWV 1007-1012 

Bach, J. S.: F-dúr  (fuvolára írt) szonáta BWV 1031 

Bach, J. S.: B-dúr (vagy C-)dúr (2 fuvolára írt) triószonáta BWV 1039 

Barsanti, Fr.: 6 szonáta 

Bigaglia, D.: a-moll szonáta 

Boeke, k.: The complete articulat/ Part 2 

Castello, D.: Sonata príma (szopránra vagy tenorra) 

Dieupart, ch..6 szvit 

Dowland, J.: The King of Denmarks Galliard+variációk 

Eyck, J. van: Der Fluyten Lust-hof I-III. 

Feltkamp, J. H.: 12 Etudes vor Sopran-Blockfluit (szopránra) 

Handel, G. Fr.: C-dúr szonát 

Handel, G. Fr.: d-moll szvit (duó) 

Hotteterre, J.: 4 szvit op. 5 / F-dúr, d-moll 
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Krahmer, E.: Variációk op. 24 

Linde, H. M.: Der Kunst des blockflötenspiels 

Ortiz, D.: Ricercari 

Philidor, P.:V. g-molll a una (szoprán) 

Sammartini, G.. f-dúr koncert 

Staeps, H. U.: Methodische Übungen… 

Staeps, H. U.: Das Taglische Pensum 

Telemann, G. Ph.: a-moll fantázia 

Telemann, G. Ph.: B-dúr szonáta obligát csembalóval 

Telemann, G. Ph.: (nagy) C-dúr szonáta (TWV 41:C5) 

Telemann, G. Ph.: C-dúr fantázia 

Telemann, G. Ph.: d-moll szonáta  

Telemann, G. Ph.: Duószonáta 

Telemann, G. Ph.: g-moll fantázia 

Ulsamer, J.: Mittelalterliche Spielmanntanze aus Itali. 

Valentine, R.: 6 szonáta op. 5 (a szerző díszítéseivel) 

Veilhan, J.-c.: La flute a bec baroque 

Vivaldi, A.: g-moll szonáta 

Vivaldi, A.: F-dúr koncert op. 10 no. 1 

Vivaldi, A.:  D-dúr koncert op.10 no. 3 

Vivaldi, A.: G-dúr koncert op. 10 no. 4 

Vivaldi, A.: a-moll koncert RV 440 

Winterfeld. L. H.:  40 Studien für Altblokflöte 

Winterfeld. L. H.:  Technische studien für Altblockflöte 

 

 

10. évfolyam 

 évi 66 óra (heti 2X45 perc) 

 

Hangszeres és zenei ismeretek 

- a játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások, 

- különbféle fogásrendszerek ( reneszánsz, angol,barokk), a barokk „duplanyelv” a d-dll 

di-dll, 

- a játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások 

- XX. századi furulyazene modern lejegyzésű kottaképének értelmezése,  

- akkord hangok, üveghangok, elidegenített hangok, bevezetés a modern zene világába, 

- a fa hangszerek „block”-jának tisztítása. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

- gyakorlás C - és F-alapú furulyán is, 

- valamennyi eddig tanult artikuláció és a belőlük alkotott összetett hangindítások, a (t-) 

t-r-t-r-t inégál játék, valamint a t-k t-k, d-g d-g „duplanyelves” hangindítások állandó 

gyakorlása, hármas elrendezésben is, 

- próbálkozás a di-dll di-dll barokk duplanyelvvel, 

- hangsorok gyakorlása altfurulyán, 

- az összes dúr és melodikus moll skála, egyéni figurációkkal, legalább a3-ig (vagy 

tovább c4-ig, fisz3 is), 

- a kromatikus és a két egészhangú skála, a3-ig (vagy tovább c4-ig), 

- a technikai elemek továbbfejlesztése a virtuozitás irányába, 

- a különböző vibratók tudatos és változatos alkalmazása, 
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- a XX. századi furulyazene különleges megszólaltatási módjának, hangeffektusainak 

gyakorlása, 

- lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, 

- társas zenélés. Furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták. 

 

Minimális követelmény 

- világosan megkülönböztethető forte és piano játék, pianó és forte fogások önálló 

alkalmazása, 

- a t-k t-k, d-g d-g „duplanyelves” hangindítások használata, hármas elrendezésben is, 

- egyszerűbb szabad díszítések önállóan. 

 

Az év végi vizsga anyaga 

Ha a növendék felvételi vizsgát tett: 

- bármi a felvételi vizsga után tanult anyagból (a tanár betanítása szerint) 

Ha a növendék nem tett felvételi vizsgát: 

- skálák: b-s mollok kibővített hangterjedelemben (maximum c4-ig), tercekkel, 

hármashangzat- és domináns négyeshangzatfelbontásokkal, kotta nélkül; 

- egy etűd, 

- egy korabarokk vagy XX. századi mű/tétel, 

- egy versenymű két tétele. 

A növendék utolsó vizsgáját helyettesítheti bármilyen nyilvános szereplés 

(búcsúhangverseny) is. 

 

Felhasználható irodalom 

(Etűdök, elméleti művek és előadási darabok) 

Babell, W.: 12 szonáta op. 2 (a szerző díszítéseivel) (szoprán) 

Bach, J. S.: Gordonka szvitek BWV 1007-1012 (tételek nehézség szerint) 

Bach, J. S.: C-dúr (fuvolára írt)  szonáta BWV 1032 

Bach, J. S.: F- (vagy G-) dúr (fuvolára írt) szonáta BWV 1035 

Baur, Jürg.: Pezzi Uccelli 

Boeke, K.: The complete articulat/Part 1. 

Boeke, K.: Three exercises for alto rekorder 

Braun, G.: 8 Spielstücke (szoprán9 

Bremer, W. A.: 12 Voordrachts-etudes 

Bresgen, C.: sonatine (szprán) 

Castello, D.: Sonata seconda (szoprán vagy tenorra) 

Castrucci, P.: d-mol sznáta (a szerző díszítéseivel) op. 1/10 

Castrucci, P.: F-dúr szonáta (a szerző díszítéseivel) op. 1/5 

Castrucci, P.: C-dúr szonáta (a szerző díszítéseivel) op. 1/6 

Chemin-Petit, H.: Sonata in D 

Chemin-Petit, H.: Sonata in F 

Corelli, A.: Szonáták 1-6. op. 5 (részben korabeli díszítésekkel) 

D’ Hervelois, De Caix: G-dúr szvit (szoprán) 

Daniel, L.: Základy Techniky I. …. 

Eyck, J. van: Der Fluyten Lust-hof I-III. 

Fontana, G. B.: 6 szonáta (szoprán) 

Heyl, M.: Sonatine 

Hotteterre, j.: 4 szvit op. 5 

Keuning, H. P.: 6 inventies (szoprán is) 

Linde, H. M.: Fantasien und Scherzi 



 

 426 

Linde, H. M.: Music for a Brird 

Linde, H. M.: Musica notturna 

Linde, H. M.: Sonatine francaise (szoporán) 

Poser, H.: Sonatine op. 3 1 I., II.,III. (szoporán) 

Poser, H.: Sieben Bagatellen 

 

ÚTMUTATÁSOK 

 

A hangszerválasztásról 

Kezdő se használjon rossz furulyát: a nehezen megszólaló, hamis, csúnya hangok ugyancsak 

elkedvetlenítők. A valóban jó furulya hangja szebb a műanyagénál. Még a legdrágább, 

márkás (főleg japán) műanyag hangszer is olcsóbb a gyenge minőségű fánál; így a 

természetes anyagok iránti vonzalmunk ellenére is kezdőnek a  (lehetőleg ívelt 

szélcsatornájú) barokk (angol) fogású, legjobb minőségű műanyag furulyát ajánljuk. Soha ne 

erőltessük a nagyobb hangszerek használatát. (Kezdőknek sokszor a szopránfurulya is nagy) 

 

A hangszerek ápolásáról 

Ösztönözzük növendékeiket arra, hogy hangszerüket óvják a sérülésektől és kívánjuk meg, 

hogy azt mindig tokban szállítsák. Tanítsuk meg őket hangszerük tisztítására, az új 

hangszerek kezelésére és a fa hangszerek befúvására. A szélcsatornában lecsapódó 

nedvesség- főleg műanyag furulyáknál-néha fátyolossá teszi a hangot, „eldugul” a hangszer. 

Ilyenkor keresztbe tett mutatóujjal takarjuk le a síp téglalap alakú ablakát és határozott, de 

kis léglökésekkel fújjuk ki a szélcsatornából a páracseppeket. A hangszer rendszeres 

használata során e kellemetlenség egyre ritkában jelentkezik. A furulya fejének játék előtti 

átmelegítése vagy a szélcsatorna ún. antikondenz folyadékkal való kezelése is sokat segíthet. 

A műanyag hangszerek tisztítását  langyos szappanos vízzel végezhetjük. Ügyeljünk az 

illesztések jó tömítésére, súrlódásmentes csúszására: használjunk nem avasodó, nem száradó 

zsiradékot. Az új fafurulyákat naponta csak negyedórányit használjuk, s fokozatosan 

emeljük a terhelést. Eleinte kerüljük a nagyon magas hangok megszólaltatását. A 

hangszereket a befúvás időszakában ne kezeljük antikondenz folyadékkal. A hangszereket 

játék után érdemes kitörölni. A fa hangszerek időnként esedékes olajozását és a szélcsatorna 

tisztítását bízzuk tapasztalt furulyásra. A hangszereket ne tároljuk hermetikusan záródó 

tokban, mert a játék közben lecsapódó pára nem tud elpárologni belőlük. 

 

A helyes testtartásról 
Testtartásnál ügyeljünk a teljes kiegyensúlyozottságra és a szabad légzést biztosító 

lazaságra, mely nélkül-főleg a mély hangokhoz szükséges-kicsi, de egyenletes nyomás 

létrehozhatatlan. A helyes testtartás állva: kis terpesz, hajszálnyit a lábujjak felé helyezett 

testsúllyal. (A jobb láb kerülhet előrébb pár centiméterrel, hogy az előrébb lévő jobb kéz alá 

kerülhessen.) A helyes testtartás ülve: a szék szélén foglaljunk helyet (soha ne dőljünk a 

háttámlának), biztosan támaszkodjunk a talpunkon is. Akár ülünk, akár állunk, keressük azt 

az érzést, hogy deréktól lefelé nehezek, deréktól fölfelé (kezeinket is beleértve) szabadok 

vagyunk. Ne szorítsuk le a könyökünket, engedjük a hangokat a mellkasunkban rezonálni. 

Mindig a hangszert emeljük az ajkunkhoz, ne fejükkel menjünk a hangszer után. A 

furulyának olyan szögben kell állnia, hogy amennyiben felül lévő ujjainkkal elengedjük a 

hangszert, az épphogy ne tudjon lecsúszni. (kb. 45-50’) Túl magasra emelt hangszernél a 

levegő egyenesen szalad a szélcsatornába, ami durvább hangot és magasabb intonációt 

eredményez. Ellenkező esetben, lógó hangszernél a légzés enyhén gátolt, az ujjak mozgása 

merevebb lesz a rájuk háruló nagyobb tartó szerep miatt. 
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A helyes szájtartásról 

A furulya csőrét ne vegyük túl mélyen szájunkba, a fogak semmiképp ne érjenek a 

hangszerhez. A fogak közé vett furulya csúf, kemény hangot produkál. Legjobb, ha a csőr 

pereme az ajkak száraz és nedves részének határára esik.  

 

Ajkaink puhák legyenek kivált a felső, jól tömítsenek, s a befúvónyílást ne árnyékolják; 

rugalmas, érzékeny kontaktust teremtsenek a hangszerrel. A száj esetében is a fesztelen 

állapot követendő: ne csücsörítsünk, ne húzzuk be sarkait, ne fordítsuk be peremét. 

 

A helyes kéztartásról 

Az ujjak biztosan, ám lazán nyugodjanak a lyukakon. A hüvelyk és mutatóujj elnyújtott „c”-

betűt képezzen, görcs nélkül. A többi ujj ne legyen se túl egyenes, se túl görbe. Érezzük a 

hangszer súlyát. A jó kéztartás alakra, sőt érzetben is az elengedett, kilazított állapotot 

formázza. Az ujjaknak a hangszer tengelyével lehetőleg derékszöget kell bezárniuk, játék 

közbeni elmozdulások merőleges irányú és minél kisebb legyen. A hanglyukakat lehetőleg 

az ujjbegyeknek a köröm irányába eső részével takarjuk. A jobb kéz hüvelykujjának helye a 

mutató- és középső ujj közti résszel átellenben van. A jobb kisujj minden olyan esetben, 

amikor a jobb kéz többi ujja nem, vagy csak részben vesz részt a játékban, rendszeresen a 7. 

és 8. lyuk közötti (gyűrűn) pihenhet. Kizárólag az alsó ajkakon, a jobb hüvelykujjal és a jobb 

kéz kisujjával „támasztva” meg kell tudni tartani a furulyát. A jobb kisujjnak ez a „pihenő” 

helyzete: 

- biztosítja a stabil hangszertartást az egyébként csak egy-két ujjat érintő fogásoknál és 

fogáskombinációknál, (pl. h2-cisz2 trilla-in C) 

- segít a jobb kéz ujjainak biztos visszatalálását, 

- általában jótékonyan kizárja a jobb kéz ujjainak túl magas billenését. 

 

A jobb hüvelykujj elcsúszása ellen használhatunk különböző méretben kapható 

ujjtámaszokat, gumigyűrűt vagy sebtapaszcsík felragasztást. Esetenként a bal kisujj is 

betölthet a bal kezet elmozdulás ellen biztosító, valamint a hangszertartást stabilizáló 

szerepet. Ez alatt átmenetileg a bal kisujj is hozzáérhet a hangszerhez. Mindig ügyeljünk 

arra, hogy a „támasztó” ujj ne befolyásolja a megszólaló hang intonációját és ne zavarja a 

hangszertechnikát, ne merevítse a többi ujjat (inkább emeljük fel sűrűbben). Különös 

figyelmet kell fordítani a bal hüvelykujj mozgásának beállítására. A mozgás 

megtervezésénél a három pozíció: zárt, a nyitott és a részben nyitott pozíciót kell 

tekintenünk, mert a magas hangok intonációja illetve megszólaltatásuk biztonsága 

szempontjából ez a legkényesebb. 

 

A helyes légzés 

A furulya játék során alkalmazott légzéstechnika alapjaiban megegyezik a többi fúvós 

hangszernél használatos légzésmóddal, de tőlük eltérően a furulyajáték során a kilégzés 

kisebb erőkifejtést, de annál nagyobb odafigyelést igényel. A légzést alapvetően a 

rekeszizom indítja és szabályozza, de fokozott figyelmet kell fordítani a bordák oldalirányú 

elmozdulására. Sem furulyázáskor, sem légző gyakorlat közben ne húzzuk fel vállainkat; ne 

töltsük túl magunkat, kerüljük az izmok túlfeszítését. A belégzés mindig gyorsan és 

zajtalanul történjen. A hangos levegővétel a levegő útjának leszűkítéséről árulkodik. 

Ügyeljünk a gazdaságos légzésre, ne vegyünk több levegőt, mint amennyi a következő frázis 

eljátszásához szükséges. Vigyázzunk, hogy közvetlenül levegő vétel után ne fújunk a 

szükségesnél erőseben a hangszerbe, A hangszerbe fújt levegő mélyről jöjjön, jól 

megtámasztott, ám bőséges és könnyed legyen. Ne törjön meg a fogakon vagy a furulya 

csőrén. Adjuk át magunkat a szép hang gyönyörének. 
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A kottákról 

Válogatásunknál gondoljunk rá, hogy a furulya szón kívül blockflöte, (schnabelflöte), 

recorder, flauto dolce, (flauto becco), flute douce is furulyát jelentenek. Szintén furulyaféle 

hangszer volt a csákány (czakan) 

 

Fogástáblázatok 

Kezdő gyerekeknek készítsünk olyan fogástáblázatot, melyben egyedül is ki tud igazodni. A 

hangszeres tanulmányok kezdetén kerüljük a bonyolultabb segéd-és trillafogásokat 

tartalmazó táblázatok használatát. Ha olyan kottát használunk tanításunk során, mely más 

fogásrendszerű furulyára készült, valamilyen formában takarjuk ki vagy húzzuk ki vagy 

húzzuk át ceruzával a félrevezető fogásokat vagy táblázatot. 

 

Kottaolvasás 

A furulyások nem traszponálva olvasnak. Az új alaphangú hangszerek kézbevételénél 

tanításánál érdemes rendszeresen ellenőrizni és gyakoroltatni az abc-s névvel való olvasást 

és gondolkodást. Az egyéni értékítélet kialakítását segíti a sok „félblatt” játék. A szinte 

korlátlan számban rendelkezésünkre álló szonáta sorozat egy-egy kötetét a magasabb 

évfolyamos növendék félkészre tanulva játssza végig, majd a számára legszimpatikusabbat 

gyakorolja. 

 

Ujjgyakorlatok 
Gyakorlásuk célja az ujjak egymástól való függetlenítése és az ujjmozgásoknak a nyelv 

munkájával való szinkronba hozatala. Az ujjak mindig a lehető legkisebb mértékben 

mozduljanak, mivel csak ez teszi lehetővé a későbbi gyors játékot. 

 

Skálák, etűdök 

A furulyatanítás gyakorlatában a skála és etűdjáték még nem jelent meg kellő súllyal. 

Minden hangszeres órának legyen része az általános hang-és játéktechnikai-képzés; a 

hangsorok és gyakorlatok kidolgozása, mint ahogy azokat a többi zeneiskolai hangszernél 

mindenkinél természetesnek tekinti. 

A hangsorok gyakorlása során felmerülő követelmények: 

- tisztaság, 

- egyenletesség, 

- különböző artikulációk, kötésváltozatok elsajátítása, 

- a hangindítás változatainak, különbözőhosszúságú hangok játszásának tudatos 

szétválasztása. 

 

Népzene 

Az előképző és első évfolyamos furulyás növendékek tananyagának fontos részét képezi a 

magyar népzene. Magyar népdaloknál, különösen a szabadon előadhatóaknál, tanítsuk meg a 

szöveget is. 

 

Előadási darabok 

Ismertessük meg növendékeinkkel a furulya felépítését és a történetét, melynek során 

feltétlenül emeljük ki ennek a hangszernek a barokk korban betöltött szerepét. Fontos, hogy 

a tanuló ismerje az általa játszott darabok pontos címét, szerzőjét, hangnemét és stílusát. 

Vegyük mindig figyelembe a furulya autentikus hangszerkörnyezetét. 
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3.7.5 FUVOLA 
 

TANANYAG 

 

HANGSZERES ELŐKÉPZŐ 

 

1-2. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc) 

 

 

Az általános iskola második évfolyamos tanulóinak nagy része alkalmas a fuvolatanulás 

megkezdésére a fizikai adottságok figyelembe vételével. A tanár feladata a megfelelő 

hangszer kiválasztása. A hangszeres előkészítő évfolyam a képességek kibontakoztatását, a 

készségek felmérését szolgálja kísérleti jelleggel. Tanév végén a szaktanár az 

iskolavezetésével egyetértésben dönt a növendék tovább tanulásáról. 

 

Ismeretek  

- rövid ismertetés a fafúvós hangszerekről, 

- a törzshangok olvadása d2-a2-ig, 

- a negyed, nyolcad, fél, pontozott fél és egész értékek valamint az ezeknek megfelelő 

szünetjelek ismerete, 

- a 2/4, ¾, 4/4-es ütemek, 

- a szerkezet, a tagolás alapfogalmai: ismétlőjel, korona, záróvonal, a levegővétel jele, 

motívum, periódus, prima, volta, seconda volta, 

- gyermek és népdalok szöveg szerinti értelmezése, szöveg tudása, 

- az improvizáció készség lehetőségeinek kihasználása a játék örömének fokozására. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

- különböző légzés gyakorlatok (fekve, állva, ülve,) a helyes légzéstechnika kialakítása 

érdekében, 

- be- és kilégzés gyakoroltatása nyugodt tempóban, 

- a test- és kéztartás ismertetése és lépésről-lépésre való megvalósítása a gyakorlatban, 

- a fokozatosan növekedő hangkészleten belül lehetőleg jól képzett, tisztán intonált hang 

elérésére törekedjünk, 

- a játékmód és az artikuláció alapfogalmai: nyelv nélküli (rekesz9 hangindítás 

(huhogás), később nyelvvel kombinálva, rövid és hosszú hangok (tenuto, staccato, 

legato), 

- a táras muzsikálás kezdetei, a  tanár – esetleg, mint zongorakísérő – 

közreműködésével, 

- a helyes gyakorlás és memorizálás módjai, 

- a hallás útján történő önkontroll fejlesztésének megalapozása. 

 

Minimális követelmény 

- kétféle ritmusértéket tartalmazó gyermekdal (népek dalai) eljátszása, 

- a 2/4, 4/4-es ütem pontos ritmikai ismerete, 

- a törzshangok biztonságos olvasása és azok fogásai, 

 

Felhasználható irodalom  

Bántai – Sipos: Fuvola ABC 

Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I. 
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Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat 

Kodály Zoltán: Ötfokú zene I. 

Béres János: Furulyaiskola I. 

Lőrincz-Paragi: Furulya ABC 

Czidra László: Furulyamuzsika kezdő számára 

Spiel  und Spa### mit der Blockflöte I. 

Querflöte-lernen mit SpaB von Horst Papp Zeichnungen von Bernhard Kocch 

 

 

ALAPFOK ÉS TOVÁBBKÉPZŐ „A” TAGOZAT 

 

1.évfolyam 

évi 66 óra (heti 2x30 perc) 

 

Ismeretek  

- a fafúvós hangszerek jellegzetességeinek ismerete, 

- a fuvola részei, összeállításának helyes módja, tisztítása, 

- a 2/4, ¾, 4/4, 2/2, ¾-es ütemek, 

- egész, fél, negyed, nyolcad értékek és az ezeknek megfelelő szünetjelek, 

- nyújtópont fél és negyed értékek mellett, 

- a törzshangok olvasása és fogadása d1-től d3-ig, valamint a végzett anyagban szereplő 

módosított hangok, 

- hangsorok tudatosítása 2#, 1 b előjegyzésig, abszolút hangnévvel is, 

- ütemmutatók és tempójelzések, amelyek a végzett anyagban előfordulnak, 

- szerkezet, tagolás: dalforma (ABA), triós forma, Tempo I. 

 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

- a helyes test-, hangszer- és kéztartás folyamatos ellenőrzése, 

- az alapvető légzéstechnika megalapozása (rekeszlégzés), 

- a helyes szájtartás és a befúvási szög beállítása és állandó ellenőrzése, 

- a hangindítás és befejezés igényének felkeltése és fokozatosan történő megvalósítása, 

- a megadott hangterjedelmen belül lehetőleg tisztán intonált, szép hang elérése, kitartott 

hangok segítségével, 

- a megismert hangsorok gyakorlása különböző artikulációval: legato, tenuto, nyelv 

nélküli rekesz, staccato, 

- a jó gyakorlási módszer az emlékezőkészség megalapozása, 

- társas zenélés magasabb évfolyamos növendékkel, tanárral, ill. zongorakísérővel, 

- a lapról olvasási készség fejlesztése sz előző tanév nehézségi fokán. 

 

Minimális követelmény 

- egész, fél, negyed, nyolcad értékeket tartalmazó rövid gyakorlatok, népdalok két oktáv 

hangterjedelemben, 

- a törzshangok és a tanult módosított hangok olvasása d1-a2-ig, 

- a ¾, 3/2 metrumok ismerete, 

- legalább 8 ütemes előadási darabok kotta nélkül, kísérettel, 

- pl. Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I. 60-61. vagy ennek megfelelő szintű etűdök, darabok. 

 

Felhasználható irodalom 

Iskolák, etűdök 
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- Bántai – Sipos: Fuvola ABC 

- Jeney Zoltán: Fuvola iskola I. 

- Bántai – Kovács: Skálaiskola I. 

- Csupor László: Ujjgyakorlatok 

- Gariboldi: Gyakorlatok kezdő fuvolásoknak 

- Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára I. 

- Platonov: A fuvolajáték iskolája 

Előadási darabok 

- Bántai – Sipos: Könnyű előadási darabok fuvolára, 

- Bántai – Kovács: Kis előadási darabok fuvolára, 

- Czidra László: Furulyamuzsika kezdők számára 

- Lőrincz – Paragi: Furuly – ABC 

- Házimuzsika gyermekeknek 

 

 

 

2. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2x30 perc) 

 

Ismeretek  

- a hangterjedelem kibővítése c1-g3-ig, 

- az enharmónia fogalma, 

- újabb ütemfajták és tempójelzések (3/8, 6/8, 9/8, váltakozó metrumok), 

- a ritmikai ismeretek bővítése (szinkópa, éles és nyújtott ritmus, triola-duola), 

- dúr és moll hangnemek ismerete 2#, 2 b előjegyzésig, abszolút hangnévvel is, 

- a hármashangzat és felbontásának fogalma, 

- szerkezet, tagolás: Da Capo, triós forma, 

- a tanult művek formai elemzése az életkornak megfelelő szinten. 

 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

- a légzéstechnika állandó fejlesztése, 

- hangképzés: fokozott törekvés a helyes technikával képzett, kifejező fuvolahangra, 

- a rekeszizom szerepének tudatosítása (huhogás), 

- a hangindítás gyorsítása, repetíció a torok és a nyelv lazaságának megőrzésével, 

- hangsorok gyakorlása különböző kötésvariációkkal, 

- a helyes tartás állandó ellenőrzése, 

- a játékmód, artikuláció további differenciálása, 

- dinamikai árnyalás: f, mf, p, 

- memóriafejlesztés készségfejlesztő gyakorlatok segítségével, 

- társas zenélés: kíséretes előadási darabok, duók, triók, 

- lapról játék 2#, 1 b előjegyzésig, vagyis az első év nehézségi fokán. 

 

Minimális követelmény 

- hangterjedelem: d1-f3-id, 

- egy adott technikai feladatot tartalmazó 8-16 ütemes gyakorlat eljátszása, 

- mérsékelt tempójú, egyszerűbb ritmusképletekből álló etűdök, 

- könnyebb előadási darabok kotta nélkül, 

- pl. Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I. kötet 102., vagy ennek megfelelő szintű etűdök. 
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Felhasználható irodalom 

Iskolák, etűdök 

- Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I 

- Bántai – Kovács: Skálaiskola I. 

- Csupor László: Ujjgyakorlatok 

- Gariboldi: Gyakorlatok kezdő fuvolásoknak 

- Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára I. 

- Platonov: A fuvolajáték iskolája 

- Flöten lernen mit Trewor Wye I. 

Előadási darabok 

- Bántai – Kovács: Kis előadási darabok fuvolára, 

- Bartók és Kodály művei fuvolára és zongorára I. és II., 

- Bántai – Kovács: Fuvolamuzsika I., 

- Mozart: Themes I. – II., 

- Dolzsikov: Gyűjtemény fuvolára és zongorára 

- Csupor László: Fuvoladuók kezdők számára, 

- Béres János: Furulyaiskola I-III. duettjei, 

- Beekum: Easy Duets 

 

 

 

3. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2x30 perc) 

 

Ismeretek  

- a hangterjedelem bővítése kromatikusan a3-ig, 

- elemi tudnivalók a felhangokról (átfújások), 

- nehezebb ritmusképletek ismerete: tizenhatod és harmincketted érték és szünetjelei, kis 

éles és kis nyújtott ritmus, 

- dúr és moll ismerete 3#, 3 b előjegyzésig a megismert hangterjedelemben, abszolút 

hangnévvel is, 

- kromatika, 

- újabb tempójelzések (largo, larghetto, mosso stb.), 

- szerkezet, tagolás: a tempo, dal Segno, Vi-de, Coda, G. P., 

- a játszott zenei anyagban előforduló barokk és klasszikus táncok főbb 

jellegzetességeinek ismerete. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

- a kialakult mechanizmusok helyes alkalmazása, esetleg javítása, 

- törekvés a hangtalan és egyre gyorsabb levegővételre, a támasz automatikussá tételére, 

- a dinamika határainak szélesítése, a szép hang és a tiszta intonáció megtartása mellett, 

- differenciált hangindítás és a hang befejezésének gyakorlása, 

- a nyelv helyzete, mint a hangindítást és hangképzést befolyásoló tényező, 

- egységes hangszín kialakítása az alsó és felső regiszterben egyaránt, 

- figyeljünk a levegő helyes vezetésére és a befúvási szögre, 

- a skálázás tempójának mérsékelt fokozása különböző variácikkal: éles és nyújtott 

ritmusok, különféle artikulációk, repetíció, 

- hármashangzat-felbontások és terclépések, 



 

 433 

- játékmód, artikuláció: az eddig tanult ismeretek készségszintre emelése, 

- memóriafejlesztés: előadási darabok zenei igényű, kontrollált gyakorlása, 

- társas zenélés: többszólamban az óra keretén belül is, 

- lapról játszás 2#, 2 b előjegyzésig, a második év nehézségi fokán. 

 

Minimális követelmény 

- a hangok olvasása és fogásainak ismerete c1-g3-ig, kromatikusan, 

- különböző karakterű és tempójú etűdök biztonságos eljátszása 2#, 2 b előjegyzésig, 

- egy stílusosan előadott, tisztán intonált előadási darab eljátszása kotta nélkül, zongora- 

vagy egyéb hangszerkísérettel. 

- A tanult művek formai elemzése az életkornak megfelelő szinten. 

 

Felhasználható irodalom 

Iskolák, etűdök 

- Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I  II. 

- Bántai – Kovács: Skálaiskola I. 

- Csupor László: Ujjgyakorlatok 

- Gariboldi: Gyakorlatok kezdő fuvolásoknak 

- Gariboldi: 30 etűd fuvolára 

- Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára I. II. 

- Platonov: A fuvolajáték iskolája 

- Flöten lernen mit Trewor Wye I. 

Előadási darabok 

- Bartók és Kodály művei fuvolára és zongorára I. és II., 

- Bántai – Kovács: Fuvolamuzsika I. II., 

- Mozart: Themes I. – II., 

- Dolzsikov: Gyűjtemény fuvolára és zongorára 

- Csupor László: Fuvoladuók kezdők számára, 

- Béres János: Furulyaiskola I-III. duettjei, 

- Beekum: Easy Duets 

- Béres János Magyar szerzők kétszólamú darabjai I-II 

 

 

4. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2x30 perc) 

 

Ismeretek  

- hangterjedelem: h3-ig, 

- az egyszerűbb felhangok ismerete, 

- aszimmetrikus ütemek, a hangjegyértékek és ritmusképletek átfogó rendszerezése, 

tizenhatod-triola, kettős nyújtópont, 

- dúr és moll hangnemek 4#, 4 b előjegyzésig a hangszer teljes hangterjedelmében, 

- a könnyebb ékesítések (előke, parányzó, trilla) írásmódja és ritmusa, 

- a moduláció fogalma, 

- egyszerű hangnemi kitérések felismerése a tanár segítségével, 

- a játszott anyag zenei formáinak elemzése, stílusjegyeinek tudatosítása. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

- a felhangok szerepének tudatosítása és használata, a támasz és a helyes szájtartás 

összefüggésében, 
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- a laza, könnyed ujj- és a nyelvtechnika fejlesztése, 

- a kettős nyelvütés használata, először lassú tempóban, 

- a skálázás tempójának fokozása különböző dinamikával, ritmikával és artikulációval, 

- a megfelelően kialakított légzéstechnika elsajátítása lehetővé teszi a vibrato tanítását, 

- a dinamikai árnyalás fejlesztése, 

- az önálló hangolásra való törekvés, 

- igény a hiba nélküli játékra, 

- memóriafejlesztés a megszerzett formai, szerkezeti ismeretek alapján, 

- rendszeres társas zenélés vagy kiszenekari játék, 

- a lapról játszási készség továbbfejlesztése. 

 

Minimális követelmény 

- hangterjedelem: a3-ig, 

- folyamatos, egyenletes tempójú skálázás 3#, 3 b előjegyzésig a tanult variációkkal, 

- közepes terjedelmű, mérsékelt tempójú, többféle technikai feladatot tartalmazó etűdök 

megszólaltatása, 

- barokk tánctételek vagy egyszerűbb előadási darab eljátszása, 

- társas zenélés: kíséretes előadási darabok, duók, triók. 

 

Felhasználható irodalom 

Iskolák, etűdök 

- Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I  II. 

- Bántai – Kovács: Skálaiskola I. 

- Csupor László: Ujjgyakorlatok 

- Gariboldi: Gyakorlatok kezdő fuvolásoknak 

- Gariboldi: 30 etűd fuvolára 

- Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára I. II. 

- Platonov: 30 etűd 

- Flöten lernen mit Trewor Wye I. 

- Dolzsikov: etűdök 

Előadási darabok 

- Fuvolamuzsika II (Bántai – Kovács) 

- Romantikus album (Bántai – Sipos) 

- Barokk táncok fuvolára és zongorára 

- Bárcsak volna fuvolán (Csetényi) 

- Hangversenydarabok fuvolára (Szebeni – Nagy) 

- Népszerű előadási darabok fuvolára (Kovács) 

- Platonov: A fuvolajáték iskolájaBántai – Kovács: Könnyű kamarazene fuvolára 

 

 

 

5. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2x30 perc) 

 

Ismeretek  

- hangterjedelem: c2-c4-ig, 

- az eddig tanult ismeretek összefoglalása és elmélyítése, 

- az ütemfajták, hangjegyértékek és ritmusképletek átfogó, rendszerezett ismerete, 

- dúr és moll hangnemek 5#, 5 b előjegyzésig a hangszer teljes hangterjedelmében, 

- modális hangsorok, 
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- tudnivalók a vibratóról a zenei kifejezés érdekében, 

- a hangszeres és elméleti órákon tanult formai és harmóniai elemzés a tanár irányításával, 

- a bonyolultabb ékesítések írásmódja és ritmusa, 

- a különböző népek zenéje ritmikai és hangzásvilágának megismerése. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

- a levegő megfelelő vezetésével és irányításával az egységes hangszín kialakítása az alsó 

és a felső regiszterekben egyaránt, 

- a hangminőség és vibrato összefüggésének tudatosítása, 

- különböző hangindítások és hangbefejezések gyakorlása, 

- a nyelv differenciált szerepének tudatosítása, 

- a dupla staccato sebességének mérsékelt fokozása, 

- hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogása, 

- skálázás egyenletes, gyorsabb tempóban, bonyolultabb variációkkal, 

- önálló hangolás, 

- a zenei anyagban előforduló díszítések pontos megszólaltatása, 

- szélsőséges dinamikák, 

- a memória fejlesztése hosszabb terjedelmű műveken keresztül, 

- társas zenélés, lehetőség szerint más hangszerekkel is, 

- lapról játszás: az előző év anyagának megfelelő nehézségi szinten. 

 

Minimális követelmény 

- a hangok olvasásának és fogásának ismerete c1-h3-ig, kromatikusan, 

- egyenletes tempójú skálázás 4#, 4 b előjegyzésig a tanult variációkkal, 

- különböző karakterű etűdök megszólaltatása, zenei megközelítése jellegüknek 

megfelelőtempóban, 

- barokk tánc vagy könnyebb szonátatételpár stílusos, intonált előadása, kísérettel. 

 

Felhasználható irodalom 

Iskolák, etűdök 

- Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I  II. 

- Bántai – Kovács: Skálaiskola II 

- E. Köhler: Etűdök fuvolára op. 33 I. 

- Gariboldi: 30 etűd fuvolára 

- Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára I. II. 

- Platonov: 30 etűd 

- Flöten lernen mit Trewor Wye I. 

- Dolzsikov: etűdök 

Előadási darabok 

- Fuvolamuzsika II (Bántai – Kovács) 

- Romantikus album (Bántai – Sipos) 

- Barokk táncok fuvolára és zongorára 

- Bárcsak volna fuvolán (Csetényi) 

- Hangversenydarabok fuvolára (Szebeni – Nagy) 

- Népszerű előadási darabok fuvolára (Kovács) 

- Platonov: A fuvolajáték iskolájaBántai – Kovács: Könnyű kamarazene fuvolára 

- Bartók Béla: 18 duó két fuvolára, 

- Jeney Zoltán: Fuvoladuók II, 

- Bengráf József: Magyar táncok a 18. századból fuvolára, gitárra és gordonkára, 

- Zempléni: Fuvolatrió 
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6. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2x30 perc) 

 

Ismeretek  

- dúr és moll hangnemek 6#, 6 b előjegyzésig, 

- a kromatikus hangsor, 

- a tanuló tudja hangszerének intonációs hibáit és korrigálja azokat, 

- önálló gyakorlási módszerek ismerete a felmerülő problémák megoldására, 

- értelmes tagolás, kisebb előadási darabok önálló megformálására, 

- a tanuló ismerje a különböző korok zenéjének díszítésrendszerét, 

- tájékozódjon a különböző korok stílusainak jellemző jegyeiről, 

- azenei műveltség megalapozása ismeretterjesztő könyvek, hanverseny-látogatások stb. 

segítségével, 

- a vibrato szerepe a zenei megvalósításban. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

- törekvés a kiegyenlített és kifejező hang elérésére, 

- biztonságos hangindítás minden regiszterben, 

- a befúvás szélsőséges helyzetei, 

- a laza, könnyed ujjtechnika fejlesztése, 

- trilla és egyéb díszítő elemek magasabb szintű, önálló alkalmazása, 

- skálák és etűdök tempójának fokozása, 

- szimpla és dupla staccato, gyorsaságfejlesztő gyakorlatokon keresztül, 

- a vibrato fokozatos fejlesztése, 

- rendszeres társas zenélés lehetőleg más hangszerekkel is, 

- a lapról játék készsége fokozott mértékben fejlődjön. 

 

Minimális követelmény 

- hangterjedelem: c1-c4-ig, 

- az eddig tanult skálák biztonságos tudása több figurációval, 

- a három regiszter összekapcsolása rövid és könnyű gyakorlatokon keresztül, 

- nagyobb lélegzetű összetett feladatot tartalamzó etűdök eljátszása, 

- a fuvola több regiszterét összefogó gyakorlat, 

- előadási darabok tisztán intonálva, kotta nélkül. 

 

Felhasználható irodalom 

Iskolák, etűdök 

- Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára II. III., 

- Eördögh J.: Középfokú technikai és olvasógyakorlatok I. 

- E. Köhler: 25 Romantische Etüden für Flöte2 op. 66 

- Platonov: 30 etűd 

Előadási darabok 

- Fuvolamuzsika II (Bántai – Kovács) 

- Romantikus album (Bántai – Sipos) 

- Barokk táncok fuvolára és zongorára 

- 3 olasz arietta (Csetényi) 

- Hangversenydarabok fuvolára (Szebeni – Nagy) 

- Népszerű előadási darabok fuvolára (Kovács) 

- Platonov: A fuvolajáték iskolájaBántai – Kovács: Könnyű kamarazene fuvolára 

- Bartók Béla: 18 duó két fuvolára, 
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- Jeney Zoltán: Fuvoladuók II, 

- Bengráf József: Magyar táncok a 18. századból fuvolára, gitárra és gordonkára, 

- Zempléni: Fuvolatrió 

- Vivaldi: Concerto V. F-dur op. 10 

- Loeillet: 12 szonáta op. I-IV. 

 

 

7. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2x30 perc) 

 

Ismeretek  

- a ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták, ütemjelzések átfogó, rendezett ismerete, 

- dúr és moll hangnemek 7#, 7 b előjegyzésig, 

- eltérő, sajátos stílusjegyek felismerése, ezek megvalósítása, 

- különböző korú díszítésfajták megismerése, 

- a zenei anyag kiválasztása az életkori sajátosságok figyelembevételével, 

- zenekari művek fuvolaszólamainak megismertetése, 

- a játszott művek formai, szerkezeti elemzése, 

- a zenei műveltség elmélyítése, szereplések elősegítése. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

- az eddig megszerzett készségek állandó karbantartása és tökéletesítése, 

- skálák különböző kötésvariációkkal, 

- a hallás és ritmusérzék fejlesztése, a dinamikai és hangszínbeli érzékenység és 

igényesség kialakítása, 

- az önállóság fejlesztése a gyakorlás módszerességében, az etűdökben és előadási 

darabokban felmerülő problémák gyorsabb megoldása érdekében, 

- különböző díszítések korhű és stílusos alkalmazása,, 

- memóriafejlesztés: a kotta nélküli játék gyakorlása, 

- társas zenélés: kamarazene, fúvós együttes, szimfonikus- és fúvószenekarban, 

- lapról olvasási készség: könnyebb, eddig ismeretlen művek eljátszása. 

 

Minimális követelmény 

- az eddigi évfolyamokban elért színvonal megőrzése, 

- különböző karakterű etűdök megszólaltatása a jellegüknek megfelelő tempóban, 

- előadási darab értelmes, tagolt, árnyalt megszólaltatása. 

Felhasználható irodalom 

Etűdök 

- Eördögh J.: Középfokú technikai és olvasógyakorlatok I., 

- Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára III. 

- E. Köhler: Etűdök fuvolára I. II. op. 33 

Szólóművek, zongorakíséretes darabok, duettek és kamaraművek 

- Szemelvények zenekari művekből (Gyöngyössy) 

- Boismortier: Sechs Suiten 

- Loeillet: 12 szonáta op. I – IV, 

- Vivaldi: D-dúr fuvolaverseny op. 10 
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8. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2x30 perc) 

 

Ismeretek  

- a bonyolultabb felhangok ismerete, 

- kromatikus és egészhangú skálák, 

- a játszott művekben előforduló tempójelzések, karakterjelzések, dinamikai és előadási 

jelek, zenei műszavak, 

- differenciáltabb hangnemi kitérések felismertetése a tanár segítségével, 

- improvizáció különböző műfajokban, 

- ismerkedés a kortárs zenei irányzatokkal. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

- kromatikus és egészhangangúskálák mérsékelt tempóban, 

- hármas nyelvütés, 

- a trillázás fejlesztése, 

- fokozott figyelem a hang szépségére, a hangminőség és vibrato összefüggésére, 

- a nehezebb átfújások gyakorlása, 

- a halk és gyors belélegzés továbbfejlesztése, 

- a skálázás tempójának fokozása, a különböző figurációk egy levegőre, 

- kortárs zenei irányzatok, technikai megoldások, 

- a tudatos zenei memorizálás fejlesztése, 

- társas-zenélés: kamarazene, fúvós együttes, szimfonikus és fúvószenekarban, 

- lapról olvasási készség: különös tekintettel a klasszikus irodalom zenei anyagára. 

 

Minimális követelmény 

- rendelkezzék a növendék olyan bejátszási módszerrel, amelynek birtokában a jó befúvási 

érzetek rövid időn belül elérhetők, 

- technikai felkészültségének megfelelő etűdök kiválasztása és azok, lehetőleg hibátlan 

megszólaltatása, 

- képességeihez mért zenei anyag igényes előadása 

 

Felhasználható irodalom 

Etűdök 

- Eördögh J.: Középfokú technikai és olvasógyakorlatok II, 

- Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára III. 

- Andersen: 24 etűd fuvolára 

- E. Köhler: Etűdök fuvolára I. II. op. 33 

Szólóművek, zongorakíséretes darabok, duettek és kamaraművek 

- Szemelvények zenekari művekből (Gyöngyössy) 

- Boismortier: Sechs Suiten 

- Bellinzani: 4 szonáta 

- Blavet: Szonáták 

- Loeillet: 12 szonáta op. I – IV, 

- Vivaldi: D-dúr fuvolaverseny op. 10 

 

 

 

 

 



 

 439 

9. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2x30 perc) 

 

Ismeretek  

- az egészhangú és a kromatikus skála ismerete és ezek kombinációi, 

- a művek lassú tételeinek zenei összefogása, zenei ívek felépítése, ill. lekerekítése, 

- romantikus zenei előadásmód, 

- a zenei szílusérzék és a zenei fantázia fogalma, 

- tájékozódás a XX. század különböző stílusaiban. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

- nagyobb, nehezebb hangközök kötésének gyakorlása, 

- a mély regiszter intenzitásának továbbfejlesztése, 

- a hármas nyelvütés gyorsítása, 

- hangképzés nagy dinamikai különbségekkel, 

- a memória szintén tartása, 

- társas zenélés: kamaraegyüttesek keretében a hangszer helyének felismerése a 

hangzásban: alkalmazkodási készség a partner-hangszerekhez, 

- a lapról játszás továbbfejlesztése. 

 

Minimális követelmény 

- a laza, könnyed ujjtechnika, 

- jártasság nehezebb ritmusképletekben, 

- rendszeres társas zenélés más hangszerekkel, lehetőség szerint zenekari játék 

 

Felhasználható irodalom 

Etűdök 

- Eördögh J.: Középfokú technikai és olvasógyakorlatok II. III., 

- Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára III. 

- Andersen: 24 etűd fuvolára 

- E. Köhler: Etűdök fuvolára I. II. op. 33 

Szólóművek, zongorakíséretes darabok, duettek és kamaraművek 

- Szemelvények zenekari művekből (Gyöngyössy) 

- Boismortier: Sechs Suiten 

- Bellinzani: 4 szonáta 

- Blavet: Szonáták 

- Loeillet: 12 szonáta op. I – IV, 

- Vivaldi: D-dúr fuvolaverseny op. 10 

- J. Chr. Bach: Sonata F-dur per flato e cembalo 

- Dávid: szonáta 

 

 

10. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2x30 perc) 

 

Ismeretek  

- az eddig tanult ismeretek összegzése, 

- modern zenei effektusok, 

- pergőnyelv, 

- bevezetés és ismertetés az újabb légzéstechnikák fogalmáról, használatáról, 
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- a fuvola társhangszereinek és transzponálási módjainak ismerete 

- a bartóki zene hangrendszerei, 

- kitekintés a jazz és az értékes könnyűzene irányába, 

- alakuljon ki a tanulóban egy olyan értelmi és érzelmi kapcsolat a zenével, hogy a 

mindennapi zenélés életszükségletévé váljék. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

- az elsajátított hangszertechnikai ismeretek alárendelése az egyes művek zenei 

igényeinek, 

- az improvizációs készség lehetőségének kihasználása a játék örömének fokozására, 

- nehezebb kamaramű technikai problémáinak megoldása transzponálási lehetőségek 

kihasználásával, 

- a tanuló lapról játék során érje el, hogy első látásra mind zeneileg, mind technikailag 

megfelelően játsszon el nem túl nehéz műveket, 

- társas zenélésnél az intonálás tisztaságában és az együttjátszás precizitásában tudjon 

magas színvonalon fuvolázni, 

- legyen alkalmas arra, hogy különböző együttesekben mindenki számára örömöt szerző 

játékot produkáljon. 

 

Minimális követelmény 

- a tanuló a zenei anyagot életkorának, évfolyamának, egyéni képességeinek és 

készségeinek megfelelő szinten, kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, a zene 

folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően szólaltassa meg. 

 

Felhasználható irodalom 

Etűdök 

- Eördögh J.: Középfokú technikai és olvasógyakorlatok II. III., 

- Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára III. 

- Andersen: 24 etűd fuvolára 

- E. Köhler: Etűdök fuvolára  III. op. 33 

- Hangversenyetűdök fuvolára (Kovács L.) 

- Ittzés Gergely: Kettősfogások fuvolára 

Szólóművek, zongorakíséretes darabok, duettek és kamaraművek 

- Szemelvények zenekari művekből (Gyöngyössy) 

- A bécsi klasszikusok (Pröhle) 

- Boismortier: Sechs Suiten 

- Bellinzani: 4 szonáta 

- Blavet: Szonáták 

- Loeillet: 12 szonáta op. I – IV, 

- Vivaldi: D-dúr fuvolaverseny op. 10 

- J. Chr. Bach: Sonata F-dur per flato e cembalo 

- Dávid: szonáta 

 

ALAPFOK ÉS TOVÁBBKÉPZŐ „B” TAGOZAT 

 

2. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2x45 perc) 

 

Ismeretek  

- a hangterjedelem kibővítése kromatikusan c1-a3-ig, 
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- elemi tudnivalók a felhangokról, 

- az enharmónia fogalma, 

- dúr és moll hangnemek 3#, 3 b előjegyzésig, abszolút hangnévvel is, 

- a hármashangzat-felbontások és terclépések fogalma, 

- a ritmikai ismeretek bővítése, 

- újabb tempójelzések, 

- szerkezet, tagolás: a tempo, dal segno, Vi-de, Coda, 

- a játszott anyagban előforduló barokk és klasszikus táncok főbb jellegzetességeinek 

ismerete, 

- a tanult művek formai elemzése az életkornak megfelelő szinten, 

- hangindítás súlytalan helyen, átkötések. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

- a légzéstechnika állandó fejlesztése, 

- tartott hangok dinamikával: crescendo, diminuendo az intonáció és a hangminőség 

változása nélkül, 

- a torok és a nyelv lazaságának megőrzése, 

- a hangindítás és a repetíció gyorsítása, 

- hangsorok gyakorlása különböző kötésekkel és variációkkal, 

- fokozott figyelem a levegő vezetésére és irányítására, 

- a fejtartás, a váll és a könyök pozíciójának állandó kontrolálása, 

- a kéz tartás lazításával az ujjak határozott, ugyanakkor laza billentése, 

- dúr és moll 2#, 2 b előjegyzésig hármashangzattal, felbontásokkal, terclépésekkel a 

tanult hangterjedelem alsó és felső határáig, 

- memóriafejlesztés több készségfejlesztő gyakorlat segítségével, 

- társas zenélés, 

- lapról játszás 2#, 2 b előjegyzésig, ritmikailag és zeneileg az első év nehézségi fokán. 

 

 

3. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2x45 perc) 

 

Ismeretek 

- a hangterjedelem bővítése b3-ig, 

- nehezebb ritmusképletek ismerete: tizenhatod és harmincketted érték, valamint ezek 

szünetjelei, tizenhatod-triola, kettős nyújtópont, 

- dúr és moll 3#, 3 b előjegyzésig az ismert hangterjedelemben, abszolút hangnévvel is, 

- hármashangzat-felbontások és tercmenetek, 

- újabb tempójelzések a játszott zenei anyagban, 

- szerkezet, tagolás: formai ismeretek az újabb előadási daraboknál, 

- a játszott zenei anyagban előforduló barokk és klasszikus táncok főbb 

jellegzetességeinek ismerete, tudatosítása. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

- egységes hangszín kialakítása, alsó és felső regiszterben egyaránt, 

- tartott hangok különböző dinamikával, az intonáció és a hangminőség változása nélkül, 

- törekvés a hangtalan és egyre gyorsabb levegővételre, a támasz automatikussá tételére, 

- próbáljuk meg a hátsó légzőizmok mozgását egyre aktívabbá tenni, 

- differenciált hangindítás és a hang befejezésének gyakorlása, 

- a hangindítás gyorsítása, repetíció a torok és a nyelv lazaságának megőrzésével, 
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- a kettős nyelvütés használata lassított tempóban, 

- hangsorok gyakorlása 3#, 3 b előjegyzésig kotta nélkül, a tanult hangterjedelem alsó és 

felső határáig, 

- a skálázás tempójának fokozása különböző variációkkal: éles és nyújtott ritmusok, 

különféle kötések, repetíció, 

- játékmód, artikuláció: az eddig ismertek készségszintre emelése, további differenciálása, 

- memóriafejlesztés: gyakorlatok és előadási darabok segítségével, 

- társas zenélés:  több szólamban, az óra keretén belül is, 

- lapról játszás 3#, 3 b előjegyzésig, az előző év nehézségi fokán. 

 

 

 

4. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2x45 perc) 

 

Ismeretek 

- hangterjedelem: c1-h3-ig, 

- a felhangrendszer megismertetése, 

- aszimmetrikus ütemek, hangjegyértékek és ritmusképletek átfogó és rendszerezett 

ismerete, 

- tizenhatod-triola, kettős nyújtópont, 

- dúr és moll hangnemek 4#, 4 b előjegyzésig, a hangszer teljes hangterjedelmében, 

- modális hangsorok, 

- a könnyebb ékesítések írásmódja és ritmusa, 

- a moduláció fogalma, 

- egyszerűbb hangnemi kitérések felismerése a tanár segítségével, 

- a játszott anyag zenei formáinak elemzése, stílusjegyeinek tudatosítása, 

- a belső hallás fejlesztése. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

- a felhangok szerepének tudatosítása a támasz és a helyes szájtartás kialakításában, 

- törekvés az ujjak és a nyelv könnyebb mozgatására, 

- a skálázás tempójának fokozása különböző dinamikával, ritmikával és artikulációval, 

kettős nyelvütéssel, 

- törekedjünk a levegő tudatos beosztására, 

- a megfelelően kialakított légzéstechnika elsajátítása lehetővé teszi a vibrato tanítását, 

- a dinamikai árnyalás fejlesztése a szép hang és a tiszta intonáció mellett, 

- önálló hangolásra nevelés, 

- memóriafejlesztés: a megszerzett formai, szerkezeti ismeretek alapján, 

- rendszeres társas zenélés, vagy kiszenekari játék, 

- a lapról játszási készség folyamatos fejlesztése. 

 

 

5. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2x45 perc) 

 

Ismeretek  

- hangterjedelem c4-ig, 

- az eddig tanult ismeretek és megszerzett készségek elmélyítése, 

- bonyolultabb ritmusképletek, dinamikai és artikulációs előírások megvalósítása, 
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- a dúr és moll hangnemek 5#, 5 b előjegyzésig, a hangszer teljes terjedelmében, 

- a bonyolultabb ékesítések írásmója és ritmusa, 

- a szélsőséges dinamikák fogalma, 

- a formai és szerkezeti ismeretek bővítése, 

- egyszerűbb hangnemi kitérések felismerése a tanát segítségével, 

- a növendék ismerje a történelmi társastáncok tempóit és jellegzetességeit és a különböző 

népek zenéjének hangzás és ritmikai világát. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

- a légzés, nyelv- és ujjtechnika területén megszerzett ismeretek és készségek elmélyítése, 

tökéletesítése, 

- lehetőleg biztonságos hangindítás minden regiszterben, 

- szélsőséges dinamikák megvalósítása, fokozott figyelemmel a szép hang és a tiszta 

intonáció megtartására, 

- a befúvás szélsőséges helyzetei, 

- a trilla és egyéb díszítő elemek magasabb szintű, önálló alkalmazása, 

- a laza, könnyed ujjtechnika kidolgozása, 

- hangsorok rendszeres gyakorlása a korábban megismert variációk szerint 5#, 5 b 

előjegyzésig, 

- a növendék önállóságának fejlesztése a felmerülő problémák megoldása érdekében, 

- a vibrato szerepe a zenei megvalósításban, 

- a növendék uralja a vibrato sebességét az amplitúdóját, 

- memóriafejlesztés: hosszabb terjedelmű műveken keresztül, 

- társas zenélés más hangszerekkel is, 

- lapról játszás: az előző év nehézségi fokán. 

 

 

6. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2x45 perc) 

 

Ismeretek  

- az eddig megszerzett ismeretek összefoglalása, 

- dúr és moll hangnemek 6#, 6 b előjegyzésig, hármashangzat és dominánsszeptim-

felbontásokkal és tercmenetekkel együtt, 

- eltérő, sajátos stílusjegyek felismerése, 

- a tanuló ismerje a különböző korok díszítésrendszerét, 

- tudatosítsuk a gyakorlás helyes módszerét, 

- a játszott művek formai és szerkezeti elemzése, 

- kromatikus skála, 

- a növendék ismerje az előadási darabok szerzőit, zenei korszakokban helyezve, 

- a zenei műveltség megalapozása ismeretterjesztő könyvek, hangverseny-látogatások stb. 

segítségével, 

- a zenei ízlés, stílus- és hangszínérzék, valamint a karakterek iránti érzékenység 

fejlesztése, a zenei fantázia kibontakozása. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

- a hangindítás és hangbefejezés differenciálása, repetíció gyakoroltatása, tempójának 

fokozása, 

- tartott hangok állandó vagy változó dinamikával, a jó hangminőség, a tiszta intonáció 

megtartásával, 
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- valamennyi hangsor rendszeres gyakorlása a korábban megismert változások szerint, 

- trilla-skála, 

- a hallás és ritmusérzék továbbfejlesztése, a dinamikai, hangszínbeli és intonációs 

igényességre való törekvés, 

- a céltudatos és hatékony gyakorlási módszer fejlesztése, 

- a tanuló ismerje hangszerének intonációs hibáit és tudatosan korrigálja azokat, 

- tudatos zenei memorizálás 

- rendszeres társas zenélés más hangszerekkel, 

- a kottaolvasás további fejlesztése. 

 

 

7. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2x45 perc) 

 

Ismeretek 

- a fuvolahang fizikai törvényszerűségei, 

- dúr és moll hangnemek 7#, 7 b előjegyzésig, 

- kromatikus skála, 

- a tempójelzések, karakterjelzések ismeretének bővítése, 

- a ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták, ütemjelzések átfogó, rendszerezett 

ismerete, 

- további aszimmetrikus ütemek, 

- eltérő, sajátos stílusjegyek felismerése, ezek megvalósítása, 

- különböző korok díszítésfajtáinak megismertetése, 

- barokk művek felépítése, 

- szekvenciális szerkesztésmód a barokk művekben, 

- zenekari művek fuvolaszólamainak megismertetése. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

- a kialakult mechanizmusok továbbfejlesztése, 

- hangszínbeli érzékenység és igényesség kialakítása, 

- a nyelvindítás különböző módjai, a dinamika és az intonáció összefüggései, 

- a rekeszizom tudatos működtetése, alkalmazása, 

- hangsorok különböző ritmikai variációkkal, változó kötésmódokkal, repetíciókkal, 

többféle hangerősséggel, 

- trillaskálák a tanult hangnemben, 

- a vibrato, mint a zenei kifejezés egyik eszköze, 

- a fuvolajátékkal kapcsolatos állóképesség fejlesztése, idejének növelése, 

- különböző díszítések korhű és stílusos alkalmazása, 

- önálló gyakorlási módszerek bővítése, 

- memória: etűdök hibátlan eljátszása kotta nélkül, 

- társas zene, 

- a lapról olvasási készség fejlesztése folyamatos tempóban. 

 

 

8. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2x45 perc) 

 

Ismeretek  

- a növendék ismerje a négy zenei alapkaraktert: dolce, espressivo, risoluto, grazioso, 
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- a klasszikus zeneirodalom stílusainak jellemzői, 

- a szonátaforma tematikus és hangnemi elemzése, 

- improvizáció különböző műfajokban, 

- ismerkedés a XX. századi zene hangzásvilágával, 

- bonyolultabb felhangok, 

- egészhangú skálák és kombinációi, 

- szűkített és bővített hármashangzatok, 

- nehezebb hangnemi kitérések, önálló felismerése. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

- a hangképzés eddig tanult elemeinek ismétlése, bővítése dinamikai követelményekkel, 

- kifejező hang, hangminőség, a vibrato gyakorlati megvalósítása, 

- nehezebb átfújások gyakorlása, 

- a halk és gyors belégzés továbbfejlesztése, 

- tudatos gazdálkodás a levegővel, 

- laza, könnyed ujjtechnika, 

- az ujjak szinkronizálása, 

- hangsorok különböző tempókban, figurációkkal, hangköznemekkel, 

harmóniafelbontásokkal, 

- hármas nyelvütés, 

- trillák egyenletes és gyors tempóban, 

- tudatos zenei memorizálás, 

- társas zenélés különféle együttesekben, 

- lapról játszás: különös tekintettel a klasszikus irodalom zenei anyagára. 

 

 

 

9. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2x45 perc) 

 

Ismeretek  

- a tempó- és dinamikai jelek bővebb ismerete, 

- a zenei stílusérzék és a zenei fantázia fogalma, 

- lassú tételek zenei összefogása, zenei ívek ill. lekerekítése, 

- romantikus művek zenei előadásmódja, 

- társművészetek, 

- zenekari művek fuvola szólamainak megismertetése, 

- pergőnyelv. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

- tartott hangok nagy dinamikai különbségekkel, 

- a mély regiszter intenzitásának fokozása, 

- hangindítás, hangbefejezés és a nyelv szerepének kapcsolata, 

- a hármas nyelvütés gyorsítása, 

- pergőnyelv az alsó regiszterben is, 

- nehezebb, nagyobb hangközök kötése, 

- valamennyi hangsor rendszeres gyakorlása élénk és egyenletes tempóban, 

- a memória szinten tartása, felhasználva a nehezebb technikai feladatok gyakorlására. 
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10. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2x45 perc) 

 

Ismeretek 

- a megtanultak összegzése, 

- a modern zenei effektusok, 

- glissando, üveghangok, a fuvola felhangrendszerére épülő segédfogások, 

- ismerkedés újabb légzéstechnikák alapjaival, 

- korunk zenéjének intonációs és ritmikai sajátságai, 

- a bartóki zene hangrendszerei, 

- kitekintés a jazz és az értékes könnyűzene irányába, 

- a fuvola társhangszerei és transzponálási módja és ezek zenekari használata. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

- az elsajátított hangszertechnikai ismeretek a virtuozitás irányába, 

- biztos hangindítás és hangbefejezés minden regiszterben, többféle dinamikával, 

- üveghangok, él- és réshangok, frulláto-módok bővítése, 

- az improvizációs készség lehetőségének kihasználása a játék örömének fokozására, 

- nehezebb kamaramű technikai problémáinak megoldása a transzponálási lehetőségek 

kihasználásával, 

- memóriafejlesztés, koncentrálás hosszabb terjedelmű műveken keresztül, 

- társas zenélésnél az intonálás tisztaságában és az együttjátszás precizitásában tudjon 

magas színvonalon fuvolázni, 

- a tanuló lapról játék során érje el, hogy első látásra mind zeneileg, mind technikailag 

megfelelően játsszon el műveket. 

 

 

 

AZ ÉVVÉGI BESZÁMOLÓ ANYAGA 

 

 

„A” tagozat 

- A fuvolás növendékek évente legalább egy alkalommal beszámolón vesznek részt. 

- A beszámoló anyaga: az ismert hangkészlet, ill. más népek dalai kotta nélkül, 

 

A beszámoló anyaga évfolyamok szerint 

Hangszeres előképző: 

- 2 gyermek- vagy magyar népdal, ill. más népek dalai kotta nélkül, 

- 3 gyakorlat a minimálisan előírt hangterjedelem minél teljesebb használatával 

1. évfolyam 

- 1 szabadon választott hangsor, csak alapskála, 

- 2 különböző karakterű gyakorlat 

 

„A”és „B” tagozat 

2. évfolyam: 

- 1 szabadon választott skála, 

- 2 különböző karakterű gyakorlat, 

- 1 előadási darab. 

3. 4. és 5. évfolyam: 

- 1 szabadon választott skála, 
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- 2 különböző karakterű gyakorlat, 

- 1 előadási darab kotta nélkül. 

6. évfolyam: 

- 1 szabadon választott skála + variációi 

- 1 etűd vagy más, azonos nehézségű gyakorlat, 

- 1 tételpár vagy kamaramű 

 

7. 8. 9. és 10. évfolyam: 

- 1 skála, 

- 1 etűd vagy más, azonos nehézségű gyakorlat, 

- 1 tételpár vagy kamaramű 

 

 

 

 

3.7.6 HEGEDŰ 

 
TANANYAG 

 

Hangszeres előkészítő 

 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

A foglalkozások anyaga: gyermekdalok, versek, mondókák; a hangszeres játékok előkészítő 

mozgásgyakorlatok. 

 

Készségfejlesztés 

 

A hangszerjátékra való felkészítés fázisai 

1. Előkészítő mozgások: 

- a helyes testtartás kialakítása, tájékozódás a test és végtagok térbeli helyzetéről; 

- a helyes légzés felismerése, illetve kialakítása; 

- a kar és kéz alapszertartással kapcsolatos érzetek megfigyelése, gyakorlása. 

2. A hangszerre irányuló mozgások gyakorlása (hangszer nélkül); 

- emelés-ejtés (fej, kar kéz, ujjak); 

- közelítés – távolítás; 

- súlyérzet; 

- rotálás, tengelyfogás érzete; 

- a hegedű „fészek” megismerése. 

3. A hegedűtartás, vonótartás kialakítása: 

- a hangszer pengetéssel való megszólaltatása; 

- a vonóval való megszólaltatás elemi formái, 

- a billentés, húrváltás, fekvésváltás játékos megalapozása. 

 

Minimális követelmény 

Alakuljon ki jártasság a tanult hangszeres mozgások megítélésében. A megismert mozgások 

önálló alkalmazása ((szükség esetén megengedhető tanári segítség) 

 

Gyermekdalok eljátszása: d-e-fisz-g-a (d-húr) és 

                                          a-fi-cisz-d-e (a-húr) hangkészletben. 
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Törekedjen a szép hangra és a tiszta intonációra. Ezek az első évfolyamba lépés feltételei. 

 

A tanszaki meghallgatás anyaga 

A tanszaki meghallgatás: összefoglaló óra (minél gyakrabban). Célja: a tanuló fejlődési 

fázisainak bemutatása (lehet tanári segítséggel is) 

Az év végi beszámoló anyaga 

Egyéni fejődéstől függően értékelhető keresztmetszet a hangszerkezelés alapelemeiről. 

 

Felhasználható irodalom 

Kodály: 333 olvasógyakorlat 

Forrai: Óvodás énekeskönyv 

Dénes-Kálai-Lányi-Mező: Hegedűiskola I. 

Sándor-Járdányi-Szervászky: Hegedűiskola I. 

Dénes-Szászné Réger J.: Hegedű ABC 

Szilvai: Színes húrok I. 

 

 

 

ALAPFOK „A”TAGOZAT 

 

1. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2x30 perc) 

 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

- a helyes testhelyzet és a hegedűtartás kialakítása, 

- a bal kar és bal kéz helyezkedő műveleti (súlyérzet, húrváltó és fekvésváltó mozgások, 

alkar-rotáció), 

- a billentő mozgások kialakítása, tenyérérzet 

- intonáció a következő hangkészletekben: 

- e-húr: e-fisz-gisz (g)-a-fi 

- a-húr: a-fi-cisz (c)-d-e 

- d-húr: d-e-fisz (f)-g-a 

- g-húr: g-a-fi (b)-c-d 

- a helyes vonótartás (húron és húr fölött), a vonóvezetés érzetének kialakítása, 

- húrsík-érzet, vonóvezetés üres húrokon és húrpárokon, 

- húrváltás külön vonóval és kötve, 

- vonókezelési feladatok: játék „kis egész”, majd részvonókkal és egész vonóval, 

- a  legato és détaché játékmód kialakítása, a zenei szünetekben indítás, továbbvezetés, 

zárás érzete, az ütemsúly és a vonókezelés összefüggései, 

- vonóbeosztási formák a különböző ritmusképletek megszólaltatásakor, 

- a szép hang iránti igény felkeltése- már a pengetés és a z első vonóhúzási feladatok 

során, 

- hangsorok egyszerű vonás nemekkel (dúrok 3# előjegyzésig, valamint természetes moll 

hangsorok 2#előjegyzésig), 

 

Zenei ismeretek 

- kotta olvasás a tananyag hangkészletén belül, 

- metrum, mérőütés, tempó 

- ütem:2/4, 4/4, ¾ 

- hangjegyértékek: az egész, fél, negyed, nyolcad és szüneteik, 
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- felütés, 

- nyújtópont a fél és a negyed érték mellett, 

- módosítójelek, 

- hangközök: szekundok, tercek, tiszta kvart, kvint, oktáv ismerete, 

- a hármashangzat fogalma, 

- dallamsorok formai tagolódása, zenei összefüggések, memóriafejlesztés 

- társas zene: egyszerű kétszólamú tanulmányok a Hegedűiskolából. 

 

Minimális követelmény 

- sajátítsa el a természetes mozgásműveleteket, ha kell, a tanár segítségével korrigáltan, 

- alakuljon ki a tanuló játékkészsége az évfolyamban megjelölt hangkészleten belül- 

egyszerű ritmusok alkalmazásával, mérsékelt tempóban, 

- olvasson folyamatosam abszolút hangnevekkel, törekedjen a tiszta intonációra, 

- a zeneművek nehézségi szintje pl.Haydn: Daocska, Lully: Dal. 

 

A  tanszaki meghallgatás anyaga 

2 tanulmány a Hegedűiskolából (kotta nélkül) 

 

Az év végi beszámoló anyaga 

- 2 különböző jellegű tanulmánya Hegedűiskolából és 

- 2 zongorakíséretes darab (kotta nélkül) 

 

Felhasználható irodalom 

Dénes-Lányi-Kállay-Mező: Hegedűiskola I. 

Sándor-Járdányi-Szervánszky: Hegedűiskola I. 

Dénes-Szászné Réger J.: Hegedű ABC 

 

 

2. évfolyam 

évi 66óra (heti 2x30 perc) 

 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

- a hegedűtartás és vonótartás fejlesztése, 

- ujjgyakorlatok a bal kéz ügyesítésére: 

- ejtő-emelő billentés; 

- a húrváltó-készség fejlesztése; 

- az ujjak nyújtása, csúztatása; 

- a kettősfogások egyszerű formái (terc, szext); 

- a fekvésjáték és a vibrato előkészítése; 

- vonókezelési feladatok: a détaché játékmód fejlesztése különböző vonórészeken, 

legato (2, 4, 8, hang kötésével is ), portato, a martelé játékmód előkészítése nyugodt 

tempóban, éneklő jelleggel, barokk „non legato” 

- a magyar népdalok játékával kapcsolatos nehezebb vonóbeosztási formák, nagy és kis 

„nyújtott” és „éles” ritmus, legato is valamint a szinkópa. 

 

Zenei ismeretek 

- a kotta olvasás tovább fejlesztése, 

- a tempó-és dinamikai jelzések ismerete, 

- egyszerű és változó ütemek, 

- hangjegyértékek: nyolcad, triola, tizenhatod 
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- hangeszközök: szextek, szeptimek 

- dúr és moll tonalitás, a párhuzamos hangnem fogalma, 

- dúr és moll hármashangzat; tonika, szubdomináns, domináns; vezetőhang, 

- kvintkör, 

- kromatika, kánon, imitáció, szekvencia 

- a tanult művek formai elemzése 8periódus) 

- a barokk táncok jellegzetességei, Da Capo-s formák, 

- memóriafejlesztés, 

- társas zene az évfolyam anyagából. 

 

Minimális követelmény 

- alakuljon ki a tanuló játékkészsége a 4#, 4b előjegyzésű skálák hangkészletén belül, 

- ismerje az új ritmusokat, 

- legyen képes a détachét, legatót (2, 4, 8 hang kötését) a tanult hangkészleten belül 

alkalmazni, 

- ismerje a dinamikára és a tempóra vonatkozó zenei kifejezéseket, 

- a zeneművek nehézségi szintje pl. Bartók: Betyárnóta, Rameau: Rigaudon, Schubert: 

Német tánc. 

 

A tanszaki meghallgatás anyaga 

- 1 etűd és 

- 1 zongorakíséretes mű, vagy duók a tanár vagy egy magasabb évfolyamos növendék 

kíséretével (kotta nélkül). 

 

Felhasználható irodalom 

Dénes-Lányi-Kállay-Mező: Hegedűiskola I. 

Sándor-Járdányi-Szervánszky: Hegedűiskola I. 

Dénes-Szászné Réger J.: Hegedű ABC 

 

Kamarazene 

Kodály: Biciniumok 

Egyszerűbb duók 

 

 

3.évfolyam 

évi 66 óra (heti 2x30 perc) 

 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

- ujjgyakorlatok a bal kéz ügyesítésére és a helyezkedő-készség fejlesztésére az I. 

fekvésben (trilla, Geminiani- és fordított Geminiani-fogás), 

- játékkészség a II. és III. fekvésben (a közvetítőhang szerepe), 

- kettősfogás-játék: tercek, szextek, 

- dúr és moll hangsorok, akkordfelbontások két oktávon, 

- nagy és kis détaché, 

- martelé a vonó különböző részein, 

- a legato fejlesztése, vonáskombinációk, 

- akkordjáték és emelt vonás, a staccato vonások előkészítése, 

- a vibrato fejlesztése, 

- a hangszer önálló felhangolása. 
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Zenei ismeretek 

- új ritmikai elem, a harminckettedek és a szinkópák nehezebb formái, 

- szűkített és bővített hangközök, 

- a hármashangzat és fordításai, 

- a dominánsszeptim hangzat, 

- tonika, szubdomináns, domináns-hangzatfűzésben, 

- kvintkör, klasszikus periódus, 

- két és háromtagú kis formák elemzése, 

- ékesítések: előke, utóka, trilla, paránytrilla és mordent, 

- memóriafejlesztés. 

 

Minimális követelmény 

- a növendék legyen képes az eddig tanult mozgásformák, vonástípusok folyamatos 

alkalmazásár, 

- ismerje a zenei ékesítések egyszerűbb módozatait: előke, utóka, mordent, trilla, 

- tudja alkalmazni a Geminiani-és fordított Geminiani-fogást, 

- törekedjen a tiszta intonációra az első fekvésben (szűkített és bővített hangközök), 

- a növendék ismerje az egyszerű fekvésváltásokat (azonos ujjak, üres húr alatti fekvés 

váltások), 

- a zeneművek nehézségi szintje pl. Járdányi: Magyar tánc, 

- Stanley: Allegro grazioso, Handel: Gavotte 

 

A tanszaki meghallgatás anyaga 

- 1 etűd és  

- 2 zongorakíséretes mű kotta nélkül, az egyik mű lehet kamarazene. 

 

Az év végi beszámoló anyaga 

- 2 etűd (különböző technikai feladatokkal) és 

- 2 zongorakíséretes mű (lehet koncerttétel, duó vagy barokk, illetve klasszikus 

tánctétel), kotta nélkül. 

 

Felhasználható irodalom 

Dénes-Lányi-Kállay-Mező: Hegedűiskola III-IV. 

Sándor-Járdányi-Szervánszky: Hegedűiskola III. 

Wohlfahrt: 40 etűd op. 54 (válogatva) 

Konyusz. Kettősfogások az első fekvésben 

 

Kamarazene 

Kodály: Biciniumok 

Pejtsik: Régi kamarazene sorozat: Duók, Triók 

Szervánszy: Doók Z: 3083 

Mozart: 12 duó K. 487 (válogatva) 

Bartók: Duók 

 

4. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2x30 perc) 

 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

- az előző években jobb és bal kézzel elsajátított elemek összekapcsolása és fejlesztése, 

- ½ fekvés, II-III. fekvés, fekvésérzet 
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- a vibrato fejlesztése, 

- dúr és moll skálák két oktávon, fekvésekben, fekvésváltással is, 

- a kromatikus játéktechnika fejlesztése, 

- az eddig tanult vonás nemek gyorsítása, alkalmazása összetettebb feladatokban, 

- a staccato játékmód, az emelt vonás fejlesztése, 

- a dobott vonás (spiccato) előképzése, 

- az akkordjáték és a kettősfogás-játék feljesztése első fekvésben, 

- a hangindítás, a vonós artikuláció fejlesztése, a fontosabb zenei karakterek 

megszólaltatásának megalapozása (dolce, risoluto, espressivo) 

 

Zenei ismeretek 

- a tempó-és a dinamika jelzések bővebb ismerete, 

- ütem: 5/4, 5/8, változó ütemek, 

- a teljes kvintkör, 

- a játszott anyag zenei- formai és harmóniai-elemzése a tanár segítségével. 

 

Minimális követelmény 

- ismerje a növendék a ½ fekvést, a II. és III. fekvést, az egyszerűbb kettősfogásokat és 

akkordokat, 

- legyen képes a fekvésekben közlekedni (közvetítőhang) 

- tudja az eddig tanult vonás nemeket alkalmazni gyorsabb tempóban is, 

- legyenn képes az emelt vonás és staccato játékmód alkalmazására, 

- ismerje a játszott zenei anyagban előforduló szakkifejezéseket, 

- a zeneművek nehézségi szintje pl. Zathureczky: Gyerekeknek, Farkas: Régi magyar 

táncok, Steibelt: Uno ballo, Mozart: Andantino. 

 

A tanszaki meghallgatás anyaga 

- 1 etűd és 

- 2 zongorakíséretes mű kotta nélkül, az egyik mű lehet kamarazene. 

 

Az év végi beszámoló anyaga 

- 2 etűd és  

- 2 zongorakíséretes mű (az egyik lehet kamarazene), kotta nélkül. 

 

Felhasználható irodalom 

Dénes-Lányi-Mező-Skultéty: Hegedűiskola III-IV. 

Sándor-Járdányi-Szervánszky: Hegedűiskola IV/A, B. 

Kayser: 36 gyakorlat hegedűre op. 20, I. 

Kamarazene 

Pleyel: Duók 

Szervánszky: Duók K: 487 

Bartók: Duók 

Hegedűduók kezdőknek (Vígh) 

Kamarazene kezdők számár (Máriássy) 

 

 

5. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2x30 perc) 

 

A hangszerkezelés fejlesztése,ismeretek átadása 
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az eddig tanult fekvésekben való jártasság elmélyítése, 

a IV. és V. fekvés elsajátítása, a páros és páratlan számú fekvések egyenrangú fejlesztése, 

kettősfogás-játék a fekvések alkalmazásával, 

a vibrato fejlesztése (egyenletesség, gyorsaság, folyamatosság), 

az akkordjáték fejlesztése-játéka könnyebb fekvés váltásokkal is, 

folyamatos játék, dobott vonóval, könnyebb etűdanyagon, 

az eddig tanult vonás nemek összetettebb alkalmazása, zeneileg árnyaltabbá tétele, a vonós 

artikuláció fejlesztése, 

dúr és moll hangsorok (5#, 5b előjegyzésig), akkordfelbontások két oktávon az v. 

fekvésig. 

 

Zenei ismeretek 

- a hangnemkapcsolatok fokozott ismerete, 

- szűkített és bővített hármashangzat, szűkített szeptimakkord, 

- a legalapvetőbb zenei karakterek: dolce, espressivo, risoluto, 

- a szonátaforma tematikus és hangnemi elemzése, a barokk szvit felépítése, 

- klasszikus táncok, 

- romantikus karakter darabok, 

- variációs forma. 

 

Minimális követelmény 

- ismerje és játssza a dúr és moll hangsorokat (5#,5b előjegyzésig) két oktávon keresztül 

az v. fekvést, 

- ismerje a IV. és V. fekvést, 

- legyen képes az eddig tanult vonás nemek összetettebb alkalmazására (emelt vonó, 

dobott vonó, staccato), zeneileg árnyaltabbá tételére, a vonós artikuláció használatára, 

- gyorsabb mozgású darabokat is szép hangon, értelmes frazeálással játsszon (bal kéz 

pergőtechnika), 

- alkalmazzon folyamatos vibratót az éneklő jellegű műveknél, 

- legyen képes az évfolyam anyagánál könnyebb műveket lapról eljátszani, 

- a játszandó művek nehézségi szintje pl. Bartók: Gyermekeknek, Pergolesi: Siciliano, 

Beethoven: Menüett. 

 

A tanszaki meghallgatás anyaga 

- 1 zongorakíséretes mű kotta nélkül és 

- 1 kamaramű (tanárral vagy növendéktársaival). 

 

Az év végi beszámoló anyaga 

- 1 etűd, 

- 1 zongorakíséretes mű kotta nélkül és 

- 1 kamaramű (tanárral vagy növendéktársaival) 

 

 

Felhasználható irodalom 

Dénes-Lányi-Mező-Skultéty: Hegedűiskola V-VI. 

Sándor-Járdányi-Szervánszky: Hegedűiskola V. 

Kayser: 36 gyakorlat hegedűre op. 20, I.-II. 

Dont: Gradus ad Parnassum op. 38, I. 

Dancla: Etűdök op.68 

Bloch: Hangsoriskola II-III. 
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Kamarazene 

Bartók: Duók 

Mozart: Duók K. 487 

XX. századi kamarazene-művek 

 

 

6. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2x30 perc) 

 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

- tájékozódás és játékkézség a VI., VII. fekvésben és fél fekvésben, 

- háromoktávos hangsorok akkord felbontással, 

- a bal kéz mozgékonyságának sok oldalú fejlesztése: 

* trilla, pergőtechnika, fekvés váltás 8kettős fogásokkal is); 

* természetes üveghangok, 

- A vibrato fejlesztése minden fekvésben. 

 

Zenei ismeretek 

- barokk művek felépítése (szonáta, koncert), 

- szekvenciális szerkesztésmód a barokk művekben, 

- kifejező és stílusos artikuláció, 

- a portamento fogalma, 

- a XX. századi zene hangzásvilágának ismerete: melodikai, harmóniai sajátosságok, 

szerkesztési elvek ismerete a játszott művek alapján. 

 

Minimális követelmény 

- rendelkezzék stílus tapasztalattal a barokk művek játékában és szerezzen jártasságot a 

bécsi klasszikus és romantikus művek terén, 

- legyen kedve az önálló társas muzsikáláshoz, ambíciója új művek felkutatásához, 

terjessze ki érdeklődését korunk zenéje iránt. 

 

A tanszaki meghallgatás anyaga 

A tanuló tanszaki hangversenyen kamarazenével vagy zongorakíséretes művel szerepeljen. 

 

Az év végi beszámoló anyaga 

2 zongorakíséretes előadási darab (kamarazene is lehet) 

 

Felhasználható irodalom 

Az 5. évfolyamnál felsoroltak, Mazas: Études speciales op. 36 I. füzetből válogatva, továbbá 

az ajánlott irodalom jegyzékében felsorolt zongorakíséretes és kamarazenei művek. 

 

 

ALAPFOK „B” TAGOZAT 

 

2. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2x45 perc) 

 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

Megegyezik az „A” tagozatnál leírtakkal, továbbá: 
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- a vibrato kialakítása, 

- árnyaltabb dinamika, 

- a martelé játékmód fejlettebb, differenciáltabb formái. 

 

Minimális követelmény 

A II. és II. fekvés használata könnyebb hangnemekben. Egyszerűbb fekvésváltások, tanult 

zenei anyag játéka ujjrendváltozattal. Önálló hangolás. Hangsorok, népdalok, klasszikus 

etűdök és összetettebb zenei anyagok kotta nélküli előadása. 

 

Az I. félévi tanszaki meghallgatás anyaga 

1 hangsor, 

2 etűd és 

1 zongorakíséretes mű (kotta nélkül). 

A tanév folyamán még egy tanszaki meghallgatást javasolunk, melynek anyagát a tanszak 

határozza meg. 

 

 

Az év végi beszámoló anyaga 

- 2 etűd és 

- 2 zongorakíséretes mű (kotta nélkül). 

 

 

Felhasználható irodalom 

Dénes-Lányi-Mező-Skultéty: Hegedűiskola II.. ; III-IV. 

                                                II. fejezet: Fekvéstanulmányok 

Sándor-Járdányi-Szervánszky: Hegedűiskola II. 

Schlfahrt. 40 etűd op. 54 (válogatva), vagy 

                60 etűd op. 45 (válogatva) 

 

3. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2x45 perc) 

 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

- a fekvésérzet differenciálása, a fekvésváltás készségnek fejlesztése, a II. és III. fekvés 

elsajátítása, 

- a vibrato kialakítása, fejlesztése, 

- trilla, a kromatika intonálása, ujjfüggetlenítés, 

- a kettősfogás fejlesztése a II. és III. fekvésben (fekvésváltás nélkül), 

- ismerkedés a IV. fekvéssel és a fél fekvéssel, 

- hangsorok, akkordfelbontások két oktávon, a tanult fekvésekben, fekvésváltással is, 

- az eddig tanult vonások fejlesztése a vonó különböző részein, vonáskombinációk, 

- lassú, tartott hangok, 

- a staccato játékmód fokozatos fejlesztése, 

- az akkordjáték és az emelt vonás előkészítése, majd alkalmazása, 

- természetes üveghangok, 

- tempótartás, a tempó fokozása. 

 

Zenei ismeretek 

Az „A” tagozatnál leírtak, valamint: 

- alteráció, hangnemi kitérés, moduláció 
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- a főtéma, melléktéma fogalma (koncert vagy szonáta játék kapcsán), 

- a klasszikus periódus, 

- XX. századi stílusjelenségek. 

 

 Minimális követelmény 

- játsszon a növendék szép és kifejező hangon, 

- billentése legyen mozgékony, rendelkezzen tapintási érzékenységgel, 

- rendelkezzen intonációs biztonsággal a tanult fekvésekben, 

- törekedjen a fekvésváltás vonóvezetéssel való ritmikai összehangoltságára, 

- alkalmazza helyesen a közvetítőhangokat a gyakorlásban, a vibratót a zene kifejező 

megformálása során. 

 

A I. félévi tanszaki meghallgatás anyaga 

hangsorok fekvésváltással, 

2 etűd a fekvés-és vonótechnikai tanulmányokból és 

1 zongorakíséretes előadási darab (kotta nélkül). 

A tanév folyamán még egy tanszaki meghallgatást javasolunk, melynek anyagát a tanszak 

határozza meg. 

 

Az év végi beszámoló anyag 

- 2 különböző jellegű technikai tanulmány (közülük az egyik klasszikus etűd) és 

- 2 zongorakíséretes mű. 

 

Felhasználható irodalom 

Dénes-Lányi-Mező-Skultéty: Hegedűiskola III-IV. 

Sándor-Járdányi-Szervánszky: Hegedűiskola IV/A, B (válogatva) 

Sándor: Hegedőiskola III. 

Wohlfahrt: 60 etűd op. 45, illetve 40 etűd op. 54 (válogatva) 

Kayser: 36 gyakorlat op. 20 I. (a technikailag könnyebb etűdök) 

Konyusz: Kettősfogások az első fekvésben 

 

Kamarazene  

Bartók: Duók 

Régi kamarazene (Pejtsik-Szász): Duók, Triók (Mozart művei) 

Szervánszky: Duók Z. 3083 

 

4. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2x45 perc) 

 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

- a tanult fekvésekben való játék elmélyítése, a IV-V fekvés elsajátítása, 

- ismerkedés a VI_VII. fekvéssel (hangsorok, szekvenciális fekvésváltás-gyakorlatok), 

- a páros és páratlan számú fekvések egyenrangú fejlesztése, 

- a fekvések összekötése I-V. fekvésig, 

- az akkordjáték fejlesztése: egyszerű és négyszólamú tört akkordok tanulása, 

- hangsorok 5#5 b előjegyzésig, akkordfelbontásokkal, két oktávon, 

- a pergőtechnika, trilla, zenei díszítések alkalmazása, 

- a vibrato fejlesztése, kifejezésbeli gazdagítása éneklő művek előadásánál, 

- az eddig tanult vonások gyorsítása, karakterbeli gazdagítása. 
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Zenei ismeretek 

- a tempójelzések bővebb ismerete, 

- ütem: 5/4, 5/8, változó ütem, 

- a hangnemkapcsolatok fokozott ismerete, 

- szűkített és bővített hármashangzatok, szűkített szeptimakkord, 

- a rondó- és a szonátaforma főbb jellemzői, 

- alapvető zenei karakterek: dolce, espressivo, risoluto, grazioso, marcato, 

- az egészhangú skála, a portamento fogalma. 

 

Minimális követelmény 

- játsszon a növendék felszabadult hangszerkezeléssel, rendelkezzen karakter érzékeny 

vonótechnikával, 

- zenei igénnyel váltson fekvést, igazodjon a játszott mű tempójához és karakteréhez, 

- vibrato legyen folyamatos, alkalmazza mozgalmasabb zenei anyagokon is, 

- tudjon könnyebb műveket önállóan megtanulni, 

- könnyebb darabokat, valamint zenekari és kamaraművek egyszerűbb szólamait tudja 

lapról játszani, 

- az év folyamán több alkalommal szerepeljen hangversenyen. 

 

A I. félévi tanszaki meghallgatás anyaga 

- hangsor fekvésváltással, akkordfelbontással, 

- 2 etűd (különböző technikai feladatokat tartalmazzon, az egyik klasszikus etűd legyen) 

és 

- 1 zongorakíséretes előadási mű (kotta nélkül) 

A tanév folyamán még egy tanszaki meghallgatást javasolunk, melynek anyagát a tanszak 

határozza meg. 

 

Az év végi beszámoló anyaga 

- 2 különböző jellegű technikai tanulmány (közülük az egyik klasszikus etűd és 

- 2 zongorakíséretes mű (kotta nélkül). 

 

Felhasználható irodalom 

Dénes-Lányi-Mező-Skultéty: Hegedűiskola III-IV. 

Dénes-Lányi-Mező-Skultéty: Hegedűiskola V-VI. 

Sándor-Járdányi-Szervánszky: Hegedűiskola IV/A, B 

Bloch: Hangsoriskola II. Z. 1767 

Kayser: 36 etűd op. 20 I-II 

Dont: Gradus ad Parnassum op. 38 I. 

Dancla: Etűdök op. 68 (válogatva, pl. 2 ,4, 6, 1, 9.) 

 

 

 

5. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2x45 perc) 

 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

- a játékkészség fejlesztése I-VII. fekvésig, 

- hangsorok és akkordfelbontások három oktávon, 

- a bal kéz biztonságának és minden irányú mozgékonyságának fejlesztése, 

- pergőtechnika, 
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- a fekvésváltás, trilla, vibrato fejlesztése, kettősfogás, természetes és mesterséges 

üveghang, 

- a tanult vonás nemek, vonáskombinációk fejlesztése, a gyorsasági készség fokozása, 

- spiccato játék középtempóban, 

- célszerű ujjrend megválasztása a zenei kifejezés szolgálatában.  

 

Zenei ismeretek 

- a ciklikus művek felépítése, a barokk szonáta és koncert tematikus és hangnembeli 

elemzése, 

- szekvenviális szerkesztés a barokk művekben, 

- a bécsi klasszikusok játékához vezető könnyebb játékmód kialakítása, 

- romantikus hangszeres dalok, karakterdarabok, 

- ismerkedés korunk zenéjével. 

 

Minimális követelmény 

- memóriafejlesztés: hosszabb terjedelmű művek megtanulása fejből (etűdök is), 

- az eddig tanult technikai elemeket alkalmazza a növendék érzékeny, kifejező, a mű 

karakteréhez igazodó egyéni hangvételben, 

- legyen képes virtuóz jellegű művek előadására, 

- az év folyamán több alkalommal szerepeljen hangversenyen. 

 

A I félévi tanszaki meghallgatás anyaga 

- hangsor három oktávon, akkordfelbontásokkal, 

- 2 etűd, 

- 1 zongorakíséretes mű. 

A tanév folyamán még egy tanszaki meghallgatást javasolunk, melynek anyagát a tanszak 

határozza meg. 

 

Az év végi beszámoló anyaga 

- 2 etűd (közülük az egyik klasszikus etűd), 

- 2 zongorakíséretes mű (az egyik vagy koncert, vagy szonáta). 

 

Felhasználható irodalom 

Dénes-Lányi-Mező-Skultéty: Hegedűiskola V-VI. 

Kayser: 36 etűd op. 20 II. 

Dont: Gradus ad Parnassum op. 38 II. 

Dancla: Etűdök op. 68 

Bloch: Hangsoriskola II-III. Z. 1767-68 

 

Kamarazene 

Régi kamarazene (Pejtsik-Szász). Duók, Triók 

Barokk és klasszikus kamaraművekből igény szerint válogatva 

Bartók. Duók 

Lendvay: Duók 

Kiss Zs.: Duók Z. 12565 

Reményi: Duók Z. 13247, Z. 12567 
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6. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2x45 perc) 

 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

A témakörök azonosak az 5.”B” évfolyamoknál felsoroltakkal. Az elérendő készségszintet 

az évfolyam technikai és zenei anyaga jelöli meg. 

További feladatok: 

- háromoktávos hangsortanulmányok a VII. fekvésen túl is; 

- terc-, szext és oktávskálák két oktávon; 

- az ujjrendi formák bővítése a zenei kifejezés szolgálatában („kúszó ujjrend”, ujjazatos 

kromatika). 

 

Zenei ismeretek 

A témakörök azonosak az 5. „B” évfolyamoknál felsoroltakkal. Az értőbb, önálló 

előadáshoz szükséges zenei összefüggések, stílusjegyek, szakkifejezések ismeretének 

kibővítése. 

Minimális követelmény 

- a tanuló hangszerkezelése legyen perspektivikusan megalapozott, 

- legyen képes tudatos helyzetkezelő-műveletekre a tiszta intonáció érdekében, 

- a fekvésváltásokat és a vibratót a zenei folyamatokba illesztve, zavartalanul tudja 

megoldani, 

- az alapvonásokat tudja hajlékony, szép hangon játszani, 

- tudjon önállóan megtanulni technikai felkészültségének megfelelő műveket, megfelelő 

zenei karakterekkel és dinamikai árnyalásokkal, 

- alakuljon ki jártassága a technikai és zenei szempontból célszerű ujjrendek 

megválasztásában. 

 

A I. félévi  tanszaki meghallgatás anyaga 

- háromoktávos hangsor, akkordfelbontással, 

- 2 etűd, 

- 1 koncerttétel vagy 1 zongorakíséretes darab (a koncerttétel helyett lehet szonáta I-II. 

tételt játszani). 

 

Az év végi beszámoló anyaga 

A zeneiskolai tanulmányait a növendék lehetőség szerint nyilvános hangversenyszerepléssel 

zárja. 

 

Felhasználható irodalom 

Dénes-Lányi-Mező-Skultéty: Hegedűiskola V-VI., II. rész 

Bloch: Hangsoriskola II-III. Z. 1767-68 

Mazas: Études speciales op. 36, I. 

Dont: 24 előkészítő gyakorlat op. 36 II. (a lehetőségek szerint) 

Kayser: 36 etűd op. 20, III. 

Az ajánlott irodalom jegyzékében felsorolt zongorakíséretes művek. 
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TOVÁBBKÉPZŐ „A” TAGOZAT 

 

7-10. évfolyam 

 

A továbbképző évfolyamok eléréséig az egyes növendékek tudás szintje között jelentős 

különbség alakulhat ki képességeik, teherbírásuk és szorgalmuk alapján. Ezt a különbséget a 

továbbképző évfolyamokban növelheti a közismereti iskolában jelentkező eltérő mértékű 

terheléstől és az iskolán kívüli más elfoglaltság (pl. sport) mértékétől függő gyakorlási idő, 

valamint a zenetanulás eltérő iránya és célja. Vagy az egyéni hangszertudás fejlesztése, vagy 

a kamarazenei illetve a zenekari játék fejlesztése kerül előtérbe. Ezért a továbbképző 

évfolyamok feladatát, anyagát nem adjuk meg évekre lebontva, hanem a fejlesztés 

lehetséges irányait és céljait fogalmazzuk meg. A továbbképző évfolyamok fő célja a zenei 

műveltség elmélyítése és a zenélési kedv ébrentartása. 

 

Zenei ismeretek 

Barokk, klasszikus, romantikus és XX. századi művek ismerete (zenei formák, kompozíciós 

elvek, harmónia felépítés). 

 

Az év végi beszámoló anyaga 

- 1 etűd, 

- 1 előadási darab (válaszható koncerttétel, szonáta vagy kamaramű). 

 

Felhasználható irodalom 

Mazas: Études speciales op. 36, I. 

 Études brillantes op. 36, II. 

Dont: 24 előkészítő gyakorlat op. 37 

Kayser: 36 etűd op. 20, III. 

Kreutzer: 42 etűd 

Dancla: Etűdök op. 73 

Rode: 24 caprices 

 

Kamarazene 

A vonós kamarazene iskolája (Pejtsik) Z. 13548-51 

Régi kamarazene (Pejtsik-Szász) sorozatból válogatva: 

- Duók Z. 7917 

- Triók Z. 7916 

Leclair: Duók 

Haydn: Triók 

Bartók: Duók 

Reményi: Duók Z. 13247, Z. 12567 

Kiss Zs.: Duók Z. 1256Szokolay: Magyar gyermekdalok két és három hegedűre Z. 7254 

 

 

 

TOVÁBBKÉPZŐ „B”TAGOZAT 

 

7-10. évfolyam 

 

A továbbképzős évfolyamok „B” tagozatos növendékei nem zenei jellegű közismereti 

tanulmányai mellett is meg akarják őrizni a zenei pálya választásának lehetőségét, hogy 
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elkerüljék a korai pályaválasztást. Ebből következik, hogy számukra a zeneművészeti 

szakközépiskolák tanteve az irányadó. 

 

ÚTMUTATÁSOK 

 

A zenei nevelés célja és értelme többirányú: 

- a  zene tartam mondanivalója, emocionális hatása neveli az érzelmi képességeket, 

tágítja az esztétikai befogadóképességet, fejleszti az ízlést; 

- a zene szerkezeti, formai logikájával alakítja a gondolkodást, megtanít az 

összefüggések felismerésére; 

- a hangszertechnikán keresztül célszerűen rendezett mozgásokra nevel; 

- a zene tanuláshoz szükséges kitartó munka hat az akarati képességekre, fejleszti a 

többirányú koncentrációt; 

- a társas muzsikálás a zenei élmények közös átélésének útján fejleszti, erősíti a 

közösségi szellemet. 

 

Hegedűoktatásuknak mindezen szempontok figyelembevételével kell beilleszkednie az 

általános nevelés rendszerébe. 

 

A hangszerjátéknál a zenei elképzelés és az azt megvalósító technika elválaszthatatlanok. 

Különösen áll ez a tanulás kezdeti éveire, amikor a zenei appercepció és a hangszeres 

mozgásérzetek még fejletlenek, s a növendék valóban csak azt tudja helyesen megszólaltatni 

hangszerén, amiről intenzív hallási élménye van. 

Feltétlenül kívánatos, hogy a hegedűtanítás a zenei előképzőben szerzett ismeretekre, zenei 

készségekre épüljön. Érvényes ez a hangszeres előkészítő foglalkozásra is. 

 

Hangszeres előkészítő 

 

Részletesebben kell szólnunk a kezdők tanításáról. A hangszeres előkészítő foglalkozás 

célja, hogy a hangszeres muzsikálás szinte észrevétlenül, játékosan ágazzon ki vokális 

nevelésünkből. A gyermek anyanyelvszerűen, a mindennapi életükből vett mozdulatokból 

kiindulva, a beszéd és ének anyanyelvi természetességével sajátítsák el a 

hangszerkezeléshez szükséges mozgásokat, pozíciókat. Formája lehet egyéni vagy csoportos 

óra. Ha csoportot szervezünk, közel azonos korúak kerüljenek egy csoportba (optimális 6-7 

évesek). 

 

A csoportkeretben valósíthatók meg legszínesebben, legsokoldalúbban a játéklehetőségek, s 

érvényesülnek leghatékonyabban a hangszerjátékra való felkészítés metodikai szempontjai. 

A gyermek legtermészetesebb közege a közösség. Oldott légkörben felszabadultabbak a 

mozgások. Nemcsak a tanári bemutatást, egymást is figyelve fejlődik 

megfigyelőkészségünk, ítélőképességünk, s emelkedik egyre magasabbra a csoport és az 

egyén önellenőrző szintje. 

 

A hagyományos zenei képességvizsgálaton túl az előkészítő foglalkozás lehetővé teszi a 

gyermek folyamatos és többirányú megfigyelését, hangszeres adottságaik, alkalmasságuk 

objektívebben ítélhető meg. Az előkészítő évfolyam év végi beszámolója ily módon 

szűrővizsga jellegű. A tantervi struktúra értelmében tehát a hangszeres tanulmányok-sikeres 

felvételi vizsgával-az előkészítő elvégzése nélkül is megkezdhetők. Ez esetben az első 

évfolyamot próbaidőnek tekinthetjük. 
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A zenei előkészítés alapelveit már érintettük: a hegedűtanítás mindenkor az éneklésből 

induljon ki. A hangszertanulás zenei anyaga kezdetben a gyermekdalokra épüljön (szükség 

szerint kiegészítve pl. Kodály: „Kis ember dalai” dallamanyagával). A dalok szövege 

megkönnyíti a helyes ritmus megvalósítását és a dallam hangulatának és karakterének 

megadását. Az egyszerű formák segítik a tagolás felismerését, megértését.  

Az ismert dallamok játéka örömöt kelt, a siker élményét adja, így érzelmi kapcsolatot teremt 

a hangszerrel. A népdalok által szerzett formai ismereteket kell később a szöveg nélküli 

zenében felhasználni és gyarapítani. 

 

A hangszerjáték megalapozásánál a tanár egyik legfőbb feladata, hogy a hegedűtartással 

kapcsolatosan kialakítsa a karok szabad mozgását biztosító dinamikus egyensúlyi helyzetet. 

A célszerű testtartás főbb szempontjai: a két láb ruganyos kis terpeszállásban helyezkedik el, 

a testsúly mindkét lábon- kissé a bal oldal felé tolódva-nyugszik. A térd enyhén behajlított, 

nem feszítve hátra a combot és a lábszárat. A mellkas síkja a lábszárak síkjával essen egybe: 

ne legyen törzscsavarodás. 

 

A hegedűt a fej a kulcscsonthoz felülről, az álkapocs baloldali részével támasztja. A hegedű 

rögzítése a fej bizonyos mértékű balra fordításával jár, és benne a fej önsúlya is jelentős 

szerepet játszik. Ennek kihasználását elősegíthetjük, ha a laza tarkóérzésre ügyelünk (a 

hegedű tartásával egyidejű éneklés jó ellenőrzője a feszültségmentes tartásnak, a légzés 

szabadságának). 

 

Fordítsunk nagy gondot az álltartó és a párna helyes- egymással összehangolt-

megválasztására. A hangszert felülről lefelé helyezzük el a kulcscsontra a nyakhoz, 

kontaktust teremtve a test és a hangszer között. A hangszer önálló felhelyezésekor a bal kéz 

ne fogja a hangszer nyakát, mert mélyen bevésődő hibás érzetet (markolást) inspirál. A bal 

kart szupinált helyzetben emeljük a hegedű nyakához. A könyök helyzete, az alkar 

befordításának mértéke egyéni, alkati sajátosságoktól függ. Megválasztásában, 

megítélésében az ujjak szabad elhelyezkedése (ujjtőből ejtegetés a húrokra-intonációs igény 

nélkül), a súlyérzet érvényesülési lehetősége az irányadó. 

 

A billenés kialakítására alkalmazzunk előkészítő gyakorlatokat. A növendék érzelmileg 

ismerkedjék a billentés sajátos mozgásaival (tenyérérzet, a négy ujj egységes lendítése 

ujjtőből, pozitív koncentráció az egyes ujjak kiválasztására, - az ujjfüggetlenítés elemi 

feladatai). 

 

Ezután térjünk rá az intonációs játékra, a pengető előgyakorlatokra, gyermekdalokra. Már 

ekkor törekedjünk a négy ujj egyenrangúságának a biztosítására. A kar helyzetét a 2-3-4. 

ujjakhoz képest az első ujj mindig visszahúzott helyzetben billent. Ez határozza meg a 

megszólaltatandó hangok, dalok sorrendjét. 

 

A pengetés időszaka ne nyúljon túl hosszúra. A figyelem homlokterében a jobb kéz 

tevékenysége álljon. A vonóvezetés a játék ritmikai szervezője, a hangképzés alapvető 

meghatározója. 

 

Már az első óráktól kezdve, a hegedűtartás kialakításával párhuzamosan foglalkozzunk a 

vonó tartásával, majd húrra helyezésével. A hangszertartás helyessége is csak a húrra 

helyezett vonóval bírálható el megbízhatóan. Foglalkozzunk egy időben mindkét kar 

húrváltó mozgásaival, a húrsíkok megéreztetésével. 
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Kezdetben mind a vonóvezetési, mind az intonációs feladatokat célszerű a d- és a .húron 

tanítani. A kar és kéz elhelyezkedése itt a legtermészetesebb, a gyerekek énekkészsége is 

ebben a regiszterben a legfejlettebb, így a belső hallás irányító és ellenőrző szerepe itt a 

leghatékonyabb. 

 

A vonótartásban az egyes ujjaknak meghatározott szerepük van (tengely, támasz, balansz). 

De a kezdők tanításában a funkciók agyonelemzése nem járható út. A vonótartást más 

tárgyak természetes megfogásának megfigyelésével közelítsük meg. Ellazított karral és 

kézzel forgassuk meg a növendékekkel a vonót, ne igazgassuk hosszasan az ujjait, mert 

szemre lehet szép, de a tartás természetes és helyes érzete nem alakul ki. 

 

A vonóvezetést a súlypont táján indítva „ kis egész” vagy „középső fél” vonóval kezdjük 

tanítani. A vonó itt a legkezelhetőbb, itt érthető el legkönnyebben szép hang. A vonás ne 

legyen oly hosszú, hogy a vonó egyensúlyozása nehézséget okozzon, se oly rövid, hogy 

akadályozza az egész karos érzet kialakítását. A játékterületet fokozatosan növeljük a vonó 

teljes hosszára. A részvonók használatánál is az egész kar egységes aktivitása érvényesüljön, 

ugyanakkor érzetileg fedeztessük fel a különböző vonószakaszok játékának mozgási 

sajátosságait (alsó fél vonó-felkar-dominancia, felső fél vonó-alkar-dominancia). 

 

A vonóvezetés tehát ne csak a vonó fogását, illetve annak irányítását, hanem az egész jobb 

kar mozgásainak összefüggő érzetét jelentse. A pedagógiai gyakorlatban a vonóvezetés első 

feladatait többnyire szünettel közbeiktatott hangokból alakítják ki. A szünet 

közbeiktatásának indoka, hogy lehetőséget ad az új vonásirány megtervezésére, lazításra, az 

izomtevékenység átkapcsolására. Ugyanakkor azonban a mozgás megszakításával 

elválasztjuk a vonóváltás mozzanatát a vonóhúzásétól, ez megnehezíti a gördülékeny, 

lendületes vonóvezetés kialakítását. Ezért újabban-mozgásfiziológiai elemzések hatására- a 

folyamatos, ciklikus mozgások tanítása került előtérbe. 

Szerencsésnek tűnik, mert megadja a gyermekek érdeklődését, ha a vonógyakorlatokat a 

mondókák, gyermekdalok ritmusidézetekből állítjuk össze. Pl.: Fecskét látok (2 ütem), Süss 

fel nap (4ütem. Kétütemenként lefelé, majd lefelé-fölfelé indítva). Bújj, bújj itt megyek (2 

ütem), sötétes az erdő, Egy boszorka van (4 ütem: két ütemenként lefelé, majd lefelé-fölfelé 

indítva). 

 

A játékkészség fejlődésével a pengetés fokozatosan mellőzhető. A zenei szöveg technikai 

megtervezésében az üres húros vonóvezetés továbbra is fontos feladat (a vonás-ritmusok 

tisztázása, a húrváltó feladatok kiemelése). 

 

A kezdők eredményes tanításának záloga a figyelem aktivitásának a biztosítása. Ezt csak jól 

felépített, változatos órával érthetjük el. Hegedűtartás, éneklés, dallampengetés, vonótartás, 

kottaolvasás, majd ismét hangszeres feladatok váltsák egymást. A visszatérő témák segítik 

az érzet-emlékek megerősödését, melyekre önálló, otthoni munkában támaszkodhat. 

Hasonlóképpen megkönnyítjük a növendék előrehaladását, ha több alkalommal találkozzunk 

a gyerekekkel. 

A tanév folyamán legalább három összefoglaló órát javasolunk. Ezek az összefoglaló órák 

adjanak értékelhető képet a készségfejlesztés terén elért eredményről. 
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Technikaképzés  

 

A tanulmányi anyag három nagy csoportra tagolódik: technikaképzés, etűdök, zenei anyag. 

E három csoport a tanítás folyamatának háromféle aspektusát, három irányát jelöli, amelyek 

a gyakorlatban nem választhatók szét: sőt csakis egymással koordinálva, tudatos és 

közvetlen hatást gyakorolva egymásra fejleszthetik a tanuló képességeit, gyarapíthatják 

hangszeres és zenei tudását. A jó hangszeres mechanizmus kialakításának és a technika 

fejlesztésének eszközei az ujjgyakorlatok, vonógyakorlatok és a hangsorjáték. 

 

Ujjgyakorlatok  

 

Gyakorlásuk célja többrétű: szolgálja a tenyér és az ujjak erősítését, az ujjfüggetlenítést, a 

különböző billentésmódok kialakítását, a bal kar és bal kéz helyezkedő-készségének 

fejlesztését, általában a tiszta intonáció mozgástechnikai feltételeinek megteremtését. Nem 

lehet elvitatni –ésszerű arányok között tartva - a rendszeres ujjgyakorlatozás hasznosságát és 

szükségességét. A hatékonyság érdekében azonban tartsuk szem előtt: a növendék szemében 

értelmet az ad a technikai tanulmányoknak, ha úgy válogatjuk ki őket, hogy kapcsolódjanak 

az évfolyam zenei anyagában megoldandó technikai problémákhoz. Pedagógiai szempontból 

legértékesebbek azok a gyakorlatok, amelyek a feldolgozandó zenei feladatok (etűd, 

előadási darab) tanulmányozása során, azok ésszerű gyakorlásának módját keresve 

születnek, kezdetben a tanár által vagy útmutatásai alapján, később a növendék önálló 

gondolkodás módjának, találékonyságának eredményeként. 

 

Kerüljük a gépies ujjtréninget. A billentési érzet fejlesztésére törekedjünk. Legfontosabb 

tényezői: ujjtőből szabad lendítés, amelyben az emelés az intonációs szempontból aktív 

fázis; tapintási érzékenység, a billentés intenzitásának változásképessége; a kar súlyának 

érzete, szerepe a húrok letámasztásában; az ujjak kiegyenlített erőszolgáltatása; a hüvelykujj 

szabadsága, segítő, alkalmazkodó mozgásai. Fekve hagyott ujjakkal végzett ujjfüggetlenítési 

gyakorlatokat nagy megfontoltsággal játszassunk, nehogy túlerőltetéshez vezessenek 

 

A gyakorló tempó tegye lehetővé a mozgások tudati irányítását. Ez biztosítja az intonáció, a 

mozgásidőzítés pontosságát, a billentés érzetteljességét. A tempót fokozatosan növeljük. A 

gyorsaságnál fontosabb a gyorsíthatóság. Az alapfokú oktatás feladata valójában a 

hangszertudás megalapozása legyen. A laza, lendületes játék később könny felgyorsítható. A 

gyors, de görcsös és irányíthatatlan játék korrigálása sokkal nehezebb feladat. Ezen elvek a 

jobb kéz – technika vonatkozásában természetesen ugyanígy érvényesek 

 

Hangsorok és vonások 

 

A hangsorok és hangzatfelbontások gyakorlása a bal – és jobb kéz technika fejlesztésének 

egyaránt fontos eszközei. A hangsorokat felhasználhatjuk az alap vonás nemek rendszeres 

gyakorlására, de az egyes zenei feladatokban aktuálisan felmerülő vonótechnikai problémák 

előkészítésére, kidolgozására is. Az alsóbb évfolyamokban rendszeresen gyakorlandó 

vonások: détaché a vonó felső, középső és alsó felén, hosszabb értékben egész vonóval; 

legato, kis détaché a vonó különböző részein, valamint martelé játékmód. A 3-4. 

évfolyamtól kezdve beiktathatjuk a staccato, majd a dobott vonás játékát. 

A détaché alapvetően fontos sajátossága a mozgás ciklikus jellege, a hangzás 

folyamatossága. Vagyis minden vonás addig tart, amíg a következő felváltja. Fejlett játéka 

tehát a vonóváltás kimunkáltságát igényli. Nem helyes – pedig gyakorta látjuk- a 

vonósváltást aktív ujjtevékenységként tanítani. A gördülékeny, sima vonóváltásban a 
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karmunka aktivitása mellett az ízületek hajlékonyságának, rugalmasságának nagy szerep jut. 

Az ujjak szükséges rugos mozgását „engedékenységét” lehet inspirálni: növendék vezesse a 

vonót, és váltáskor a tanár a csavart könnyedén megfogva egy pillanatra tartsa vissza azt. 

Ezáltal – késleltetve a vonó irányváltozását- könnyed utána engedésre készteti az ujjakat. 

Világossá válik a kar aktív és az ujjak passzív munkája közti érzetkülönbség. 

 

A legato tanításánál fokozatosan növeljük az egy vonóra játszandó hangok számát. A jó 

hangzás – a billentés folyamatossága mellett – a vonóvezetés kiegyenlített sbességétől függ.  

 

Futamjáték nem képzelhető el a bal és a jobb kéz húrváltó műveleteinek helyes 

koordinációja nélkül. Ez megkívánja a húrváltások előlegezettségét, a kettősfogás-helyzetek 

kialakításának a készségét.  

 

A martelé elsajátításának a jelentősége túlnő magának e vonás nemeknek a jelentőségén: 

rendezi a hegedűjáték helyes mozgássorrendjét. A teljes mozdulatot érezni kell a martelé 

indításánál. Legyen idő a kívánt vonóhossznak, a vonások lendületének, a betámasztás 

időzítésének és mértékének megtervezésére. A fekvésváltást, húrváltást a szünetek alatt, 

tehát előlegezve kell végezni. Még pontosabban: a vonónak minden egyes befejezése után 

nyomban azon a húron kell megpihennie, amelyet legközelebb megszólaltat. 

 

A skála gyakorlásának tempója növendékenként különböző lehet, de az alsóbb 

évfolyamokban általában a lassúbb skálázás célszerű, mert lehetővé teszi a hangelkezelés és 

a mozgásérzet anticipáltságát, az intenzív kontrollt. A magasabb évfolyamokban a 

hangképzés fejlesztéséhez szükséges lassú skálázás mellett rá kell térnünk a skála 

tempójának gyorsítására. Ez ugyancsak fontos eszköze a pergőtechnika kialakításának. A 

gyors játék gyors gondolkodást követel. A részfeladatok tisztázottsága mellett a 

cselekvéssorok egységbe foglalását, a gondolkodás átfogóképességét igényli – és fejleszti. 

 

 

Fekvésváltás  

 

A fekvésváltás és fekvésjáték tanításának megkezdése a második évfolyam feladata. A 

fekvésváltáshoz szükséges mozgáskésség megalapozása azonban már a kezdők tanításának 

tennivalói közé tartozik. Ha a kar a fekvésváltó mozdulat értelmében felszabadul, akkor a 

hegedűtartás nem lesz statikus az első fekvésben sem. Ez a helyezkedő-készség általános 

fejlődését eredményezi, így kialakulhat az intonáció fejlődésére. A fekvésváltás és 

fekvésjáték készsége egymással kölcsönhatásban van, ezért fejlesztésük szerves egységben 

és egyensúlyban történjék. A fekvés érzet orientál. Irányítja, céltudatossá teszi a váltás 

mozdulatát. A fekvésváltások kidolgozása a kezdő és célpozíciók hangkészletének 

tisztázásával kezdődjék. A fekvésváltások legcélszerűbb útvonala megválasztásában, a 

hallás és a tapintó érzékelés által irányított végrehajtásában elengedhetetlen szerepe van a 

közvetítőhangok gyakorlásának, illetve a vezető ujj helyes megválasztásának. 

 

 

Vibrato  

 

A tanterv a 2. évflyam feladatai közé sorolja a vibrato előkészítését, illetve kialakítását. 

Miután azonban a vibrato nem egyszerűen technikai eszköz, hanem a játékos kifejezési 

vágyának, igényének sajátos megnyilvánulása, ezért eredményes tanításának pillanata – a 

gyerek zenei, érzelmi érettségétől függően- egyénenként változó. Általában helyes, ha 
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tanítása a fekvésjátékkal, fekvésváltással párhuzamosan történik, ekkor már kevéssé statikus 

a kar érzete. Van olyan ideális állapot, hogy a gyerekben szinte magától felébred a vibroto 

szükségszerűsége. Ilyenkor tulajdonképpen nincs is szükség speciális gyakorlatokra, csak 

meg kell mutatni neki, hogyan éri el legkönnyebben azt amire vágyik. Ennek lehetősége 

nemcsak a gyerek tehetségétől függ, hanem egyrészt attól, mennyire inspiráljuk őt ebbe az 

irányba, hogyan mutatjuk meg a zene formálódását, törekvését egy-egy zenei csúcspontra, és 

ébresztgetjük benne az igényt előjátszásunkkal, vagy haladottabb társai megfigyelésével.  

 

Másrészt függ a növendék általános hangszeres „közérzetétől” mindenekelőtt a testtartás 

aktivitásától, a hüvelykujj-mutatóujj „villa” szabadságától, a bal kar helyezkedő készségétől, 

az ujjak tapintási érzékenységétől (ismerkedés az üveghangok játék-érzetével), függ a 

billentő felület variabilitásától, a kromatikus helyzetváltásoknak, a különböző fogásmódok 

sajátos kéz- és ujjhelyzeteinek megfelelően. A vibrato előkészítése tehát elsősorban e 

feltételrendszer megteremtését, kontrollálását jelenti. Természetesen gyakran mutatkozik 

szükség közvetlen előgyakorlatokra, a vibrato - mozgás kialakításának fokozatos 

felépítésére. 

 

Tanításának javasolt módja: 

- kezdetben érdemes a vibrao mozdulatát a corpuson gyakorolni tanári segítséggel (a 

hüvelykujj a hátlaphoz támaszkodik). Ütésenként meghatározott számú mozdulattal 

indulunk (2, 3, 4 stb.), azután felgyorsítjuk a mozdulatot (tanári segítséggel). 

- a bal kéz mutató ujja távolodjon el a nyaktól; hogy ez könnyen megérezhető legyen, 

érdemes a forgólapon gitárforgásban gyakorolni a vibrato mozdulatát (lassan, majd 

gyorsítva). Ily módon az „eltávolítás” nem eredményezhet feszítettséget, hiszen a kar 

szabadon függ (súlyérzet!). 

- ezután tegyük helyére a hangszert, és a III. fekvésben a tenyér támaszkodhat kissé a 

hangszer pereméhez. Ha szükséges, a csigát könnyítésül a falhoz támaszthatjuk. Csak 

ha már jó a vibrato a II. fekvésben, akkor menjünk le I. és II. fekvésbe, majd később a 

magasabb fekvésekbe. 

 

A vibrato intonációja és a mozgás szabadsága szempontjából egyaránt fontos, hogy a vibrato 

mozdulat avizo-szerűen, oldás érzetből induljon. A vibrato mozgásiránya nem lehet 

páthuzamos a húrral, hanem hegyesszöget zár be. 

 

Többféle vibrato – típus létezik: 

- amelyben a kar mozgása dominál, 

- amelyben a kéz mozgása dominál, 

- és ritkán, amelyben az ujjak mozgása dominál. 

 

Etűdjáték  

 

Az etűdjáték mintegy hidat képez a „tisztán” technikai és „tisztán” zenei munka között. Az 

etűdjáték legfőbb célja a technikai alapformák zenei szövetbe illesztésének gyakorlása. Az 

etűdök tipizált formába sűrítik a feldolgozandó mozgástechnikai elemeket. Szolgálják a 

mozgási koordináció fejlesztését, a fizikai állóképesség növelését. Az etűdök sokszor 

ismétlődő, azonos mozgástípusai könnyen elmerevedéshez vezetnek. Meg kell tanítani a 

növendéket, hogy játék közben javítsa, lazítsa mozgásait. Az így kialakuló szabad 

mozgástechnika fizikai jó érzéssel jár. A felszabadult mozgás öröme egyben pszichikai 

alapját is képezi a technika fejlesztésének. Az etűdök igényes feldolgozása a bennük rejlő 

technikai feladatok és lehetőségek sokoldalú megközelítését és kimunkálását, egyben az 
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etűd sajátos zenei arculatának, karakterének tudatos megformálását jelenti. Jellegüknél 

fogva az etűdök a hangsoroknál is alkalmasabb a különböző vonás nemek gyakorlására, a 

vonótechnika árnyaltságának, karakter – érzékenységének fejlesztésére. 

 

 

Zenei képzés  

 

Az előképzőben és a szolfézs tanulmányokban szerzett ismeretek felhasználásával a 

növendék saját hangszeres gyakorlatán keresztül megismerkedik a zenei szerkesztés 

elemeivel, a zenei formákkal. A gyerekdalokból és népdalokból kiindulva, kisebb két – és 

háromtagú formákon keresztül eljut a ciklus formákig (szonáta és versenymű). 

 

A zene alapelemeinek megtanításával, az előforduló formák elemzésével a hangszeres 

tanárnak is foglalkoznia kell. a ritmusérzék, tempóérzék, tiszta intonáció és a helyes 

értelmezés elsajátítása érdekében különösen az első év agyagát kell gondosan feldolgozni 

ritmizálva, szolmizálva, a hangszeres tájékozódást segítő abszolút hangneves olvasással és a 

zenei összefüggések megnyilvánulásával. Módszeresen neveljük a növendék belső hallását. 

Célunk az, hogy a kottakép auditív elképzelése mindenkor a hangszeres megvalósítás előtt 

járjon. 

Az intenzív hallási élmények a technikailag jól megalapozott növendék hangszeres 

mozgásait a zenével összefüggővé teszik. A zenei képzés és technikafejlesztés így állandó 

kölcsönhatásban érvényesül a tanítás egész folyamatában. Az értelmes, tudatos frazeálás, 

karakteres zenei elképzelés segíti a hangszeres mozgásformák kialakulását, a helyes 

funkciókkal begyakorolt hangszeres mozgások visszahatnak a zenei értelmezésre, segítik a 

zenei tartalmi kifejezését. E kétoldali összefüggés azonos súlyú fejlesztése a tanári munka 

legmagvasabb feladata. (A zenei és technikai fejlődés gyakran nem halad párhuzamosan: 

feladatunk, hogy a muzikális, de technikai készségben elmaradott növendéket a zene 

hangszeres megvalósításában támogassuk, a technikailag jól képzett, de kifejezéstelenül 

játszó növendékben pedig a formálás igényét kell felkeltenünk.) 

 

A zenei – technikai egyensúly érdekében neveljen a tanár kezdettől fogva arra, hogy a 

növendék önállóan és tudatosan, konkrét és egyre gazdagodó szempontok szerint figyelje 

játékát. A kontroll képességének fejlődése a zenei munkában való tevékeny részvételre 

serkenti a növendéket, fokozza érdeklődését, eredményesebbé teszi otthoni gyakorlását. E 

tényezők képezik alapját a magasabb évfolyamokban kialakuló és főleg a „B” 

tagozatosoknál megkívánható önálló munkának. 

 

A tanterv felvázolja azokat a zenei ismereteket, amelyek tudatosítására az egyes 

évfolyamokban különösképpen szükség van. A zene szerkezeti elemeinek tudatosítása, a 

formák ismerete, később a zenei élményszerű befogadásában, értő a zenei tartalmat kifejező 

előadásában. 

A művek emocionális – esztétikai befogadásának döntő tényezője a tanár bemutató játéka. 

Ez lehet hangversenyszerű előadás vagy didaktikus jellegű előjátszás, melyben a tanár oly 

eszközöket alkalmaz, melyeket  elsajátítását a növendék számára célul tűzi ki. Törekedjék 

minden esetben inspiratív hangzásra, zenei formálásra legyen autentikus. 

 

Előadási darabok, tempó, dinamika 

 

Az előadási darabokkal való foglalkozás a tantervi követelményeknek nem függeléke, 

hanem fő célja. A zongorakíséretes előadási darabokon keresztül ismerkedik meg a vonós 
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növendék közelebbről a harmóniavilággal, zenei benyomásai mélyebbekké válnak mind a 

zenei karaktereket, mind a stílusokat illetően. Az előadási darabok tanulása alapvetően 

meghatározza tehát a zenei és technikai nevelés irányát. 

 

A tanítandó előadási darabok megválasztásának a legfőbb szempontja legyen, hogy az 

megalapozza és fejlessze a növendék stílusismeretét, tágítsa zenei látókörét, és végső soron 

élményszerűvé tegye számára a tanulást. Fontos szempont még, különösen az „A” 

tagozaton, hogy a darabok könnyebbek legyenek az évfolyam technikai anyagánál. Egy-egy 

technikai cél elérésére állítsunk össze tanítási egységet. Ez szorosan vett technikai 

feladatokon kívül tartalmazzon ahhoz kapcsolódó etűdöt és előadási darabot. Növeli a 

tanítvány munkakedvét, ha a technikai tanulmányt nem távoli és megfoghatatlan cél 

érdekében, hanem a rövidesen megtanulható előadási darab kedvéért gyakorolja. A reálisan 

elérhető, közvetlen cél eredményesebbé teszi a tanár és tanítványa munkáját. A zenei 

kifejezés és formálás fontos tényezője a dinamika. A dinamikailag árnyalt játék csak a vonó 

biztosabb, szabadabb kezelésének következtében válik lehetségessé. Az egészséges 

hangképzés veszélyeztetése nélkül az alacsonyabb évfolyamokban csak a középdinamikák 

alkalmazása kívánható meg. A már fejlettebb hangképzéssel játszó növendéket tanítsa meg a 

tanár a dinamikai effektusok szélesebb körű, tudatos, ízléses és stílusos alkalmazására. 

 

Lapról játék 

 

Mind a „A”, mind „B” tagozatosok nevelésében tulajdonítsunk nagy fontosságot e képesség 

fejlesztésének, mert ez az önálló muzsikálásnak, az irodalomismeret bővítésének eszköze. 

De lényeges eleme a társas zenélésnek is, melynél különösen fontos a hangszerjáték 

folyamatossága. A könnyű társas zenei anyag játéka ezért egyben kitűnő eszköze is a lapról 

játék elsajátításának. A belső hallás fejlesztésével, az anticipált kottaolvasási készség 

fejlesztésével neveljen a tanár módszeresen a lapról játékra. A hegedűórákon játszassa 

időnként első látásra az éppen feladott leckét, vagy az évfolyam anyagánál könnyebb 

műveket. Tényezője e képességnek a célszerű ujjrendek – alkotásban szerzett jártasság, 

úgyszintén a stílusismeret – például a helyes vonás nemek megválasztásában. 

 

A hangszer és a szolfézs kapcsolata 

 

A zenei nevelés egységét a hangszer és a szolfézs tanításának egymást kiegészítő tárgyként, 

közös felelősséggel kell megteremteni. A szolfézs mint az általános zenei képességeket 

fejlesztő tárgy, segíti a hangszeres oktatás a ritmusok, a hallásképzés, a belső hallás, a 

funkciós hallás, a zenei formákban való gondolkodás, a memóriafejlesztés stb. területén. A 

hangszeres tanát ismerje a szolfézs tananyagát, kísérje figyelemmel a növendékei szolfézs 

előmenetelét, de legyen tudatában annak, hogy a szolfézsoktatás nem haladhat 

párhuzamosan minden egyes hangszer sajátos tantervével. A hangszeres tanár az egyes 

elméleti vagy zenei fogalmak ismertetésénél legyen tisztában azzal, hogy új fogalmat kell-e 

megtanítania, vagy hivatkozhat a szolfézsórán tanultakra, esetleg csak alkalmaznia kell az 

ott szerzett ismereteket. 

 

Szükséges, hogy a szolfézstanárok is ismerjék legalább nagy vonalakban az egyes 

hangszerek tantervét. A zenei bemutatás céljaira keressenek és használjanak fel alkalmas 

szemelvényeket az egyes hangszeres iskolákból. 
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Évközi meghallgatás, év végi beszámoló 

 

A meghallgatások célja, hogy sokoldalú képet kapjunk a növendék képességeinek, 

készségeinek fejlődéséről. A meghallgatások formái legyenek változatosak. Nyújtsanak 

lehetőséget a tanulónak, hogy tudásukat, haladási tempójukat hasonló fokú társaikéval 

összevethessék, segítsék a tanszak tanárait az egységes követelményrendszer kialakításában. 

Nyíljék lehetőség metodikai, zenei elképzeléseik egyeztetésére, egyéni álláspontjuk 

megvilágítására. 

 A „B” tagozaton az év végi beszámoló anyagát oly módon jelölje ki a  tanár, hogy az egész 

évi tananyag zenei és technikai feladatairól átfogó képet adjon. Legyenek benn gyakorlatok 

a tananyag nehezebb részeiből is. A művek kidolgozása a növendék képességeihez mért 

legnagyobb igényességgel történjék, de ne vegyen irreálisan hosszú időt igénybe.  

A „A” tagozat évfolyamaiban a félévi meghallgatás helyett közös órát, házi versenyt, 

tanszaki hangversenyt, az év végi beszámoló formájaként hangverseny – szereplést is 

tartalmazhatunk. Tananyagként minél több kamarazene tanítását javasoljuk. Ezzel is 

hangsúlyozni kívánjuk, hogy az évfolyam – követelmények merev számonkérésénél előbbre 

való a tanítás hosszabb távon való tervezettsége és a zenetanulás érzelmi motiváltsága. A 

haladás üteme természetesen jelentősen eltérhet a „B” tagozatétól, de az évfolyam szintjéhez 

és a növendék adottságaihoz mért „pódiumképesség” itt is elengedhetetlen. Fontos, hogy 

minden növendék félévenként 1-3 nyilvános szerepésen működjék közre. 

 

Terv. Az elvégzendő anya mennyisége 

 

Mind a tanár, mind a növendék számára előnyös, ha egyes évfolyamok zenei – technikai 

feladatainak megoldásához előre átgondolt, meghatározott program szerint igyekeznek 

eljutni. Ez koncentráltabbá teszi a tanár munkáját, és egyben megvilágítja a növendék előtt 

az egyes részfeladatokat a fejlődés menetében. Célszerű tehát, ha a tanár egyéni munkatervet 

készít a növendékei számára. Ez természetesen nem lehet merev, vegyük figyelembe a 

növendék adottságait, körülményeit, a tanulás célját, s ha a fejlődés iránya úgy kívánja, 

módosítsunk rajta. 

A tantervben az elvégzendő anyag mennyiségének számszerű előírása tájékoztató jellegű. 

Egy évfolyam anyagában is jelentős eltérés lehet a játszott művek terjedelmében, így 

számszerűség nem jellemezheti pontosan az elvégzett anyag mennyiségét. Feltétlenül 

szükséges, hogy a növendékeink a technika fejlődéssel párhuzamosan a játszott művek 

terjedelmében is érjenek el előrehaladást. 

 

Óratípusok 

 

Nemcsak a tananyag megválasztásban, de a hangszeres órák tartalmi felépítésében is 

érvényesüljön bizonyos tervszerűség. 

A hangszeres oktatást az elszürkülés, a mechanizálódás veszélye fenyegeti, ha csak egyetlen 

óratípus keretében folyik a tanítás. Ez többnyire, ún. vegyes típusú óra szokott lenni, 

amelynek nagyobb részét a számonkérés tölti ki, és csak az óra végén jut egy kevés idő az új 

anyag előkészítésére. Egyrészt: célszerű az újonnan feladott műveket a következő órán 

először végighallgatni, és csak azután a hibák kijavítására térni. Így a növendék megszokja, 

hogy a kottaszöveg megtanulása otthoni feladata, az órákon a játék minőségének a javítása a 

cél. Megfelelő teret kell biztosítani az új anyag előkészítésére, hogy ezen keresztül 

megtanítsuk a növendéket tudatosan, önállóan gyakorolni. Emellett szükséges időnként egy-

egy más típusú órát is beiktatni, pl. tisztán előadási darabbal való foglalkozás vagy társas 

muzsikálás, lapról játék ismétlő óra, hibás technikai funkció javítása. A zeneoktatás sok 
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önállóságot és fantáziát kíván a tanártól: ötletes, változatos munkát, kezdve az óra 

felépítésétől az alkalmazott fejlettebb módszeres eljárásokon keresztül a növendék 

produktív, természetes, örömet okozó játékkészségének kialakítása felé. Oktató nevelő 

munkánk legfőbb törekvése legyen, hogy a növendékeinknek a hangszerrel való eleven 

kapcsolatát megteremtsük, és – ha csak lehet- egy életre szóló kötődéssé mélyítsük. 

 

Továbbképző „A” tagozat 

 

A továbbképző „A” tagozatán folytatják tanulmányaikat azok a nem zenei pályára készülő 

növendékek, akik a zeneiskolai évfolyamokat megfelelő hangszeres készséggel rendelkezve 

eredményesen elvégezték. Erre építve ki lehet alakítani a hegedülés olyan zenetechnikai 

szintjét, mely a barokk mesterek zenéjén túlmenően a bécsi klasszikus mesterek és az őket 

követő korok zenéjének hangszeres befogadása, illetve reprodukálása felé is megnyitja az 

utat. 

Az „A” tagozat fontos feladata olyan készségszint kialakítása, amely a négy továbbképző 

évfolyam elvégzése után a növendéket képessé teszi szóló, kamarazenei és zenekari játékban 

való eredményes, színvonalas közreműködésre. A gyakorlásra rendelkezésre álló – általában 

mérsékelt – időmennyiség beosztásánál igen körültekintően kell kialakítani a technikai 

karbantartásra és a zenei anyagra szánt időt arányát. A skálázás, ujjgyakorlatok, fekvésváltó 

– gyakorlatok mindennapos, rendszeres feladatot jelentsenek, hacsak néhány perc erejéig is. 

 Az etűdanyag megválasztásánál fontos szempont a technika sokoldalú fejlesztése, mivel 

viszonylag kevés számú etűdön kell a középfokú hegedűtechnika alapjainak elsajátítását 

biztosítani. 

Lényeges, hogy a növendék az előadási darabokat már a tanulás korai szakaszában 

zongorakísérettel játszhassa. Csak az így ismerheti meg az egész zenei faktúrát, és nyerhet 

képet a mű tartalmi teljességéről. 

 

 

3.7.7 SZINTETIZÁTOR - KEYBBOARD 

 

 
TANANYAG 

 

1. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2x30 perc) 

 

Technikaképzés és elméleti ismeretek  

- ismerkedés a hangszerrel, 

- a szintetizátor működési elvének megismertetése, 

- a szintetizátor és a zongora összehasonlítása, 

- a hangok elhelyezkedése a klaviatúrán, 

- a violin - és a basszuskulcs összehasonítása, 

- különböző hangértékek és szünetjelek, 

- az ütem, 

- a módosítójelek, 

- a helyes kéztartás és billentéstechnika megismertetése, a C-dúr skála (törzshangok) 

gyakorlása alapján (jobb és bal kéz), 

- a jobb kéz játéka egyszerű dallam alapján, 

- a hangközök megismertetése félhangszámolási rendszerben, 
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- a dúr és moll hármashangzatok fogalma, lejátszásuk bal kézzel és begyakorlásuk 5-

3-1 majd 5-3-2 ujjrenddel, minden hangról, 

- a jobb és bal kéz együttes játéka, 

- a kiválasztott zenemű eljátszása arranger kísérettel. 

 

Minimális követelmény 

Rendelkezzék megfelelő kéztartással, billentéstechnikával és tudjon megfelelő ujjrenddel 

játszani. 

 

Felhasználható irodalom 

Fehér József. Gorsium szintetizátoriskola I. 

Fantóné-Komjáthyné: Zongoraiskola I. 

Bartók Béla: Mikrokozmosz I. 

 

A tanszaki meghallgatás anyaga 

A tanuló képességéhez mérten. 

 

Az év végi vizsga anyaga 

- egyszerű tánczenei szám előadása arranger kísérettel, hármashangzatfogásokkal, 

- egyszerű klasszikus darab előadása a fent említett zongoraiskola első kötetéből, 

- C-dúr skála jobb és bal kézzel. 

 

A növendék ismerje az előadott művek zeneelméleti vonatkozásait. 

 

 

 

2. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2x30 perc) 

 

Technikaképzés és elméleti ismeretek  

- az első évfolyamban tanult elméleti és gyakorlati anyag rendszeres ismétlése, 

- a szintetizátor – keyboard alapfunkcióinak önálló kezelése, 

- a dúr hármashangzat fordításainak megismertetése, tánc- és klasszikus zenei jelölése, 

használata a gyakorlatban egy kiválasztott zenemű alapján, 

- klasszikus zenei gyakorlatok a két kéz függetlenítésére, 

- a szűkített hármashangzat fogalma, begyakorlása egy választott darab alapján, 

- a dúr és moll skálák előjegyzései 4#, 4b előjegyzésig, 

- skálák gyakorlása 2#, 2b előjegyzésig, előírt ujjrenddel, két oktávon keresztül, jobb és 

bal kézzel. 

 

Minimális követelmény 

A dúr és moll hármashangzatok biztos alkalmazása bal kézben a jobb kéz egyidejű játékával. 

A kar és az ujjak egysége, együttműködése hangközfelbontással, hangzatfelbontással, 

skálamenettel, helyes ujjrenddel. 

 

Felhasználható irodalom 

Fehér József: Gorsium szintetizátoriskola I. 

Máthéné – Váczi: Zongoraiskola I-II. 

Bartók Béla: Mikrokozmosz I-II. 

 Gyermekeknek I. 
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A tanszaki meghallgatás anyaga 

Lehetőleg nyilvános szereplés keretén belül, a tanuló tudásszintjéhez mérten egy könnyebb 

tánczenei, illetve klasszikus darab eljátszása. 

 

Az év végi vizsga anyaga 

- két különböző ritmuskíséretű tánczenei szám előadása arranger kísérettel (ajánlott egy 

¾ és egy 464 ütemmutatójú szám választása), 

- egy klasszikus mű előadása zongorán. 

 

Az év végi vizsga anyaga nem lehet azonos a tanszaki meghallgatás anyagával. 

 

 

 

3. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2x30 perc) 

 

Technikaképzés és elméleti ismeretek  

- a második évfolyamban tanult elméleti és gyakorlati anyag rendszeres ismétlése, 

- a növendék ismerje meg a szintetizátor – keyboard használatának bővebb lehetőségeit: 

arranger, 

intro, 

ending 

chord-intelligent, 

fill-in, 

lower, 

pictch bender, 

ACC bass, 

RAM-kártya, 

split stb. 

- a hetes harmóniák használata és begyakorlása egy kiválasztott tánczenei szám alapján, 

- a tenuto és staccato játék begyakorlása egy klasszikus darab alapján, 

- a MIDI fogalma, 

- skálák egyenletes játszása 4#, 4 b előjegyzésig, fokozatosan gyorsuló tempóban, 3-4 

oktávon keresztül, 

- a technikai gyakorlatok alapján többféle tánczenei stílus begyakorlása, transzponálása, 

- a bővített (+aug.9 fogalma, alteráció, 

- a kis és nagy triola, 

- a szinkópa, 

- a suspend fogalma, 

- a bővített és sus gyakorlati megvalósítása egy-két tánczenei szám alapján, 

- legkevesebb két tánczenei szám megtanulása arranger kíséret nélkül, bal kéz 

ritmusbontással, kísérettel, 

- a tanult tananyag rendszeres ismétlése. 

 

 

Minimális követelmény 

Tudjon a növendék dúr hármashangzat-megfordításokat játszani bal kézben és tudja 

transzponálni azokat. Tudjon tenuto és staccato játszani. Ismerje gyakorlarban az éneklő 

legato játékot. 
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Felhasználható irodalom 

Fehér József. Gorsium szintetizátoriskola I-II. 

Kulcsár Zoltán: Harmónia- és ritmusiskola 

Bartók Béla: Mikrokozmosz I-II. 

 Gyermekeknek I-II. 

J. S. Bach: Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach kötetből: 

  F-dúr andante BWV Anh. 131 

                      D-moll menűett BWV. Anh. 132 

 G-dúr menüett BWV Anh. 116 

C. Czerny: Könnyű technikai gyakorlatok 

 

A tanszaki meghallgatás anyaga 

Lehetőleg nyilvános szereplés keretén belül, a tanuló tudásszintjéhez mérten egy tánczenei, 

illetve egy klasszikus darab előadása. 

 

Az év végi vizsga anyaga 

- három különböző ritmusú tánczenei szám előadása, amelyben szerepelnek hetes, 

szűkített és bővített harmóniák, 

- egy klasszikus mű előadása zongorán. 

 

 

 

4. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2x30 perc) 

 

 

Technikaképzés és elméleti ismeretek  

- a harmadik évfolyamban tanult elméleti és gyakorlati anyag rendszeres ismétlése, 

- a szintetizátor – keyboard minden lehetséges funkciójának (a MIDI kivételével) 

ismerete és kezelése, 

- a skálák előjegyzéseinek ismerete 7#, 7 b előjegyzésig, 

- alap 7-9-11-13-as akkordok létrehozása a felhangsor hangjaiból, 

- a díszítő hatos fogalma, szerepe, 

- az add szócska fogalma, szerepe, 

- olyan tánczenei számok gyakorlása, amelyben a jobb kéz is játszik harmóniahangokat, 

- a négyes hangzat megfordításai tánczenei illetve klasszikus jelöléssel és alkalmazásuk 

a gyakorlatban, 

- skálák gyakorlása 5#, 5 b előjegyzésig, megfelelő ujjrenddel, 

- a tanult anyag rendszeres ismétlése. 

 

Minimális követelmény 

A dúr négyes hangzat megfordításainak biztos alkalmazása a bal kézben. Tudjon a növendék 

jobb kézzel a dallamjáték közben harmóniahangokat is eljátszani. 

 

Felhasználható irodalom 

Olyan tánczenei anyag használata, amely lehetőséget ad a bal kéz ritmuskíséret önálló 

eljátszására is, arranger kíséret nélkül. 

 

Fehér József: Gorsium szintetizátoriskola II-III. 
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Kulcsár Zoltán: Harmónia- és ritmusiskola 

A gyermek Mozart (Hernádi) 

„B” tagozat 

Bartók Béla: Mikrokozmosz IV. 

                     Gyermekeknek III. 

J. S. Bach:    18 kis prelúdium (Hernádi) 

 

 

A tanszaki meghallgatás anyaga 

Lehetőleg nyilvános szereplés keretén belül, a tanuló tudásszintjéhez mérten egy tánczenei, 

illetve egy klasszikus darab előadása. 

 

Az év végi vizsga anyaga 

- négy különböző ritmusú tánczenei szám, hetes, bővített, szűkített hármas- és négyes 

hangzat- megfordításokkal (a négy tánczenei számból kettőt a növendék legyen képes 

egyszerű bal kéz kísérettel eljátszani, arranger használata nélkül), 

- két klasszikus darab eljátszása a javasolt anyagból. 

 

 

 

5. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2x30 perc) 

 

Technikaképzés és elméleti ismeretek  

- a negyedik évfolyamban tanult elméleti és gyakorlati anyag rendszeres ismétlése, 

- az összes tánczenei jelőlés megismertetése, 

- a szintetizátor – keyboard MIDI funkciójának használata, 

- a funkció elmélet megismertetése, 

- a modális hangsorok megismertetése, 

- a dúr és az összhangzatos moll skála fokaira építhető hármashangzatok 

megismertetése, 

- a dúr és az összhangzatos moll skála fokaira építhető hármashangzatok 

megismertetése, 

- a beat, rock, slow és swing stílusú darabok játszása arrangerrel és arranger kíséret 

nélkül szintetizátoron, digitális zongorán, illetve klasszikus zongorán/pianínón, 

- az előző évfolyamokhoz igazítva minimum 20 tánczenei szám megtanulása, lehetőleg 

minél több stílusban, 

- egyszerűbb darabok transzponálása. 

 

Minimális követelmény 

Biztos hangszerkezelés, funkcióváltások, kiáálások (fill in), hangszín váltások stb. 

alkalmazása a szintetizátoron – keyboardon előadott számok lejátszása közben. Biztos 

kíséret bal kézzel, helyes súlypontok használata az arranger nélküli játszásnál. 

 

Felhasználható irodalom 

Fehér József: Gorsium szintetizátoriskola II-III. 

Esze Jenő: Tanuljunk zongorázni tánczenét 

Kulcsár Zoltán: Dallamszerkesztés, szekvenciaszövés, rögtönzés keyboardon 

J. S. Bach: 18 kis prelúdium 

Kurtág Gy.: Játékok zongorára 
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Dohnányi E.: A legfontosabb ujjgyakorlatok a biztos zongoratechnika elsajátítására 

 

„B” tagozat 

J. S. Bach: 18 kis prelúdium 

                  Így működik a számítógépes multimédia 

 

A tanszaki meghallgatás anyaga 

- lehetőleg nyilvános szereplés keretében belül, a tauló tudásszintjéhez mérten egy 

tánczenei szám arranger kísérettel, egy tánc- vagy jazz-zenei szám arranger kíséret 

nélkül, önálló bal kéz kísérettel, 

- egy szabadon választott klasszikus zenei darab a javasolt anyagból. 

 

Az év végi vizsga anyaga 

- négy különböző ritmusú tánc-, illetve jazz-zenei szám előadása arranger kísérettel és 

arranger kíséter nélkül, önálló bal kéz kísérettel, 

- két klasszikus darab a javasolt anyagból. 

 

 

 

6. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2x30 perc) 

 

 

Technikaképzés és elméleti ismeretek  

- az előző öt év anyagának rendszeres ismétlése, és ennek alapján repertoár 

összeálllítása, bövítése, 

- a szintetizátor – keyboard működési elve, az összes funkció ismerete és használata, 

beleértve a MIDI-t is, 

- a szintetizátor erősítésére alkalmazott berendezések kezelése, 

- a dúr és az összhangzatos moll skálák fokaira épített négyes hangzatok ismerete és 

alkalmazása a könnyűzenében előforduló valamennyi hangnemben, 

- beat, rock, slow, swing, beugine, rumba, bossa nova, samba, cha-cha stílusú számok 

játszása arranger kísérettel, illetve arranger kíséret nélkül, önálló bal kéz kísérettel, 

- az előző évfolyamokhoz igazítva harminc tánczenei szám tudása különböző 

stílusokban, az egyszerűbbek transzponálva is 

 

Minimális követelmény 

Legyen képes a tanuló virtuózabb játékmódra, egyszerűbb improvizációkra. 

 

Felhasználható irodalom 

Fehér József: Gorsium szintetizátoriskola III-IV. 

Esze Jenő: Tanuljunk zongorázni tánczenét 

Kulcsár Zoltán: Dallamszerkesztés, szekvenciaszövés, rögtönzés keyboardon 

J. S. Bach: 18 kis prelúdium 

Beethoven: Szonáták 

C. Czerny: a kézügyesség iskolája I-II. 

Schumann: Jugend-allbum 

Schubert: Keringők 

Csajkovszkij: Jugend-album 
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„B” tagozat 

J. S. Bach: Kétszólamú intervenciók 

                  Háromszólamú intervenciók 

Chopin: Keringők 

  Mazurkák 

 

A tanszaki meghallgatás anyaga 

- lehetőleg nyilvános szereplés keretén belül, a tanuló tudásszintjéhez mérten egy 

virtuózabb tánczenei szám arranger kísérettel, egy tánczenei szám arranger kíséret 

nélkül, önálló bal kéz kísérettel, 

- egy szabadon választott klasszikus darab. 

 

Az év végi vizsga anyaga 

- öt különböző ritmusú tánc- és jazz-zenei szám előadása arranger kísérettel és arranger 

kíséret nélkül, önálló bal kéz kísérettel- lehetőleg improvizálva, 

- két szabadon  választott előadási darab. 

 

 

 

ÚTMUTATÁSOK 

 

A szintetizátor – keyboard tantárgy tanítása teljesen új felfogást igényel a billentyűs 

hangszerre képesített oktatótól. Ennek egyik oka, hogy a szintetizátoron való tanulás, a 

gyakorlati, technikai fejlődés alapvető zeneelméleti ismeretek nélkül lehetetlen (pl. 

hármashangzatok fogása elméleti értelmezéssel már az első tanévben). A tanárnak ismernie 

kell a klasszikus zeneelmélet jelölésein túl a tánc-, illetve jazz-zeneelmélet jelöléseit, a 

stílusirányzatokat és ezeknek a gyakorlatban való alkalmazását. Ezért célszerű, hogy a 

klasszikus végzettségű tanárok részt vegyenek olyan felkészítéseken, amelyeken ezeket az 

ismereteiket megszerezhetik. E hangszeroktatása összetett feladatot támaszt a tanárokkal 

szemben. A gyakorlati órán a tánczene gyakorlati és elméleti részeit párhuzamosan, 

egymással összevetve kell tanítani. Természetesen ezen kívül a tanulónak részt kel venni a 

hagyományos szolfézsórákon is, hiszen a tovább tanulásánál ennél szüksége lehet, ha 

klasszikus tanszakon kíván tovább tanulni. A szintetizátor – keyboard tanulásánál igen eltérő 

eredményeket lehet elérni. Nagyon fontos, hogy a tanár a tanuló személyére szabott oktatási 

metodikát használjon. A tanárnak meg kell ismernie és szem előtt kell tartania minden 

tanuló egyéni adottságát, szellemi képességét, fel kell ismernie a tánc- és a jazz-zene iránti 

fogékonyságát, tehetségét, hajlamát, az improvizációs készségét. Minden alkalmat meg kell 

ragadni a tánc-, jazz- és a klasszikus zene összefüggéseinek bemutatására, együttes 

tanítására.  

 

A klasszikus zongorán való technikai képzésnek meg kell egyeznie az arra vonatkozó 

központi program ajánlatával, hogy a szintetizátoron tanuló növendék a későbbiekben 

tetszése szerint klasszikus zongora- vagy orgonatanulmányokat folytathasson. Céltudatosan, 

fokról fokra kell felépíteni az egyre nehezebben játszható darabok technikai és elméleti 

alapjait. 

 

Törekedni kell arra, hogy minél szélesebb körű repertoárt ismerjen meg a tanuló, hiszen jó 

adottságok esetén hat-hét év tanulás után felkészülhet a középfokú tánczeneész 

szakképesítés megszerzésére. Továbbá törekedni kell arra, hogy az ötödik évfolyamtól a 

szintetizátoron – keyboardon tanuló diákok az alapfokú művészetoktatási intézményekben 
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lehetőséget kaphassanak válaszható tárgyként számítógép zenei alkalmazására, vagy 

esetenként klasszikus orgona tantárgy tanulására is. Mindig nagy figyelmet kell fordítani a 

helyes darabválasztásra, a tánc-, jazz-, illetve klasszikus darabok technikai összhangjára. A 

tanár felelősségteljes feladatai közé tartozik a művészi előadásra való nevelés. Nem szabad 

figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy a szintetizátor – keyboard tanulás nem mehet a 

zongoratanulás rovására. 

 

A két játéktechnikát párhuzamosan kell tanítani. Az alapfokú oktatásban olyan képzési 

programot kell alkalmazni, amely sem gyakorlatban, sem elméletben nem választja szét a 

tánc-, jazz- és klasszikus zenei irányzatokat, tudatosan és koordináltan nevel a zene 

szeretetére, szisztematikusan, fokról fokra építi fel mind a technikai, mind az elméleti tudást, 

és bontakoztatja ki a tanuló kreativitását, művészi előadókészségét. 

 

 

 

3.7.8 KAMARAZENE 

 
FAFÚVÓS KAMARA 

 

A tananyag kiválasztásának szempontjai 

 

A kamarazenei anyag kiválasztásakor törekedjünk arra, hogy tanulmányai folyamán a 

növendék a lehető legsokoldalúbb képet kapja a kamarazene irodalomról, ismerkedjen meg a 

lehető legtöbb műfajjal és stílussal. 

Az eredeti művek nehézségi foka miatt, és a minél teljesebb stílustörténeti áttekintés 

érdekében elkerülhetetlen az átiratok felhasználása. 

 

A kamarazenével, a kamarazenei gyakorlattal összefüggő ismeretek 

A társas muzsikálással kapcsolatos gyakorlati tudnivalók: 

- beintés-leintés, 

- közös levegővétel é intés, 

- az „avizó” fogalma, sebességének tempó-meghatározó szerepe, 

- intés felütéssel való kezdésre, 

- lassítás, gyorsítás jelzése az intések sűrítésével, ritkításával, az alapegység 

megváltoztatásával, 

- a kamaraegyüttes elhelyezkedésének szempontjai, 

- a kottaállványok megfelelő magassága. 

 

A kottaképre vonatkozó ismeretek: 

- tájékozódási pontok: zifferek, ütemszámozás, betűjelzések, 

- generál szünet, tacet, több ütemes szünetek jelzése, 

- vi-de jel, 

- a másik szólam apró kottával történő megjelenése, 

- minimális partitúra-ismeret, 

- játék partitúrából. 

 

A hangolással, intonációval összefüggő ismeretek: 

- a hangolás módja a hangszer kihúzásával, ill. összetolásával, 

- a saját hangszer és a kamarapartnerek hangszerének hangolása, 
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- transzponálás, a transzpozíció fogalma, 

- a saját hangszer intonációs hibáinak javítási lehetőségei, 

- az akusztikus intonáció alapvető tudnivalói, 

- a hangológép jelzései. 

 

 

Ritmikai tudnivalók: 

- a hemiola értelmezése, játékmódja, 

- ütemmutató nélküli kotta, bonyolult átkötött ritmusok, komplementer ritmusok. 

 

A zenei stílusokra, műfajokra vonatkozó ismeretek: 

- a játszott művek formája, 

- a játszott művek elhelyezése a zenetörténetben, 

- a disszonancia-konszonancia fogalma, felismerése, megvalósítása, 

- homofon zene, 

- polifon zene, 

- izoritmikus zene, 

- kánon, imitáció, fúga, 

- cantus firmus, 

- concost-muzsika, 

- a leggyakoribb reneszánsz, barokk és klasszikus tánctételek, táncpárok, 

- ellenszólam, 

- basso continuo, 

- a fafúvós kamarazene irodalom leggyakoribb műfajai: triószonáta stb. 

 

A kamrazenei játékkal összefüggő képességek, készségek fejlesztése: 

- lapról olvasás, 

- a belső hallás fejlesztése, 

- intonációs készség, 

- az improvizációs készség fejlesztése, 

- a figyelem megosztása a saját és a többi szólam, ill. az összhangzás közt, 

- alkalmazkodás a hangképzés, dinamika, karakter, stílus stb. terén. 

 

 
ELSŐ ÉV  

 

A tanuló legyen képes: 

- megadott hangra önállóan hangolni, 

- hangolni, intonálni a hangológép jelzéseinek megfelelően, 

- be-, ill. leintésre játékát pontosan megkezdeni, és befejezni, 

- be- és leinteni, 

- az avizó, a beintés alapján a helyes tempót azonnal felvenni, 

- biztosan tempót tartani, 

- intonációs hibát javítani a tanár jelzése alapján, 

- a tanár jelzései alapján hangerőben alkalmazkodni, 

- homofon műben tájékozódni, hiba esetén visszatalálni. 

-  

A tanuló legyen tisztában: 

- saját hangszere intonációs jellemzőivel, 

- a különböző ütemfajták ütemsúlyaival, 
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- a disszonancia konszonancia súlyviszonyaival, 

- a játszott művek stílusával, műfajával, formájával. 

 

Az év végi beszámoló javasolt anyaga: 

- legalább két, különböző tempójú, karakterű műből álló műsor. 

 

 

MÁSODIK ÉV  

 

A tanuló legyen képes: 

- játék közben új tempót felvenni a partner jelzése alapján, 

- lassítani-gyorsítani a partner jelzése alapján, 

- tempóváltozásokat ő maga is jelezni, 

- szükség esetén lebegésmentesen hangot képezni, 

- legalább a hosszan álló harmóniákban, záróakkordokban önállóan intonálni a 

basszushoz vagy a stabil hangolású hangszerhez, 

- disszonanciákat kiemelni a tanár kérésére, 

- a tanár jelzése alapján szólamát kiemelni vagy háttérbe helyezni, 

- eltolt ritmusokat, hemiolákat stb. helyesen hangsúlyozni. 

 

A tanuló legyen tisztában: 

- az együttesben szereplő hangszerek hangolásával, 

- a saját hangszerére jellemző intonációs hibák javítási lehetőségeivel, 

- a játszott művek stílusával, műfajával, formájával. 

 

Az év végi beszámoló javasolt anyaga: 

- legalább 6-8 perces, különböző tempójú és karakterű művekből álló műsor. 

 

 

 

HARMADIK ÉV  

 

A tanuló legyen képes: 

- bonyolultabb átkötött ritmusokat, komplementer ritmusokat gond nélkül eljátszani, 

- partitúrából játszani, 

- a helyes intonációt crescendo - decrescendo során is megőrizni, 

- segéd-, ill. tisztítófogásokat önállóan alkalmazni, 

- 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, 

- a disszonanciákat önállóan felismerni, kiemelni és feloldani. 

 

A tanuló legyen tisztában: 

- a játszott művek stílusával, műfajával, formájával, 

- az együttjátszó hangszerek intonációs és egyéb jellemzőivel, 

- az akusztikus intonáció alapvető tudnivalóival. 
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Az év végi beszámoló javasolt anyaga: 

- legalább 8-10 perces, változatos, ciklikus művet is tartalmazó műsor. 

 

 

NEGYEDIK ÉV  

 

A tanuló legyen képes: 

- együttesével önállóan elhelyezkedni a próba, ill. a koncert színhelyén, az akusztikai 

és egyéb körülményeket is szem előtt tartva, 

- folyamatosan, kottahűen lapról olvasni, 

- ütemmutató nélküli szólamban ritmikailag tájékozódni, 

- minimális mértékben díszítéseket improvizálni, 

- polifon műben „elúszás” esetén – partitúrából játszva – visszatalálni, 

- saját szólamán belül és a partnereket is önállóan intonálni, 

- saját hangszerén önállóan tisztítófogásokat keresni és alkalmazni, 

- önállóan alkalmazkodni a hangképzés, dinamika, stílus, artikuláció stb. terén, 

- kb. félórányi műsort koncentráltan, koncertszerűen végigjátszani. 

 

A tanuló legyen tisztában: 

- a játszott művek stílusával, műfajával, formájával. 

 

Az év végi beszámoló javasolt anyaga: 

- koncertszerű, különböző stílusú művekből álló műsor. 

 

 

 

 

ÚTMUTATÁSOK 

 

Együttműködés a tanár kollégákkal 

A kamaraegyüttesnek tanítandó mű szólamait, még a növendékek első próbáját megelőzően, 

célszerű a növendékek hangszeres tanárainak megmutatni, véleményüket, tanácsukat kérni 

az adott szólam és az érintett tanuló „összhangjával” kapcsolatban, megbeszélni az eleve 

problémásnak tűnő részeket. 

 

A kamaraegyüttesek összeállítása 

A rendelkezésre álló hangszerekből és a növendékekből kell, működőképes együttest 

összeállítani. Az együttesek összeállításakor igyekeznünk kell a lehető legtöbb szempontot 

figyelembe venni. 

A tapasztalatok szerint a tanulók életkora, hangszeres évfolyama kevésbé meghatározó, 

hiszen az idősebbek szívesen veszik szárnyaik alá a kisebbeket. Ha vállalják ugyanazt a 

munkaintenzitást, nincs jelentősége annak, hogy a növendékek a kamarazenét fő- kötelezően 

választható, vagy választható tárgyként tanulják-e. 

 

A művek kiválasztása  

- Nehézségi fok 

A játszott anyag legyen mindig könnyebb a kamaraegyüttesben játszók egyéni 

technikai maximumánál. Csak így várható el, hogy az együttes tagjai figyelmüket 
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valóban a kamara-muzsikálásra fordíthassák. A nehezebb részeket feltétlenül 

szükséges a növendékekkel otthon, ill. egyéni hangszeres órájukon is gyakoroltatni. 

 

- Kotta 

A polifon műveket játszassuk mindig partitúrából. A partitúra segíti a visszatalálást, 

a zene folyamatának követését és megértését, a funkciók és akkordok helyes 

felismerését. 

Természetes homofon zenét is érdemes partitúrából játszani, hiszen így ebben is 

könnyebb saját szólamunk szerepét helyesen felismerni, tájékozódni, ritmikai 

eltéréseket tudatosan kiemelni, de a partitúra támpontot jelenthet az intonációban is. 

- Hangszer kiválasztás 

A művek egyes szólamait gyakran kényszerülünk az eredetitől eltérő hangszerrel 

játszani. Pedagógiai célból bármelyik hangszert helyettesíthetjük megfelelő 

hangterjedelemmel rendelkező, más hangszerrel, ha a hangzás kiegyenlítettsége így 

is biztosítható. 

- Ütemek 

Ha valamely szólamban egy-egy rövid, a növendék számára technikailag vagy 

zeneileg megoldhatatlan résszel találkozunk, néhány ütemes szólamcserével, 

áthangszereléssel gyakran áthidalható a probléma. 

 

A hangolás 

A kezdőknél válasszuk a hangnem alaphangját vagy a hangnemre legjellemzőbb harmóniák 

hangjait, ill. záró hangokat. 

A hangszerekből történő kihúzás sokkal többet mélyít a nyakhangokon, mint a lábhangokon, 

ezért ésszerű a hangmagasság változásában leginkább középarányosnak tekinthető hangot 

választani a hangoláshoz. 

Ne alkalmazzunk a hangoláshoz labilis, a többihez képest kisebb levegőnyomást vagy 

nagyobb fizikai erőkifejtést igénylő, netán bulleros hangot. 

A hangolás módja: a hangadás és az adott hangszer megszólaltatása közé iktassunk rövid 

szüneteket. Mindig bemelegített hangszerrel, a későbbi játékra legjellemzőbb dinamikával és 

szájtartással, az intonációjában leglabilisabb növendék adjon először hangot, hogy a már 

hallott hangminta ne befolyásolhassa, véletlenül se igazíthasson utána. 

Több hang egyidejű megszólaltatására képes hangszereknél sokszor érdemes a kiválasztott 

hangra dúr hármashangzatokra hangolni. 

 

Az intonáció 

Ha az együttesben van stabil hangolású hangszer, a többieknek elsősorban ehhez kell 

alkalmazkodniuk. 

- Az intonációs hibák javításának lehetőségei:  

Az egyes hangok kisebb-nagyobb magasság-változtatására minden fúvós hangszer 

képes. A légoszlop nyomásának változtatásán, a szájizmok megfelelő módosításán, a 

fuvola fejrészének kijjebb-beljebb fordítása stb. kívül további intonációs 

lehetőségeket jelentenek a különböző segéd- és tisztítófogások is. 

Főleg szélsőséges dinamikai fokozatok esetén, gyakran csak segédfogással 

biztosítható egy-egy hang vagy harmónia tisztasága. 

Ugyanazon hang különböző fogáslehetőségei gyakran eleve más intonációt 

jelentenek, ezeknél a hangoknál használjuk ki a választási lehetőségeket. 

- Az intonálás szempontjai: 

A hangoknak mindig az adott dinamikai fokozaton kell tisztán megszólalniuk, ennek 

következtében ugyanazt a hangot a hangerőnek, valamint a hang szerepének 
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megfelelően ugyanazon a hangszeren is szinte minden alkalommal másként kell 

intonálni. 

Igazán tiszta tiszta harmóniák csak akkor szólalhatnak meg, ha hangjai 

lebegésmentesek, s így egymáshoz intonálhatóak. Intonációs gyakorlatot is csak 

vibrato nélkül érdemes végeztetni, mivel a vibratók különböző sűrűsége, amplitúdója 

nem ad lehetőséget az intonációs hibák javítására, csak elfedi azokat. 

- Akusztikus intonáció: 

Zárlatoknál, kiemelt harmóniai történéseknél érdemes odafigyelni a lebegésmentesen 

megálló akkordok akusztikus tisztaságára. Az akusztikus intonáció részben 

ellentmond a romantikában megszokott, alteráció irányába törekvő melodikus 

intonációnak, melynek leegyszerűsített szabálya: a lefelé módosított hangokat lefelé, 

a felfelé módosított hangokat felfelé intonáljuk. 

Az akusztikusan tiszta hangközöknél legszembetűnőbb, hogy az akkordokat 

meghatározó tercek közül a nagy terceket lefelé, a kis terceket pedig felfelé kell 

intonálni. 

 

Együttjáték 

- Beintés 

Magát a mozdulatot, az avizót gyakoroltassuk sokat, akár otthon, tükör előtt is. 

Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a mozdulat kicsi, határozott, a játszandó tempóhoz, 

karakterhez illő, a mű alapegységének megfelelő legyen. 

A pontos együttkezdés alapfeltétele a közös levegővétel és a közös mozdulat. 

A mélyebb hangszerek berezgési ideje lassabb, ezért mind a beintésnél, mind a 

folyamatos együttjátéknál külön oda kell figyelni a mély hangszerek időbeni 

megszólaltatására. 

- Leintés 
A leintést általában a legfelső szólam játékosa végzi. 

A leintőnek gondolnia kell a mélyebb szólamok nagyobb levegőigényére is. 

A leintéshez szükséges kis kört általában a hangszer végével írjuk le, de ez a 

körkörös mozdulat, főleg ha fogytán van a levegőnk, csúnya lökést adhat a hangnak. 

Ezért, ha erre a partnerek is fel vannak készítve, a mozdulat végezhető kisujjal stb. is. 

Ha ütőhangszeres is játszik az együttesben, jó megoldás lehet a csörgődob tremolóját 

lezáró leütés mozdulatát tekinteni leintésnek. 

A mű tagolódása szerint be- és leintésre egy tétel során többször is szükséges lehet. 

Egy-egy lendületes mozdulat játék közben is megkönnyítheti a biztos tempótartást, 

segítheti az esetleges tempóingadozások rendeződését. 

- Intonációs gyakorlatok 

A próbákat érdemes intonációs gyakorlatokkal kezdeni, melyek egyben beintési és 

leintési gyakorlatok is. Ezek lehetnek megszokott dúr és moll akkordsorok, korálok, 

klasszikus harmóniafüzérek vagy a próbára szánt darabok kadenciái. A 

harmóniasorokat játszassuk legalább még kétszer, miután sikerült kitisztítani azokat. 

Hangképzési gyakorlatként is szolgálhat, ha az együttes tagjai unisono vagy 

oktávban egy-egy dallamot vagy hangsort játszanak a próba kezdetén. 

- Egységes játék 
A fafúvós hangszerek kevésbé képesek olyan homogenitásra, mint a vonós 

hangszerek, ezért elsődleges feladat az egységes hangzás kialakítása. 

A kamaraegyüttes tagjainak figyelmét próbáljuk a „kamara” muzsikálás felé 

fordítani. Ösztönözzük őket arra, hogy saját szólamukat és a teljes hangzást is 

kísérjék állandóan figyelemmel, céljuk az együttes egységes hangszíne, játékmódja, 

kiegyenlített hangerőviszonyai legyen. 
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Tanácsok reneszánsz és barokk darabok előadásához 

- Kottahűség 

Reneszánsz és barokk művekben egy-egy oktávtöréssel, figuráció kihagyásával, 

dallami vagy ritmikai egyszerűsítéssel, levegővétel biztosítására egy-egy apró érték 

kihagyásával stb. merjük „átírni” a szólamokat. 

Ezen zenék, stílusok improvizatív jellege legálisan is lehetőséget ad ezekre a 

beavatkozásokra. Leggyakrabban talán a billentyűs continuo-szólamok könnyítésére 

van szükség, természetesen a harmóniai váz, a számozott basszus megtartásával. 

Ha a növendékek képesek rá, ne feledkezzünk meg elsősorban a vezető szólam 

díszítéséről. Ez természetesen nem csak a kötelezőnek mondható trillákat jelenti, 

hanem a régi zenére jellemző, ideális esetben improvizatív ritmikai, dallami 

díszítéseket is. 

- Vonós hangszerek bevonása 

A vonósok mindig hordjanak maguknál sordinót, előfordulhat, hogy szükség lesz rá a 

próba során. 

Ha lehetséges, a kamarapróbákon használhatnak a gyerekek rövidebb vonót is, így 

közelebb kerülhetnek a korabeli hangzáshoz. 

A vonósok hangképe felhangokban dúsabb, mint a fúvós hangszereké, ezért 

azólamuk esetenként oktávval mélyebbre írva jobban szólhat. 

A fúvós basszust érdemes lehet vonós hangszerrel kopuláztatni, mivel nagyon szépen 

kiegyenlíti a hangzást. 

A cantus firmust érdemes esetleg vonós hangszerrel kettőzni. 

Páratlan metrumnál, ill. néha ismétléseknél is gyakran alkalmazható a pizzicato-

játék. 

- Ütőhahasználat 
Az ütők általában nélkülözhetetlen hangszerei a mindenkori tánczenének, így 

elsősorban a reneszánsz táncok esetében használatuk szinte kötelező kellene, hogy 

legyen. Gyakori probléma, hogy az ütős hangszerével akarva-akaratlanul is az 

együttes „karmesterévé” válik, s ha nem kellőképpen jó muzsikus, többet árt, mint 

használ. 

A ritmuskíséretet általában rögtönözni kell. A próbák alatt a ritmusok többnyire 

rögzülnek, akár le is írhatnánk a kíséretet, ezzel azonban az improvizáció 

szabadságának érzését vennénk el, az előadás merevvé, gépiessé válna. 

A dob lehetőleg ne takarja el a basszust, hangmagasságban legyen fölötte vagy 

kerüljön határozottan alá, „hamis basszus” jelleggel. 

A mély dobokat inkább a lassabb, páros ütemű, a magasakat, ütőfákat a gyorsabb 

tempójú, csörgőket pedig elsősorban a páratlan metrumú táncokban érdemes 

használni. A triangulum inkább a nyugodtabb, lassabb művek jól használható 

hangszere lehet. 

- Lapról olvasás 

A lapról játszott anyag, főleg kezdetben, legyen lényegesen könnyebb az alapos 

kidolgozásra szánt műveknél. Adjon lehetőséget arra, hogy a mű már egy-két 

eljátszás után is megközelítőleg eredeti tempóban, élményszerűen szólalhasson meg. 

A növendékek kamarazenei képességeinek fejlődésével párhuzamosan fokozatosan 

nehezítsük a lapról olvasásra szánt darabokat, hangsúlyt helyezve a kottahű, zeneileg 

kifejező előadásra. 

 

A művek transzponálása 

A tanítandó anyag kiválasztásakor, főleg a kezdőkkel játszott, többnyire nem eredeti művek 

esetében ne idegeskedjünk a darabok hangnemének megváltoztatásáról. Ha az adott 
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pedagógiai célnak és a kamaraegyüttes szintjének jobban megfelel, bátran transzponáljuk a 

műveket, hiszen zeneiskolai szinten a hangnemek egyedi jellege általában amúgy sem 

meghatározó. 

 

Szereplések 

Az arra alkalmas együttesek az év során általában több alkalommal is szerepelnek 

nyilvánosság előtt. A hangversenyekre való felkészülés rövid-távú, közvetlen célokat ad a 

próbákon folyó munkának, növeli annak intenzitását, a sikeres szereplések pedig, inspirációt 

nyújtanak a további munkához. 

A kamaraegyüttes fellépései „életmentőek” lehetnek sok tehetségges, ügyes, de szorongó, 

megnyilatkozni képtelen gyerek számára. 

A próbák, majd a koncertek során a többiek jelenléte általában a leggátlásosabb tanulónak is 

biztonságérzetet ad, feszültségei lassan feloldódnak. 

Szorongó növendéknek, főleg kezdetben, még véletlenül se adjunk nagy felelősséggel járó 

vezető szólamot. 

 

Javasolt óramenet 

A kamrazene-óra előtt és után feltétlenül iktassunk szünetet a tanítási órák közé. Ellenkező 

esetben az amúgy is csekély időtartamú, intenzív munkát kívánó próba idejéből veszítünk 

értékes perceket. 

- Egyéni befúvás lehetőleg a próba előtti szünetben 

- Hangolás. 

- Intonációs, be- és leintési gyakorlatok. 

- Hangolás. 

- A kidolgozásra szánt mű többszöri átjátszása. 

- Részletekbe menő kidolgozás. 

- A megbeszéltek összefoglalása újabb, egészében történő előadással. 

- Lapról játék. 

- Az óra nagy részében kidolgozott mű ismétlő előadása. 
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3.8 TÁNCMŰVÉSZET - NÉPTÁNC TANSZAK 

 

3.8.1 FŐTÁRGY: NÉPI JÁTÉK – NÉPTÁNC 

 
ELŐKÉPZŐ 1-2. évfolyam 

 

Óraszám: heti 2 óra 

 

Tananyag: Népi játékok 

a, Eredeti énekes – táncos gyermekjátékok 

- altatók: Csicsíja babája…, Beli beli, kucu beli 

- kiolvasók: Mese, mese, mátka…, Kiugrott a gombóc… 

- szerepjátszók: Lipem, lopom a szőlőt…, Festékes,  

  A csengeri piacon… 

- fogócska: Ha én cica…, Katica szállj el… 

- párválasztó: Három csillag…, Hajlik a meggyfa… 

- fogyó-gyarapodó: Járok egyedül…, Itt ül egy kis kosárban… 

- vonulós-kapuzó: Új a csizmám…, Mért küldött az … 

 

b, Népi sportjátékok 

- küzdő: Adj király katonát… 

- fogó: fekete-fehér, fészekfogó, Itt a kettő 

- pásztorjátékok: csülközés, kanászozás 

- tréfás versengések: bakugrás, sótörés 

 

Néptánc alaplépések: A játékhoz fűződő lépések: szép, egyenletes járás, 

futás, egyes-kettes csárdás, szökellő, galopp, szökdelés páros lábon… 

 

 

Követelmény: 

Az előképző elvégzése után a tanulók ismerjenek: 

- legalább 10 kiszámolót, 10 különböző típusú játékot, ill. 10 népdalt. 

 

Legyenek képesek: 

- a játékokhoz fűződő lépéseket szépen előadni, 

- egyszerű ritmusképleteket visszaadni tapssal, dobogással (4 * 2/4-es). 

 

 

ALAPFOK 

 

1. évfolyam 

 
Óraszám: heti 3-4 óra 

 

Tananyag: 

- Tánctechnika 

Gimnasztika: járás lábujjon, sarkon, külső- és belső láb élen, futások 

különböző kartartással, lábemeléssel, törzs-, kar- és fejgyakorlatok. 
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Speciális gyakorlatok: helyes testtartás, pozíciók fogalma – pozíció 

váltások, térdhajlítás, féltalpra emelkedés, lábcsúsztatás. 

 

- Ritmika  

Hangjegyérték gyakorlatok: nyolcad-negyed-fél értékű járás tapssal 

Visszhang gyakorlatok. 

Futótűz-ritmus továbbadása tapssal, dobogással. 

 

- Táncos nyelv 

Irány fogalma: jobb-bal, előre-hátra, rézsút irányok. 

Alakzatok: kör, félkör, sor, oszlop, cikk-cakk. 

 

- Játék 

Különböző típusú játékok (párválasztó, párcserélő, fogyó-gyarapodó, 

vonulós, kapuzó, sportos). 

Kiolvasók. 

 

- Néptánc 

Dél-dunántúli ugrós alapmotívumok: cifra, höcögő, térdütögető, 

csapások és ezek variációi, keresztező futó, vonulós-dudálós 

motívumok. 

Eszközös táncok: fiúknak kanásztánc, lányoknak üveges. 

Mezőföldi karikázó motívumok. 

Egyes és kettes csárdás rugózva, sarkas, sarkas höcögő, lengető-

höcögő, variánsai, futó – tükörcsárdás. 

 

- Daltanulás 

Mezőföldi és dél-dunántúli dalok. 

 

- Koreográfia 

A tanult eredeti anyag és játékok alapján. 

 

2. évfolyam 

 
Óraszám: heti 3-4 óra 

 

Tananyag: 

- Tánctechnika 

Gimnasztika 

Speciális gyakorlatok: az eddig tanultak ismétlése, kombinációja, 

újabb, térdhajlítás, lábkörzések a földön, lábemelések, 

karkompozíciók, ugrások: két lábon parallel ugrások, + ¼-et,  

½-et fordulva jobbra-balra. 

 

- Ritmika  

Egyenletes járás közben hosszabb ritmusképletek visszatapsolása, 

dobogása. 

Kétszólamú mozgás gyakoroltatása. 

 

- Táncos nyelv 
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Térirányok (1-8). 

Karakter (stílus) – hasonlóság, azonosság, különbség. 

 

- Játék 

Szerepjátszó és sportos játékok tanulása. 

 

- Néptánc 

Ugrós motívumok Rábaközből: kopogó, sarkascifra, ugrócsapó és 

variánsai, terpeszcsapó. 

Verbunk motívumok (Rábaköz): tapsbemérő, fordulós és variációi, 

lengető-séta, pattintó csapó, hegyező. Lányoknak somogyi karikázó: 

ingó, lépő, csárdás, keresztező, belépő, futó. 

 

- Daltanulás 

Rábaközi és somogyi dallamok. 

 

- Koreográfia 

A tanult anyagból. 

 

 

 

3. évfolyam 

 
Óraszám: heti 3-4 óra 

 

Tananyag: 

- Tánctechnika 

Gimnasztika. 

Speciális gyakorlatok: az eddig tanultak kombinációja, lábdobások  

(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 - aszimetria. 

 

- Néptánc 

Szatmári verbunk, lassú és friss csárdás: különböző csárdások, cifra 

variációk, hegyezők, bokázók, kisharang, keresztező, fonás előre-

hátra, átvetős, lábfelhúzós (csizmaszár ütő), páros forgó, kiforgató, 

lányoknak forgatások, fiúknak csapások. 

 

- Daltanulás 

Szatmári és széki dalok. 

 

- Koreográfia 

A tanult anyagból. 
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4. évfolyam 

 
Óraszám: heti 3-4 óra 

 

Tananyag: 

- Tánctechnika 

Gimnasztika. 

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 

Széki táncrend: 

négyes és csárdás ismétlése, 

lassú: szép páros összefogódzás, lassú lépő helyben, 

fordulva, előre-hátra haladva, 

porka-hétlépés motívumok: ropogtató, páros forgás, 

előre-hátra lépő, lány kiforgatása, csapás díszítés, 

fiúknak sűrű és ritka tempó: bekezdő, kopogó, csapások, lezárók, 

lábkörzések, figurák. 

Lányoknak: somogyi karikázó: kapuzók, ingó csárdás, lépő, rida, 

ridaváltó, belépő. 

 

- Daltanulás 

Széki lassú, négyes, csárdás dallamok (+ csujjogatások). 

Somogyi karikázó dalok. 

 

- Koreográfia 

Somogyi és széki anyagból. 

 

 

5. évfolyam 

 
Óraszám: heti 3-4 óra 

 

Tananyag: 

- Tánctechnika 

Gimnasztika. 

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. 
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Nehezebb koordinációs gyakorlatok. 

Régi és új stílusú zene felismerése. 

  

- Néptánc 

Dél-alföldi páros ugrós: egyes csárdás (pihenő), kirúgós cifra, 

oldalazó, hátravágó, kopogó, légbokázó-cifra, futó-kirúgós cifra, 

csapások, haladó bokázók, földcsapó, szökellős dobogó. 

Dél-alföldi csárdás: séta, séta-ugró, séta-lengető, páros forgó, 

forgóváltó (huppantós, ledobbantós, bokázós), páros bokázó, oldalt 

dobbantós, kisharang, félfordulós (bedöntve is), előre-hátra haladó. 

Lőrincrévi páros táncok: páros forgás, forgás-váltó, kinyitás, 

kiforgatás, vezetés. 

 

- Daltanulás 

Dél-alföldi és lőrincrévi dalok. 

 

- Koreográfia 

Dél-alföldi ugrós és csárdás anyagból. 

 

 

 

6. évfolyam 

 
Óraszám: heti 3-4 óra 

 

Tananyag: 

- Tánctechnika 

Gimnasztika. 

Speciális gyakorlatok: az eddig tanultak ismétlése, kombinációja. 

 

- Ritmika  

Összetettebb koordinációs gyakorlatok (különböző láb-, kéz-, 

fejmozgás). 

Különböző tánctípus zenei anyagának felismerése a tanult táncrend 

alapján. 

 

- Néptánc 

Sárközi táncrend: 

Karikázó: 5/8-os lépő, csárdás, keresztező, rezgők, futó, jobbra-balra 

váltások. 

Ugrós: sárközi cifrák, kirúgók, haladók, kopogók… 

Verbunk: cifra, keresztező, hátravágó, záró, váltó, hegyező, 

csizmaverő. 

Csárdás: kettes csárdás, egylépés, cifra, lippentő, keresztező, bokázó, 

sarkazó, sergő, forgó, mártogató, kopogók. 

 

- Daltanulás 

Sárközi dalok: karikázó, ugrós, csárdás. 

 

- Koreográfia 
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Sárközből. 

 

Követelmény: 

Az alapfok elvégzése után a tanulók ismerjék: 

- a tanult játékokat (min. 20) és népdalokat (min. 40), 

- a tanult táncrendeket, s legalább kettőt magabiztosan improvizáljon 

pl. dél-dunántúli ugrós, kanásztánc (fiúk), karikázó(lányok), 

rábaközi dús, ill. körverbunk (fiúk), 

szatmári verbunk (fiúk), hajlikázó (lányok), lassú és friss csárdás, 

széki négyes, csárdás, sűrű és ritka tempó (fiúk), 

lőrincrévi páros táncok, 

sárközi ugrós és csárdás, karikázó (lányok), verbunk (fiúk), 

dél-alföldi páros ugrós és csárdás. 

 

Legyenek képesek: 

- a technikai gyakorlatokat biztosan végrehajtani, összekötni, 

- 2/4-es ritmusképletet visszatapsolni, dobogni, 

- legyenek képes felismerni és megnevezni az irányokat, arányokat, 

  alakzatokat. 

 

 

TOVÁBBKÉPZŐ 

 

7. évfolyam 

 
Óraszám: heti 3-4 óra 

 

Tananyag: 

- Tánctechnika 

Gimnasztika. 

Speciális gyakorlatok. 

 

- Néptánc 

Gyimesi táncok: 

a, Kárpát medencei: 

féloláhos, verbunk, lassú és sebesmagyaros, 

lassú és sebes csárdás, kettős jártatója és sirülője. 

b, Balkáni táncréteg: 

sima héjsza, korobjászka, kerekes, tiszti héjsza, 

békási ruszka, hosszúhavasi, régi héjsza. 

c, Közép-európai táncréteg: 

háromsirülős, egytoppantós, háromtoppantós,  

hétlépés, porka. 

Somogyi táncrend: 

karikázó és ugrós ismétlése, kiegészítése, 

lassú és friss csárdás, 

kettes csárdás, bokázóa csárdás, keresztező csárdás, rezgő, 

mártogatós, csalogató. 

- Daltanulás, koreográfia 

A tanult anyagokból. 
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8. évfolyam 

 
Óraszám: heti 3-4 óra 

 

Tananyag: 

- Tánctechnika 

Gimnasztika. Speciális gyakorlatok. 

 

- Néptánc 

Palóc táncok: 

Karikázó: csárdás, bekezdő, bukós, sergő, váltó jobbra-balra. 

Verbunk: lépő, fordulgató, bokázó, lengető, cifra, hegyező cifra, 

oldaltugró, csapó, sarkazó. 

Csárdás: egylépés, lengető, aprózó, szaladó, hegyező-cifra, bokázó, 

mártogató. 

 

Székelyföldi táncok: 

Verbunk: bokázó, ugró bokázó, kopogók, csapásolók, keresztező, 

terpesz bokázó, koppantgató. 

Forgatós: összerázó, átvetős, összeugró, csizmaverő, kiforgató, 

csalogató, forgó, taposós, ugró bokázó. 

Szöktetős: cifrák, kopogók. 

 

- Daltanulás, koreográfia 

Palóc és székelyföldi anyagból. 

 

 

9. évfolyam 

 
Óraszám: heti 3-4 óra 

 

Tananyag: 

- Tánctechnika 

Gimnasztika. 

Speciális gyakorlatok. 

 

- Néptánc 

Mezőségi vagy kalotaszegi táncok: 

a, mezőségi 

lassú cigánytánc, szászka (ritka csárdás), 

ritka szökős, sűrű csárdás, ritka magyar, 

sűrű magyar, korcsos, négyes. 

b, kalotaszegi 

legényes, csárdás, szapora. 

 

- Daltanulás, koreográfia 

mezőségi, kalotaszegi, vagy mindkettő. 
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10. évfolyam 

 
Óraszám: heti 3-4 óra 

 

Tananyag: 

- Tánctechnika 

Gimnasztika. Speciális gyakorlatok. 

 

- Néptánc 

A tanult táncrendek ismétlése. 

Kiegészítő anyagként: német, délszláv, szlovák, román, cigány 

táncok. 

 

Követelmény: 

A továbbképző elvégzése után a tanulók legyenek képesek: 

- a technikai gyakorlatokat biztosan végrehajtani, összekötni, 

- 2/4-es ritmusképletet visszatapsolni, dobogni, 

- felismerni és megnevezni az irányokat, arányokat, alakzatokat. 

 

A tanulók ismerjék: 

- a különböző táncrendek zenéjét, népdalait (min. 100), 

- a tanult táncrendeket. 

 

 

 

3.8.2 KÖTELEZŐ TÁRGY 

 

        A.) FOLKLÓRISMERET 
 

ALAPFOK 

 

3. évfolyam 

 
Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag: 

- NÉPSZOKÁSOK, BEVEZETÉS 

Egyes jeles napi rítus formailag a következő elemeket tartalmazza: 

rítuscselekmény, 

mondott rítus (ének, mondóka, szerepszöveg), 

rítusmagyarázat (eredetmonda, a szokás funkciójának, miértjének népi 

magyarázata). 

 

A magyar népszokások kialakulásában szerepet játszó történelmi 

kultúrkörök: 

- a kereszténység előtti magyarság szokás- és hiedelemvilágának 

  maradványai, 

- a görög-római antikvitás elemei, 

- a germán- kelta- szláv európai pogányság nyomai, 
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- a zsidó-keresztény kultúrkör meghatározó és asszimiláló hatásai. 

 

A paraszti év ünnepi időpontjait befolyásoló, különböző történelmi 

időszámítási rendszerek: 

- holdév- napév (állandó és mozgó ünnepek), 

- évkezdő időpontok (ádvent, karácsony, újév, Szent György nap. ), 

- vigília-jelenség (a nap kezdetének változó felfogása), 

- ünnepi félév – gazdasági félév, 

- napfordulók, napéjegyenlőségek. 

 

 

- A TÉLI NAPFORDULÓ ÜNNEPKÖRE  

  (Ádventtől vízkeresztig) 

Ádvent ( „ Kisböjt” ) 

- időbeli meghatározása, egyházi értelme, jelentősége, 

- a fonó szokásköre, szerepe a falu téli szokásaiban, 

- disznótor, 

- ádvent- kezdő névnapok, a hozzájuk kapcsolódó mágikus,  

  jósló praktikák (András, Katalin, Borbála). 

 

Miklós nap (12. 06.) 

- Miklós püspök legendája, 

- fonóbeli alakoskodás. 

 

Luca nap (12.13.) 

- egykori évkezdés, napforduló, 

- Luca apokrif szent, 

- Luca női démon, kapcsolatos a fénnyel, a baromfi  

   termékenységével, 

- lucajárás, 

- kontyolás, 

- Luca széke, hiedelemmondák. 

 

Karácsony (12. 25-26.) 

- Szenteste, 

- a téli napforduló pogány ünnepe (Baldr-mítosz), 

- keleti misztérium-kultuszok (Mithrász), 

- újszövetségi történet, 

- karácsonyi asztal, étkezési szokások, halottkultusz, 

- mágikus és jósló praktikák, 

- kántálás, névnapköszöntő, vesszőhordás, 

  Paradicsom-játék.  

 

Betlehemezés 

- Jézus születésének dramatizált megjelenítése. 

   Központi része a pásztorjáték. 

 

Regölés 

- fő időpontja István nap, 

- jelmezek, szereplők, hangszerek, 



 

 494 

- a rítusének szövegének elemzése, 

- földrajzi- történeti elterjedése, 

- ősvallási, ősköltészeti elemek. 

 

Aprószentek (12. 28.) 

- újszövetségi történet, 

- korbácsolás, vesszőzés, 

- legényavatás. 

 

Szilveszter – Újév (kiskarácsony) 

- évkezdő szokások: zajkeltés, pásztorjárás, köszöntők,  

  aranyosvíz, 

- mágikus és jósló praktikák,  

- étkezési szokások, 

- a moldovai magyarok „hejgetése”. 

 

Vízkereszt (01. 06.) 

- újszövetség történetei,  

- vízszentelés, krétaszentelés, házszentelés, 

- csillaghordás, csillagének – a karácsonyi ünnepkör lezáró,  

  a farsang kezdő időpontja. 

 

 

4. évfolyam 

 
Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag: 

- JELES NAP 

Farsang (01. 06.- húshagyó kedd) 

A farsang szoláris jeles napjai: 

- febr. 2. Gyergyaszentelő  

- febr. 3. Szent Balázs püspök legendája, balázsolás,  

  iskolástoborzás. 

 

Nagyböjt (hamvazószerdától húsvét vasárnapig) 

- egyházi- vallási értelme, tilalmak, kötelességek, 

- böjti játékok, karikázó, 

   a nagyböjt időszakán belüli szoláris ünnep: Gergely- járás 03.12. 

 

Virágvasárnap (húsvét előtt egy héttel) 

- újszövetségi történet, 

- barkaszentelés,  

- kiszehordás, villőzés, zöldág-járás. 

 

Nagyhét 

- az újszövetségi passió-történet kivetítve a hét egyes napjaira, 

- megtisztító rítusok. 

 

Nagycsütörtök 
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- a harangok elmennek Rómába, kereplés, 

- Pilátusverés. 

 

Nagypéntek 

- a legszigorúbb böjt, tüzek kioltása, 

- rituális mosakodás, szótlan víz, hollóvíz, féregűzés. 

 

Nagyszombat 

- új tűz gyújtása, tűzszentelés. 

 

Húsvét vasárnapja 

- hajnali Jézus-keresés, halottkultusz maradványai, 

- körmenet, határjárás, határkerülés, 

- ételszentelés, húsvéti asztal, étkezési szokások. 

 

Húsvéthétfő („vízbevető”) 

- termékenységvarázsló locsolás, vesszőzés, 

- tojásajándék, a tojás mitikus jelentősége, szimbolikája,  

  a díszített tojás. 

 

Fehérvasárnap (mátkáló vasárnap) 

- a komatál küldés fő időpontja, 

- a műrokonság jelentősége a paraszti életben. 

 

Zöldfarsang (húsvéttól pünkösdig) 

- játszó, a fiatalok játékszokásai. 

 

Pünkösd 

- újszövetségi értelme, 

- a természet megújulásának ünnepe, 

- a pünkösdi király és királyné jelképes házassága a termékenység  

  serkentése végett, 

- pünkösdi király választása, 

- pünkösdi királyné körülhordozása vallási emlékünnepként, 

- Árpádházi Szent Erzsébet legendája, 

- a májusfa „kitáncolása”, kidöntése az ünnepkör lezárásaként. 

 

- A HÚSVÉT – PÜNKÖSDI ÜNNEPKÖR SZOLÁRIS ÜNNEPEI 

Szent György nap (04. 24.) 

- gonoszjáró nap, főleg a marhahajtással kapcsolatos, 

- körmenetek, határjárások, 

- varázslásra, mágikus eszközök készítésére alkalmas dátum, 

- elásott kincsekkel kapcsolatos hiedelmek, 

- időjósló. 

 

Május elseje 

- az újjászülető természet ünnepe, 

- falun zöld lombokkal díszítik a házakat, 

- boszorkánygyűlések dátuma, 

- májusfa állítása 
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Szent Iván napja (06. 24.) 

- nyári napforduló, 

- Keresztelő Szent János emlékünnepe, 

- tűzgyújtás, tűzugrás, tűztutajok úsztatása, 

- a hosszú szentiváni ének, 

- a gabona töve „megszakad”, tovább nem nő csak érik. 

 

- MUNKAVÉGZŐ ÜNNEPEK 

Aratás 

- kezdés: Péter-Pál (06. 29.), Sarlós Boldogasszony (07. 02.) 

- aratókoszorú, felvonulás, aratóbál. 

 

Szüret 

- kezdés, hegytörvények, 

- szüreti koszorú, szüreti bál,  

- Tokaj – Hegyalja. 

 

- PÁSZTOROK ÉS CSELÉDEK ÉVADZÁRÓ NAPJAI 

Szentmihály nap (09. 29.) 

- bálok, időjóslás. 

 

Vendel (10.20.) 

- a nyugati területek juhászainak ünnepe. 

 

Dömötör (10. 26.) 

- a keleti területeken „juhász újév” 

 

Disznótor (András nap körül, ádventben) 

- családi, szűkebb körű mulatság. 

 

 

 

5. évfolyam 

 
Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag: 

- AZ EMBERÉLET FORDULÓI 

Születés 

- a terhes asszony státusza a családban és a falusi közösségben, 

- az újszülött családba fogadása, 

- védelmező mágiák a keresztelőig,  

- paszita, komatál, 

- keresztelő, 

- asszonyavatás 

Gyermekkor 

- gyermekjátékok, 

- munkára nevelés, munkába állás fokozatai, 

- gyermekkiváltságok. 
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Legényélet, leányélet 

- serdülők számára szervezett alkalmak, ahol elsajátítják a fiatalság 

  viselkedésmódját, 

- legényavatás, leányavatás, 

- fiatalok együttes szórakozása – pl. táncalkalmak, 

- udvarlási szokások, szerelmi élet. 

 

Párválasztás 

- szokásjog, a párválasztás szempontjai, 

- endogámia, exogámia. 

 

A házasság előkészítése 

- közvetítés, 

- leánynéző, háztűznéző, kéretés, 

- a házasságkötést megelőző jogi megállapodások, 

- kézfogó, eljegyzés, jegyajándékok, 

- próbaházasság. 

 

A kereszténység előtti magyarság házassági szokásai 

- történeti források, 

- a recens anyagban fellelhető utalások, 

- leányrablás, leányszöktetés, asszonyvétel. 

 

Lakodalom 

- a lakodalmi rítusok rendje, 

- lakodalmi tisztségviselők, szerepek,  

- lakodalmi táncok, 

- hérész, hívatlanok, 

- táji eltérések. 

 

A házasok életmódja 

- családformák, nagycsaládrendszer, 

- új státusz a falu társadalmában, jogok és tilalmak, 

- vadházaság, félrelépés, közösségi szankciók. 

 

Halál 

-az ember viszonya az elmúláshoz, 

- a halálra való felkészülés, 

- a haldoklóval kapcsolatos szokások, 

- a halottal kapcsolatos szokások, hiedelmek, mágia, tilalmak, 

- a sirató, 

- temetés, temetkezési szokások, 

- kísértet, hazajáró halott, halottlátó, halottkultusz maradványai. 

 

 

6. évfolyam 

 
Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag: 
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- A MAGYAR NÉP HIEDELEMVILÁGA 

Bevezetés 

- sámánizmus, 

- pogány elemek, 

- keresztény elemek. 

 

A magyar parasztság hiedelemvilágának történeti rétegei 

- ősmagyar réteg, 

- a délkelet-európai sztyeppék nagyállattartó nomádjainak 

  világképe, 

- európai pogány réteg, 

- zsidó – keresztény kultúra. 

 

A magyar ősvallás 

- a régészeti, nyelvészeti és történeti anyagban fellelhető adatok, 

- sámánizmus, 

- a sámánhit alapelemei, 

- nyomai a magyar parasztság hagyományos kultúrájában, regölés,  

  boricatánc. 

 

Világkép 

- a sámánhitű népek világképe, 

- világ keletkezéséről szóló mítoszok, 

- párhuzamos világismeret elemei, 

- föld, világfa, életfa, világrétegek, világvége, 

- szél, vihar, égbolt, szivárvány, 

- az égitestekkel kapcsolatos hiedelmek, 

- tűzkultusz, 

- növények, állatok, 

- emberi testrészek,  

- mesterséges környezet. 

 

Természetfeletti lények 

- az alsó mitológia fogalma, animizmus, 

- mesei lények, hiedelemlények, 

- metamorfózis, ambivalencia. 

a, lidérc, ludvérc 

b, szépasszony 

negatív női démon 

megjelenésének ideje, helye, 

tündérek, kisasszonyok, 

váltott gyermek, 

összefonódása a boszorkánnyal. 

c, kísértet, hazajáró halott 

 

Természeti démonok 

- vízi lények, 

- egyetemes néphit- és mitológiai párhuzamok, 

- erdei lények, 

- gabonadémonok, 
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-óriások, törpék, tündérek. 

 

Ördög 

- a kereszténység előtti mitológia degradált alakja, 

- a bukott angyalok mítosza, 

- démoni gonoszságú, alvilági lény, a boszorkányok ura. 

 

Luca 

- a téli napforduló ambivalens női démona, 

- az asszonyi tevékenységek, tilalmak ellenőre, 

- szembetegségek gyógyítója, 

- apokrif szent. 

 

Egyebek 

- vámpírok, gyermekijesztők, betegségdémonok, küldött farkas. 

 

- TERMÉSZETFELETTI ERŐVEL RENDELKEZŐ  

   EMBEREK 

Táltos 

- sámánizmus, 

- a pogány sámán recens magyar megfelelője, 

- táltos mondák. 

 

Garabonciás 

- nyugati mágusalak elkeveredve a táltossal, 

- kelet- nyugat területi elterjedés. 

 

Boszorkány 

a, a népmesei boszorkányalak 

b, a középkori boszorkányperek boszorkánya 

c, a néphit boszorkánya 

 

Tudományosok 

- tudós pásztor, tudós kocsis, molnár, 

- értelmiségi ördöngösség. 

 

Látók, nézők, gyógyítók 

- léleklátó, halottlátó, 

- jósló koldus, vándor, 

- javasok, gyógykovácsok. 

 

A magyar tündérmesék világának hiedelem elemei 

- már nem élő hiedelmek alakjai, 

- a sztyeppei nomád hősénekek hatása. 

 

Babona, babonás cselekmények 

- rontás, igézés, 

- oldás – kötés, szerelmi varázslások, 

- lóvá tevés, 

- haszonelvétel, 
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- védekezési praktikák, 

- a szó ereje. 

 

Követelmény: 

Az alapfok elvégzése után a tanulók ismerjék: 
- az egyes jeles napok időpontját, 

- a folklór, mint történeti hagyomány sajátosságait, 

- a hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjait, 

- a jeles napok vallási, hiedelmi funkcióját, magyarázó történetét, 

- a magyar paraszti világkép legfőbb elemeit, eredetüket, s a hozzájuk  

  fűződő mondákat, 

- a parasztság hiedelemvilágának főbb szereplőit, funkciójukat, 

- a korévfolyam szintjének megfelelő legfontosabb folklór kiadványokat, 

  és intézményeket. 

 

A tanulók legyenek képesek: 

- felidézni az egyes jelenségek konkrét megjelenését, a népszokások 

   idejét és rítusrendjét, 

- előadni népdalokat, rítusénekeket és szokásszövegeket. 

 

 

TOVÁBBKÉPZŐ 

 

7. évfolyam 

 
Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag: 

- NÉPKÖLTÉSZET 

A népköltészet általános jellemzői 

- hagyományozás, szóbeliség, változatokban élés, 

- alkalomhoz kötöttség, 

- a közösségi jelleg és az egyéni alkotás kölcsönhatása,  

  együttműködése, 

- a magyar néprajzi iskola jelentősége. 

 

Verses népköltészet 

a, Eposz 

 műfaji jellemzői, tartalmi sajátosságai, 

 tematikus énekciklusok, 

 a magyar naiv eposz kérdése. 

 

b, Népdal 

 szerelmi líra, 

 történeti, vitézi énekek, 

 bujdosó és rab- költészet, 

 pásztor és betyárdalok, 

 katonadalok történeti rétegei, 

 summás- és aratódalok, cseléd- és szolgaénekek, 

 mulató és bordalok, 
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 tréfás, csúfolódó dalok, 

 szokásénekek, 

 egyéb. 

c, Ballada 

 a műfaj kutatásának története, irányzatai, 

 előadási alkalmai, előadásmódjai, 

 földrajzi elterjedése és területi sajátosságai, 

 régi stílus, új stílus, átmeneti típusok, 

 formai kérdések, 

 egyes klasszikus típusok legszebb variánsainak megismerése,  

 tartalmi elsajátítása, néhány memoriter. 

 

Prózai népköltészet 

a, Mese 

 a műfaj felfedezése, kutatói irányzatok, 

 a műfaj története, 

 előadásának módja, alkalmai. 

    A magyar népmese főbb csoportjai kötelező olvasmányokkal: 

    Tündérmesék, hősmesék, novellamesék, trufák, falucsúfolók,   

    legendamesék, állatmesék. 

b, Monda 

 a történeti mondák tartalmi csoportjai, 

 helyi mondák, 

 hiedelemmondák, 

 álhiedelem mondák. 

c, Prózai kisműfajok 

    szólások, közmondások, találós kérdések. 

 

 

8. évfolyam 

 
Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag: 

- A MAGYAR NÉP TÁJI TÖRTÉNETI CSOPORTJAI 

Bevezetés 

a, Valóságos néprajzi- etnikai csoportok: 

 saját identitástudatú, „önmegkülönböztető”, 

 környezete által elkülönített, megkülönböztetett. 

b, Etnokultúrális csoport 

c, Táji csoport 

 Dunántúl 

- Bakony, Balatonfelvidék, 

- Göcsej és Hetés, 

- Kisalföld, 

- Mezőfökd, 

- Ormánság, 

- Őrség, 

- Sárköz, 

- Somogy, 
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- Szlavónia, 

- Zselic. 

 Felföld 

- a palócokról általában, 

- barkók, 

- Csallóköz, 

- Galgamente, matyók, 

- Mátyusföld, 

- Tokaj – Hegyalja, 

- Zoborvidék. 

 Alföld 

- Bácska, Bánát, 

- Bodrogköz, 

- Debrecen, 

- hajdúk, 

- jászok, 

- Kalocsa vidéke 

- kunok, 

- Szeged. 

 Erdély, Partium, Moldva, Bukovina 

- Erdély és a Partium történelme általában, 

- Kalotaszeg, 

- Mezőség, 

- Szék, 

- székelyek, 

- csángók. 

  

Követelmény: 

A továbbképző elvégzése után a tanulók ismerjék: 

- a fő népköltészeti műfajok jellegzetességeit, 

- a magyar népművészet- kutatás leghíresebb irányzatait, képviselőit, 

- a magyar néprajzi csoportok földrajzi elhelyezkedését, kialakulásuk 

  legfőbb történeti momentumait, hagyományos népi kultúrájuk  

  meghatározó jegyeit. 

 

A tanulók legyenek képesek: 

- rugalmas szemlélettel látni az egyén, a közösség egységét és  

  kölcsönhatását a hagyományos népi kultúrában, 

- önálló véleménynyilvánításra a látott művekről. 
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B.) TÁNCTÖRTÉNET 
 

TOVÁBBKÉPZŐ 

 

7. évfolyam 

 
Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag: 

- A köznapi és művészi mozgás. 

- Tér – idő – erő – kifejezés. 

- A közhasznú és művészi tánc. 

- A tánc és a társművészetek. 

- A tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének  

  változásai: 

- a tánc és a vallások, rítusok, 

- a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció, 

- a színpadi táncművészet kialakulása. 

 

 

8. évfolyam 

 
Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag: 

- A színpadi tánc története: 

romantikus balettek, 

klasszikus balettek. 

- Megújulás a XX. Században: 

balett, 

modern tánc, 

folklorizmus. 

- Tanévenként legalább két táncelőadás megtekintése és közös  

   feldolgozása. 

   Egy együttes próbájának legalább egy alkalommal történő  

   megtekintése, a látottak közös feldolgozása. 

 

 

Követelmény: 

A továbbképző elvégzése után a tanulók ismerjék: 

- az adott évfolyam tananyagát, 

- a táncművészet kimagasló alapműveit, 

- a nagy egyéniségek munkásságát, 

- az egyetemes és nemzeti tánctörténeti folyamatokat. 

 

A tanulók legyenek képesek: 

- elemezni a táncművészet különböző stílusait, 

- a társművészetek iránti érdeklődésre, 

- a múlt és a jelen értékeinek befogadására. 
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3.8. 3 KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGY 

 
A.)  KINETOGRÁFIA 

 

TOVÁBBKÉPZŐ 

 

9. évfolyam 

 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag: 

- A mozdulatelemzés néhány alapfogalmának elsajátítása után a  

mozdulatelemzés és a táncjelírás tanítása párhuzamosan történik. 

 

Mozdulatelemzés: Táncjelírás 

1. A tánc tagolódása: 

fázis – motívum – 

motívum – tánc 

 

 

2. Alaptényezők: 

a, plasztika 

(irányok, mellékirányok, 

fő magassági fokok, 

tágsági fokok, 

frontirányok, térrajz) 

b, ritmika 

(hangjegyérték, metrum 

és az ütem, ritmus, tempó) 

c, dinamika 

(erőfok, feszítés – lazítás) 

1. Alapfogalmak: 

    Vonalrendszer 

    Irányok 

3. A mozdulat és helyzet 

    típusai: 

a, mozdulattípusok 

   lépés 

súlyt hordó láb mozgása 

föl – le, lábujjhegy – 

térdhajlítás, forgatás, 

ringás jobbra – balra 

gesztus 

levegőben lévő láb 

mozdulata (levegőben 

lévő láb csúsztatása, kar 

– fej forgatása) 

 

 

ugrás 

 

 

 

 

2. Mozdulat típusok  

    jelölése: 

 

    lépés jelölése 

    magassági szintek 

   (forgatás jelölése 

később) 

 

 

     kiegészítő jelek: 

kapocs 

ismétlőjel 

(csúsztatás,forgatás 

jelölése később) 
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b, helyzettípusok 

testpozíció 

súlytalan 

testrészek 

mozdulatlansága 

szünet a testben 

szünet a térben 

szünet a helyen 

   ugrás jelölése 

kiegészítő jelek: 

távolságcsökkentés, 

növelés 

földhöz 

közeli lábmozdulatok 

kis térdhajlítás, feszítés 

a lábfej részei, azok 

alkalmazása: 

(talajérintés, gördülő és 

csúszó lépés) 

dinamikai jelek: 

(erőteljes lábmozdulat, 

rugózás – rezgés, 

bokázó – taps ) 

pozíciójelek 

forgatás jele 

 

helyzettípusok jelölése 

 

 

Követelmény: 

 A tanulók ismerjék: 
- a mozdulatelemzés alaptényezőit, 

- a mozdulat és helyzet típusait. 

 

 

10. évfolyam 

 

Óraszám: heti 1 óra 

 

Tananyag: 

Mozdulatelemzés: 

 

a, mozdulattípusok: 

forgás 

perdülő 

perdülés nélkül 

ugró 

 

 

 

 

 

 

 

Keringés 

Táncjel írás 

 

 

Különböző típusú forgások 

jelölése 

Frontirányok 

 

Kiegészítő jelek 

Testrészek és ízületek 

(csapásolás, lábszárkörzés 

lábfej tartás 

lefeszített pipáló) 

 

 

keringés jelölése 
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Követelmény: 

 

 

 

 

A tanulók legyenek képesek: 

- a kinetogrammal lejegyzett motívumokat pontosan leolvasni, és stílusosan  

  előadni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesztus 

testrészek forgatása 

karhelyzetek 

csípő forgatása 

törzs forgatása, döntése, 

hajlítása 

Kiegészítő fogalmak 

páros viszony 

fogások 

táncos – eszköz viszonya 

 

 

újabb gesztusok jelölése 

 

 

 

 

 

 

páros viszony jelölése 

forgások jelölése 

vonatkozási jel 
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V. Tanszakok ill. tantárgyankénti értékelés 

 
KÉPZŐ ÉS IPARMŰVÉSZET 

 
1. Vizuális alapismeretek 

        Rajz – festés – mintázás 

            - Az előképző 1-2. évfolyamán érdemjeggyel való osztályozás helyett a minősítés  

               következő formái szerepelnek: - kiválóan megfelelt, - jól megfelelt, 

               - megfelelt, - nem felelt meg. 

            - A félévi és év végi osztályozás során figyelembe vehető a tanuló műalkotás- 

               elemzéseknél, ill. a múzeumi, vagy egyéb kulturális programokban való 

               aktivitása. 

            - Az alapfok és továbbképző évfolyamain a minősítés osztályozással történik:  

               jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen. 

 

2. Grafika tanszak 

            - Értékelni kell évközben a szóbeli, verbális megnyilatkozásokat, a  

               művészettörténeti és elméleti felkészültséget. 

            - Segíteni kell a szabad megnyilatkozást a véleményalkotásban és a 

               munkavégzésben.  

               (Folyamatos figyelem a tanuló munkájára – példák és megbeszélések). 

            - Évközi korrigálás, munka közbeni javítás. 

            - Határidőre kész munkalapok, feladatcsoportok értékelése a gyakorlati munkában. 

            - A tanuló félévenként legalább egyszer számoljon be szóban az elméleti anyag 

témájáról, átfogó és részletekre terjedő előadásban (szakmai nyelv). 

            - Az alapfok és továbbképző évfolyamain a minősítés osztályozással történik:  

              jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen. 

            - Felsőbb évfolyamba csak az elméletileg is tájékozott, szakmai nyelvet ismerő, 

munkáit tisztán és tisztességesen végző tanuló bocsátható. 

 

3. Festészet tanszak 

            - A tanulók munkáját év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni.  

Biztosítani kell a minél szabadabb megnyilatkozást akár szóban, akár a kész 

munkákat illetően. 

            - A tanulók évközi munkájának értékelése az elméleti témákból szóban, a gyakorlati  

               feladatokból a kész munkák alapján történik. 

            - Az értékelés a tanulókkal közösen történik. 

               Mindenki értékelje önmagát, saját munkáját, majd a többiek hozzászólása, bírálata 

segítse a helyes önértékelés kialakulását. Ezt követően a tanár személyenként 

értékeli a feladatot, ill. a munkát, segítve a tanulók helyes meglátását. 

            - Az alapfok és továbbképző évfolyamain az értékelés érdemjeggyel történik:  

jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen. 

            - A félévi, valamint az év végi osztályozás során figyelembe vehető a tanuló 

              műalkotás-elemzéseknél, ill. a múzeumi, vagy egyéb kulturális programokban való 

              aktivitása. 

- Felsőbb évfolyamba csak az a tanuló léphet, aki a tanévet eredményesen  

  elvégezte. 
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4. Szobrászat tanszak: 

- A tanuló teljesítményének értékelése osztályzattal történik félévkor és év évgén is. 

- Az értékelés magába foglalja a következőket: 

 - az órai teljesítményt,  

 - a megvalósításban tanúsított aktivitást, 

 - egyéni szóbeli megnyilvánulásokat, 

 - rajzi és írásos anyagokat, 

 - az év végi záró kiállításban való aktív részvételt. 

 

5. Textilműves tanszak: 

- Az értékelést a tanulókkal együtt végezzük. 

- A gyakorlati feladatok értékelése az adott feladatcsoport vagy témakör elvégzése után 

   történik. 

- Az önértékelést mindig követi a nevelő értékelése, mely segíti a helyes meglátás 

   kialakulását. 

- A tanulók tudását, gyakorlati munkáját félévkor az ellenőrzőbe, év végén az éves anyag  

   figyelembe vételével a bizonyítványba kell értékelni. 

- Felsőbb évfolyamba csak az a tanuló léphet, aki a tanévet eredményesen elvégezte. 

 

 6. Fotó – Videó tanszak 

       Fotó : 

       Értékelési szempontok: 

            - a technika és az anyagok kezelésének biztonsága, 

            - a témaválasztás és az elkészített felvételek ötletessége, eredetisége, 

            - kitartás, szorgalom, 

            - eredmény centrikusság, értékközpontúság. 

         A végső minősítést az év végi záró kiállítások szakmai zsűrije is adhatja, melyet a 

pedagógus kisebb mértékben módosíthat – egyéni képességek, adottságok, technikai-

anyagi háttér és a hozzáállás alapján. 

  

        Videó : 

            - A videó alapvetően csapatmunka, ezt kell tudatosítani a tanulásban. 

            - Minden tanulót próbáljunk „helyzetbe” hozni, hogy minden területen  

              kipróbálhassa adottságait, képességeit. 

            - Értékelni elsősorban a csapat teljesítményét kell, kivéve, ha valaki valamely 

               területen kiemelkedően teljesít. 

            - Az alapfok és továbbképző évfolyamain az értékelés érdemjeggyel történik: jeles,  

              jó, közepes, elégséges, elégtelen. 

            - Felsőbb évfolyamba csak az a tanuló léphet, aki eredményesen teljesítette a 

               tanévet, a feladatokat elkészítette. 

 

7. Bábkészítő tanszak 

            - A tanulók évközi munkáját folyamatosan értékeli a tanár, de a csoport is  

              véleményt mondhat a társak végzett munkájáról. Jó hatású a problémás 

              megoldások közös korrigálása. 

            - Osztályzat adható: - darabválasztásra, 

                                             - egy-egy darabhoz gyűjtött anyagra, 

                                             - karakterek kialakítására (tervre ill. kivitelezésre), 

                                             - szereplésre, 

                                             - dramaturgiai munkára, 
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                                             - rendezésre, 

                                             - díszletezésre, 

                                             - kosztümtervre, varrásra. 

            - Nagyon lényeges az igényes és pontos munka mind a báb és díszlettervezés, mind 

pedig a mozgatás területén. 

            - Egyes tanulók szívesebben terveznek és készítenek bábokat és díszleteket, mintsem 

hogy játszanak. Mások éppen ellenkezőleg. A tanulók egyéni adottságait ennek 

megfelelően kell figyelembe venni és fejleszteni. 

            - Az értékelés érdemjeggyel történik – jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen -,  

               amely eredményt a saját készítésű és mozgatású bábok reprezentálják. 

 

8. Kerámia tanszak 

            - Az évközi munka beszámoltatása – az elmélet esetén- szóban vagy írásban 

              történik, félévenként legalább egyszer. 

            - A gyakorlat számonkérése az adott feladatcsoport végeztével történik, melyet  

              célszer összekapcsolni a soron következő téma elindításakor. 

            - Az értékeléssel ösztönözzük a tanulókat saját ill. társaik munkájáról vélemény 

alkotásra, melyet a tanár megerősít ill. cáfol. 

            - A tanulók elméleti tudásának, valamint gyakorlati munkájának értékelése 

érdemjeggyel történik: jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen. 

            - Felsőbb évfolyamba csak az a tanuló léphet, aki a tanévet eredményesen 

               teljesítette. 

  

9. Kézműves tanszak                                

            - A tanulói teljesítmény érdemjeggyel történő értékelése kiterjed az elméleti 

felkészültség és a gyakorlati tevékenység minősítésére is: jeles, jó, közepes, 

elégséges, elégtelen.   

            - A tanult elméleti anyag számonkérésére írásban és szóban is történhet egyaránt  (az 

adott téma bemutatása, összefüggések feltárása)    

            - A tárgy természetéből adódóan, előtérbe kell helyezni a gyakorlati tevékenység  

               értékelését.   

            - A helyes kritika és önkritika kialakulását segíti, ha a tanulók értékelik saját és 

               társaik munkáját, melyet a szaktanár kiegészítve, megerősítve, vagy cáfolva  

               állapítja meg az  osztályzatot.  

            - Felsőbb évfolyamba csak az a tanuló bocsátható, aki eredményesen teljesítette a 

tanévet. 

 

10. Makett- és papírtárgy-készítő tanszak                   

            - A tanulók évközi munkájának értékelése az elméleti témákból szóban, a gyakorlati 

               feladatokból, feladatcsoportokból pedig a határidőre dokumentációval együtt letett, 

kész munkák alapján történik. 

            - A tanult elméleti anyagból a tanuló félévenként egyszer szóban számol be. 

            - A tanulók munkáját év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni.  

               A tantervben rögzített témák utolsó 2 óráját a feladatok értékelésére, az új 

               témakör  feladatainak megbeszélésére kell szánni, hogy a tanulóknak legyen 

                idejük az új feladatok vázlatainak, terveinek elkészítésére. 

             - Az alapfok és továbbképző évfolyamain az értékelés jeles, jó, közepes, elégséges  

               és elégtelen érdemjegyekkel történik. 

             - A továbblépés feltétele a foglalkozásokon való rendszeres részvétel, valamint a 

feladatok határidőre történő igényes elkészítése. 
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11. Tűzzománc tanszak 

 

            - Az értékelés a tananyagban való előrehaladás megállapítására irányul. 

            - Az év elején diagnosztikai célú ellenőrzést célszerű végezni annak érdekében, 

               hogy megállapítsuk, a tanulókkal honnan kell elindulni, hogy a kitűzött célt,  

               követelményt elérjük. 

            - A tanulás, feladatmegoldás, műhelygyakorlat folyamatában segítő, támogató 

korrekciós jellegű értékelés alkalmazása célszerű, mely visszajelzést ad az 

ismeretek, készségek elért szintjéről, a tananyagban való haladásról. 

            - Az értékelést az egyéni korrektúra során szóban végezzük. 

               Az értékelésnél figyelembe vesszük a tanuló egyéni adottságait és szorgalmát. 

            - Az alapfok és továbbképző évfolyamain az értékelés érdemjeggyel történik: jeles,  

               jó, közepes, elégséges, elégtelen. 

            - Felsőbb évfolyamba csak az a tanuló léphet, aki a tanévet eredményesen 

              elvégezte. 

 

 

12. Szabadon választható tantárgyak 

 

        a, Művészettörténet 

            - Az értékelés magában foglalja:  

                    - az órai teljesítményt, a tananyag feldolgozásában való részvételt, aktivitást, 

                    - az egyéni szóbeli beszámolókat, kiselőadásokat (előre megadott témára vagy 

szabad választás alapján, ill. beszámolók kiállítás és múzeumlátogatásokról) 

                    - az írásos anyagokat – füzetek, szöveges műelemzések, 

                    - év végi szóbeli beszámolót. 

            - A tanulók teljesítményének minősítése osztályzattal történik félévkor és év végén 

is: jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen. 

            - Felsőbb évfolyamba csak az a tanuló bocsátható, aki eredményesen teljesítette a 

tanévet. 

 

         b, Népművészet 

            - A tanulói teljesítmény osztályzattal történő értékelése: 

                    - témazáró dolgozatok (minden téma után), 

                    - írásbeli feleletek (egy-egy jelenség értelmezése, összefüggések feltárása), 

                    - kiselőadások, beszámolók, önálló szóbeli szereplés, 

                    - tanórán kívüli írásos feladatok – előre kiadott témák feldolgozása, könyvtári  

                      gyűjtések, néprajzi gyűjtések, tárgyelemzések készítése, 

                    - tanórán kívüli írásos feladatok órán való bemutatása. 

            - A tanulók tudását félévkor és év végén osztályzattal minősítjük: jeles, jó, közepes,  

               elégséges, elégtelen. 

            - Felsőbb évfolyamba az a tanuló bocsátható, aki eredményesen teljesítette a 

              tanévet. 
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SZÍNMŰVÉSZET – BÁBMŰVÉSZET 

 

 
1. Színjáték tanszak 

 

         a, Drámajáték 

            - Az előképző és az alapfok első két évfolyamának végén nem kötelező a 

              tanulóknak a vizsga tétel, és nem szükségszerű közösség előtt, produkciós munka 

              eredményeként az érdemjegy megszerzése. 

            - A 3. évfolyamtól a tanulók értékelése a következőkből tevődik össze: 

                       - a főtárgyat irányító tanár folyamatos szóbeli értékelése, 

                       - a főtárgyhoz kapcsolódó időszakos írásbeli értékelés, 

                       - a tanév végén szervezett nyilvános tanszaki bemutató. 

               A tanszaki bemutató végén a tanár szóban is értékeli az egyes tanulók egész éves  

               munkáját. 

            - A féléves és év végi munka minősítése osztályozással történik: jeles, jó, közepes,  

               elégséges, elégtelen. 

            - Felsőbb évfolyamba lépés feltétele az eredményesen teljesített tanév. 

 

         b, Színjáték 

            - A színházi nevelő munka, illetve a tanulók fejlődésének értékelése a tanulók és  

               tanár közös tevékenysége, mert az értékelés így szolgálja a munka folytonosságát 

               és fejlődését. 

            - A tanév végén az összegző értékelést megelőzik az elemző beszélgetések, továbbá 

               a kifejtett szöveges formában, illetve írásban is megtörténő értékelések. 

            - A vizsgabemutató lehetséges, de nem kötelező formája a tanév zárásának (a 

továbbképző évfolyamain ajánlott tartása). 

            - A tanulói teljesítmény a továbbképző évfolyamon osztályzattal történik: jeles, jó,  

               közepes, elégséges, elégtelen. 

 

         c, Kötelező tárgyak 

            - Beszédgyakorlatok: 

                  - Folyamatos szóbeli értékeléssel segíti és ösztönzi a tanár a tanulót, hogy 

megismerje, elemezze és helyesen értékelje a beszélő környezetét és önmagát. 

                  - Az osztályzat és szóbeli értékelés mellé egy állapotfelmérő lapot is ad a tanár a 

tanuló kezébe. 

  

            - Mozgásgyakorlatok: 

                  - Az év közi értékelés differenciáltan történik az életkori sajátosságokat és az  

                    adott évfolyam követelményeit figyelembe véve. 

                  - A félévi és év végi osztályzattal történő minősítést megelőzi az elemző 

beszélgetés. 

              

    d, Kötelezően választható tárgyak 

            - Tánc és mozgásszínházi tréning: 

                  - A színházi nevelőmunka, illetve a tanulók fejlődésének értékelése a tanulók és a 

tanár közös tevékenysége, ennek része az egyén önértékelése, a társak 

véleménynyilvánítása egymás munkájáról, mert az értékelés csak így 

szolgálhatja a munka folytonosságát és fejlődését. 

                  - A félévi és tanév végén a tanulók teljesítménye osztályzattal minősített. 
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            - Színházismeret: 

                  - A félév illetve tanévek végén az osztályzattal történő minősítést az elemző  

                     beszélgetések megelőzik, továbbá kísérik azt kifejtett szöveges formában, akár 

                     írásban is megtörténő értékelések. 

 

- Vers és prózamondás: 

- Az évközi értékeléseknél a lehetőségekhez mérten írásos formát is választunk. 

- A tanév végén az osztályozással történő minősítést az elemző beszélgetések 

  előzik meg.  

      

- Kreatív zenei gyakorlat: 

- Az alsóbb évfolyamon folyamatos szóbeli értékeléssel, a felsőbb évfolyamon  

alkalmankénti beszélgetésekkel segítjük a tanulókat. 

- Félévkor és év végén osztályozással történik a minősítés. 

 

- Beszédtechnika: 

- A tanév végén az osztályozást szóbeli értékelés követi.   

 

    

  e, Szabadon választott tárgy:  

               Beszéd és ének 

                  - Az értékelés a tanulók és a tanár közös munkájának eredménye, mely segíti a 

tanulók önértékelő képességének kialakulását, fejlődését, melyhez hozzájárul a 

társak véleménynyilvánítása is. 

                  - A beszéd és ének témakör esetében is folyamatos, kifejezett szóbeli értékeléssel 

kell segíteni és ösztönözni a tanulókat. 

 

 

 

 

2. Bábjáték tanszak 

 

         a, Bábjáték 

                  - A bábjátékos tevékenység értékelésének az egyén és a tanulócsoport  

                    „abszolút” és „relatív” eredményeit összegezzük: tehát a műfaji  

                     sajátosságoknak való megfelelést  illetve az egyéni és a közösség bábos 

                     tevékenységének teljesítményét és haladását. 

                  - Az alkotó munka valódi eredményét egy bábfigura elkészítése, mozgatása,  

                     szituációba, térbe helyezése és a bábelőadás kifejező értéke jelenti. 

                  - A tanulók félévi illetve év végi munkájának értékelése érdemjeggyel történik. 

 

    b, Kötelező tárgyak 

            - Bábmozgatás: 

                  - A bábszínházi nevelőmunka, illetve a tanulók fejlődésének értékelése a tanár 

                    és a tanuló által közösen történik, mely a munka folyamatosságát és fejlődését 

                    segíti elő. 

                  - A félévi és év végi osztályozásnál a tanulók egyéni képességét, aktivitását 

figyelembe kell venni. 
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            - Bábkészítés: 

                  - A művészi nevelőmunka jellegéből adódóan a számszerű értékelés csak igen  

                     korlátozott visszajelzéssel szolgálhat, ezért a félév, illetve év végi 

                     osztályzattal történő minősítést megelőzi az elemző beszélgetés, továbbá 

                     kíséri egy írásban történő értékelés is.  

 

            - Beszéd és ének: 

                  - A beszéd és ének témakör esetében is folyamatos, kifejezett szóbeli értékeléssel 

kell segíteni és ösztönözni a tanulókat. 

                  - Félévkor illetve év végén az osztályzattal történő minősítés mellett írásbeli  

                    véleményezést is kapnak a tanulók.   

       

  c, Kötelezően választható tárgyak:    

            Bábszínészet, báb és díszlettervezés, vers és prózamondás, kreatív zenei  

            gyakorlat, beszédtechnika. 

                  - Az alsóbb évfolyamokon folyamatos szóbeli értékeléssel és dicsérettel kell 

                    elérni a tanulóknál, hogy elhiggye jó az amit csinál. A felsőbb évfolyamokon  

                    alkalmankénti beszélgetésekkel segítjük ahhoz a tanulót, hogy reális képet  

                    kapjon saját képességeiről, fejlődéséről.   

                  - A tanulók munkáját folyamatosan és azonnal értékeljük. Ezek a szóbeli 

vélemények segítik a tanulókat saját beszédállapotuk megismerésében, 

ösztönzik a továbbfejlődésre. 

       

  d, Szabadon választott tárgyak: 

            Javaslat: Tánc- és mozgásszínházi tréning, drámajáték. 

                  - A tanulók a tanárok irányításával olyan egyéni és csoportos kreatív  

                     gyakorlatokat  végeznek, amelyek kapcsolódnak az év során tanultakhoz, így 

                     lehetővé válik az elsajátított ismeretek és készségek kreatív alkalmazása. 

                  - A félévi és év végi érdemjeggyel záruló vizsgán a tanár szóban is értékeli a 

tanulók egész éves munkáját és fejlődését. 
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ZENEMŰVÉSZET 
 

1. Gitár 

 

a.)Gitár 

- A növendékek minden tanév végén vizsgát tesznek. A vizsgaanyag kotta  

  nélkül játszandó. 

- A vizsgán a megadott tematika alapján 4 darabot kell a tanulónak eljátszania. 

- A vizsgán feltehetők a darabokhoz kapcsolódó elméleti kérdések. 

- A félévi beszámolás formái: meghallgatás, közös óra vagy tanszaki  

   hangverseny. 

- Felsőbb évfolyamba csak az a növendék bocsátható, aki a főtárgyból és a  

   kötelező tárgyakból eredményes vizsgát tett. 

 

 

b.) Szolfézs 

- A tanár az egész tanévben óráról órára figyelemmel kíséri a növendékek  

  fejlődését. 

- A felmérések anyagát a minimális követelmények alapján differenciáltan 

  állítsa össze a pedagógus. A felmérés az elméleti tudás számonkérése is 

   legyen. 

- Az érdemjegy tükrözze a növendék képességeihez mért tudását, fejlődését,  

   készség-, jártasság-, ismereti szintjét, kreativitását, kapcsolatát a zenével. 

 

c.) Zeneelmélet 

- A számonkérés módját a tanár határozza meg előre úgy, hogy az mindig az  

           eredményességet szolgálja. 

- A féléves, éves szóbeli és/vagy írásbeli beszámolók az addig végzett anyagot  

  tartalmazza. 

- Magasabb évfolyamba az a tanuló léphet, aki a főtárgyból és a kötelező  

   tárgyakból eredményes vizsgát tett. 

 
Zenetörténet-zeneirodalom 

- A tanév végén az év anyagát több ismétlő óra keretében foglaljuk össze,  

  rendszerezzük, majd írásbeli-szóbeli beszámoló keretében, összefoglaló órán  

  zárjuk az évi munkát. 

- A tanulók évi munkáját, és a beszámolókon nyújtott teljesítményeiket  

  érdemjeggyel minősítjük. 

 

    Improvizáció 

- Az értékelés különböző szempontjai közül legfontosabb az óráról órára történő 

értékelés, ami növendékek folyamatos előrehaladását segíti elő. 

- A rendszeresen megfogalmazott értékelési szempontokat  egy idő után 

megismerik és önállóan is tudják később alkalmazni. 

- A tanulók a félévek végén mutatják be szakmai munkájukat, mellyel lemérhető 

a  zenei és emberi fejlődésük. 

- A beszámolók mellett a növendékek egy-két nyilvános szereplésen 

(hangversenyen, iskolai ünnepségen) is részt vesznek. 
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- Az előképző évfolyamokon a tanulók, egész évi munkája és a beszámolókon 

nyújtott teljesítménye alapján, a következő minősítéseket kaphatják: 

- „kiválóan megfelelt”,  

- „jól megfelelt”, 

- „megfelelt”, 

- „nem felelt meg”. 

 

- Az alapfok és a továbbképző évfolyamokon a növendékek munkájának 

értékelése 1 –5 -ig terjedő osztályzattal történik. 

- Felsőbb évfolyamba az a tanuló léphet, aki a minimális követelményeknek 

megfelel és eredményes beszámolót tett. 

- Ha elfogadható okok miatt a beszámolón nem vett részt, akkor osztályzatát a 

tanár állapítja meg a munkája során. 

  

 
            Kórus: 

                  - Évente legalább két nyilvános fellépés szükségszerű a minimális szereplési 

gyakorlat megszerzésére és a kórus tudásának felmérésére.  

                  - A szerepléseket mindig közös szakmai értékelés követi. 

                  - A koncertek számát a tanulók teherbíró képességéhez kell igazítani. 

                  - Félévkor és év végén egyaránt szöveges formában történik az értékelés: 

                     kiválóan  megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, nem felelt meg.  

 

 

 
2. Magánének 

- Minden évfolyamban, mindkét tagozaton kötelező az év végi beszámoló. 

- A beszámoló anyagát kotta nélkül, zongorakísérettel adják elő a növendékek. 

- A „B” tagozatosok számára ajánlott a félévi beszámoló vagy minimum évi két  

  nyilvános szereplés, valamint részvétel versenyeken. 

- Az értékelés legyen nyilvános. 

 

 
3. Zongora 

Az ismeretek számonkérési formái: 

- Beszámoló 

- Koncert 

- Koncertvizsga 

- Nyilvános és zártkörű vizsga 

 

A teljesítmény értékelése: 

1. Hangszeres előkészítő: kiválóan megfelelt, megfelelt, nem felelt meg 

2. Alapfok és továbbképző: a közoktatási törvényben meghatározottak szerint 

 

Az iskola magasabb évfolyamába lépés feltételei: 

Felsőbb évfolyamba csak az a növendék bocsátható, aki a főtárgyból és a kötelező tárgyból 

eredményes vizsgát tett. 

B tagozatos oktatásban, nevelőtestületi döntés alapján részesülhet a növendék, illetve 

testületi döntéssel meg is szüntethető.  
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Fontos és ajánlott a havonkénti értékelés, osztályozás, a szülő tájékoztatása. A számok 

mellé javasolt valamilyen szöveges értékelés is, amely szakmai és az emberi 

tényezőkről jobban tanúskodik. 

 

4. Furulya 

 

A növendékek évente egy alkalommal, a tanév végén vizsgán vesznek részt.  

Év közben az intézményvezetés és a tanár szándékának megfelelően tanszaki 

hangversenyen, közös órán vagy félévi meghallgatáson adnak számot tudásukról. A 

hangszeres előképzősök számára a beszámolok e formái nem kötelezőek, előmenetelük 

értékelése történhet félévente egy-egy összefoglaló órán. Az első évfolyamosoknak a 

félévi meghallgatása nem kötelező. A „B” tagozatos oktatásban résztvevők számára a 

félévi meghallgatás kötelező. Valamennyi tanuló tanév végi vizsgáján célszerű a 

szaktanácsadó, vagy más furulyatanár kolléga részvétele, aki észre vételeivel segítheti 

a tanszakon folyó munkát. A továbbképző „A” évfolyamokon – amennyiben a 

növendék heti két órában kötelezően válaszható tárgyként kamarazenét tanul 

_kamarazenei vizsgája helyettesítheti a hangszeres beszámolót. Ha növendék a 

következő tanévben nem kívánja folytatni tanulmányait, utolsó hangszeres vizsgáját 

helyettesítheti bármilyen nyilvános szereplés (búcsúhangverseny). A „B” tagozatos 

oktatásban résztvevő növendékek félévi meghallgatásán, illetve év végi vizsgáján – ha 

erre mód van – szerepeljen a lapról olvasás is. Számukra a félévi meghallgatáson és az 

év végi vizsgán túl félévente egy-egy külön meghallgatás is javasolt. 

A vizsga anyaga 

Az év végi beszámoló anyaga- a tanuló képességeit, készségeit szem előtt tartva- 

mindig az adott évfolyam minimális követelményének megfelelő, lehetőség szerint azt 

meghaladó szintű legyen.  

Az „A” továbbképző évfolyamosok vizsgaanyagából (a tanár belátása szerint) a skála 

és6vagy etűd elhagyható, ha a növendék felvételi, érettségi vagy egyéb vizsgára 

készül. 

Szereplések 

A beszámolok említett formáin kívül a növendékek lehetőség szerint félévente egy-két 

nyilvános szereplésen vegyenek részt. 

Értékelés 

Hangszeres előképző évfolyam(ok)on a tanuló évi munkája és az összefoglaló órán 

illetve a beszámolón nyújtott teljesítménye alapján jól megfelelt-megfelelt- nem felelt 

meg minősítést kap. Az alapfok és a továbbképző évfolyamain a növendék 

előmenetelének értékelésére- havi érdemjegyen kívül- évi két alkalommal kerül sor. A 

félévi osztályzatokat a hangszeres tanár, az év végi osztályzatokat a hangszeres tanár 

javaslata alapján, az egész évi munka figyelembe vételével a vizsgabizottság állapítja 

meg. A „B” tagozatos oktatásban résztvevő növendékek beszámolóin elsősorban a 

szaktanárokból álló vizsgabizottság osztályoz. A tanuló szorgalmának értékelése 

minden esetben a főtárgy tanár feladata. Felsőbb évfolyamba bocsátható az a tanuló, 

aki megfelel évfolyama minimális követelményeinek, valamint főtárgyból és a 

kötelező tárgy(ak)ból eredményes vizsgát tett. Ha bármilyen elfogadható ok miatt a 

növendék a beszámolón nem vett részt, osztályzatát évi munkája alapján a hangszeres 

tanár állapítja meg. 
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5. Fuvola 

 

- A növendék értékelése a havi osztályzatokból tevődik össze. A tanuló szorgalma és 

egyéni képességei szerint történik az osztályozás. 

- A félévi osztályzatok a hangszeres tanár, az év végi osztályzat a hangszeres tanár 

javaslata alapján az évi munka figyelembevételével a vizsgabizottság állapítja meg. 

- Felsőbb évfolyamba léphet az a növendék, aki megfelel a minimális 

követelményeknek és eredményes vizsgát tett. Ha bármilyen elfogadható ok miatt a 

tanuló a beszámolón nem vett részt, osztályzatát évi munkája alapján a hangszeres 

tanár állapítja meg. 

- Felsőbb évfolyamba az a tanuló léphet, aki a főtárgyból és a kötelező tárgyakból 

eredményes vizsgát tett. 

 

 

6. Hegedű 

 

A hangszeres előképző évfolyamban a tanév folyamán három összefoglaló órát 

javasolunk. Az összefoglaló óra adjon értékelhető képet a készségfejlesztés terén elért 

eredményekről. Ennek nyomán a növendék szöveges értékelést kap, mely 

teljesítményét és szorgalmát minősíti. 

- Az alapfok évfolyamain (1-6.) és a továbbképző évfolyamokon (7-10.) félévenként egy 

meghallgatást (a „B” tagozatos oktatásban részvevő növendékeknek plusz egy tanszaki 

meghallgatást), év végén vizsgát javasolunk. 

- A növendékek teljesítményének és szorgalmának minősítése valamennyi 

évfolyamban 5 számjeggyel történik. Az „A” tagozat követelményeit teljesítő 

növendékek osztályzatát elsősorban a főtárgy tanár, a „B” tagozat követelményeit 

teljesítő növendékek osztályzatát a szaktanárokból álló vizsgabizottság adja. 

- Felsőbb évfolyamban csak az a növendék bocsátható, aki a főtárgyból és a kötelező 

tárgyakból eredményes vizsgát tett. Ennek feltételei: minimális technikai és zenei 

követelmények teljesítése. 

- Minden növendék félévenként 1-3 nyilvános szereplésen működjék közre. 

 

 

 

7. Szintetizátor – keyboard 

 

- A félévi/év végi értékelés már az első félévtől kezdve nyilvános tanszaki meghallgatás, 

illetve vizsga keretén belül kell végezni, hogy ezzel is elősegítse a program a tanuló 

művészi előadó képességének kibontakozását.  

- A tanuló félévi teljesítményét, szorgalmát mindig a felkészítő tanár értékeli.  

- Az év végi vizsgán szaktanárokból álló (minimum három tagú) bizottság döntsön a 

minősítés felöl, a szaktanár javaslata alapján.  

- Az év végi vizsga mindig nyilvános koncert keretén belül történjen.  

- Az év végi vizsga mindig a 4. fejezetben található, évfolyamokra lebontva csak az a 

tanuló léphet magasabb évfolyamba a főtárgyból, aki az évfolyamokra leosztott 

minimális követelményt teljesítette. 
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8. Kamarazene: 

- Az első félév végén a kamarazenével kötelezően választható tárgyként foglalkozók 

munkáját a kamarazene tanár kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt nem 

megfelelt minősítéssel értékeli. 

- A kamarazenét főtárgyként tanuló növendékeknél a kamarazene tanár osztályoz, a 

szorgalmat is. 

- A tanév végén a kamarazenét tanuló növendékek teljesítményének értékelése a 

kamarazene tanár javaslata alapján, az egész évi munka, szereplések, valamint a 

vizsgán, ill. beszámolón vagy egyéb hangversenyen jelenlévő legalább két másik tanár 

véleményének figyelembevételével, minősítéssel ill. osztályozással történik. 

- Beszámolók: A kamarazenét tanuló növendék, ill. kamaraegyüttesek a tanév végén 

vizsgán, beszámolón, vagy egyéb hangversenyen adnak számot tudásukról, a 

kamarazene tanár és két másik zenetanár jelenlétében. 

- Ha a növendék bármilyen elfogadható ok miatt a beszámolón nem tud részt venni, a 

kamaraegyüttesben őt más helyettesítheti. Az indokoltan távolmaradó tanuló 

minősítését ill. osztályzatát a kamarazene tanár állapítja meg. 

- Ha a beszámolón a helyettesítés nem oldható meg, a teljes kamaraegyüttes minősítését 

ill. osztályzatát a kamarazene tanár állapítja meg, az évi munka és a szereplések 

figyelembevételével. 

 

 

TÁNCMŰVÉSZET 
1. Néptánc tanszak 

 a, Népi játék, néptánc 

- A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot  

  tudásukról. A vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. 

  A bemutatás csoportosan történik. 

  A minősítésre, az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot. 

  A bizottság szótöbbséggel dönt. 

- Az előképző félévi beszámolója a tanult játékok bemutatásából és a 

  népdalok elénekléséből áll. Az év végi bemutató a tanult játékfűzés. 

- Az alapfok és továbbképző félévi beszámolójának gyakorlati része: a  

  tanult anyag biztos ismerete, improvizálás. Az elmélet a tanult anyaghoz  

  kapcsolódó elmélet és a népdalok. 

- Az év végi bemutató a tanult koreográfiák színpadi bemutatása. 

 

 b, Kötelező tárgy 

     Folklór ismeret 

- A tanulók a félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. 

- Az értékelés a következő módon történik:  

  a memoriter szöveg- és dallamanyag folyamatos kikérdezése, 

  az egyes tárgykörök lezárásakor dolgozat, ill. házi dolgozat. 

 

Tánctörténet 

- A félévi és év végi vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. A minősítésre,  

  az  osztályzásra a szaktanár jogosult. 

- Az év végi osztályzatnak döntően az év közbeni munkán kell alapulnia. 

- A tanuló teljesítményében nem az elsajátított lexikális tudást kell értékelni,  

  hanem a tánc sajátosságaira való érzékenységet, a kialakult stílusismeretet, 
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  a szakmai szókincs és fogalomkészlet elsajátítását. 

- Az értékelés szempontjai: 

  az adott évfolyam tananyagának ismerete, 

  a művészetek iránti érzékenység, kreativitás. 

 

 c, Kötelezően választható tantárgyak: 

                    Folklórismeret, Tánctörténet, Kinetográfia 

Kinetográfia 

- A tanulók félévi és év végi vizsgán számolnak be tudásukról. 

- Az első év félévi beszámolója a következőket tartalmazza: 

  egyszerű motívum leolvasása, stílusos előadása, 

  a motívumok ritmusának pontos eltapsolása, 

  a motívumban szereplő mozdulattípusok felismerése. 

- Az első év év végi beszámolója:  

  verbunk, ill. csárdás motívumok leolvasása, stílusos előadása, 

  mozdulattípusok felismerése. 

- A második év félévi beszámolója a lényeges motívumok leolvasását, 

  stílusos előadását és a mozdulattípusok felismerését tartalmazza. 

- A második év végi beszámolójában az eszközös motívum, 1 páros 

   motívum leolvasása, stílusos előadása szerepel. 
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5. AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS KÖVETELMÉNYEI ÉS 

TANTERVI PROGRAMJA 

Irányelvek 

1. Az alapfokú művészetoktatási intézmény a zeneművészet, táncművészet, képző- és 

iparművészet, valamint a színművészet és bábművészet területei iránt érdeklődő tanulók 

számára biztosítja készségeik, képességeik fejlesztését, az alkotó és önkifejező 

képességeik kibontakoztatását, tehetségük gondozását.  

Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja (a továbbiakban: 

követelmény és tantervi program) a speciális művészeti készségek és ismeretek 

fejlesztését képező tartalmakat és tudásszintet meghatározó alapdokumentum. A 

követelmény és tantervi program segítséget nyújt ahhoz, hogy az alapfokú 

művészetoktatás valamennyi hazai iskolájában az alapvető nevelési és oktatási 

tartalmak egységesen és arányosan érvényesüljenek. 

2. A követelmény és tantervi program határozza meg azon kötelező és alapvető 

tartalmakat, amelyek adott művészeti ágon belül az alapfokú művészetoktatási 

intézmények közötti átjárhatóságot biztosítják.  

Az egységesítést szolgáló közös alapra építhetik az alapfokú művészetoktatási 

intézmények pedagógiai programjukat és tantervüket, melyet a helyi igények és célok 

figyelembevételével fogalmazhatnak meg. 

3. Az alapfokú művészetoktatás olyan fejlesztőpedagógiát képvisel, amelyben a 

hangsúly a meghatározott követelmények teljesítésével történő képességfejlesztésen 

van. A tananyag a különböző művészeti területek azon alapvető tartalmait foglalja 

magába, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a zene-, a tánc-, a képző- és 

iparművészeti, valamint a szín- és bábművészeti műveltség megalapozásához. A 

tananyag eszköz a tanulók értelmi, érzelmi és kifejezőképességeinek fejlesztésében.  

A művészetoktatás a készség- és képességfejlesztést, az ismeretgazdagítást, a 

személyiségformálás eszközeként kezeli, követelményeit a gyermek életkori fejlődési 

jellemzőihez igazítja. 

4. A művészetoktatás tantervi programja az egyes művészeti területek követelményeire, 

a művészeti ágak sajátos nevelési és oktatástörténeti értékeire, a művészeti nevelés 

tapasztalataira, a művészetpedagógiai és művészetpszichológiai kutatások 

eredményeire, a magyar művészeti nevelés nemzetközileg is elismert gyakorlatára épül. 
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Az alapfokú művészeti nevelés szerepe a tanulók személyiségfejlesztésében 

1. A művészeti tevékenység mint minden tevékenység magában hordozza a 

személyiségformálás specifikus lehetőségét. A művészeti nevelés alapja a nemzeti és 

egyetemes kultúra és a mindennapi élet esztétikai jelentéssel bíró tartománya. A 

művészeti nevelés biztosítja a tanulás személyes tapasztalati módját. A tanulók 

élményszerűen tapasztalhatják meg a művészeti stílusok és irányzatok sokszínűségét, 

valamint azokat a kifejezési formákat, amelyek a zeneművészetben, táncművészetben, 

képző- és iparművészetben, valamint a színművészetben és bábművészetben 

ötvöződnek. 

2. Az alapfokú művészeti nevelés feltárja a művészet megörökítő, átörökítő szerepét, 

megérteti, hogy az alkotás a legértékesebb emberi alapképesség. 

3. A művészeti nevelés megalapozza a tanuló esztétikai szemléletét, kommunikációs 

képességét, az értékes alkotások iránti igényét. A rendszeresen átélt pozitív élmények 

alakítják ki azokat az emberi tulajdonságokat, magatartási szokásokat, melyek a 

művészetek területén az eredményes szereplés összetevői. 

4. A művészeti nevelés az alkotó típusú tevékenységek megismertetése által járul hozzá 

az akarati, az alkotó-alakító cselekvőképesség fejlesztéséhez. 

 

Az alapfokú művészetoktatás követelményrendszerének értelmezése 

1. A követelmények az alapfok és a továbbképző évfolyam befejezésére írják elő a 

tanulóktól elvárható alapvető tudást, ezzel lehetőséget kíván adni a tanulók tudásának 

elmélyüléséhez, az egyéni fejlődési különbségek, gyorsabb vagy lassúbb tanulási tempó 

figyelembevételéhez. 

2. A követelmény és tantervi program a nélkülözhetetlen ismeretek megértésére, 

feldolgozására, rendszerezésére, kellő elsajátítására, s ezzel párhuzamosan azok 

alkalmazására helyezi a hangsúlyt. Mindezzel a tanulóknak az ismeretek eredményes 

alkalmazását lehetővé tevő jártasságait, készségeit, a tevékenységek széles körében 

érvényesíthető képességeit, azok fejlődését, fejlesztését kívánja megalapozni úgy, hogy az 

életkori sajátosságoknak megfelelően, egymásra épülően határozza meg a 

követelményszinteket. 

3. A követelmények az egyes tanszakokon az adott szakaszokban (alapfok, 

továbbképző) a tanulók elérendő tudását, készségszintjét határozzák meg. 
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5. 1. ZENEMŰVÉSZETI ÁG  

MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

 

1. 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. 

2. A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának 

módja 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait - valamennyi 

vizsgatantárgy tekintetében - az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 

programja figyelembevételével 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 alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, 

amennyiben az nem felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja. 

A választható tantárgyak közül vizsgatantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet 

az intézmény pedagógiai programja szerint biztosít, valamint amely esetében a tanuló a 

tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az előírt tantárgyi követelményeknek eleget tett. 

Hangszer, illetve magánének („A” tagozat) főtanszakos tanulók szolfézs vagy 

zenetörténet - zeneirodalom vagy zeneelmélet vizsgatantárgyak közül választhatnak. 

3. A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti 

alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti 

tanulmányi versenyen - egyéni versenyzőként - a versenyfelhívásban meghatározott 

helyezést, teljesítményt, szintet eléri. 
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Ha a tanuló már rendelkezik a zeneművészeti ág valamelyik tanszakán szolfézs, 

zeneelmélet, zenetörténet tantárgyakból megszerzett művészeti alapvizsga és záróvizsga-

bizonyítvánnyal, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól felmentés adható. 

 

 

4. 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, egyes vizsgatárgyból, első alkalommal tett 

művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga. 

Szolfézs tantárgyból előrehozott alapvizsga szervezhető. 

5. A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsgatantárgyanként 

külön-külön osztályzattal kell minősíteni. 

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, 

úgy annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán 

figyelembe kell venni. 

A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból 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 vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból 

elégtelen érdemjegyet kapott. 

Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve 

vizsgatantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem 

teljesítette. 
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A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA RÉSZEI 

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 valamint az elmélet főtanszakos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező. 

Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 

1. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Hangszer, magánének főtanszak („A” tagozat): 

- Szolfézs vagy 

- Zenetörténet-zeneirodalom vagy 

- Zeneelmélet 

Szolfézs főtanszak („A” és „B” tagozat): 

- Szolfézs 

Zenetörténet-zeneirodalom főtanszak: 

- Szolfézs 

- Zenetörténet-zeneirodalom 

Zeneelmélet főtanszak: 

- Szolfézs 

- Zeneelmélet 

Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 45 perc. 

2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Hangszer és magánének főtanszak („A” tagozat): 

- Szolfézs vagy 

- Zenetörténet-zeneirodalom vagy 

- Zeneelmélet 

Szolfézs főtanszak („A” és „B” tagozat): 

- Szolfézs 

Zenetörténet-zeneirodalom főtanszak: 

- Szolfézs 

- Zenetörténet-zeneirodalom 

Zeneelmélet főtanszak: 

- Szolfézs 

- Zeneelmélet 

A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 10-20 perc. 

3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Hangszer és magánének főtanszak („A” és „B” tagozat): 

- Főtárgy 

A gyakorlati vizsga időtartama 15-25 perc. 

 

Hangszer, elmélet és magánének tanszak („B” tagozat): 

- zongora (az adott tanszakok óratervében jelölteknek megfelelően) 

A gyakorlati vizsga időtartama 10-15 perc. 
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A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA RÉSZEI 

A záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll.  

A záróvizsgán a kötelezően választható elméleti tantárgyakból a hangszer és magánének 

„A” tagozatos főtanszakos tanulók szóbeli vizsgát tesznek. A. „B” tagozatos és elmélet 

főtanszakos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező. Gyakorlati vizsgát valamennyi 

tanulónak kell tennie. 

 

1. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Hangszer, kamarazene főtanszak („B” tagozat): 

- Szolfézs 

Szolfézs főtanszak („A” és „B” tagozat): 

- Szolfézs 

Zenetörténet-zeneirodalom főtanszak: 

- Szolfézs 

- Zenetörténet-zeneirodalom 

Zeneelmélet főtanszak: 

- Szolfézs 

- Zeneelmélet 

Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 45 perc. 

 

2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Hangszer, kamarazene főtanszak („A” tagozat): 

- Szolfézs vagy 

- Zenetörténet-zeneirodalom vagy 

- Zeneelmélet 

Hangszer, kamarazene főtanszak („B” tagozat): 

- Szolfézs 

Szolfézs főtanszak („A” és „B” tagozat) 

- Szolfézs 

Zenetörténet - zeneirodalom főtanszak: 

- Szolfézs 

- Zenetörténet - zeneirodalom 

Zeneelmélet főtanszak: 

- Szolfézs 

- Zeneelmélet 

A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 15-25 perc. 

 

3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Hangszer főtanszak („A” és „B” tagozat): 

- Főtárgy 

- Zongora (az adott tanszakok óratervében jelölteknek megfelelően) 

Szolfézs, zeneirodalom-zenetörténet és zeneelmélet főtanszak: 

- Zongora 

- elmélet: minimum 1x45 perc 

A gyakorlati vizsga időtartama főtárgyból 20-30 perc, zongora kötelező tantárgyból 10-

20 perc. 

Kamarazene főtanszak: 

- Kötelező hangszer (az alapfokú évfolyamokon főtárgyként tanult hangszer) 

A gyakorlati vizsga időtartama 10-15 perc. 
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A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA TARTALMA 

1. AZ ÍRÁSBELI VIZSGA TARTALMA 
 

SZOLFÉZS 

   „A” tagozat 

Hangszer, magánének, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtanszakok 

A vizsgán az iskola választhat a) és b) feladat közül. 

Diktálás, elemzés 

a) feladat 

- Egy magyar népdal lejegyzése és elemzése 

A népdal négysoros, legfeljebb 8-10 szótagszámú, tempó giusto, izometrikus (2/4 vagy 

4/4) lehet, szinkópát, nyújtott és éles ritmust tartalmazhat. Előre meg kell adni a 

violinkulcsot, előjegyzést, metrumot és kezdőhangot. Az elemzés szempontjai: forma, 

stílus, hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők. A népdal tizenkétszer 

hangozhat el. 

- Periódus terjedelmű, funkciós basszusú műzenei idézet felső szólamának lejegyzése 

és elemzése 

Az idézet 2/4, 3/4 vagy 4/4-es lüktetésű, nem moduláló, lehetőleg a-av felépítésű, 

nehezebb hangközlépéseket nem tartalmazó, de akkordfelbontást, illetve könnyebb 

alterációt lehetőleg tartalmazó szemelvény. Előre szükséges megadni a kulcsot, az 

előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az elemzés szempontjai: a funkciók 

bejelölése, formai felépítés, a zenei elemek megjelölése (hármashangzat-felbontás, 

szekvencia, késleltetés stb.). Az idézet zongorán két szólamban tizenkétszer hangozhat el. 

b) feladat 

- Egy magyar népdal első két sorának lejegyzése és kiegészítése 

A népdal négysoros, legfeljebb 8-10 szótagszámú, tempó giusto, izometrikus (2/4 vagy 

4/4) legyen, szinkópát, nyújtott és éles ritmust tartalmazhat. Előre meg kell adni a 

violinkulcsot, előjegyzést, metrumot és kezdőhangot. A befejezéshez meg kell adni a 

szöveget. A népdal tizenkétszer hangozhat el. 

- Periódus terjedelmű, funkciós basszusú műzenei idézet előtagjának lejegyzése és 

befejezése két szólamban, vagy felső szólamának lejegyzése 

Az idézet 2/4, 3/4 vagy 4/4-es lüktetésű, nem moduláló, lehetőleg a-av felépítésű, 

nehezebb hangközlépéseket nem, de akkordfelbontást, illetve könnyebb alterációt 

lehetőleg tartalmazó szemelvény. Előre szükséges megadni a kulcsokat, az előjegyzést, a 

metrumot és a kezdőhangokat. Az idézet zongorán tizenkétszer hangozhat el. 

Szolfézs főtanszak 

- Egy magyar népdal lejegyzése szöveggel együtt, és elemzése 

A népdal négysoros, 8-10 szótagszámú, tempó giusto, izometrikus, szinkópát, nyújtott és 

éles ritmust, valamint színező hangokat tartalmazhat. Előre meg kell adni a violinkulcsot, 

előjegyzést, metrumot és kezdőhangot. Az elemzés szempontjai: forma, stílus, 

hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők. A népdal nyolcszor hangozhat 

el. 

- Periódus terjedelmű műzenei idézet lejegyzése funkciós basszussal 

Metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 6/8 lehet. Ritmusértékek előfordulhatnak az egész hangtól a 

tizenhatodig. Lehet benne szinkópa, éles és nyújtott ritmus, triola, valamint átkötések. 
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Az idézetben előfordulhatnak nehezebb hangközlépések, alterált hangok, és hangnemi 

kitérés, esetleg moduláció is. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és 

a kezdőhangokat. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 

 

 „B” tagozat 

 

Hangszer, magánének, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtanszakok 

- Hangközmenet lejegyzése 

10 hangközből álló hangközmenet lejegyzése tonális keretben (oktávon belüli tiszta, kis 

és nagy hangközök, bővített kvart és szűkített kvint). Diktálás előtt meg kell adni a 

violinkulcsot, előjegyzést, és a kezdő hangközt, elnevezéssel együtt. A hangközlánc 

zongorán hatszor hangozhat el. 

- Hangzatlejegyzés 

10 akkordból álló akkordsor lejegyzése tonális keretben, vagy 10 akkord felismerése és 

lejegyzése adott hangra, oldással együtt (valamennyi hármashangzat és fordításaik, 

valamint domináns szeptim). Diktálás előtt meg kell adni a violinkulcsot, előjegyzést és a 

kezdő harmóniát, elnevezéssel együtt, illetve adott hangra felépítésnél az adott 

hango(ka)t. A harmóniasor zongorán hatszor hangozhat el. 

- Egy négysoros, közepesen nehéz magyar népdal lejegyzése szöveggel együtt, és 

elemzése 

Előre meg kell adni a violinkulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az 

elemzés szempontjai: forma, stílus, hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai 

jellemzők. A népdal nyolcszor hangozhat el. 

- Periódus terjedelmű műzenei idézet lejegyzése funkciós basszussal 

Metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 6/8 legyen. A ritmusértékek előfordulhatnak az egész hangtól 

a tizenhatodig. Az idézet tartalmazhat változatos ritmikai, dallami fordulatokat, 

átkötéseket. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a 

kezdőhangokat. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 

Szolfézs főtanszak 

- Hangközmenet lejegyzése 

10 hangközből álló hangközmenet lejegyzése tonális keretben, hangnemi kitérésekkel. 

Diktálás előtt meg kell adni a violinkulcsot, előjegyzést, és a kezdő hangközt, 

elnevezéssel együtt. A hangközlánc zongorán háromszor hangozhat el. 

- Hangzatlejegyzés 

10 akkordból álló akkordsor lejegyzése tonális keretben, maximum egykvintes hangnemi 

kitéréssel, vagy 10 akkord felismerése és lejegyzése adott hangra, oldással együtt. 

Diktálás előtt meg kell adni a violinkulcsot, az előjegyzést és a kezdő harmóniát, 

elnevezéssel együtt, illetve adott hangra felépítésnél az adott hango(ka)t. A harmóniasor 

zongorán hatszor hangozhat el. 

- Egy közepesen nehéz, enyhén díszített magyar népdal lejegyzése szöveggel együtt, és 

elemzése 

Előre meg kell adni a violinkulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az 

elemzés szempontjai: forma, stílus, hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai 

jellemzők. A népdal nyolcszor hangozhat el. 

- Periódus terjedelmű kétszólamú műzenei idézet lejegyzése 

Metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 3/8, 6/8 lehet. Az idézet tartalmazzon változatos ritmikai, 

dallami fordulatokat átkötéseket, lehetnek benne hangnemi kitérések és moduláció. Előre 

meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangokat. Az idézet 

zongorán nyolcszor hangozhat el. 
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ZENETÖRTÉNET-ZENEIRODALOM 

 „A” tagozat 

Hangszer, magánének, zenetörténet-zeneirodalom főtanszak 

- A zenei korszakok felsorolása időrendben. A barokk korszak ideje, rövid általános 

jellemzése és zenei jellegzetességei. 

- A barokk zeneszerzők felsorolása, a korszak vokális és hangszeres műfajai. Néhány 

hangszeres műfaj bemutatása részletesebben (pl. concerto, concerto grosso, szvit [táncok, 

táncpárok], fúga). Domenico Scarlatti és a barokk szonáta jellemzése. Két - a tanuló által 

ismert, meghallgatott - mű bemutatása (pl. Händel: Vízizene, Vivaldi: Négy évszak, 

Bach: A fúga művészete vagy a Wohltemperiertes Klavier kötetei). Egy vokális műfaj 

jellemzése (pl. Bach kantátái, a kantáták tételei). 

- A bécsi klasszicizmus időszakának 3 jelentős és több kevésbé ismert, de fontos 

zeneszerzőjének felsorolása. A klasszikus zene általános jellemzése. A bécsi klasszika 

korszakának jellemzése a barokkal összehasonlítva. A bécsi klasszika műfajai és jellemző 

formái, a szonátaforma részei. Joseph Haydn életéről röviden, fontosabb művei; a 

szimfónia tételei; Haydn szimfóniáinak három korszaka egy-egy példán keresztül; a 

vonósnégyes hangszerei. W. A. Mozart műveinek jellemző műfajai egy-egy példával; két 

különböző műfajú művének részletes bemutatása. 

 

ZENEELMÉLET 

 „A” tagozat 

Hangszer és magánének főtanszak 

- Négyszólamú példa számozott basszusának lejegyzése 4#, 4b előjegyzésig. 

- Számozott basszus kidolgozása négy szólamban, szűk fekvésben. 

- Formatani elemzés kottakép után. 

Zeneelmélet főtanszak 

- Négyszólamú példa számozott basszusának lejegyzése 5#; 5b előjegyzésig. 

- Számozott basszus kidolgozása négy szólamban, szűk fekvésben. 

- Formatani elemzés kottakép után. 

 

2. A SZÓBELI VIZSGA TARTALMA 

SZOLFÉZS 

 „A” tagozat 

Hangszer, magánének, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtanszak 

- A „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 10 népdalt, és ismerje azok 

legfontosabb jellemzőit; tudjon énekelni 5 műzenei szemelvényt (társasének, 

hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/ barokktól a XX. századig) éneklőtársakkal, ill. 

hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező), abból kettőt kotta nélkül, és ismerje az 

énekelt darabok legfontosabb jellemzőit. 

- A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság 

egyszerű zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai, és egyéb általános zenei 

kérdéseket tesz fel. 
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Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

Szolfézs főtanszak 

- Egyszólamú dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy hangnévvel; az 

idézet metruma 2/4, 3/4, 4/4, vagy 6/8 lehet; ritmusértékek előfordulhatnak az egész 

hangtól a tizenhatodig, lehet benne szinkópa, nyújtott és éles ritmus, triola, átkötések; 

lehetnek benne nehezebb hangközlépések, alterált hangok, és hangnemi kitérés, 

moduláció is. 

- A „hozott” anyag: 10 népdal éneklése emlékezetből, és azok elemzése (forma, stílus, 

hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők alapján); 10 műzenei 

szemelvény (társasének, hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. 

századig) - ezek közül három kotta nélkül - saját kísérettel előadva. A vizsgázó ismerje 

ezek hangsorát, hangnemét, az előforduló előadási jeleket, utasításokat, tudja 

meghatározni az előadott szemelvények műfaját, stílusát és formáját. 

- A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság 

zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei 

kérdéseket tesz fel. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

„B” tagozat 

Hangszer, magánének főtanszak 

- Egyszólamú dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy hangnévvel; az 

idézet metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 6/8 lehet; ritmusértékek előfordulhatnak az egész 

hangtól a tizenhatodig, tartalmazhat változatos ritmikai, dallami fordulatokat, átkötéseket; 

alterált hangokat és hangnemi kitérést, modulációt is. 

- A „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 10 népdalt, és ismerje azok 

legfontosabb jellemzőit; tudjon énekelni 4 műzenei szemelvényt (társasének, 

hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. századig) éneklőtársakkal, ill. 

hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező), ebből kettőt kotta nélkül, és ismerje az 

énekelt darabok legfontosabb jellemzőit. 

- A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság 

zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei 

kérdéseket tesz fel. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

Szolfézs főtanszak 

- Egyszólamú dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy hangnévvel; az 

idézet metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 3/8, 6/8 lehet; ritmusértékek előfordulhatnak az egész 

hangtól a tizenhatodig, lehet benne szinkópa, nyújtott és éles ritmus, triola, átkötések; 

lehetnek benne nehezebb hangközlépések, alterált hangok, és hangnemi kitérés, 

moduláció is. 

- A „hozott anyag”: 10 népdal éneklése emlékezetből, és azok elemzése (forma, stílus, 

hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők alapján); 10 műzenei 

szemelvény (társasének, hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. 

századig) - ezek közül hármat kotta nélkül - saját kísérettel előadva. A vizsgázó ismerje 

ezek hangsorát, hangnemét, az előforduló előadási jeleket, utasításokat, tudja 

meghatározni az előadott szemelvények műfaját, stílusát és formáját. - A tanuló által a 

gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság zenetörténeti, 

stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdéseket tesz fel. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 
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ZENETÖRTÉNET-ZENEIRODALOM 

 „A” tagozat 

Hangszer, magánének, zenetörténet-zeneirodalom főtanszak 

- Teszt, ami 15-20 általános zenei-zenetörténeti ismeretekkel kapcsolatos feladatot 

tartalmaz. 

- A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság 

zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei 

kérdéseket tesz fel. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

 

ZENEELMÉLET 

 „A” tagozat 

Hangszer és magánének főtanszak 

- Kadenciák és mintapéldák zongorázása a fő hármashangzatokkal és fordításaikkal. 

- Zongorázás diktálás után fő hármashangzatokkal és fordításaikkal. 

- Számozott basszus zongorázása négy szólamban, szűk fekvésben. 

- Formatani elemzés kottakép után. 

Zeneelmélet főtanszak 

- Nápolyi szextes mintapéldák zongorázása mollba, dúrban. 

- V7 akkord és fordításai; mintapéldák zongorázása. 

- A fentiek zongorázása diktálás után. 

- Zongorázás számozott basszusról. 

- Formatani elemzés kottakép után. 

 

3. A GYAKORLATI VIZSGA TARTALMA 

Gyakorlati vizsgát főtárgyból, elméleti tanszakok esetén zongora kötelező tárgyból, 

illetve kamarazene főtanszakon a tanult hangszerből kell tenni. 

 

 

FURULYA 

 

 „A” tagozat 

- Egy etűd vagy technikai jellegű mű szoprán- vagy altfurulyán (Kállay G.: 

Hangnemgyakorló, Paubon: Etűdök, Baroque Solo Book-ból könnyebb 

darabok, Giesbert: Furulyaiskola 2. rész nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab két különböző karakterű tétele, az egyik tétel választható 

kamaraműből is (Anon: Greensleeves to a Ground, Marcello: d-moll szonáta, 

Loeillet de Gant: Szonáták op. 1 és op. 3, Vivaldi: F-dúr szonáta RV 52, d-moll 

RV 36, Telemann: F-dúr szonáta, kamaraművek: Boismortier: Leichte Duos, 6 

Suite, Loeillet: 6 szonáta 2 furulyára, Naudot: Triószonáta, Czidra: Régi magyar 

táncok nehézségi szintjén). 

Az előadási darabot a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
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 „B” tagozat 

- Egy etűd vagy szólómű (Kállay G.: Hangnemgyakorló, V. Eyck: Variációk, 

Braun: etűdök/Baroque Solo Book, Winterfeld: 12 etűd altfurulyára nehézségi 

szintjén). 

- Egy előadási darab két különböző karakterű tétele, az egyik tétel választható 

kamaraműből is (Telemann: C-dúr szonáta, Veracini: a-moll szonáta, Lavigne: 

Rondeau és Tambourin I-II. tétel, Fesch: F-dúr szonáta op. 6. no. 2; Telemann: 

6 duett, Telemann: Kánonszonáták, Loeillet de Gant: Szonáta 2 altfurulyára 

nehézségi szintjén). 

Az etűd és kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

FUVOLA 

 „A” tagozat 

- Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Jeney: Fuvolaiskola II. 

kötet/56-85., Bántai: Válogatott etűdök II. kötet/12., Köhler: Etűdök op. 33 no. 

1/1-3. nehézségi szintjén). 

- Egy barokk szonátatétel (Marcello: d-moll szonáta, Telemann: F-dúr szonáta 

valamelyik tétele nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab (Romantikus album, 3 Menüett, 3 Tambourin, Népszerű 

előadási darabok nehézségi szintjén). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 „B” tagozat 

- Két különböző karakterű etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű 

(Platonov: 30 etűd 1-10., Köhler: Etűdök op.33 no. 1/1-5., Eördögh: Technikai 

és olvasógyakorlatok 1/1-4. nehézségi szintjén). 

- Egy barokk szonáta-tételpár (Händel: Hallei szonáták nehézségi szintjén). 

- Egy karakterdarab vagy kamaramű (Járdányi Pál: Szonatina nehézségi szintjén). 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

GITÁR 

 „A” tagozat 

- Egy etűd (Szendrey-Karper: Gitárgyakorlatok V-VII. kötet, Carcassi: 25 Etűd 

op. 60, nr. 3., 4., 7., 10., Giuliani: Etűdök gitárra op. 100 nr. 13., 15., Leo 

Brouwer: 10 etűd nr. 1., 5., 6., 7., Carcassi: Capriccio, Legnani: Capricci 

nehézségi szintjén). 

- Három különböző stílusú előadási darab (Dowland: Táncok és Fantáziák, 

Mertz: Magyar honi virágok 1., 2., Milán: Pavane-ok, Villa-Lobos: I. IV. 

prelude, J. S. Bach-Szendrey-Karper: 20 könnyű darab, de Vissee szvit 

tánctétel, Mosóczi: 1V-V kötetből klasszikus szerzők darabjai, vagy spanyol és 

latin-amerikai romantikus szerzők darabjai: F. Tárrega: Lágrima, Mazurka, 
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Polka, Antonio Lauro: Vals Venezolano nr. 2.; vagy XX. századi darabok 

Farkas Ferenc, Bartók-Szendrey nehézségi szintjén). 

Az előadási darabokat lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

  

„B” tagozat 

- Egy etűd (Szendrey-Karper: Gitárgyakorlatok VII-VIII. kötet; Carcassi: 25 Etűd 

op. 60 nr. 13., 18., 19.; Legnani: Capricciok, Giuliani: Etűdök gitárra op. 48 nr. 

19., op. 100 nr. 13., 15.; F. Sor: op. 31 nr. 18., 23.; Leo Brouwer: 10 Etűd nr. 9., 

10. nehézségi szintjén). 

- Három különböző stílusú előadási darab (Francesco da Milano: 14 Fantasie; 

Luys Milán: 6 Pavan; J. S. Bach: 20 könnyű darab; Robert de Visée: d-moll 

szvit; J. S. Bach: d-moll prelúdium; klasszikus és romantikus darabok: Mertz: 

Magyar honi virágok: 3, 4, 5, Tarrega darabok vagy spanyol és latin-amerikai 

szerzők darabjai: Antonio Lauro: Vals Venezolano nr. 2., 3 nehézségi szintjén). 

- XX. századi darabok (Bartók-Szendrey, Farkas Ferenc, Sári J., Huzella, Villa-

L., Choros-Mazurka, Prelűdök nehézségi szintjén). 

Az előadási darabokat kotta nélkül kell játszani. 

 

ZONGORA 

 „A” tagozat 

A 4 stílusból választható 3 különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű. 

- Barokk mű, lehet tánc, vagy többszólamú szerkesztést bemutató darab (Bach: 18 

kis prelúdium 13, 15, 18, Händel: Válogatott darabok, Telemann: Kezdők 

zongoramuzsikája nehézségi szintjén). 

- Klasszikus szonatina vagy szonáta-tétel, könnyebb variáció (Könnyű szonatinák, 

15 könnyű szonáta, Szonatina album, Clementi: C Op. 36 Nr. 3., Haydn: D Hob. 

XVI/4, Beethoven: 6 könnyű variáció egy svájci népdalra, Csurka: Szonatina-

gyűjtemény I-II. kötet nehézségi szintjén). 

- Romantikus mű (Schumann: Emlékezés, Színházi utóhangok, Csajkovszkij: Édes 

álmodozás, Pacsirtadal, Schubert: Táncok, Keringők nehézségi szintjén). 

- XX. századi mű (Bartók Béla: Mikrokozmosz III/84 Mulatság, 90 Oroszos 91-92, 

Kromatikus invenció IV/97 Nottumo, Kodály: Gyermektáncok 5-10 nehézségi 

szintjén). 

A három mű közül lehetőség szerint egy éneklő, egy pedig virtuóz jellegű legyen. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 „B” tagozat 

Négy különböző stílusú darab: 

- Barokk mű, többszólamú szerkesztésben írt darab, vagy szvit-tétel (J. S. Bach: 

18 kis prelúdium 9, 16, 17, Kétszólamú invenciók C, a, F nehézségi szintjén). 

- Klasszikus szonatina vagy szonáta-tétel, variáció (15 könnyű szonáta, Haydn: 

Szonáták A Hob. XVI/12, E Hob. XVI/13, D Hob. XVI/14, Mozart: 6 bécsi 

szonatina, Beethoven: Szonatinák, Grazuoli: G-dúr Szonáta nehézségi szintjén). 

- Romantikus mű (Schumann: Fantáziatánc, Chopin: Keringők a, h, nehézségi 

szintjén). 
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- XX. századi mű (Bartók: Mikrokozmosz IV/100 népdalféle, 109 Bali szigetén, 

Mikrokozmosz: V/128, Dobbantós tánc, Kurtág: Játékok nehézségi szintjén). 

A vizsgaműsorban legyen egy éneklő és egy virtuóz jellegű darab. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

HEGEDŰ 

 „A” tagozat 

- Egy etűd (Dénes: V-VI. Hegedűiskola, vagy Dancla op. 68/2., 9., 14., vagy 

Dont op. 38, vagy Mazas: Études speciales op. 36.1/2., 8., 9. nehézségi 

szintjén). 

- Két különböző karakterű előadási darab, koncert-tétel, vagy szonáta-tétel 

(Beethoven: Menuett és Trió, Rameau: Gavotte, Dancla: Variációk-sorozat, 

Vivaldi: G-dúr koncert I. tétel, Seitz: D-dúr koncert I. tétel, Corelli: e-moll, A-

dúr szonáta nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 „B” tagozat 

- Két különböző technikai követelményt tartalmazó etűd. 

 = A játék technikai biztonságának felmérésére (Dont op. 68/12., 

15., Mázas: Études speciales op. 36. I/2., 7., 9., 15., 17., 18., Mazas: 

Études brillantes op. 36. II. nehézségi szintjén). 

 = Karakteretűd a zenei kifejezés felmérésére (Dont: 24 előkészítő 

gyakorlat op. 37, a könnyebbek szintjén). 

Egy előadási darab vagy barokk szonáta tételpár (lassú-gyors) (Boyce: Matelotte, 

Járdányi: Magyar tánc. Wieniawski: Kuyawiak nehézségi szintjén). 

- Egy koncert- vagy szonáta-tétel (Komarovszkij: A-dúr koncert I. tétel, Vivaldi: 

a-moll Koncert I. tétel Accolay: a-moll koncert, Seitz: g-moll koncert op. 12 no. 

3 I. tétel, Dancla: Concert-solo op. 77 no. 2, 3 Telemann: A-dúr szonáta, 

Händel: E-dúr Szonáta nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

MAGÁNÉNEK 

 „A” tagozat 

- Egy népdalfeldolgozás (Farkas Ferenc: Béres legény..., Molnár-Kern: Szól a 

kakas már..., Zöld erdőben, zöld mezőben... népdalfeldolgozások, ill. a 

Százszínű csokor c. kötet dalai: Pierlala, francia népdal, Vira, portugál népdal 

nehézségi szintjén). 

- Egy preklasszikus, barokk vagy klasszikus dal, esetleg ária (A dal mesterei I-II. 

kötet: Scarlatti: Meddig tart e kínos élet, Caldara: Fényben fürdik a táj, Morley: 

Leány és legény, Haydn: Az elhagyott, Beethoven: Szeretlek nehézségi 

szintjén). 

- Egy romantikus dal (Schubert: A vadrózsa, Jókedv, Könnyzápor, Schumann: 

Az árva, Az elhagyott lányka, Zöld hímes rét, Mendelssohn: A dalnak lenge 

szárnyán, Szívek, ha végül válnak, Viszontlátásra, Aratódal, ill. A dal mesterei 

II-III. kötet dalainak nehézségi szintjén). 
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A műveket lehetőleg kotta nélkül kell énekelni. 

 „B” tagozat 

- Egy dal Kodály: A magyar népzene sorozatból (Kocsi szekér, kocsi szán..., 

Ludaim, ludaim, Bárcsak engem valaki megkérne... nehézségi szintjén). 

- Egy preklasszikus, barokk vagy klasszikus dal, vagy ária (Caldara: Szívem 

szép álma; Carissimi: Így élni nem tudok; Händel: Jöjj és járjad; Ó, jaj, vajon 

csak emlék; Pergolesi: Nina; Beethoven: Rózsalánc; Mozart: Barbarina áriája 

a Figaro házassága c. operából, illetve A dal mesterei: IV., V., VII/a kötetek 

dalai nehézségi szintjén). 

- Egy romantikus dal (Csajkovszkij: Csak az, ki vágyban ég; Egy szót sem, ó, 

kérlek; Áldás; Brahms: Útban a kedveshez; Vasárnap; Kárbaveszett szerenád, 

Wolf: Harmatos reggel, illetve A dal mesterei VII/c, Énekiskola III., 

Csajkovszkij: Dalok és románcok darabjai nehézségi szintjén). 

- Egy XX. századi szerző dala (Farkas: Gitárdalok, Kósa: Veronika dala; 

Gyermekdalok). 

A műveket kotta nélkül kell énekelni. 

 

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA TARTALMA 

1. AZ ÍRÁSBELI VIZSGA TARTALMA 

SZOLFÉZS 

    „A” tagozat 

 

Zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtanszakok 

Diktálás, elemzés 

- Egyszólamú barokk vagy romantikus dallam lejegyzése és elemzése. Az idézet 

átlagos zenei mondat/periódus hosszúságú, egyszerűbb hangnemi kitérést 

tartalmazhat. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a 

kezdőhangot. Az elemzés szempontjai: formai felépítés, zenei értelmezés 

(felütések, kötések, előadásmódra vonatkozó jelek bejelölése), zenei elemek 

megjelölése (hangzatfelbontás, késleltetés, szekvencia). Az idézet zongorán két 

szólamban nyolcszor hangozhat el. 

- Egyszólamú barokk vagy romantikus dallam felének lejegyzése és befejezése. 

Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az 

idézet átlagos zenei mondat/periódus hosszúságú, amely zongorán hatszor 

hangozhat el. 

 

Szolfézs főtanszak 

- Egyszólamú barokk vagy romantikus dallam lejegyzése. A dallamban legyenek 

változatos dallami és ritmikai fordulatok. Hangnemi kitérés vagy moduláció 

előfordulhat benne. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és 

a kezdőhangot. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 

- Periódus terjedelmű kétszólamú bécsi klasszikus idézet lejegyzése. Az idézet 

tartalmazzon változatos dallami és ritmikai fordulatokat. Hangnemi kitérés vagy 
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moduláció előfordulhat benne. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a 

metrumot és a kezdőhangokat. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 

 „B” tagozat 

Hangszer, kamarazene főtanszak 

- Egyszólamú barokk vagy romantikus dallam lejegyzése. A dallamban legyenek 

változatos dallami és ritmikai fordulatok. Hangnemi kitérés vagy moduláció 

előfordulhat benne. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és 

a kezdőhangot. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 

- Periódus terjedelmű kétszólamú bécsi klasszikus idézet lejegyzése. Az idézet 

tartalmazzon változatos dallami és ritmikai fordulatokat. Hangnemi kitérés vagy 

moduláció előfordulhat benne. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a 

metrumot és a kezdőhangokat. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 

Szolfézs főtanszak 

- Kétszólamú barokk idézet lejegyzése. Az idézet tartalmazzon változatos dallami 

és ritmikai fordulatokat. Hangnemi kitérés vagy moduláció előfordulhat benne. 

Előre meg kell adni a kulcsokat, az előjegyzést, a metrumot és a 

kezdőhangokat. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 

- Egyszólamú XX. századi dallam lejegyzése. Az idézet tartalmazhat változatos 

dallami és ritmikai fordulatokat. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a 

metrumot és a kezdőhangot. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 

 

ZENETÖRTÉNET-ZENEIRODALOM FŐTANSZAK 

- Gregorián elnevezése, általános jellemzői, műfajai. Egy műfaj részletes 

bemutatása. A többszólamúság kialakulása (orgánum típusai). Világi zene a 

középkorban (trubadúr, trouvére, Minnesängen). Reneszánsz (szó jelentése, 

ideje, általános jellemzése, jellegzetes műfajainak ismerete.) Korareneszánsz, 

reneszánsz fénykora, későreneszánsz zeneszerzőinek felsorolása. Homofónia, 

polifónia fogalma. Mise típusai, mise részei, (Ordinarium, Proprium), motetta és 

madrigál összehasonlítása. Világi vokális műfajok felsorolása. 

- A barokk korszak általános stílusjegyei és zenei jellemzése, vokális és 

hangszeres műfajok sorolása. Egy vokális műfaj (pl. kantáta) tételeinek 

bemutatása, két hangszeres műfaj (pl. concerto, fúga) részletesebb magyarázata 

zenei példát hozva. A szvit (táncok és táncpárok), egy tánc bemutatása (pl. 

menüett). Barokk zeneszerzők felsorolása. 

- A bécsi klasszika sajátosságai (formák, szerkezet, hangnem). Főbb műfajok 

sorolása, szonáta vagy szimfónia tételeinek általános jellemzése, pl. 

szonátaforma bemutatása. Haydn vagy Mozart művészete, (egy mű bemutatása 

alapján). 

- Romantika - új műfajai, élményanyaga (témái). Chopin zongorazenéje 

(kisformák), Schumann zongoradarab-ciklusai (címek). 

- A programzene (példával). A századforduló zenéje - Debussy művészete, 

impresszionista művei (zenéje, jellemzői). Egészhangú skála, politonalitás, 

dodekafónia magyarázata zenei példa alapján. Bartók életműve, jelentősége, 

népdalgyűjtő útjai. Kodály egy művének részletes bemutatása (pl. Psalmus 

Hungaricus, Háry-szvit, Felszállott a páva - variációk) 
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ZENEELMÉLET FŐTANSZAK 

- Négyszólamú példa számozott basszusának lejegyzése. 

- Számozott basszus kidolgozása négy szólamban 7#, 7b-ig. 

- Bach korálelemzése. 

- Formatani elemzés a négy év anyagából. 

 

2. A SZÓBELI VIZSGA TARTALMA 

SZOLFÉZS 

„A” tagozat 

Hangszer, kamarazene, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtanszak 

- Periódus terjedelmű dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva 

vagy hangnévvel; az idézet tartalmazzon változatos ritmikai és dallami 

fordulatokat, hangnemi kitérést, esetleg modulációt. 

- A „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 15 népdalt, és ismerje 

azok legfontosabb jellemzőit; tudjon énekelni 5 műzenei szemelvényt 

(társasének, hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól 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. 

Szolfézs főtanszak 

- Periódus terjedelmű dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva 

vagy hangnévvel; az idézet tartalmazzon változatos ritmikai és dallami és 

fordulatokat, hangnemi kitérést, esetleg modulációt. 

- A „hozott anyag”: 15 népdal éneklése emlékezetből, és azok elemzése forma, 

stílus, hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők alapján; 10 

műzenei szemelvény (társasének, hangszerkíséretes darabok a 

reneszánsztól/barokktól a XX. századig), ezek közül három kotta nélkül, saját 

kísérettel előadva. A vizsgázó ismerje ezek hangsorát, hangnemét, az előforduló 

előadási jeleket, utasításokat, tudja meghatározni az előadott szemelvények 

műfaját, stílusát és formáját. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

SZOLFÉZS 

 „B” tagozat 

Hangszer, kamarazene főtanszak 

- Periódusnyi dallam lapról éneklése - rövid átnézés után - szolmizálva vagy 

hangnévvel; a dallamban legyenek változatos dallami és ritmikai fordulatok, 

hangnemi kitérés vagy moduláció előfordulhat benne. 
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- A „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 15 népdalt, és ismerje 

azok legfontosabb jellemzőit; tudjon énekelni 6 műzenei szemelvényt 

(társasének, hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól 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. 

Szolfézs főtanszak 

- Periódusnyi dallam lapról éneklése - rövid átnézés után - szolmizálva vagy 

hangnévvel; az idézet tartalmazzon változatos ritmikai és dallami fordulatokat, 

lehet benne hangnemi kitérés és moduláció is; C-kulcs előfordulhat. 

- A „hozott” anyag: 15 népdal éneklése emlékezetből, és azok elemzése (forma, 

stílus, hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők alapján); 10 

műzenei szemelvény (társasének, hangszerkíséretes darabok a 

reneszánsztól/barokktól a XX. századig) - ezek közül három kotta nélkül - saját 

kísérettel előadva. A vizsgázó ismerje ezek hangsorát, hangnemét, az előforduló 

előadási jeleket, utasításokat, tudja meghatározni az előadott szemelvények 

műfaját, stílusát és formáját. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

 

ZENETÖRTÉNET-ZENEIRODALOM 

 „A” tagozat 

 

Hangszer, kamarazene és zenetörténet-zeneirodalom főtanszak 

- Teszt, ami 10-15 egyszerű, általános zenei-zenetörténeti ismeretekkel 

kapcsolatos kérdést tartalmaz. 

- A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a 

vizsgabizottság zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb 

általános zenei kérdéseket tesz fel. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

 

ZENEELMÉLET 

 

 „A” tagozat 

 

Hangszer, kamarazene főtanszak 

Mintapéldák zongorázása 5#, 5b-ig amelyekben szerepel 

- váltódomináns, 

- késleltetések, 

- mollbéli akkordok dúrban, 

- bőszextes hangzatok, 

- könnyebb modulációk, 

- formatani elemzés a négy év anyagából. 
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ZENEELMÉLET FŐTANSZAK 

Mintapéldák zongorázása 7#, 7b-ig amelyekben szerepel 

- váltódomináns, 

- késleltetések, 

- mollbéli akkordok dúrban, 

- bőszextes hangzatok, 

- könnyebb modulációk, formatani elemzés a négy év anyagából. 

 

 

3. A GYAKORLATI VIZSGA TARTALMA 

Gyakorlati vizsgát főtárgyból, elméleti tanszakok esetén zongora kötelező tárgyból, 

illetve a tanult hangszerből kell tenni. 

FURULYA 

 „A” tagozat 

- Egy technikai jellegű mű vagy szólódarab (Paubon: Études Melodiques 1., 7., 

Brüggen: Etűdök, Linde: Neuzeitliche Übungsstücke, Winterfeld: Technische 

Studien, Telemann: Fantáziák, Eyck: Dér Fluyten Lust-hof I-III. nehézségi 

szintjén). 

- Egy teljes szonáta vagy concerto (kettősverseny) és egy korabarokk, vagy XX. 

századi mű, vagy tétel (Telemann: f-moll szonáta, d-moll szonáta, Telemann: 

Metodikus szonáták 1-6., Vivaldi: G-dúr concerto, Dornel: Sonate op. 3 no.7, 3 

altfurulyára nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 „B” tagozat 

- Egy etűd vagy szólódarab (Brüggen: 1., Quantz: Solos 1-5./Baroque Solo Book, 

Eyck, J. van: Der Fluyten Lust-hof I-III., G. Ph. Telemann: Fantázia 2, c-moll 

nehézségi szintjén). 

- Egy teljes szonáta vagy concerto és 1 korabarokk vagy XX. századi mű vagy 

tétel, amelyből 1 lehet kamaramű (Krähmer, E: Variációk op. 18, Händel: g-

moll szonáta (V.), Castrucci, P.: Szonáták op. 1/5, op. 1/6, Vivaldi: a-moll 

piccoloverseny RV445 nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell 

játszani. 

 

FUVOLA 

 „A” tagozat 

- Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Bántai: Fuvolaetűdök III. 

kötet, vagy Köhler: Etűdök op. 33 no. II. kötet valamelyik darabja nehézségi 

szintjén). 

- Egy barokk szonáta két tétele, vagy egy barokk kamaramű (Marcello, Veracini, 

Telemann műveinek nehézségi szintjén). 
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- Egy karakterdarab, vagy XX. századi mű vagy kamaramű (Fauré, Doppler, 

Mező Imre, Szervánszky Endre műveiből). 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell  

játszani. 

 „B” tagozat 

- Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Köhler: Etűdök op. 33 

no. III. 1-5., Andersen: 24 etűd fuvolára/1.; Hangversenyetűdök fuvolára c. 

gyűjtemény valamelyik darabja nehézségi szintjén). 

- Egy barokk szonáta két tétele, vagy egy barokk kamaramű (Händel: Hat 

szonáta, egy barokk triószonáta két tétele nehézségi szintjén). 

- Egy XX. századi mű (Farkas: Bihari román táncok nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell 

játszani. 

 

GITÁR 

 „A” tagozat 

- Egy etűd (Carcassi: 25 Etűd op. 60 nr. 19., 20., 23., F. Sor op. 29 nr. 1., 

Aguado: Etűdök II. kötetből nr. 9., 11., 12., Giuliani: 24 etűd op. 48 nr. 20., 21., 

Leo Brouwer 8., 9., 10. nehézségi szintjén). 

- Három különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik lehet többtételes 

(reneszánsz és barokk darabok: John Dowland: Táncok és Fantáziák; J. S. Bach: 

Könnyű tánctételek (Lantszvitek cselló szvit); klasszikus és romantikus 

darabok: F. Carulli, Giuliani, F. Sor művei; tételek Vivaldi gitárversenyeiből, 

Carulli, Johann Kaspar Mertz: Románc, F. Tarrega: Marieta, Rosita nehézségi 

szintjén). 

- XX. századi szerzők: Leo Brouwer, Farkas Ferenc, Villa-Lobos: Prelud II. V.). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 „B” tagozat 

- Két különböző karakterű etűd (Carcassi: 25 Etűd op. 60 nr. 24., 25.; F. Sor: 

Zwölf Etuden op. 29 nr. 4., Giuliani: Etűdök gitárra op. 48. nr. 22., 23., 24., 

Villa-Lobos: Etűdök nehézségi szintjén). 

- Három különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik lehet egy szvit vagy 

versenymű több tétele, vagy egy szonáta, a másik egy kortárs mű (reneszánsz 

szerzők: Bakfark Bálint, J. Dowland: Luis Mylan, Gaspar Sanz, Frescobaldi 

művei, J. S. Bach: Lantszvitek és csellószvitek tételei, valamint szonáták és 

partiták tételei; D. Scarlatti szonátái; klasszikus versenyművek: Vivaldi, 

Diabelli szonátái; romantikus és kortárs szerzők, pl. F. Tárrega Romantikus 

darabok J. K. Mertz továbbá Moreno Torroba, Manuel de Falla, Isaak Albéniz, 

Augustin Barrios Mangoré művei nehézségi szintjén). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
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ZONGORA 

 „A” tagozat 

A négy stílusból választható három különböző stílusú darab, amiből lehet egy 

kamaramű. 

- Barokk mű, többszólamú szerkesztésű darab, vagy szvit-tétel, vagy könnyebb 

barokk variáció (nehézségi szint: Händel: Könnyű zongora darabok Schaconne, 

Scarlatti: Szonáta C K.513 h K. 377, Bach: Francia szvit G tánctételek). 

- Klasszikus szonáta-tétel (Beethoven: Szonáta G Op. 49 no 2 I tétel, Beethoven: 

Szonáta G. Op. 79.; rondók, variációk, bagatellek Beethoven: Bagatelle C Op. 

33 nehézségi szintjén). 

- Romantikus mű (Schumann: Kinderszenen, Mendelssohn: Dalok szöveg nélkül 

14., 19, Chopin: Mazurka g Op. 67 no. 2 nehézségi szintjén). 

- XX. századi mű (Bartók: Mikrokozmosz IV/102 Felhangok, V/130 Falusi tréfa 

nehézségi szintjén). 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 „B” tagozat 

Három különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű. 

- Egy barokk mű: többszólamú szerkesztésben írt darab, vagy szvit-tétel (J. S. 

Bach: h-moll háromszólamú invenció, Francia szvit, Esz Allemande, Courande, 

Sarabande. Scarlatti: A-dúr szonáta K.453. nehézségi szintjén). 

- Egy klasszikus szonáta-tétel (Haydn: Szonáta D Hob. XVI/19, Mozart: C-dúr 

szonáta KV. 309 nehézségi szintjén). 

- Romantikus mű (Liszt-Zempléni: Etűd 2 a, Liszt: Consolation Desz nehézségi 

szintjén). 

- XX. századi mű (Bartók: Szonatina, Mikrokozmosz VI/Hat tánc bolgár 

ritmusban, Debussy: Arabesque E nehézségi szintjén). 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

 

HEGEDŰ 
 

 „A” tagozat 

- Két különböző karakterű zongorakíséretes mű (barokk szonáta két tétele, vagy 

egy versenymű két tétele, vagy egy gyors és egy lassú tempójú előadási darab), 

az egyik lehet kamaramű is (pl. Bartók: Hegedűduók). 

- A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 „B” tagozat 

- Háromoktávos hangsortanulmány. 

- Két etűd (Mazas: Études brillantes op. 36. II., Dont: 24 előkészítő gyakorlat op. 

37, Kreutzer: 42 gyakorlat, Rode: 24 Caprices/2., 7., 10. nehézségi szintjén). 

- Barokk szonáta két tétele (Händel: g-moll, D-dúr, A-dúr szonáta nehézségi 

szintjén). 

- Egy koncert-tétel, vagy előadási darab (Bach: a-moll, E-dúr, Haydn: C-dúr, 

Mozart: D-dúr - Adelaide, Beriot: a-moll op. 104 koncertek 1. tétele, Raff: 

Cavatine, Fiocco: Allegro, Beethoven: F-dúr románc, Weiner: Rókatánc 

nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani 
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MAGÁNÉNEK 

 „A” tagozat 

-     Egy barokk dal, vagy kantáta-részlet (Händel: Csordul a könnyem, Bach: Már    

örvendj bús lelkem, Purcell: Jöjj, bűvös éj, Bach kantátáinak áriái, ill. A dal 

mesterei IV., V., VI. kötetéből és más gyűjteményekből nehézségi szintjén). 

- Egy bécsi klasszikus szerzők dalaiból (Mozart: Das Vailchen/Az ibolya/ Die 

Zufriedenheit, Haydn: Der Wanderer nehézségi szintjén). 

- Egy romantikus dal (Schubert: An die Musik, Schumann: Die Lotosblume, Kjui: 

A fecske, Glinka: A pacsirta? Richárd Strauss: Ajánlás nehézségi szintjén). 

- Egy XX. századi szerző dala (Bartók Béla: 8 magyar népdal, Kodály Zoltán: 

Magyar népzene köteteiből /nehézségi fok szerint/, Kelen H., Kerekes J., Kosa 

P., Farkas F., Fauré, Debussy nehézségi szintjén). 

A műveket lehetőleg kotta nélkül kell énekelni. 

 

 „B” tagozat 

- Egy barokk kantáta-, vagy oratórium-ária (Parisotti: Arie Antiche I.-II.-III. 

kötetéből, Vivaldi: Glória, Bach kantátái, áriái nehézségi szintjén). 

- Egy bécsi klasszikus szerző igényesebb dala vagy áriája (Mozart: 

Abendenfindung, Ridente la calma, An Chloe, Haydn Fideliti, Das Leben ist ein 

Traum, Mozart: Figaro házassága c. operából megfelelő hangfajok áriái, vagy 

Bastien és Bastiene áriái nehézségi szintjén). 

- Egy nehezebb, romantikus vagy késő romantikus dal, vagy rövidebb romantikus 

operaária (Schubert, Brahms, Liszt, Csajkovszkij, Rubinstein, Masenet, Glinka, 

Grieg dalai vagy Puccini: Lauretta áriája nehézségi szintjén). 

- Egy XX. századi szerző dala (Kodály: A magyar népzene, I.-XI. [nehezebb 

darabok], Bartók: 20 magyar népdal., Orbán: Dalok, Wolf: Olasz daloskönyv, 

Kósa: Válogatott dalok, Külföldi szerzők dalai hasonló nehézségi fokon 

nehézségi szintjén). 

A műveket kotta nélkül kell énekelni. 
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A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÉRTEKELÉSE 

1. A gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai 

Fúvóshangszerek 

- megfelelés az előírt követelményeknek, 

- technikai felkészültség, 

- helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

- hangképzés, 

- intonáció, 

- hangszerkezelés, 

- artikulációk és díszítések alkalmazása, 

- helyes ritmus és tempó, 

- előadásmód, 

- a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

- memória, 

- alkalmazkodóképesség, 

- állóképesség. 

Billentyűs hangszerek 

- megfelelés az előírt követelményeknek, 

- technikai felkészültség, 

- helyes test- és kéztartás, 

- hangminőség, billentés, 

- pedálhasználat, 

- hangszerkezelés, 

- artikulációk és díszítések alkalmazása, 

- helyes ritmus és tempó, 

- előadásmód, 

- a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

- memória, 

- alkalmazkodóképesség, 

- állóképesség. 

Vonóshangszerek 

- 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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Magánének 

- megfelelés az előírt követelményeknek, 

- helyes légzés, testtartás, 

- intonáció, 

- helyes ritmus és tempó, 

- zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

- memória, 

- állóképesség, 

- előadásmód, tartalmi érzékenység, 

- technikai és művészi megvalósítás, 

- hangszínek iránti differenciáló képesség, 

- szép, érthető szövegmondás. 

 

2. Az írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai 

Szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet 

- teszt: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; 

fogalmazásmód, helyesírás; 

- fogalmazás (műelemzés): információtartalom, a műről, illetve a szerzőről és a 

korról szóló információk megfelelő aránya, felhasznált irodalom színvonala, 

mennyisége, eredetiség, objektív és szubjektív tartalom megfelelő aránya, 

felépítés, fogalmazás, helyesírás, 

- dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 

 

3. A szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai 

Szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet 

- általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei 

szakkifejezések ismerete), 

- zenetörténeti tájékozottság, 

- stílusismeret, 

- formai ismeretek, 

- tájékozódás a zenei műfajok között. 
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5.2. TÁNCMŰVÉSZETI ÁG: NÉPTÁNC TANSZAK  

 

MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

 

1. Az 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. 

2. A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai  

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait - valamennyi 

vizsgatantárgy tekintetében - az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 

programja figyelembevételével 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 alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja 

jóvá,amennyiben az nem felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja. 

3. A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti 

alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi 

versenyen - egyéni versenyzőként, illetve párban - a versenyfelhívásban meghatározott 

helyezést, teljesítményt, szintet elérte. 

Ha a tanuló már rendelkezik a táncművészeti ág valamelyik tanszakán tánctörténet 

tantárgyból megszerzett művészeti záróvizsga-bizonyítvánnyal, akkor az adott tantárgyból a 

vizsga alól felmentés adható. 

4. 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, egyes vizsgatárgyból első alkalommal tett művészeti 

alapvizsga, illetve záróvizsga. 

Táncművészeti ágon tánctörténet tantárgyból előrehozott záróvizsga szervezhető. 

 

5. A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 
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A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsgatantárgyanként 

külön-külön osztályzattal kell minősíteni. 

A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból kapott 

osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a 

végső eredmény meghatározásában a gyakorlati tantárgyból kapott osztályzat a döntő. 

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy 

annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell 

venni. Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki 

valamennyi előírt vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve a záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, 

illetve vizsgatantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak 

csak abból a vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek 

vizsgakövetelményét nem teljesítet 
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A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

 

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 

- improvizáció: kis csoportban (maximum 3 pár), 

egyénenként, illetve párban, összesen: 4 per 

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. 
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Szóbeli vizsga 

- A szokás elhelyezése az évkörben, 

- A szokástartalom ismerete (magyarázata), 

- Tájékozottság a hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjairól, 

- A megtanított tananyagtartalom elsajátításának mértéke. 

3.2. A gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai. 

- a koreográfia ismerete, 

- a tanult táncanyag tudatos alkalmazása az improvizáció során, 

- a táncos mozgás és a zene illeszkedése, 

- 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 

- a köznapi és művészi mozgás, 

- a tánc és a társművészetek, 

- 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) 

- romantikus balettek, 

- klasszikus balettek, 

- modern tánc, 

- folklórizmus, 

- jelentős hazai együttesek profiljának, táncosok pályájának, koreográfusok 

munkásságának jellemzői, 

- 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 
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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: 

- 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: 

- a táncművészet főbb korszakainak ismerete, 

- tájékozottság a táncművészet műfajainak jellegzetességeiről, 

- kiemelkedő alkotók és művek ismerete. 

3.3. A gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- 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. 
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5.3. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 

A MŰVÉSZETI ALAP VIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA 

KÖVETELMÉNYEI 

1. 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. 

2. A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai  

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait - valamennyi 

vizsgatantárgy tekintetében - az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 

programja figyelembevételével 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. 

Az alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, amennyiben 

az nem, felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja. 

A vizsga tantárgyai: 

- rajz-festés-mintázás 

- műhelygyakorlat 

A fentieken felül szabadon választható vizsgatárgy: 

- művészettörténet, 

- népművészet 

A szabadon választható vizsgatárgyak esetén a művészeti alapvizsga és záróvizsga írásbeli 

és szóbeli vizsgarészekből áll. 

A szabadon választható tantárgyak közül vizsgatantárgynak csak az a tantárgy választható, 

amelyet az intézmény pedagógiai programja szerint biztosít, valamint amely esetében a 

tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az előírt tantárgyi követelményeknek 

eleget tett. 
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3. A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti 

alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti 

tanulmányi versenyen - egyéni versenyzőként - a versenyfelhívásban meghatározott 

helyezést, teljesítményt, szintet eléri. 

Ha a tanuló már rendelkezik a képző- és iparművészeti ág valamelyik tanszakán 

megszerzett alapvizsga- vagy záróvizsga-bizonyítvánnyal, akkor felmentés adható rajz-

festés-mintázás tantárgyból. A műhelygyakorlat vizsgarész alól felmentés nem adható. 

4. A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsgatantárgyanként 

külön-külön osztályzattal kell minősíteni. 

A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból kapott 

osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a 

vizsgatantárgy végső eredmény meghatározásában a műhelygyakorlat tantárgyból kapott 

osztályzat a döntő. 

Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi 

előírt vizsga-tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, 

illetve vizsgatantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a 

tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból kell javítóvizsgát tennie, 

amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 

 

MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

RAJZ-FESTÉS-MINTÁZÁS 

 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: Rajz-festés-mintázás max. 90 perc 

 

2. A vizsga tartalma 

- A gyakorlati vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy a 

megoldásból mérhető legyen a tanuló vizuális gondolkodása, ábrázoló, kifejező 

készsége, tervező képessége, képtárgyalkotó tudása. 

- A feladatmegoldás tükrözze a tanuló látványmegfigyelő, értelmező, megjelenítő, 

elemző, a gondolati tartalomnak megfelelő átíró, kifejező, alkotó készségét, a 

képzőművészeti ágakról - grafikáról, festészetről, szobrászatról -, a 
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képzőművészeti ágak műfajairól, a különböző műfajok esztétikai 

törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét, a tanuló képzőművészeti 

technikákban való jártasságát, képességét. 

 

A rajz festés-mintázás gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott alkotás. 

- A dokumentáció szemléltesse az intézmény által meghatározott komplex 

képzőművészeti (rajzi, festési, mintázási elemeket magába foglaló) feladat 

megoldásának fázisait (tanulmányrajzok, tervvázlatok, színtervek, 

anyagkísérletek, faktúratanulmányok...). A tanuló által benyújtott alkotás a 

feladatra adott megoldás vagy megoldások. 

- A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a 

második félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját 

megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező 

intézménynek. 

B) Az alapvizsga helyszínén és ideje alatt önállón készített tanulmány. 

- Az intézmény által meghatározott gondolati tartalom kifejezésére alkalmas, 

szabadon választott eszközökkel (grafikai, festészeti vagy plasztikai 

eljárásokkal) készített tanulmány témája lehet: 

- természetes forma, 

- mesterséges forma, 

- forma és mozgás, 

- forma, tér, szerkezet. 

3. A vizsga értékelése 

Rajz-festés-mintázás gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- megfigyelő, látvány- és karaktermegjelenítő képesség, 

- gondolati tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró, kifejező 

készség, 

- képzőművészeti technikákban való jártasság, 

- kísérletező készség, 

- tervező, feladatmegoldó készség, 

- kreativitás, 

- manuális készség. 

 

MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

RAJZ-FESTÉS-MINTÁZÁS 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: Rajz-festés-mintázás max. 120 perc, 

2. A vizsga tartalma 

- A gyakorlati vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból 

mérhető legyen a tanuló vizuális gondolkodása, látványmegfigyelő, -értelmező, a 

gondolati tartalomnak megfelelő átíró, kifejező készsége, tervező képessége, 

képtárgyalkotó tudása. A feladatmegoldás tükrözze a tanuló művészeti ismereteit, a 

képzőművészeti ágakról - grafikáról, festészetről, szobrászatról -, a 
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képzőművészeti műfajokról, a különböző műfajok esztétikai törvényszerűségeiről 

megszerzett tudását. A tárgyalkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló 

képzőművészeti technikákban való jártasságát, képességét, tudását, művészi 

igényességét. 

A rajz-festés-mintázás gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott projektfeladat. 

- A projektfeladat megoldását bemutató portfolió szemléltesse az intézmény 

által meghatározott komplex képzőművészeti (rajzi, festési, mintázási 

elemeket magába foglaló) feladat megoldásának menetét (időterv, 

folyamatterv), fázisait (tanulmányrajzok, tervvázlatok, szerkezeti rajzok, 

forma- kompozíció-, és színtervek, anyagkísérletek, faktúratanulmányok, 

plasztikai kísérletek, makettek, látvány- és arculattervek...), a feladatra adott 

választ vagy válaszokat. 

- A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a 

második félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját 

megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező 

intézménynek. 

B) A záróvizsga helyszínén és ideje alatt önállóan készített tanulmány. 

- Az intézmény által meghatározott gondolati tartalom kifejezésére alkalmas, 

szabadon választott (grafikai, festészeti, plasztikai) eljárásokkal készült 

tanulmány témája lehet: 

- természetes formák, 

- mesterséges formák, 

- külső vagy belső tér, 

- térben megjelenő figura, 

- portré. 

3. A vizsga értékelése 

Rajz-festés-mintázás gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- megfigyelő, látvány- és karaktermegjelenítő képesség, 

- gondolati tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró, kifejező készség, 

- tervező, feladatmegoldó készség, 

- képzőművészeti technikákban való jártasság, 

- kísérletező készség, 

- kreativitás, esztétikai érzékenység, 

- manuális készség, tárgyalkotó készség, 

- művészeti ismeretek, a feladatmegoldás egyedisége, minősége, összhatása. 
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KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ MŰHELYGYAKORLAT 
 

GRAFIKA TANSZAK 
 

 

A GRAFIKA MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:  

Rajz-festés-mintázás max. 90 perc 

Grafika műhelygyakorlat max. 180  

  perc 
- rajzi, tervezési feladat 50 perc 

- grafikakészítés 130 perc 

2. A vizsga tartalma 

- A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 

legyen a tanuló tervező, alkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanuló a 

grafikaművészet anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, 

az egyedi és a sokszorosított grafikatechnikai lehetőségekről megszerzett ismeretét. 

Az alkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló grafikai technikákban elért 

jártasságát, tudását. 

 

A grafika műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész grafikai alkotás. 

A benyújtott vizsgamunka - tanári irányítással - színes rajzi, tervezési munka 

alapján létrehozott, a tanult grafikai technikák bármelyikének alkalmazásával 

megvalósított grafikai alkotás, amely lehet: 

- alkalmazott grafikai vagy tervezőgrafikai feladat (meghívó, 

bélyeg...), 

- versillusztráció, 

- természeti forma tanulmánya, átírása. 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 

félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal 

kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

 

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített grafikai alkotás. 

Az intézmény által meghatározott vizsgamunka tervvázlat alapján megvalósított 

egyedi rajz vagy sokszorosításra alkalmas technikával elkészített grafikai alkotás, 

amely lehet: 

- exlibris, 

- embléma, 

- piktogram, 

- illusztráció, 

- mintatervezés különböző felületek, faktúrák alapján. 
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3. A vizsga értékelése 

A grafika műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- rajzi, tervezői készség, 

- tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró, kifejező készség, 

- alapvető anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság, 

- egyedi és sokszorosított grafikatechnikai ismeret, 

- színelméleti alapismeretek, a kész munka összhatása. 

 

 

 

A GRAFIKA MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

 

1. A vizsga részei 

    A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 

 

 1.1. A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:  
Rajz-festés-mintázás max. 120 perc 

Grafika műhelygyakorlat max. 240 

perc 
- rajzi, tervezési feladat 60 perc 

- grafikakészítés 180 perc 

 1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:  Grafika műhelygyakorlat max. 10 perc 

 

2. A vizsga tartalma 

- A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 

legyen a tanuló tervező, alkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanuló 

látványértelmező, megjelenítő, a tartalomnak megfelelő elemző, átíró, képalkotó 

képességét, a grafika anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai 

törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. Az alkotó feladat megoldása mutassa be 

a tanuló grafikai technikákban elért jártasságát, tudását, művészi igényességét. 

2.1. A grafikai műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 

A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész 

     grafikai alkotás. 

A benyújtott vizsgamunka - tanári irányítással - színes rajzi tervezési munka 

alapján megvalósított grafikai alkotás, amely lehet: 

- stílustanulmány, 

- borítóterv hang- és képanyaghordozókra (CD-, DVD-borító...), 

- könyvborító terv, könyvillusztráció, 

- naptár. 

A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a 

második félévben kell elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tíz 

nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

 

B) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített grafikai alkotás. 

Az intézmény által meghatározott vizsgamunka tervvázlatokból álló, betű és 

szöveg együttes kompozíciójára és szabadon választott technika alkalmazására 

épülő grafikai alkotás, amely lehet: 
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- plakát, 

- könyvborító, 

- vers- vagy prózaillusztráció. 

2.2. A grafika műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma: 

- a grafika anyagai, eszközei, 

- grafikai technikák és technológiák, 

- a grafika műfaji sajátosságai, 

- a grafikaművészet legjelentősebb alkotásai, alkotói, 

- a grafikaművészet stíluskorszakai, 

- a magyar grafika jeles képviselői, 

- egészség- és környezetvédelmi alapismeretek. 

3. A vizsga értékelése 

3.1. A grafika műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenítő, átíró, kifejező 

készség, 

- rajzi, tervező és kivitelező készség, 

- a grafikai ismeretek gyakorlati alkalmazásának (egyedi és sokszorosított 

grafikák, vegyes technikák) szintje, 

- eredetiség, egyediség, 

- a kész munka összhatása. 

3.2. A grafika műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 

- a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 

- kommunikációs készség. 
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FESTÉSZET TANSZAK 
 

A FESTÉSZET MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 

Rajz-festés-mintázás max. 90 perc 

Festészet műhelygyakorlat max. 180 perc 

- rajzi, tervezési feladat 50 perc 

- képtárgykészítés 130 perc 

2. A vizsga tartalma 

- A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 

legyen a tanuló tervező, képalkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanuló 

festőművészet anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, 

képépítési szabályairól, színtani alapjairól megszerzett ismeretét. Az alkotó feladat 

megoldása mutassa be a tanuló festészeti technikákban elért jártasságát, tudását. 

A festészet műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész festészeti alkotás vagy 

 alkotássorozat. 

A benyújtott vizsgamunka - tanári irányítással - színes rajzi, tervezési munka 

alapján létrehozott, a tanult festészeti technikák bármelyikének alkalmazásával 

elkészített festészeti alkotás, amely lehet: 

- belső tér egy részletének feldolgozása, 

- külső tér egy részletének feldolgozása, 

- irodalmi mű illusztrációja, 

- emberi, társadalmi vagy művészeti problémára adott válasz, 

- érzelmi hangulatot kifejező önarcképsorozat, 

- figurális ábrázolás a színek érzelmi hatásainak 

felhasználásával, 

- díszletterv. 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 

félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal 

kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített festészeti alkotás. 

A festészeti vizsgatárgy az intézmény által meghatározott gondolati tartalom 

kifejezésére alkalmas, a tanuló által készített színes tervvázlat alapján, szabadon 

választott technikával létrehozott színes kompozíció, amely lehet: 

- különböző karakterű tárgyak csendéletszerű beállítása, 

- a belső tér egy részletének ábrázolása, 

- portré vagy önarckép, 

- képző- vagy iparművészeti, esetleg irodalmi vagy zenei mű 

  személyes átírása, stílustanulmány. 

3. A vizsga értékelése 

A festészet műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- rajzi, tervezői képesség,  képépítés, kompozíció,  anyag- és eszközhasználati ismeret, 

- kifejezőerő, hangulati hatás,  tartalomhoz illő technika megválasztása, 

- a festészeti ismeretek gyakorlati alkalmazásának (telítettség, lokál és valőr színek, 

  kontrasztok, fény-árnyék-szín összefüggései) szintje, és a kész munka összhatása. 
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A FESTÉSZET MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

 

1. A vizsga részei 

    A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 

1.1. A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 

Rajz-festés-mintázás max. 120 perc 

Festészet műhelygyakorlat max. 240 perc 

- rajzi, tervezési feladat 60 perc 

- képtárgyalkotás 180 perc 

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: Festészet műhelygyakorlat max. 10 perc 

 

 

2. A vizsga tartalma 

- A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 

legyen a tanuló tervező, alkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanuló 

látványértelmező, megjelenítő, gondolati tartalomnak megfelelő elemző, átíró, 

képalkotó képességét, a festészet anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai 

törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. Az alkotó feladat megoldása mutassa be a 

tanuló festészeti technikákban elért jártasságát, tudását, művészi igényességét. 

2.1. A festészet műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze. 

A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész  

 festészeti alkotás vagy alkotássorozat. 

A benyújtott vizsgamunka - tanári irányítással - színes rajzi tervezési munka 

alapján megvalósított nagyobb méretű, a tanult technikák bármelyikével elkészített 

festészeti alkotás, amely lehet: 

- csendélet, 

- portré, 

- lakótér ábrázolása (otthoni környezet, saját szoba ...), 

- jelmezterv, 

- reklámtéma feldolgozása. 

A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a 

második félévben kell elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tíz 

nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

 

B) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan készített festészeti alkotás. 

A vizsgamunka az intézmény által meghatározott gondolati tartalom kifejezésére 

alkalmas, színes tervvázlatokra épülő, nagyobb méretű, szabadon választott 

technikával elkészített festészeti alkotás, amely lehet: 

- természetes vagy mesterséges forma, 

- enteriőrbe elhelyezett figura, 

- saját fotó feldolgozása, 

- illusztráció, 

- elbeszélő képsorozat saját témára. 
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2.2. A festészet műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma: 

- a festészet anyagai, technikai eszközei, 

- festészet nyelvi kifejezőeszközei (azok jel- és jelentésrendszere), műfajai, 

- festészeti technikák és technológiák, 

- a festészet műfaji sajátosságai, 

- a festőművészet legjelentősebb alkotói és alkotásai, 

- a festőművészet stíluskorszakai, 

- a magyar festészet jeles képviselői, 

- egészség- és környezetvédelmi alapismeretek. 

3. A vizsga értékelése 

3.1. A festészet műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenítő, átíró, kifejező 

képesség, 

- a tervező és kivitelező képesség, 

- színtani ismeretekben való jártasság, 

- a kompozíció törvényeinek ismerete, 

- a festészeti eljárások és technikák alkalmazásának szintje, 

- eredetiség, egyediség, 

- a kész munka összhatása. 

3.2. A festészet műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 

- a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 

- kommunikációs kész 

 

 

 

 

SZOBRÁSZAT TANSZAK 
 

A SZOBRÁSZAT MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama 

Rajz-festés-mintázás max. 90 perc 

Szobrász műhelygyakorlat max. 180 perc 

- rajzi, tervezési feladat 40 perc 

- plasztikai tárgykészítés 140 perc 

2. A vizsga tartalma 

- A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 

legyen a tanuló tervező plasztikai alkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a 

tanulónak a szobrászat anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai 

törvényszerűségeiről, a térépítés szabályairól és formatani ismereteiről megszerzett 

tapasztalatait. A plasztikai tárgyalkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló 

szobrászati technikákban elért jártasságát, tudását. 
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A szobrászat műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész plasztikai tárgy vagy 

 tárgycsoport. 

A benyújtott vizsgamunka - tanári irányítással - rajzi, tervezési munka alapján 

megvalósított alkotás, amely lehet: 

- mintázott vagy vésett dombormű, terrakottából vagy gipszből, 

- mintázott körplasztika, égetett agyagból vagy gipszből, festve vagy patinázva, 

- drótból, fából vagy egyéb szobrászati anyagokból készített plasztika. 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 

félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal 

kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

 

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített plasztika. 

Az intézmény által meghatározott szobrászati vizsgatárgy tervvázlat alapján, 

agyagból vagy egyéb szobrászati anyagból, szabadon választott mintázási, 

konstruálási technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 

- mintázott plakett vagy dombormű meghatározott témára, természeti 

tanulmány 

  vagy illusztráció, 

- szobrászatban használatos mintázási, formálási eljárással készült körplasztika. 

3. A vizsga értékelése 

A szobrász műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- rajzi, tervezési, plasztikai tárgyformáló készség, 

- alapvető anyag-, eszköz- és szerszámhasználati ismeret, jártasság, 

- a szobrászat alapvető technikáinak (mintázás, gipszmunkák, faragás) ismerete, 

gyakorlati alkalmazása, 

- térépítés, kompozíciós készség, egyszerű festési, patinázási eljárások ismerete, 

- a tartalomnak megfelelő anyag, forma, technika és kifejezésmód 

megválasztása, 

-  kész munka összhatása. 

 

 

A SZOBRÁSZAT MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 

1.1. A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 

Rajz-festés-mintázás max. 120 perc 

Szobrász műhelygyakorlat max. 240 perc 

- rajzi, tervezési feladat 50 perc 

- plasztikai tárgyalkotás 190 perc 

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: Szobrász műhelygyakorlat max. 10 perc 
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2. A vizsga tartalma 

- A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 

legyen a tanuló tervező, plasztikai alkotó, konstruáló készsége. A tervező feladat 

tükrözze a tanuló gondolati tartalomnak megfelelő elemző, átíró, formaértelmező 

készségét, a szobrászat anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai 

törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. A plasztikai tárgyalkotó feladat 

megoldásában mutassa be a tanuló szobrászati technikákban elért jártasságát, tudását, 

művészi igényességét. 

2.1. A szobrász műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész plasztikai tárgy vagy 

 tárgyegyüttes. 

A benyújtott vizsgamunka - tanári irányítással - rajzi, tervezési munka alapján 

megvalósított alkotás, amely lehet: 

- mintázott vagy vésett dombormű, terrakottából vagy gipszből, 

- mintázott körplasztika, égetett agyagból vagy gipszből, festve vagy patinázva, 

- drótból, fából vagy egyéb szobrászati anyagokból készített plasztika, 

- épülethez készült szobrászati díszítőelem. 

A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a 

második félévben kell elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tíz 

nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

 

B) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített plasztika. 

Az intézmény által meghatározott szobrászati vizsgatárgy tervvázlat alapján, 

agyagból vagy egyéb szobrászati anyagból, szabadon választott mintázási, 

konstruálási technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 

- mintázott plakett vagy dombormű meghatározott témára, 

- természeti tanulmány vagy illusztráció, 

- szobrászatban használatos mintázási, formálási eljárással készült körplasztika, 

- építészeti díszítőelem. 

2.2. A szobrász műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma: 

- a szobrászat anyagai, eszközei, műfajai, 

- szobrászati technikák és technológiák, 

- a szobrászat műfaji sajátosságai, 

- a szobrászat legjelentősebb alkotásai, alkotói, 

- a szobrászat stíluskorszakai, 

- a szobrászat és az építészet kapcsolata, 

- a magyar szobrászat jeles képviselői, 

- egészség- és környezetvédelmi alapismeretek. 

3. A vizsga értékelése 

3.1. A szobrász műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenítő, átíró, kifejező 

készség, 

- rajzi, tervezői, plasztikai tárgyformáló, kivitelező készség, 

- formatani ismeretekben való jártasság, 

- térszervezés, a kompozíció törvényeinek ismerete, 

- műalkotás és környezet összefüggéseinek ismerete, 
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- a szobrászati technikák és eljárások alkalmazásának szintje, 

- egyszerű festési, patinázási eljárások ismerete, 

- kreativitás, egyediség, 

- a kész munka összhatása. 

3.2. A szobrász műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 

- a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 

- kommunikációs készsé 

-  

FOTÓ-VIDEÓ TANSZAK 

A FOTÓ-VIDEÓ MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 

Rajz-festés-mintázás max. 90 perc 

Fotó-videó műhelygyakorlat max. 240 perc 

- rajzi, tervezési feladat 50 perc 

- fotó-videómunka készítése 190 perc 

2. A vizsga tartalma 

- A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 

legyen a tanuló tervező, alkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanulónak a 

fotó-videóművészet anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai 

törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. Az alkotó feladat megoldása mutassa be 

a tanuló fotóvideótechnikai jártasságát, tudását. 

A fotó-videó műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész fotó-videóalkotás. 

A benyújtott vizsgamunka - tanári irányítással - rajzi és szöveges tervezési munka 

alapján, a tanult technikai ismeretek segítségével megvalósított fotó-videóalkotás, 

amely lehet: 

- fotogram, 

- mozgás érzetének visszaadása képi eszközökkel, 

- egyszerű szituáció ábrázolása képsorokban, 

- képsorozat készítése azonos kompozíciós elv alapján, 

- storyboard készítése. 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 

félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal 

kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

 

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan készített fotó-videóalkotás. 

Az intézmény által meghatározott fotó-videó vizsgamunka tervvázlatok vagy képes 

forgatókönyv alapján elkészített alkotás, amely lehet: 

- tárgyfotó, 

- környezetfotó, 
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- kockázással készült rövid tárgyanimáció, 

- asszociációs montázzsal elkészített rövid filmetűd. 

3. A vizsga értékelése 

A fotó-videó műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- labortechnikai eszközök és eljárások ismerete, 

- a fényképezés és videózás eszközeinek és anyagainak ismerete, tudatos használata, 

- a kompozíció alapelemeinek ismerete, alkalmazása, 

- a képkivágások képalakító eljárások ismerete, 

- önállóság, eredetiség, dokumentáció. 

 

A FOTÓ-VIDEÓ MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

 

1. A vizsga részei 

    A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 

1.1. A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 

Rajz-festés-mintázás max. 120 perc 

Fotó-videó műhelygyakorlat - max. 240 perc 

- rajzi, tervezési feladat 60 perc 

- fotó-videómunka készítése 180 perc 

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: Fotó-videó műhelygyakorlat max. 10 perc 

 

 

2. A vizsga tartalma 

- A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 

legyen a tanuló tervező, alkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanulónak a 

fotó-videóművészet anyagairól, eljárásairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai 

törvényszerűségeiről, megszerzett ismeretét. Az alkotó feladat megoldása mutassa be 

a tanuló fotó-videótechnikai jártasságát, tudását, művészi igényességét. 

 

2.1. A fotó-videó műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze. 

A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész fotó- 

 videóalkotás. 

A benyújtott vizsgamunka - tanári irányítással - rajzi és szöveges tervezési munka 

alapján, a tanult technikai ismeretek segítségével megvalósított alkotás, amely 

lehet: 

- portrésorozat különböző megvilágításban, 

- a kollázs, montázs, frottázs, kemogram lehetőségeit kihasználó újszerű, 

  egyéni próbálkozás, 

- ritmusképzés ön- és vetett árnyékkal, 

- reklámparódia. 

A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a 

második félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz 

nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
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B) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan készített fotó-videóalkotás. 

Az intézmény által meghatározott fotó-videó vizsgamunka tervvázlatok vagy képes 

forgatókönyv alapján elkészített alkotás, amely lehet: 

- portréfotó, 

- reklámfotó, 

- mikro- vagy makrovilágot bemutató fotó, 

- kamerában vágott, mozgást kifejező mikrotörténet, 

- kétszereplős jelenet nyersanyagának megszerkesztése a szereplők 

   szemszögéből. 

2.2. A fotó-videó műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma: 

- az álló- és mozgókép létrehozásának anyagai, eszközei és műfajai, 

- a fotózás és a videózás technikái, technológiái, 

- a fotóművészet legjelentősebb alkotásai, alkotói, 

- a fényképezés és a mozgófilmkészítés története, 

- a magyar fotóművészet jeles képviselői, 

- egészség- és környezetvédelmi alapismeretek. 

3. A vizsga értékelése 

3.2. A fotó-videó műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- labortechnikai ismeretek, 

- lényegkiemelés eszközeinek és módjainak ismerete, 

- a képi kontrasztok ismerete, 

- képkivágások képalakító hatásának alkalmazása, 

- kompozíciós rendszerek ismerete és alkalmazása, 

- felvételi terv és ahhoz illeszkedő vázlatok készítésének képessége, 

- jelenetek képsorokra bontásának képessége, 

- rövid, feszesen vágott technika alkalmazása. 

3.2. A fotó-videó műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 

- a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 

- kommunikációs készség. 

 

 

 

BÁBKÉSZÍTŐ TANSZAK 

A BÁBKÉSZÍTŐ MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 

Rajz-festés-mintázás max. 90 perc 

Bábkészítő műhelygyakorlat max. 180 perc 

- rajzi, tervezési feladat 50 perc 

- tárgykészítés 130 perc 

2. A vizsga tartalma 
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- A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 

legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A tárgytervező feladat 

tükrözze a tanuló funkciónak, gondolati tartalomnak megfelelő bábtervező, 

bábkészítő képességét, a bábkészítés, bábjátszás műfaji sajátosságairól, a 

bábművészet szintetizáló hatásáról megszerzett ismereteit. A tárgyalkotó feladat 

megoldása mutassa be a tanuló bábkészítésben megszerzett ismeretét, jártasságát. 

A bábkészítő műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 

A) Rajzi, tervezési, dramaturgiai dokumentációval együtt benyújtott kész bábok. 

A tanári irányítással megvalósított vizsgamunka dokumentációja tartalmazza a 2-3 

szereplős darab kiválasztását, a zeneválasztást, a színpad- és díszletterveket, a 

szereplők formájának, karakterének terveit, a ruhaterveket, a bábok és a kosztümök 

szabásmintáját, a szabadon választott bábtechnikával készülő bábok szerkezeti 

vázlatát, szerelési rajzát. 

A tervezési munka alapján anyagban megvalósított báb lehet: 

- pálcás,- wayang,- gyűszű- vagy kesztyűs báb. 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 

félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal 

kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

 

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önálló rajzi-tervezési munka alapján  

     elkészített díszlet és báb. 

A díszlet az intézmény által megadott mű dramaturgiájára elkészített 

színpadképterv eleme. A báb ezen darab egyik figurája, melyet a tanuló az általa 

tervezett műhelyvázlat alapján készít. 

A báb többek között lehet: - rögtönzött báb, - árnybáb. 

3. A vizsga értékelése 

A bábkészítő műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- dramaturgiai készség, látványtervező készség, 

- karaktermegjelenítő képesség, tárgytervező képesség, 

- formaalkotó és kifejező készség, manuális és konstruáló készség, 

- anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság, 

- bábkészítési alapismeret, bábjátszási alapismeret, 

- műfaji sajátosságok megfelelő alkalmazása, 

- a vizsgamunka összhatása. 

 

A BÁBKÉSZÍTŐ MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 

1.1. A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 

Rajz-festés-mintázás max. 120 perc 

Bábkészítő műhelygyakorlat max. 240 perc 

- rajzi, tervezési feladat 60 perc 

- tárgyalkotás 180 perc 

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 
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Bábkészítő műhelygyakorlat max. 10 perc 

- etűd bemutatása max. 2 perc 

2. A vizsga tartalma 

- A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 

legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A tárgytervező feladat 

tükrözze a tanuló funkciónak, gondolati tartalomnak megfelelő formatervező, 

kifejezőkészségét, a bábkészítés anyagairól, azok felhasználási lehetőségeiről, a 

bábkészítés munkafolyamatairól, a játéktér lehetőségeiről, a dramaturgia 

szabályairól, az animáció lényegéről, a bábjátszás műfaji sajátosságairól, 

hagyományairól megszerzett ismereteit. A tárgyalkotó feladat megoldása mutassa 

be a tanuló báb- és animációs játékkészítésben megszerzett technikai jártasságát, 

szakmai tudását, művészi igényességét. 

2.1. A bábkészítő műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 

A) Rajzi, tervezési, dramaturgiai dokumentációval, szakmai indoklással együtt   

     benyújtott báb- vagy animációs játékra alkalmas tárgycsoport. 

A tanári irányítással megvalósított vizsgamunka dokumentációja tartalmazza a 

többszereplős darab kiválasztását, a zeneválasztást, a háttérelemek terveit, a 

szereplők és játékelemek formájának terveit, bábok esetében a bábfigurák 

karakterének terveit, a ruhaterveket, a bábok és a kosztümök szabásmintáját, a 

szabadon választott bábtechnikával készülő szereplők szerkezeti vázlatát, szerelési 

rajzát. 

A tervezési munka alapján anyagban megvalósított báb többek között lehet: 

- kézi báb, 

- wayang báb, 

- marionett báb. 

A tervezési munka alapján megvalósított animációs játék többek között lehet: 

- tárgyjáték. 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 

félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal 

kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

 

B) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önálló rajzi-tervezési munka alapján elkészített 

    díszlet és szerepjátszásra alkalmas báb. 

A díszlet az intézmény által megadott mű dramaturgiára elkészített színpadképterv 

eleme. A báb ezen darab egyik figurája, melyet a tanuló az általa tervezett 

műhelyvázlat alapján készít. 

A színes tervvázlat alapján elkészített báb többek között lehet három ujjra és 

tenyérre, gyűszűvel, fejjel, végtagokkal kialakított kosztümös kesztyűsbáb. 

2.2. A bábkészítő műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma: 

- a bábjátszás története, 

- a bábművészet szintetizáló képessége az irodalom, képzőművészet, zene- és 

mozgásművészet között, 

- a bábok típusai, 

- a bábkészítés anyagai, 

- a játéktér lehetőségei, 

- a dramaturgia alapvető szabályai, 

- az animáció lényege, 

- a bábkészítés egészség- és környezetvédelmi alapismeretei. 
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A szóbeli vizsga emellett tartalmazza a dramaturgiába illő egyszerű etűd 

bemutatását az elkészített bábbal. 

3. A vizsga értékelése 

3.1. A bábkészítő műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános 

szempontjai: 

- dramaturgiai készség, 

- látványtervező készség, 

- funkciónak, műfaji sajátosságoknak megfelelő tervező, modellező készség, 

- karaktermegjelenítő készség, 

- formaalkotó és kifejezőkészség, 

- a terv egyedisége, 

- konstruáló készség, 

- anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság, 

- bábkészítési alapismeret, jártasság, 

- a dramaturgiának megfelelő bábtípus, karakter alkalmazása, 

- a báb mozgathatósága, 

- a műfaji sajátosságok megfelelő alkalmazása, 

- a vizsgamunka összhatása. 

3.2. A bábkészítő műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 

- a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 

- bábjátszási ismeret, a báb és a bábmozgatás összhangja, 

- kommunikációs készség. 

 

 

KERÁMIA TANSZAK 

A KERÁMIA MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 

Rajz-festés-mintázás max. 90 perc 

Kerámia műhelygyakorlat max. 180 perc 

- rajzi, tervezési feladat 50 perc 

- tárgykészítés agyagból 130 perc 

 

2. A vizsga tartalma 

- A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 

legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A feladat tükrözze a tanuló 

kerámiaművészet műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett 

ismeretét. A tárgyalkotó feladat megoldásában mutassa be a tanuló kerámiatechnikai 

jártasságát, tudását. 
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A kerámia műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:  

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész kerámiatárgy vagy 

 tárgycsoport. 

A benyújtott vizsgamunka - tanári irányítással - színes rajzi, tervezési munka 

alapján megvalósított, égetett és/vagy festett, mázazott alkotás, amely lehet: 

- felrakással vagy korongozással készült egyszerűbb használati tárgy vagy díszedény, 

- mintázott, festett vagy mázazott plasztika. 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 

félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal 

kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

 

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan készített kerámiatárgy. 

A kerámia vizsgamunka az intézmény által meghatározott tárgytípus, színes 

tervvázlat alapján agyagból, választott technikával, nyomhagyásos, pecsételt vagy 

plasztikus felületdíszítések alkalmazásával létrehozott alkotás, amely lehet: 

- korongozott tálka vagy edény, 

- felrakással készült edény, 

- lapból épített, kerek vagy szögletes alaprajzú edény, 

- a kerámiában használatos kézi formázási, mintázási eljárásokkal készült 

plasztika. 

3. A vizsga értékelése 

A kerámia műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- rajzi, plasztikai, tárgytervező készség, alapvető eszköz- és szerszámismeret, 

- felrakott, korongozott és lapból épített edénykészítés fázisainak, azok helyes 

  sorrendjének ismerete, 

- alapvető díszítési eljárások ismerete, 

- egyszerű festési, mázazási módok ismerete, forma és díszítmény összhangja, 

- a tárgyak színezésének, színvilágának harmóniája. 

 

A KERÁMIA MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 

1.1. A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama 

Rajz-festés-mintázás max. 120 perc 

Kerámia műhelygyakorlat max. 240 perc 

- rajzi, tervezési feladat 60 perc 

- tárgykészítés agyagból 180 perc 

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: Kerámia műhelygyakorlat max. 10 perc 

 

2. A vizsga tartalma 

- A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 

legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A feladat tükrözze a tanuló 

gondolati tartalomnak megfelelő elemző, átíró, formaértelmező készségét, a 

kerámiaművészet műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett 
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ismeretét. A tárgyalkotó feladat megoldásában mutassa be a tanuló kerámiatechnikai 

jártasságát, tudását, művészi igényességét. 

2.1. A kerámia műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 

A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész 

 kerámiatárgy vagy tárgyegyüttes. 

A benyújtott vizsgamunka - tanári irányítással - színes rajzi, tervezési munka 

alapján megvalósított, égetett és/vagy festett, mázazott alkotás, amely lehet: 

- felrakással, korongozással vagy a kézi formázási technikák kombinációjával 

  készített használati tárgy vagy díszedény, dombormű, csempe vagy mintázott, 

  festett, mázazott plasztika, 

- gipszforma segítségével préselt edény, 

- öntőforma segítségével öntött edény. 

A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a 

második félévben kell elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tíz 

nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

 

B) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan készített kerámiatárgy. 

A kerámia vizsgamunka az intézmény által meghatározott tárgytípus, színes 

tervvázlat alapján, agyagból, választott technikával, plasztikus felületdíszítések 

alkalmazásával létrehozott alkotás, amely lehet: 

- korongozott tál vagy edény, 

- felrakással készült edény, 

- lapból épített edény, 

- dombormű, csempe, 

- kézi formázási módok kombinációjával készített tárgy, 

- a kerámiában használatos mintázási eljárásokkal készült plasztika. 

2.2. A kerámia műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma: 

- a kerámia anyagai, 

- a kerámiaformázás műveletei, technológiái, 

- díszítési eljárások, 

- égetési módok, 

- a kerámiaművészet fejlődési korszakai, 

- a magyar agyagművesség, 

- egészség- és környezetvédelmi alapismeretek. 

3. A vizsga értékelése 

3.1. A kerámia műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- rajzi, plasztikai, tárgytervező készség, 

- a rajzi tervezés és a kivitelezés pontossága, 

- a tárgykészítési technikák alapvető ismerete, 

- alapvető díszítési eljárások ismerete, 

- kerámiafestési, -mázazási módok ismerete, 

- forma és díszítmény összhangja, 

- a tárgyak színezésének, színvilágának harmóniája. 

3.2. A kerámia műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 

- a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 

- kommunikációs készség 
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KÉZMŰVES TANSZAK 
 
A KÉZMŰVES MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

 

 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama. 

Rajz-festés-mintázás max. 90 perc 

Kézműves műhelygyakorlat max. 180 perc 

- rajzi, tervezési feladat 30 perc 

- tárgykészítés 150 perc 

 

2. A vizsga tartalma 

- A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 

legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A tárgytervező feladat 

tükrözze a tanuló funkciónak, gondolati tartalomnak megfelelő formatervező, 

környezetalakító készségét, a kézművesség hagyományos anyagairól, műfaji 

sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismereteit. A 

tárgyalkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló kézművességben megszerzett 

jártasságát, szakmai tudását. 

A kézműves műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott hagyományos kézműves 

 eljárással készített tárgy vagy tárgycsoport. 

A benyújtott - tanári irányítással tervezett és kivitelezett - színes rajzi, tervezési 

munka alapján szabadon választott technikával (természetes alapanyagokból 

készített, formázással, festéssel, fonással, fűzéssel, szövéssel, nemezeléssel, 

domborítással, varrással...) alakított és díszített kézműves alkotás lehet: 

       - használati tárgy,  = gyermekjáték,  = népi hangszer,= hagyománytárgy..., 

                   - ajándéktárgy. 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 

félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal 

kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

 

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített kézműves tárgy. 

A kézműves vizsgatárgy az intézmény által meghatározott használati funkcióra 

alkalmas, a tanuló által készített színes tervvázlat alapján, természetes anyagokból, 

szabadon választott kézműves technikával létrehozott alkotás (gy.játék, maszk ...). 

 

3. A vizsga értékelése 

A kézműves műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- tárgytervező képesség, 

- formaalkotó és díszítményképző készség, 

- anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság, 

- kézműves alapismeret, a műfaji jellegzetességek megfelelő alkalmazása, 

- a vizsgamunka összhatása. 
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A KÉZMŰVES MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 

1.1. A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 

Rajz-festés-mintázás max. 120 perc 

Kézműves műhelygyakorlat max. 240 perc 

- rajzi, tervezési feladat 40 perc 

- tárgyalkotás 200 perc 

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: Kézműves műhelygyakorlat max. 10 perc 

 

2. A vizsga tartalma 

- A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 

legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A tárgytervező feladat tükrözze 

a tanuló funkciónak, tartalomnak megfelelő formatervező, környezetalakító 

készségét. A kézművességhez tartozó anyagok tulajdonságairól, felhasználási 

lehetőségeiről, a kézművesség munkafolyamatairól, a díszítési módszerek műfaji 

sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, hagyományairól, a népművészet 

kézműves emlékeiről megszerzett ismereteit. A tárgyalkotó feladat megoldása 

mutassa be a tanuló kézművességben megszerzett technikai jártasságát, szakmai 

tudását, művészi igényességét. 

2.1. A kézműves műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 

A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész 

 kézműves tárgy vagy tárgycsoport. 

A benyújtott - tanári irányítással tervezett és kivitelezett - színes rajzi, tervezési 

munka alapján (vázlat-, szerkezet-, nézet-, műszaki rajzi dokumentáció) szabadon 

választott díszítési és összeállítási technikával (ásványi, növényi vagy állati eredetű 

anyagokból készült, formázással, fonással, szövéssel, nemezeléssel, domborítással, 

varrással, faragással, batikolással...) létrehozott vizsgamunka lehet: 

- használati tárgy 

= lakástextil, öltözetkiegészítő, 

= népi gyermekjáték, 

= népi hangszer, 

= hagyománytárgy ..., 

- ajándéktárgy. 

A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a 

második félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz 

nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

 

B) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan készített kézműves tárgy. 

A kézműves vizsgatárgy az intézmény által meghatározott funkcióval rendelkező, a 

tanuló által készített terv alapján, hagyományos kézműves anyagokból, tetszőleges 

kézműves technikával megoldott alkotás (öltözetkiegészítő, ékszer...). 
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2.2. A kézműves műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma: 

- a kézművesség anyagai, 

- kézműves technikák, technológiák, 

- kézműves díszítési módok, 

- tárgyakhoz kapcsolódó hagyományok, jelentéstartalom a tárgyakon, 

- a kézműves mesterségek kialakulása, szakosodása, 

- a kézművesség tárgytípusai, 

- a kézművesség legjelentősebb tárgyi emlékei, alkotói, műhelyei, 

- a hagyományok továbbéltetésének lehetőségei, 

- a kézművesség egészség- és környezetvédelmi alapismeretei. 

3. A vizsga értékelése 

3.1. A kézműves műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános 

szempontjai: 

- funkciónak, műfaji sajátosságoknak megfelelő tervező, szerkesztő, modellező 

készség, 

- manuális és konstruáló készség, 

- díszítő, stilizáló készség, 

- a tervezéshez szükséges magyarázó-közlő rajz szintje, 

- a terv egyedisége, kreativitása, 

- az anyag- és eszközhasználat szintje, 

- a kézműves ismeretek gyakorlati alkalmazásának (szabás, összeállítás, 

díszítés...) szintje, 

- a megfelelő kézműves műveletek, munkafolyamatok kiválasztása, 

- a vizsgatárgy összhatása, a funkció - forma - díszítmény összhangja. 

3.2. A kézműves műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai 

- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 

- a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 

- kommunikációs készség. 

 

 

MAKETT- ÉS PAPÍRTÁRGYKÉSZÍTŐ TANSZAK 

A MAKETT- ÉS PAPÍRTÁRGYKÉSZÍTŐ MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA 

KÖVETELMÉNYEI 

 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 

Rajz-festés-mintázás max. 90 perc 

Makett- és papírtárgykészítő műhelygyakorlat max. 180 perc 

- rajzi, tervezési feladat 50 perc 

- tárgykészítés 130 perc 
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2. A vizsga tartalma 

- A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 

legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége, tárgy- és környezetkultúra iránti 

igényessége. A tárgytervező feladat tükrözze a tanuló funkciónak, gondolati 

tartalomnak megfelelő konstruáló, formatervező készségét, kreativitását, 

igényességét, a makett- és papírtárgykészítés műfaji sajátosságairól, esztétikai 

törvényszerűségeiről megszerzett ismereteit. A tárgyalkotó feladat megoldásában 

mutassa be a tanuló makett- és papírtárgykészítő műhelygyakorlat során megszerzett 

manuális készségét, technikai jártasságát, szakmai tudását. 

A makett- és papírtárgykészítő műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 

A) Rajzi, tervezési dokumentációval és műhelyrajzokkal együtt benyújtott makett, 

 papírtárgy vagy tárgycsoport. A benyújtott - tanári irányítással tervezett és 

kivitelezett - színes rajzi, tervezési munka alapján szabadon választott összeállítási 

és díszítési technikával készített, papír vagy makettezésre alkalmas anyag 

felhasználásával kialakított tárgy vagy tárgycsoport lehet: 

- játék vagy szerepjátszást elősegítő tárgy,  - használati tárgy, 

- épületmakett vagy tárgymodell,                - mobilszobor. 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 

félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal 

kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

 

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan tervezett és elkészített makett vagy 

papírtárgy. A vizsgatárgy az intézmény által meghatározott funkcióra alkalmas, a 

tanuló által készített színes tervvázlat alapján, szabadon választott technikával 

(festett, nyomtatott, batikolt anyagból, anyagtársítással...) alakított és (a funkciónak 

megfelelően kép és szöveg alkalmazásával...) díszített alkotás (képeslap, boríték...). 

 

3. A vizsga értékelése 

A makett- és papírtárgykészítő műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános 

szempontjai: 

- a tervek és műhelyrajzok igényessége,        - tárgy- és formatervező képesség, 

- konstruáló készség, kreativitás,                    - díszítményképző készség, 

- a papír kínálta formai, alkalmazási követelmények figyelembevétele, 

- anyag- és eszközhasználati ismeret,             - a vizsgamunka összhatása. 

 

 

A MAKETT- ÉS PAPÍRTÁRGYKÉSZÍTŐ MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA  

KÖVETELMÉNYEI 

 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 

1.1. A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 

Rajz-festés-mintázás max. 120 perc 

Makett- és papírtárgykészítő műhelygyakorlat max. 240 perc 
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- rajzi, tervezési feladat 60 perc 

- tárgyalkotás 180 perc 

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:  

Makett- és papírtárgykészítő műhelygyakorlat max. 10 perc 

 

2. A vizsga tartalma 

- A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 

legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége, tárgy- és környezetkultúra iránti 

elkötelezettsége. A tárgytervező feladat tükrözze a tanuló funkciónak, gondolati 

tartalomnak megfelelő formatervező készségét, a makett- és papírtárgykészítés 

anyagairól, sík- és téralakítási módjairól, felületdíszítési módozatairól, műfaji 

sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismereteit. A tárgyalkotó 

feladat megoldása mutassa be a tanuló műhelygyakorlat során megszerzett technikai 

jártasságát, szakmai tudását, művészi igényességét. 

2.1. A makett- és papírtárgykészítő műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik 

össze: 

A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész 

 makett, papírtárgy vagy tárgycsoport. 

A benyújtott - tanári irányítással tervezett és kivitelezett - színes rajzi, tervezési 

munka alapján (vázlat-, szerkezet-, nézet-, műszaki rajzi dokumentáció), szabadon 

választott díszítési és összeállítási technikával készített vizsgamunka lehet: 

- csomagolóanyag, csomagolási eszköz (tasak, zsák, doboz ...), 

- használati tárgy, 

- épületmakett, tárgymodell, 

- könyv, mappa, 

- térkonstrukció, 

- relief vagy szobor. 

A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a 

második félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz 

nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

 

B) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített makett- vagy papírtárgy. 

A vizsgatárgy az intézmény által meghatározott funkcióval rendelkező, a tanuló 

által készített terv alapján tetszőleges technikával (festett, nyomtatott, batikolt 

anyagból, agyagtársítással...) alakított és (a funkciónak megfelelően kép és szöveg 

alkalmazásával...) díszített alkotás (egyedi mappa, névjegykártya...). 

2.2. A makett- és papírtárgykészítő műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma: 

- a makett- és papírtárgykészítés anyagai, az anyagok tulajdonságai, 

- a papírkészítés folyamata, 

- a papírművészet, területei, műfajai, 

- a könyv, a betűírás története, 

- a papírművészet technológiái, eszközei, 

- a tervezés ergonómiai szempontjai, 

- az alkotói folyamat fázisai, 

- díszítési módok, anyagtársítási lehetőségek, 

- a papír tárolásának, konzerválásának, restaurálásának anyagai, eszközei, 

műveletei, 

- a makett- és papírtárgykészítés egészség- és környezetvédelmi alapismeretei. 
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3. A vizsga értékelése 

3.1. A makett- és papírtárgykészítő műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének 

általános szempontjai: 

- a tervek és műhelyrajzok szintje, 

- a terv egyedisége, 

- tárgy- és formatervező képesség, 

- konstruáló képesség, 

- díszítményképző készség, 

- anyag- és eszközhasználati ismeret, 

- a papír kínálta formai, alkalmazási követelmények figyelembevétele, 

- a műfaji sajátosságok megfelelő alkalmazása, 

- a megfelelő műveletek, munkafolyamatok kiválasztása, 

- a vizsgamunka összhatása. 

3.2. A makett- és papírtárgykészítő műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének 

általános szempontjai: 

- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 

- a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 

- kommunikációs készség. 

 

TEXTILMŰVES TANSZAK 

A TEXTILMŰVES MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 

Rajz-festés-mintázás max. 90 perc 

Textilműves műhelygyakorlat max. 180 perc 

- rajzi, tervezési feladat 50 perc 

- tárgykészítés 130 perc 

2. A vizsga tartalma 

- A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 

legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A tárgytervező feladat tükrözze a 

tanuló funkciónak, gondolati tartalomnak megfelelő formatervező, környezetalakító 

készségét, a textilművesség természetes alapanyagairól, műfaji sajátosságairól, 

esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismereteit. A tárgyalkotó feladat 

megoldása mutassa be a tanuló textilművességben megszerzett jártasságát, szakmai 

tudását. 

A textilműves műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész textilműves tárgy vagy 

 tárgycsoport. 

A benyújtott - tanári irányítással tervezett és kivitelezett - színes rajzi, tervezési 

munka alapján szabadon választott műveletekkel (szövéssel, nemezeléssel...) 
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létrehozott tárgy vagy a vásárolt textil meghatározott funkció szerinti alakításával 

(szabás, varrás...), díszítésével (szálhúzás, hímzés, batikolás, festés, nyomódúcos 

mintázás, applikálás, kollázsszerű anyagtársítás...) létrehozott vizsgamunka lehet: 

 - használati tárgy, = textilbáb, = öltözetdarab, öltözetkiegészítő, = lakástextil..., 

- textilplasztika. 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 

félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal 

kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

 

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan tervezett és elkészített textilműves 

tárgy. A vizsgamunka az intézmény által meghatározott használati funkcióra 

alkalmas, a tanuló által készített színes tervvázlat alapján, szabadon választott 

textilműves technikával létrehozott alkotás. A textilműves tárgy többek között lehet 

asszociációra, motívumképzésre alkalmas formák átírásával, különféle eljárással 

díszített öltözködési vagy lakástextil. 

 

3. A vizsga értékelése 

A textilműves műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- tárgytervező képesség,    - formaalakító és díszítményképző készség, 

- kifejező készség,             - anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság, 

- textiles alapismeret (alapanyag- és anyagalakítási ismeret, jártasság), 

- műfaji sajátosságok megfelelő alkalmazása, 

- a vizsgamunka összhatása. 

 

A TEXTILMŰVES MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 

1.1. A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 

Rajz-festés-mintázás max. 120 perc 

Textilműves műhelygyakorlat max. 240 perc 

- rajzi, tervezési feladat 40 perc 

- tárgyalkotás 200 perc 

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: Textilműves műhelygyakorlat max. 10 

perc 

2. A vizsga tartalma 

2.1. A textilműves műhelygyakorlat gyakorlati vizsga tartalma: 

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 

legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A tárgytervező feladat tükrözze a 

tanuló funkciónak, gondolati tartalomnak megfelelő formatervező készségét, a 

textilművesség természetes alapanyagairól, műfaji sajátosságairól, tárgyköreiről, a 

hagyományos és kortárs textilek, a lakás- és öltözködéskultúra esztétikai 

törvényszerűségeiről megszerzett ismereteit. A tárgyalkotó feladat megoldása mutassa 
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be a tanuló textilművességben megszerzett jártasságát, mesterségbeli tudását, művészi 

igényességét. 

 

A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész 

 textilműves tárgy vagy tárgyegyüttes. 

A benyújtott - a tanári irányítással tervezett és kivitelezett színes rajzi, tervezési 

munka alapján szabadon választott műveletekkel - szövéssel (torontáli, szumák, 

ógobelin, erdélyi festékes), nemezeléssel - létrehozott tárgy vagy a vásárolt textil 

meghatározott funkció szerinti alakításával (szabás, varrás...), díszítésével 

(szálhúzás, hímzés, batikolás, festés, nyomódúcos mintázás, applikálás, kollázsolt 

anyagtársítás...), illetve a felsorolt műveletek kombinációjával létrehozott 

vizsgamunka lehet: 

- használati tárgy, 

= textilbáb, 

= öltözetdarab, öltözetkiegészítő (kalap, táska, öv...), 

= lakástextil..., 

- textilplasztika. 

A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a 

második félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz 

nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

 

B) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan tervezett és elkészített textilműves 

 tárgy. 

A textilműves vizsgatárgy az intézmény által meghatározott használati funkcióra 

alkalmas, a tanuló által készített színes tervvázlat alapján, szabadon választott 

textilműves technikával létrehozott alkotás. 

A vizsgamunka többek között lehet szabad anyagtársításokkal létrehozott 

használati tárgy. 

2.2. A textilműves műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma: 

- a textilművesség természetes alapanyagai, 

- a textilművesség vegyszerei, 

- textilt létrehozó eszközök, technikák, 

- a textil fajtái, a textilfajták szerkezete, 

- textilműves díszítési módok, 

- a társműfajok (grafika, festészet) megjelenése a textilen, a textilművesség ágai, 

- szőttesek, szőnyegek, 

- a textilművesség legjelentősebb tárgyi emlékei, 

- népi textíliák, 

- textilképek, textilplasztikák a kortárs művészetben, 

- divattörténet, 

- textilművesség egészség- és környezetvédelmi alapismeretei. 

 

3. A vizsga értékelése 

3.1. A textilműves műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános 

szempontjai: 

- funkciónak, műfaji sajátosságoknak megfelelő tervező, szerkesztő, modellező 

készség, 

- tárgyformáló, díszítő, stilizáló készség, 
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- a tervezéshez szükséges magyarázó-közlő rajz szintje, 

- a terv egyedisége, 

- a műfaji lehetőségek egyéni alkalmazása, 

- a műveletek, munkafolyamatok helyes alkalmazása, 

- az alkalmazás szintje, 

- a textilműves tárgy összhatása, esztétikuma. 

3.2. A textilműves műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 

- a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 

- kommunikációs készség. 

-  

TŰZZOMÁNCKÉSZÍTŐ TANSZAK 

A TŰZZOMÁNCKÉSZÍTŐ MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 

Rajz-festés-mintázás max. 90 perc 

Tűzzománc műhelygyakorlat max. 180 perc 

- rajzi, tervezési feladat 50 perc 

- tárgykészítés 130 perc 

2. A vizsga tartalma 

- A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 

legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A tárgytervező feladat tükrözze 

a tanuló gondolati tartalomnak megfelelő képalkotó és formatervező készségét, a 

zománcművészet anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről 

megszerzett ismereteit. A tárgyalkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló 

zománctechnikai jártasságát, szakmai tudását. 

A tűzzománckészítő műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész tűzzománcozott tárgy 

vagy 

 tárgycsoport. 

A benyújtott - tanári irányítással tervezett és kivitelezett - színes rajzi, tervezési 

munka alapján alapozott vagy alapozatlan lemezre a tanult zománcbevonási, 

díszítési technikák alkalmazásával létrehozott vizsgamunka lehet: 

      - zománcozott kép,   - zománcbetét, 

- zománcozott ékszer vagy zománcozott ruhakiegészítő. 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 

félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal 

kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

 

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan tervezett és elkészített zománcozott  

 tárgy. 
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A zománcozott vizsgatárgy az intézmény által meghatározott funkcióra, gondolati 

tartalom kifejezésére alkalmas, a tanuló által készített színes tervvázlat alapján 

megtervezett, lealapozott lemezre az alábbi zománcműves technikával vagy azok 

kombinációjával (visszakaparás, rászitálás, csurgatás, borzolás, ráfestés, átégetés, 

glicerines megoldás...) létrehozott zománcalkotás. 

A munka kivitelezésénél a kiégetés fázisához szaktanári felügyeletre van szükség. 

 

 

3. A vizsga értékelése 

A tűzzománc készítő műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- látványmegfigyelő képesség,  

- a gondolati tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró képesség, 

- tárgytervező képesség,  - anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság, 

- zománcozási alapismeret (zománcfelvitel, szárítás, égetés), 

- zománcdíszítési ismeret, - megfelelően alkalmazott műfaji sajátosságok, 

- a zománcozott tárgy összhatása. 

 

A TŰZZOMÁNCKÉSZÍTŐ MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 

1.1. A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 

Rajz-festés-mintázás max. 120 perc 

Tűzzománckészítő műhelygyakorlat max. 240 perc 

- rajzi, tervezési feladat 60 perc 

- tárgyalkotás 180 perc 

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:  

Tűzzománckészítő műhelygyakorlat max. 10 perc 

 

2. A vizsga tartalma 

- A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 

legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A tárgytervező feladat tükrözze 

a tanuló látványértelmező, gondolati tartalomnak megfelelő elemző, átíró, képalkotó, 

formatervező készségét, a zománcművészet anyagairól, műfaji sajátosságairól, 

esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismereteit. A tárgyalkotó feladat 

megoldása mutassa be a tanuló zománctechnikai jártasságát, mesterségbeli tudását, 

művészeti igényességét. 

2.1. A tűzzománckészítő műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két vizsgarészből tevődik 

össze: 

A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész 

 tűzzománcozott tárgy vagy tárgycsoport. 

A benyújtott - tanári irányítással tervezett és kivitelezett - színes rajzi, tervezési 

munka (tanulmányrajz, tervvázlat, szerkezet-, nézet-, műszaki rajzi dokumentáció) 

alapján vörösréz lemezre ipari- vagy ékszerzománc használatával készített, 

festőzománc vagy ötvöszománc (filigrán-, rekesz-, sodrony- vagy azsúr-) 

technikával díszített tűzzománcozott tárgy vagy tárgyegyüttes lehet: 

- címer, cégér, 
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- ékszerkollekció (függő, medál, melltű, hajdísz, gyűrű, karperec ...), 

- ruhakiegészítő kollekció (gombok, csatok, öv- és táskarátétek ...), 

- lakberendezési tárgy (kép, díszdoboz, szelence, tálka, kisplasztika ...), 

- épületdísz (portál, murália, névtábla, címer ...). 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 

félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal 

kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

 

 

B) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan tervezett és elkészített zománcozott 

 tárgy. 

A zománcozott vizsgatárgy az intézmény által meghatározott funkcióra, gondolati 

tartalom kifejezésére alkalmas, a tanuló által készített színes tervvázlat alapján 

megtervezett, lealapozott lemezre létrehozott tűzzománc alkotás. 

A vizsgamunka többek között lehet zománcgrafika vagy zománcfestmény. 

2.2. A tűzzománckészítő műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma: 

- a zománcművészet műfaji sajátosságai, 

- a zománcozás anyagai, 

- a fémalakítás műveletei, 

- zománctechnikák és műveletek, 

- zománcdíszítési módok, 

- a zománcművészet legjelentősebb tárgyi emlékei, alkotói, műhelyei, 

- a zománcművészet fejlődési szakaszai, technikai vonulatai, stíluskorszakai, 

- a magyar zománcművészet, 

- a zománcozás egészség- és környezetvédelmi alapismeretei. 

3. A vizsga értékelése 

3.1. A tűzzománckészítő műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános 

szempontjai: 

- a gondolati tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenítő, átíró, 

kifejező készség, 

- a tervezéshez szükséges magyarázó-közlő rajz szintje, 

- a terv egyedisége, 

- a zománcozási műveletek, munkafolyamatok ismerete, 

- a zománcozási ismeretek gyakorlati alkalmazásának (zománcozás, szárítás, égetés, 

égetés utáni műveletek) szintje, 

- a zománcozott tárgy összhatása, esztétikuma. 

3.2. A tűzzománckészítő műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános 

szempontjai: 

- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 

- a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 

- kommunikációs készség. 
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SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK 

MŰVÉSZETTÖRTÉNET 

A MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

 

1. A vizsga részei 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 

1.1. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama: Művészettörténet max. 45 perc 

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: Művészettörténet max. 15 perc 

 

2. A vizsga tartalma 

2.1. Művészettörténet írásbeli vizsga tartalma: 

- Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli 

dolgozatból mérhető legyen a tanuló művészettörténeti ismerete, műelemzési 

jártassága, az építészetről, a képzőművészeti ágakról - grafikáról, festészetről, 

szobrászatról -, a képzőművészeti ágak műfajairól, a különböző műfajok esztétikai 

törvényszerűségeiről megszerzett tudása, ismeretszerző igénye, egyéni kutatómunkája. 

A művészettörténeti írásbeli vizsga két vizsgarészből tevődik össze: 

A) Műalkotásokkal, tanulmányrajzokkal illusztrált műelemzés, műleírás. 

A tanuló által készített írásbeli munka szemléltesse az intézmény által 

meghatározott komplex műelemző, műleíró feladat megoldásának fázisait, a 

feladatra adott egyéni választ, válaszokat. 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 

félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal 

kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

 

B) Az intézmény által összeállított művészettörténeti kérdéseket tartalmazó tesztlap 

    kitöltése a vizsga helyszínén és ideje alatt. 

2.2. Művészettörténet szóbeli vizsga tartalma: 

- művészettörténeti alapfogalmak, 

- a művészettörténet helye és szerepe a tudományok között, 

- a művészet vizuális nyelve, 

- a képző- és iparművészet ágai, műfajai, 

- a képzőművészeti ágak és műfajok kapcsolata, kölcsönhatása, 

- a művészet kezdetei, az őskori művészet, 

- az ókori Egyiptom, Mezopotámia művészete, 

- Kína, Japán, India, Afrika művészete, 

- a prekolumbiánus művészet, 

- Kréta, Mükéné művészete, a görög művészet szellemisége, 

- etruszk és római művészet, Bizánc művészete, 

- a népvándorlás korának művészete, 

- a román és gótikus kor művészete, 

- a reneszánsz művészete, 
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- a barokk és rokokó művészete, 

- a klasszicizmus, romantika és realizmus művészete, 

- az impresszionizmus és posztimpresszionizmus művészete, 

- a századforduló építészete és képzőművészete, 

- a 20. század első felének művészete, 

- a két világháború közötti és az 1945 utáni művészet. 

 

A szóbeli vizsgafeladatokat az intézmény úgy határozza meg, hogy a feleletekből mérhető 

legyen, hogy a tanuló milyen szinten: 

- ismeri az egyes művészettörténeti korok, korstílusok kifejezési szándékát és 

módját, 

- tud eligazodni a tárgy- és környezetkultúra világában, 

- tudja kifejezni művészeti és esztétikai élményeit, 

- ismeri fel a művészettörténeti ágak kapcsolatát, 

- képes a műalkotások önálló értelmezésére, elemzésére. 

3. A vizsga értékelése 

3.1. A művészettörténet írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- befogadó, megfigyelő, értelmező, eligazodó készség, 

- analizáló és szintetizáló készség, 

- összehasonlító készség, 

- tervező, feladatmegoldó készség, 

- műelemző készség, 

- műfaj- és stílusismeret, 

- műtárgyismeret, 

- fogalomismeret. 

3.2. Művészettörténet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 

- a megfogalmazás szabatossága, pontossága. 

 

A MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

 

1. A vizsga részei 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 

1.1. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama: Művészettörténet max. 60 perc 

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: Művészettörténet max. 20 perc 

2. A vizsga tartalma 

2.1. Művészettörténet írásbeli vizsga tartalma: 

- Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli 

dolgozatból mérhető legyen a - tanuló művészettörténeti ismerete, műelemzési 

jártassága, elemző, összehasonlító képessége, az építészetről, grafikáról, festészetről, 

szobrászatról, azok műfajairól, alkotóiról, a különböző műfajok esztétikai 

törvényszerűségeiről megszerzett tudása, ismeretszerző igénye, egyéni kutatómunkája. 
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A művészettörténeti írásbeli vizsga két vizsgarészből tevődik össze: 

A) Műalkotásokkal, tanulmányrajzokkal illusztrált műelemzés, műleírás. 

A tanuló által készített írásbeli munka szemléltesse az intézmény által 

meghatározott komplex műelemző, műleíró feladat megoldásának fázisait, a 

feladatra adott egyéni választ, válaszokat. 

A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a 

második félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz 

nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

 

B) Az intézmény által összeállított művészettörténeti kérdéseket tartalmazó tesztlap 

 kitöltése a vizsga helyszínén és ideje alatt. 

2.2. Művészettörténet szóbeli vizsga tartalma: 

- primitív művészet egykor és ma, 

- népművészet, városi folklór, 

- naiv művészet, 

- az antikvitás és hatásai a művészettörténetben, 

- hiedelemvilág és művészet, 

- vallás és művészet, 

- ideológiák és művészet, 

- hivatalos művészet és az avantgárd, 

- művészet és kommunikáció, 

- kortárs művészet. 

 

A szóbeli vizsgafeladatokat az intézmény úgy határozza meg, hogy a feleletekből mérhető 

legyen, hogy a tanuló milyen szinten: 

- ismeri művészettörténeti korok lényeges alkotóit és alkotásait, 

- ismeri a művészettörténeti korok sajátosságait, 

- tudja elemezni a megismert műalkotásokat, 

- tud összehasonlító elemzéseket végezni, 

- tud eligazodni a tárgy- és környezetkultúra világában, 

- tudja kifejezni művészeti és esztétikai élményeit. 

3. A vizsga értékelése 

3.1. A művészettörténet írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- befogadó, megfigyelő, értelmező, eligazodó készség, 

- analizáló és szintetizáló készség, 

- összehasonlító készség, 

- tervező, feladatmegoldó készség, 

- műelemző készség, 

- műfaj- és stílusismeret, 

- műtárgyismeret, 

- fogalomismeret. 

3.2. Művészettörténet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 

- a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 

- kommunikációs készség. 
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NÉPMŰVÉSZET 

A NÉPMŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

 

1. A vizsga részei 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 

1.1. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama: Népművészet max. 45 perc 

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: Népművészet max. 15 perc 

 

 

2. A vizsga tartalma 

2.1. A népművészet írásbeli vizsga tartalma: 

- Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli 

dolgozatból mérhető legyen a tanuló néprajzi ismerete: népszokásokról, 

népköltészetről, hitvilágról, életmódról, a hagyományos tárgyalkotásról megszerzett 

tudása. 

A népművészet írásbeli vizsga két vizsgarészből tevődik össze: 

A) Rajzokkal illusztrált néprajzi gyűjtőmunka. 

A tanuló által készített írásbeli munka szemléltesse az intézmény által 

meghatározott feladat megoldásának lépéseit, a tanuló adott témában szerzett 

ismereteit, egyéni gyűjtőmunkáját. 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 

félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal 

kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

 

B) Népművészeti kérdéseket tartalmazó tesztlap kitöltése a vizsga helyszínén és ideje 

alatt. 

Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli 

dolgozatból mérhető legyen a tanuló népszokásokról, népköltészetről, hitvilágról, 

életmódról megszerzett ismerete. 

2.2. A népművészet szóbeli vizsga tartalma: 

- a néprajz kutatási tárgya, a népi kultúra fogalma, 

- a hagyományozódás kérdésköre, az egyén és közösség viszonya, 

- a népköltészet, ágai (népmesék, népmondák, közmondások, találós kérdések, 

mondókák...), 

- népszokások (jeles napok, az emberélet fordulói), 

- népi hitvilág, világkép, 

- gyermekjátékok, 

- természetharmonikus életmód, földművelés, állattartás, 

- közösségi munkamegosztás, munkaalkalmakhoz kapcsolódó szokások, 

hiedelmek, 

- népi építészet, a parasztház berendezése, bútorai, a belső terek funkciói, 

- hagyományos tárgyalkotás. 
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A szóbeli vizsgafeladatokat az intézmény úgy határozza meg, hogy a feleletekből 

mérhető legyen, hogy a tanuló az életkori sajátosságainak megfelelően milyen szinten: 

- tud eligazodni a népköltészet világában, 

- ismeri a szokások helyét és szerepét a népéletben, 

- ismeri a karácsonyi, húsvéti és pünkösdi ünnepkör alapjait, 

- ismeri az emberélet fordulóihoz kapcsolódó szokásokat, 

- ismeri a munkaalkalmakat, a hozzájuk kapcsolódó szokásokat, népköltészeti 

alkotásokat, hiedelmeket, 

- tájékozott a népi építészet, a hagyományos tárgy- és környezetkultúra 

világában, 

- ismeri fel az összefüggéseket. 

 

3. A vizsga értékelése 

3.1. A népművészet írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- megfigyelő, értelmező készség, 

- összehasonlító, összegző készség, 

- feladatmegoldó készség, 

- tárgyismeret, 

- helyes fogalomhasználat, 

- tárgyelemző készség. 

3.2. A népművészet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 

- a megfogalmazás szabatossága, pontosság 

 

 

A NÉPMŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

 

1. A vizsga részei 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 

1.1. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama: Népművészet max. 60 perc 

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: Népművészet max. 20 perc 

 

 

2. A vizsga tartalma 

2.1. A népművészet írásbeli vizsga tartalma: 

- Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli 

dolgozatból mérhető legyen a tanuló népművészeti ismerete: a népművészetről, a 

hagyományos tárgyalkotásról (vessző-, sás-, gyékény-, szalma-, csuhé-, fa- és 

bőrmunkák, népi kerámiák, textilek, viseletek) megszerzett tudása. 
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A népművészet írásbeli vizsga két vizsgarészből tevődik össze: 

A) Rajzokkal illusztrált tárgyelemzés, műleírás. 

A tanuló által készített írásbeli munka szemléltesse az intézmény által 

meghatározott tárgyelemző feladat megoldásának lépéseit, a tanuló adott témában 

megszerzett ismereteit, egyéni gyűjtőmunkáját, tárgyleírását. 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 

félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal 

kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

 

B) Népművészeti kérdéseket tartalmazó tesztlap kitöltése a vizsga helyszínén és ideje 

 alatt. 

Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli 

dolgozatból mérhető legyen a tanuló népművészeti ismerete, tárgyelemző 

jártassága, a népművészet ágairól, azok esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett 

tudása. 

2.2. A népművészet szóbeli vizsga tartalma: 

- a népművészet fogalma, a népművészet korszakai, 

- a hagyományos tárgyalkotás természeti, társadalmi, gazdasági meghatározói, 

- a hagyományos tárgyak esztétikuma, a tárgyak megjelenését meghatározó 

összetevők (funkció, anyag, méret, technika, forma, díszítés) összefüggései, 

- a népművészet motívumrendszere, a tárgyakkal kifejezett jelentéstartalom, 

- vessző-, sás-, gyékény-, szalma-, csuhé- és famunkák a magyar népi 

kultúrában, 

- a parasztfaragás és pásztorfaragás sajátos tárgyai, a tárgyak motívumkincse, 

- a fazekasság tárgytípusai, hagyománytárgyai, a magyar lakta területek fazekas 

központjai, 

- bőr- és szűcsmunkák, mézesbábosság, tojásfestés, 

- szőttesek, népi hímzések, kékfestés, 

- a népviselet fogalma, a viselet elemei, a viselet jelentéstartalma, 

- a népi kultúra táji tagolódása, 

- a Dunántúl, Alföld, Felföld és Erdély legfontosabb tájegységeinek 

népművészete, 

- a népművészet továbbélése, hagyományápolás. 

A szóbeli vizsgafeladatokat az intézmény úgy határozza meg, hogy a feleletekből 

mérhető legyen, hogy a tanuló milyen szinten: 

- ismeri népművészet mibenlétét, motívumrendszerét, korszakait, ágait és 

alkotásait, 

- ismeri a fa, bőr, textil és népi kerámia jellemzőit, 

- ismeri a magyar nyelvterület legfontosabb tájegységeinek népművészetét, 

- tud eligazodni a tárgy- és környezetkultúra világában, 

- tudja elemezni a megismert tárgyakat, 

- tud összehasonlító elemzéseket végezni, 

- tudja rendszerezni a népi kultúráról megszerzett ismereteit, 

- tudja kifejezni művészeti és esztétikai élményeit. 

3. A vizsga értékelése 

3.1. A népművészet írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- megfigyelő, értelmező készség, 

- összehasonlító, összegző készség, 
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- feladatmegoldó készség, 

- tárgyismeret, 

- fogalomismeret, 

- tárgyelemző készség. 

3.2. A népművészet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 

- a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 

- kommunikációs készség.5.4. SZÍNMŰVÉSZETI-BÁBMŰVÉSZETI ÁG 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA 

KÖVETELMÉNYEI 

1. 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. 

2. A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának 

módja 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait - valamennyi 

vizsgatantárgy tekintetében - az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 

programja figyelembevételével 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 

alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, amennyiben az 

nem felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja. 

Azoknál a vizsgatantárgyaknál, amelyeknél a vizsga tartalmában csoportos gyakorlatsor 

szerepel, ott a szaktanár a megadott gyakorlatok köréből kiválasztott három különböző 

gyakorlatsort állít össze, amelyből a vizsgán a vizsgabizottság által kijelölt egy 

gyakorlatsort kell elvégezniük a tanulóknak csoportos formában, a szaktanár irányításával. 

Vizsgatantárgyak a színjáték tanszakon 

A művészeti alapvizsga tantárgyai: 

- drámajáték, 

- beszédgyakorlatok vagy mozgásgyakorlatok. 

A művészeti záróvizsga tantárgyai: 

- színjáték, 
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- egy választott tantárgy az alábbiak közül 

= beszédgyakorlatok, 

= mozgásgyakorlatok, 

= vers- és prózamondás, 

= tánc- és mozgásszínházi tréning, 

= kreatív zenei, gyakorlat, 

= színházismeret, 

= beszédtechnika. 

Vizsgatantárgyak a bábjáték tanszakon 

A művészeti alapvizsga tantárgyai: 

- bábjáték, 

- bábkészítés vagy beszéd és ének. 

A művészeti záróvizsga tantárgyai: 

- bábjáték, 

- egy választott tantárgy az alábbiak közül 

= bábmozgatás, 

= vers- és prózamondás, 

= bábszínházismeret, 

= beszédtechnika, 

= pantomim, 

= kreatív zenei gyakorlat, 

= bábszínészet, 

= báb- és díszlettervezés, 

= színpadtechnika (szcenika). 

Színjáték és bábjáték tanszakon a fent megjelölt választható tantárgyak közül 

vizsgatantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagógiai 

programja szerint biztosít, valamint amely esetében a tanuló a tantárgy tanításának utolsó 

évfolyamán az előírt tantárgyi követelményeknek eleget tett. 

3. A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti 

alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti 

tanulmányi versenyen - egyéni versenyzőként - a versenyfelhívásban meghatározott 

helyezést, teljesítményt, szintet eléri. 
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Ha a tanuló már rendelkezik a színművészeti és bábművészeti ág valamelyik tanszakán 

vers- és prózamondás, kreatív zenei gyakorlat vagy beszédtechnika tantárgyakból 

megszerzett művészeti záróvizsga-bizonyítvánnyal, akkor az adott tantárgyakból a vizsga 

alól felmentés adható. 

4. 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, egyes vizsgatárgyból első alkalommal tett művészeti 

alapvizsga, illetve záróvizsga. 

Színjáték tanszakon beszédgyakorlatok, valamint mozgásgyakorlatok tantárgyból 

előrehozott záróvizsga, bábjáték tanszakon beszéd és ének tantárgyból előrehozott 

alapvizsga szervezhető. 

5. A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsgatantárgyanként 

külön-külön osztályzattal kell minősíteni. 

A színházismeret és bábszínházismeret vizsgatantárgyak osztályzatát az előzetesen 

elkészített írásbeli feladat és a a szóbeli vizsgarész osztályzatának számtani közepe adja. 

Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a vizsgatantárgy végső osztályzatának 

meghatározásában a szóbeli vizsgarész osztályzata a döntő. 

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, 

úgy annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán 

figyelembe kell venni. 

A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból 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 vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve 

vizsgatantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a 

vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem 

teljesítette. 
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SZÍNJÁTÉK TANSZAK 

A DRÁMAJÁTÉK MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Drámajáték 

- improvizáció 2-3 perc 

- színpadi produkció 

jelenet 3-5 perc 

vagy 

előadás 15-25 perc 

2. A vizsga tartalma 

A drámajáték gyakorlati vizsga két részből tevődik össze. 

Improvizáció 

- Az improvizáció megadott instrukciók (pl. a jelenet témája, figurái, tárgyai, helyszíne, 

időpontja) alapján rögtönzött szöveges vagy szöveg nélküli kétfős jelenet lehet. 

- A szaktanárnak a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, legalább tíz tételből álló 

tételsort kell összeállítania. A tételsor tartalmazhat szöveg nélküli vagy szöveges 

feladatokat. Az egyes tételeknek tartalmaznia kell a jelenet eljátszásához szükséges 

instrukciókat. 

- A vizsgán a tanulók szabadon vagy a szaktanár irányításával párokat alkotnak, és 

közösen húznak a feladatokat tartalmazó tételek közül. 

- A felkészülési idő 5 perc. 

Színpadi produkció 

- A produkció szabadon választott drámai vagy dramatizált mű, illetve rögzített 

improvizáció alapján készített prózai színházi produkció (2-3 fős jelenet/csoportos 

előadás) vagy szerkesztett játék lehet. 

- A tanuló a csoportban, közös akciókban, együttes játékban közreműködve, illetve 

egyéni színpadi feladatok megoldásával egyaránt számot adhat a tanulmányai során 

megszerzett képességeiről, jártasságáról. 

 

3. A vizsga értékelése 

A drámajáték gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai 

Improvizáció: 

- az instrukciók megértése, követése, 

- együttműködés (közös jelenetépítés, társak ötleteinek elfogadása, cselekménybe 

illesztése), 

- színpadi jelenlét, 

- figyelem, koncentráció (játékban maradás képessége, egyértelmű szerepbe lépés, 

szituációban maradás, egyértelmű kilépés a szerepből), 

- sűrítés képessége, 
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- a jelenet szerkezete, íve (a jelenet nyitása, zárása, jelenetépítés), 

- a színjáték intenzitása, 

- színjátszói kifejezőeszközök, 

- karakterábrázolás (a karakter tipikus jegyeinek kiemelése, karakter tartása). 

 

Színpadi produkció: 

- a színpadi helyzetek megértése, az önálló játékok közös játékba illesztése, 

- együttműködés (a partner impulzusainak elfogadása, erős impulzusok a partner felé, 

közös cselekményvezetés, társakkal összehangolt váltások, közös játékstílus 

kialakítása, tartása), 

- figyelem, koncentráció, 

- színpadi jelenlét, 

- ritmusérzék (a jelenet tempójának közös kialakítása, együttes tempóváltás), 

- a színjáték intenzitása, 

- színjátszói kifejezőeszközök, 

- karakterépítés (a karakter tartása, tipikus jegyeinek kiemelése), 

- atmoszférateremtés 

 

BESZÉDGYAKORLATOK  MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Beszédgyakorlatok 

- csoportos gyakorlatsor 10-20 perc 

- egyéni hangsúly- és hanglejtés-gyakorlat 2-3 perc 

2. A vizsga tartalma 

 A beszédgyakorlatok vizsga két részből tevődik össze. 

Csoportos gyakorlatsor 

Légző-, hang-, artikulációs, ritmus- és tempógyakorlatok (játékok) köréből a szaktanár 

által kiválasztott és összeállított gyakorlatsor. 

Egyéni hangsúly- és hanglejtés-gyakorlatok 

A szó- és mondathangsúly, a hanglejtés, valamint a hangsúly- és hanglejtés-variációk 

köréből a szaktanár által kiválasztott és összeállított gyakorlatok. 

A szaktanárnak 10 tételből álló tételsort kell összeállítania egyénileg elvégezhető 

feladatokból. 

3. A vizsga értékelése 

A beszédgyakorlatok vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a gyakorlatok, illetve játékok ismerete, 

- a gyakorlatok végrehajtásának pontossága, 

- koncentráció, 

- együttműködés. 

 

A vizsgabizottság nem értékelheti a beszédállapotot. 
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A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

 

1. A vizsga részei 

A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Beszédgyakorlatok 

- csoportos gyakorlatsor 10-20 perc 

- egyéni hangsúly- és hanglejtés-gyakorlat 3 perc 

 

2. A vizsga tartalma 

A beszédgyakorlatok vizsga két részből tevődik össze. 

Csoportos gyakorlatsor 

Légző-, hang-, artikulációs, ritmus- és tempógyakorlatok (játékok) köréből a szaktanár 

által kiválasztott és összeállított gyakorlatsor. 

Egyéni hangsúly- és hanglejtés-gyakorlat 

Ismeretlen prózai szöveg (részlet) felolvasása a hangsúly és hanglejtés szabályainak 

alkalmazásával. 

A felolvasásra szánt szöveget a szaktanár jelöli ki. 

3. A vizsga értékelése 

A beszédgyakorlatok vizsga értékelésének általános szempontjai 

Csoportos gyakorlatsor: 

- gyakorlatok, illetve játékok ismerete, 

- a gyakorlatok végrehajtásának pontossága, 

- koncentráció, 

- együttműködés. 

 

A vizsgabizottság nem értékelheti a beszédállapotot. 

 

Egyéni hangsúly- és hanglejtés-gyakorlat (blattolás): 

- a szöveg tagolása, 

- a hangsúlyszabályok alkalmazása, 

- a hanglejtésszabályok alkalmazása, 

- a lényeg kiemelése, 

- érdekesség. 
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A MOZGÁSGYAKORLATOK MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama Mozgásgyakorlatok 10-20 perc 

 

2. A vizsga tartalma 

Csoportos gyakorlatsor 

Bemelegítő, térformáló, térérzékelő, dinamikai, egyensúly- és vezetéses, bizalom-, 

 ugrás-, esés- és talajgyakorlatok (játékok) köréből a szaktanár által kiválasztott és 

 összeállított gyakorlatsor. 

 

3. A vizsga értékelése 

A mozgásgyakorlatok vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a gyakorlatok, illetve játékok ismerete, 

- a gyakorlatok végrehajtásának pontossága (koncentráció, térhasználat, 

mozgásritmus, 

  mozgáskoordináció, együttműködés). 

 

MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama Mozgásgyakorlatok 10-20 perc 

 

2. A vizsga tartalma 

Csoportos gyakorlatsor 

Lépés járás-, futás-, ugrás- esés-, talaj-, emelés- és támaszgyakorlatok, dinamikai  

gyakorlatok (játékok) köréből a szaktanár által kiválasztott és összeállított gyakorlatsor. 

 

3. A vizsga értékelése 

A mozgásgyakorlatok vizsga értékelésének általános szempontjai 

- a gyakorlatok, illetve játékok ismerete, 

- a gyakorlatok végrehajtásának pontossága (koncentráció, térhasználat, 

mozgásritmus, 

  mozgáskoordináció, együttműködés). 

 SZÍNJÁTÉK MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Színjáték 

- improvizáció 3-5 perc 

- színpadi produkció 

jelenet 5-7 perc 

vagy 

előadás 15-40 perc 
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2. A vizsga tartalma 

A színjáték gyakorlati vizsga két részből tevődik össze. 

Improvizáció 

- Az improvizáció megadott instrukciók (pl. a jelenet témája, figurái, tárgyai, helyszíne, 

időpontja) alapján rögtönzött szöveges és szöveg nélküli kétfős jelenet lehet. 

- A szaktanárnak - a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő - legalább tíz kétfős 

improvizációs feladatból álló tételsort kell összeállítania. A tételsornak szöveggel és 

szöveg nélkül elvégzendő feladatokat egyaránt kell tartalmaznia. Az egyes tételekben 

meg kell adni a jelenet eljátszásához szükséges instrukciókat. 

- A vizsgán a tanulók szabadon vagy a szaktanár irányításával párokat alkotnak, és 

közösen húznak a feladatokat tartalmazó tételek közül. 

- Az etűd bemutatása után a vizsgabizottság instrukciók alapján variációk bemutatását 

kéri. 

- A felkészülési idő 5 perc. 

Színpadi produkció 

- A produkció szabadon választott drámai vagy dramatizált mű, illetve rögzített 

improvizáció alapján készített prózai színházi produkció (2-3 fős jelenet/csoportos 

előadás) vagy szerkesztett játék lehet. 

- A produkcióban a tanulónak egyéni feladatok, önálló akciók végrehajtásával kell 

közreműködnie. 

3. A vizsga értékelése 

A színjáték gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai 

Improvizáció: 

- Az instrukciók megértése, követése, 

- a színpadi megjelenítés alapvető szabályainak alkalmazása (érthetőség, láthatóság), 

- együttműködés (közös jelenetépítés, társak ötleteinek elfogadása, cselekménybe 

illesztése, rugalmasság - reakció váratlan történésekre), 

- stílusérzék (közös játékstílus kialakítása, a választott stílus megtartása, illetve együttes 

stílusváltás, vagy a játékstílusok tudatos ütköztetése a kifejezés érdekében, az egyes 

elemek - gesztus, beszédmód, nyelv, mozgás - egysége), 

- figyelem, koncentráció, 

- karakterábrázolás (a karakter tartása, a karakter tipikus jegyeinek kiemelése, a 

karakterépítés eszköztárának gazdagsága), 

- a színjáték hitele (az ábrázolás mélysége, igazságtartalma, személyessége, a figurák 

közti viszonyok, viszonyváltozás érzékletes ábrázolása), 

- az improvizáció „dramaturgiája” (a jelenet indítása, jelenet zárása, cselekményépítés, 

sűrítés képessége, feszültségteremtés, fordulatok), 

- atmoszférateremtés, 

- színjátszói kifejezőeszközök, intenzitás, 

- fantázia ötletesség, humor. 

 

Színpadi produkció (előadás, jelenet): 

- koncentráció, figyelem, 

- együttműködés (a jelenet tempójának közös kialakítása, a partner impulzusainak 

elfogadása, erős impulzusok küldése a partner felé, közös cselekményvezetés, 

társakkal összehangolt váltások, közös játékstílus kialakítása, tartása), 
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- hiteles játékmód (nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök hiteles alkalmazása, 

személyessége, életélmények, tapasztalatok játékká formálása, a figurák közti 

viszonyok, viszonyváltozás érzékletes ábrázolása), 

- a játék intenzitása, 

- karakterábrázolás (a karakter tartása, a karakter tipikus jegyeinek kiemelése, a 

karakterépítés eszköztárának gazdagsága, a karakterábrázolás elmélyítése, személyessé 

tétele), 

- stílusérzék (alkalmazkodás a produkció játékstílusához, közös stílushoz illeszkedő 

színjátékos kifejezőeszközök), 

- ritmusérzék (a játék tempójának érzékelése, tartása, pontos, társakhoz igazodó 

tempóváltás), 

- feszültségteremtés, 

- atmoszférateremtés. 

 

A TÁNC- ÉS MOZGÁSSZÍNHÁZI TRÉNING MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA  

KÖVETELMÉNYEI 

 

1. A vizsga részei 

A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Tánc- és mozgásszínházi tréning 

- etűd 5-7 perc 

vagy 

- előadás 15-25 perc 

2. A vizsga tartalma 

Tánc- és mozgásszínházi produkció 

- A produkció választott irodalmi mű vagy zenemű mozgásszínházi adaptációjával, 

illetve rögzített improvizációval készített két-három fős mozgásetűd vagy csoportos 

előadás lehet. 

- A produkcióban a tanulónak egyéni feladatok, önálló akciók végrehajtásával kell 

szereplőként közreműködnie oly módon, hogy a tanulmányai során megszerzett 

képességeiről, jártasságáról számot tudjon adni. 

3. A vizsga értékelése 

A tánc- és mozgásszínházi tréning gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- mozgástechnika, 

- karakterábrázolás, hangulatteremtés, 

- hitelesség (jelenlét), 

- koncentráció, együttműködés. 
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SZÍNHÁZISMERET MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A művészeti záróvizsga előzetesen elkészített írásbeli feladatból és szóbeli vizsgarészből 

áll. 

A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama Színházismeret 10 perc 

 

2. A vizsga tartalma 

Előadáselemző esszé 

- A tanulónak a szaktanárral egyeztetett lista alapján választott előadásról 

előadáselemző esszét kell készítenie. Az előadás hivatásos társulat, színházi 

műhely vagy diák- illetve gyermekszínjátszó csoport választott előadása lehet. Az 

esszét a szóbeli vizsgarész megkezdése előtt legalább 15 nappal be kell nyújtania a 

vizsgát szervező intézménynek. 

- A tanuló csak akkor bocsátható szóbeli vizsgára, ha előadáselemző dolgozata 

megfelelt.  

A színházismeret szóbeli vizsga tartalma 

A tanuló a szaktanár által összeállított legalább tíz tételből álló tételsorból húz a vizsgán.  

A tételek tartalma az alábbiakra épül: 

- a színházi előadások összetevői, kapcsolatuk és szerepük az előadásban, az 

összetevők jelentéshordozó szerepe, 

- színpadtípusok, 

- színházi stílusok, műfajok, 

- a színházi előadások létrejöttének folyamata, 

- fontosabb színházi mesterségek, 

- a színházi előadások különböző közreműködőinek szerepe az előadás létrejöttének 

folyamatában. 

3. A vizsga értékelése 

Az előadáselemző esszé értékelésének általános szempontjai: 

- a feladat megértése, 

- az ismeretek gazdagsága, 

- a téma kidolgozottsága, 

- megszerkesztettség, nyelvhelyesség. 

A színházismeret szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a kérdés megértése, 

- az ismeretek gazdagsága, 

- a téma kifejtettsége, 

- a kifejezés pontossága, érthetősége. 
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A BÁBJÁTÉK MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

              Bábjáték - egyéni 3-5 perc vagy - páros 5-10 perc vagy- csoportos 10-20 

perc 

 

2. A vizsga tartalma 

Bábszínpadi produkció 

A produkció drámai, dramatizált vagy szerkesztett mű alapján, illetve zenei vagy 

képzőművészeti alkotás bábszínpadi adaptációjával vagy rögzített improvizációval 

készített jelenet vagy előadás lehet. A tanuló produkciójában szabadon választott 

bábtechnikát alkalmazhat. 

 

3. A vizsga értékelése 

A bábjáték gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- bábmozgatás, 

- nyelvi kifejezőeszközök használata, 

- az animációval történő kifejezés ereje, hitelessége, 

- a bábmozgatás, a díszletek, kellékek használata és használatuk összhangja, 

- együttműködés (páros vagy csoportos produkció esetén), koncentráció. 

 

 

MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

 

1. A vizsga részei 

A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Bábjáték - egyéni 5-10 perc vagy - páros 10-20 perc vagy- csoportos formában 15-30 

perc 

 

2. A vizsga tartalma 

Bábszínpadi produkció 

A produkció drámai, dramatizált vagy szerkesztett mű alapján, illetve zenei vagy 

képzőművészeti alkotás bábszínpadi adaptációjával vagy rögzített improvizációval 

készített jelenet vagy előadás lehet. A tanulónak produkciójában legalább két különböző 

választott bábtechnikát kell alkalmaznia. 

 

3. A vizsga értékelése 

A bábjáték gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- bábmozgatás, 

- nyelvi kifejezőeszközök használata, 

- az animációval történő kifejezés ereje, hitelessége, 

- a bábmozgatás, a díszletek, kellékek használata és használatuk összhangja, 

- más művészeti ágban szerzett ismeretek alkalmazása, 

- együttműködés (páros vagy csoportos produkció esetén), koncentráció. 
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A BÁBMOZGATÁS MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A bábmozgatás gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Bábmozgatás 

- mozdulatsor kesztyűsbábokkal és marionett technikával 3-6 perc 

- rögtönzött tárgyanimáció 2-3 perc 

 

2. A vizsga tartalma 

A bábmozgatás gyakorlati vizsga két részből tevődik össze. 

Mozdulatsor kesztyűsbábokkal és marionett technikával 

A tanulónak két mozdulatsort kell bemutatnia technikánként 2-3 perc időtartamban 

- kétkezes játékkal, kesztyűsbábokkal, két-három karakter szerepeltetésével, kellék- 

és díszlethasználattal, 

- bonyolultabb marionett technikával (legalább 6 ponton irányított bábbal), 

díszlethasználattal. 

A mozdulatsort a tanulónak a kötelező mozgáselemek felhasználásával kell a vizsgát 

megelőzően megterveznie és begyakorolnia. 

Kötelező mozgáselemek: járás, hajlás, leülés, lefekvés, felülés, felállás, térdelés, 

bukfenc, mászás, ugrás. 

Rögtönzött tárgyanimáció 

A tanuló egy vagy több szabadon választott tárgy animálásával etűdöt készít és mutat be. 

A vizsga helyszínén biztosítani kell a tanulók létszámának megfelelő, de legalább tizenöt 

darab környezetünkben található használati tárgyal (pl. cipó, üvegek, konyhai eszközök). 

A felkészülési idő 10 perc. 

A vizsgán a tanuló a bábmozgatás valamennyi feladatát bemutathatja szöveggel vagy 

szöveg nélkül, illetve zene vagy hangeffektusok beépítésével. Szükség szerint igénybe 

vehet segítőt (pl. kellékhasználatához, zenei, illetve hangtechnikai eszközök, 

hangeffektusok alkalmazásához). Az „untermann” személyéről a tanulónak kell 

gondoskodnia. 

 

3. A vizsga értékelése 

A bábmozgatás gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai 

- karakterek, állapotok, érzelmek megformálása a báb kifejező mozgatásával, 

- a mozdulatok kivitelezésnek pontossága, 

- a mozgássor folyamatossága, 

- a gesztusok kifejezőereje, 

- kontaktus a bábok között, a két kéz összehangolt játéka (kétkezes játéknál), 

- a tekintet tudatos irányítása, 

- a kézmozgás általi közvetett vagy közvetlen kifejezőkészség, 

- játékos és kellékes együttműködése, a mozgató kéz és a kellék együttes mozgása, 

- a zene vagy hanghatások és a mozgás összhangja, 

- a bábok nézőkkel való kommunikációja. 

A rögtönzött tárgyanimációnál az előbbieken túl: 

- absztraháló képesség, 
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- kreativitás, 

- fantázia. 

 

A BÁBKÉSZÍTÉS MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama Bábkészítés 60 perc 

2. A vizsga tartalma 

Botosbáb készítése és használata 

- A vizsgán a tanulónak típusfigurát (pl. király, bohóc, tündér, boszorkány) kell 

megalkotnia, rögtönzött módon megvalósítva. 

- Az elkészített bábot a tanuló a játéktérbe helyezve, a báb karakterének 

megfelelően egyszerű, három elemből álló mozgássor (pl. járás, forgás, dőlés) 

bemutatásával megmozgatja, láthatóvá téve használhatóságát és vizuális 

jellemzőit. 

- A bábkészítéshez szükséges anyagokat és eszközöket a szaktanár által összeállított 

lista alapján a vizsgaszervező intézménynek kell biztosítania. 

3. A vizsga értékelése 

A bábkészítés gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai. 

- karakterábrázolás (színek, formák, arányok, eredetiség, anyagválasztás), 

- műfaji sajátosságok figyelembevétele, 

- arcelemek megjelenése esetén azok kifejező elhelyezése, 

- lényegkiemelés, tárgyalkotó képesség, 

- ötletesség, stilizáltság, 

- anyag- és eszközismeret, 

- használhatóság, 

- manuális és konstruáló képesség, 

- bábjátszói alapismeretek, 

- művészi hatás. 
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A BESZÉD ÉS ÉNEK MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Beszéd és ének 

- beszéd 8-10 perc 

- ének 8-10 perc 

2. A vizsga tartalma 

A beszéd és ének gyakorlati vizsga két részből tevődik össze. 

Beszéd: csoportos gyakorlatsor 

Légző-, hang-, artikulációs, ritmus- és tempó-, hangsúly- és hanglejtésgyakorlatok 

(játékok) köréből a szaktanár által kiválasztott és összeállított gyakorlatsor. 

Ének: csoportos gyakorlatsor vagy zenés dramatikus játék 

- A csoportos gyakorlatsor mozgás és zene vagy ének összehangolására irányuló, 

valamint ritmus- és dallamimprovizációs gyakorlatok köréből a szaktanár által 

kiválasztott és összeállított gyakorlatsor. 

- A zenés dramatikusjáték alapját képezik a táncos vagy dramatikus játékok a 

magyar népi szokásanyagból vagy más népek hangszerkíséretes, illetve a capella 

játékaiból. Követelmény, hogy a csoport tagjai szólóban és együttesen énekelve is 

megmutatkozzanak a produkcióban. Tartózkodni kell a könnyű műfajú darabok 

adaptálásától és a play-back technikától. 

3. A vizsga értékelése 

A beszéd és ének gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai 

Beszéd: 

- a gyakorlatok, illetve játékok ismerete, 

- a gyakorlatok végrehajtásának pontossága, 

- koncentráció, 

- együttműködés. 

A vizsgabizottság nem értékelheti a beszédállapotot. 

 

Ének: 

- tiszta intonáció, 

- stílushű előadásmód, 

- a mozgás és az ének összehangolása, 

- ritmus- és dallaminvenció, 

- együttműködés. 
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A BÁBSZÍNHÁZISMERET MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A művészeti záróvizsga előzetesen elkészített írásbeli feladatból és szóbeli vizsgarészből 

áll. 

A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 

     Bábszínházismeret 10 perc 

2. A vizsga tartalma 

Előadáselemzés 

- A tanulónak a szaktanárral egyeztetett lista alapján választott előadásról 

előadáselemző esszét kell készítenie. Az előadás hivatásos társulat, színházi 

műhely vagy diák-, illetve gyermekszínjátszó csoport választott bábszínházi 

előadása lehet. Az esszét a szóbeli vizsgarész megkezdése előtt legalább 15 nappal 

be kell nyújtani a vizsgát szervező intézménynek. 

- A tanuló csak akkor bocsátható szóbeli vizsgára, ha előadáselemző dolgozata 

megfelelt. 

A bábszínházismeret szóbeli vizsga tartalma 

A tanuló a szaktanár által összeállított legalább tíz tételből álló tételsorból húz a vizsgán. 

A tételek tartalma az alábbiakra épül: 

- a bábszínházi előadás összetevői, kapcsolatuk és szerepük az előadásban, az 

összetevők jelentéshordozó szerepe, 

- bábtechnikák, színpadtípusok, 

- a bábszínházi stílusok, műfajok, 

- a bábszínházi előadás létrejöttének folyamata, 

- fontosabb bábszínházi mesterségek, 

- a bábszínházi előadás különböző közreműködőinek szerepe az előadás 

létrejöttének folyamatában. 

3. A vizsga értékelése 

Az előadáselemző esszé értékelésének általános szempontjai: 

- a feladat megértése, 

- az ismeretek gazdagsága, 

- a téma kidolgozottsága, 

- megszerkesztettség, nyelvhelyesség. 

A bábszínházismeret szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a kérdés megértése, 

- az ismeretek gazdagsága, 

- a téma kifejtettsége, 

- a kifejezés pontossága, érthetősége. 
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A PANTOMIM MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

   Pantomim 5-10 perc 

2. A vizsga tartalma 

A pantomim gyakorlati vizsga két részből tevődik össze. 

Technikai etűd 

A technikai etűd szabadon választott pantomimtechnikai elemek felhasználásával, 

kombinációjával összeállított és begyakorolt mozgássor lehet 3-5 perc terjedelemben. 

Drámai etűd 

A drámai etűd önálló témaválasztás mellett a sűrítés, absztrahálás szempontjainak 

figyelembevételével előzetesen elkésztett pantomimjáték lehet 3-5 perc terjedelemben. 

 

3. A vizsga értékelése 

A pantomim gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai 

 

Technikai etűd: 

- az etűd szerkezete, íve, 

- a választott technikai elemek nehézségi foka, 

- technikai kivitelezés, 

- a tónus és az egyensúly minősége. 

 

Drámai etűd: 

- az etűd szerkezete, íve, 

- absztrahálás, 

- sűrítés, 

- a technikai elemek kivitelezése, 

- karakterábrázolás, 

- az előadó színpadi jelenléte. 

 

A BÁBSZÍNÉSZET MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

 

1. A vizsga részei 

A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

 Bábszínészet 5-10 perc 

2. A vizsga tartalma 

Bábszínpadi produkció 
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- A produkció drámai, dramatizált vagy szerkesztett mű alapján, illetve zenei vagy 

képzőművészeti alkotás bábszínpadi adaptációjával vagy rögzített improvizációval 

készített jelenet vagy előadás lehet. A tanulónak egyéni szöveges jelenet(ek)et 

vagy előadást kell bemutatnia választott bábtechnika alkalmazásával, kellék- és 

díszlethasználattal. 

- A vizsgán a tanuló szükség szerint igénybe vehet segítőt (pl. kellékhasználatához, 

zenei, illetve hangeffektusok, hangtechnikai eszközök alkalmazásához). Az 

„untermann” személyéről a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

3. A vizsga értékelése 

A bábszínészet gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a figura hiteles megteremtése a báb közvetítésével, 

- a beszéd és a mozgatás összhangja, hanggal és mozgatással való ábrázolás ereje, 

- nyelvi kifejezőeszközök használata, 

- a bábmozgatás kifejezőereje, pontossága, a mozdulatsorok folyamatossága, 

- kapcsolatteremtés a közönséggel, 

- kettős színészi feladat ellátásánál a bábu és az animátor viszonya, 

- koncentráció, 

- térhasználat. 

 

 

A BÁB- ÉS DÍSZLETTERVEZÉS MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA  

 

KÖVETELMÉNYEI 

 

1. A vizsga részei 

A művészeti záróvizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészből áll. 

1.1. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama Báb- és díszlettervezés 

 

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama Báb- és díszlettervezés 10 perc 

2. A vizsga tartalma 

2.1. A báb- és díszlettervezés gyakorlati vizsga tartalma 

A gyakorlati vizsga két részből tevődik össze. 

Megadott jelenet 

- díszleteinek elkészítése makett formájában a játéktér jelzésével, 

- egy bábfigurájának elkészítése színtervvel és szakrajzzal. 

A tanulónak önállóan kell elkészítenie a szaktanár által megadott jelenethez a 

vizsgamunkát, amelyet a szóbeli vizsgarész előtt 15 nappal be kell nyújtania a vizsgát 

szervező intézménynek. 

A tanuló akkor bocsátható szóbeli vizsgára, ha a gyakorlati vizsgamunkája megfelelt. 

2.2. A báb- és díszlettervezés szóbeli vizsga tartalma 

A vizsga tartalma a tanuló gyakorlati vizsgamunkájához kapcsolódva: 

- a tervezés és készítés szempontjai, 

- a megvalósítás eljárásai, 

- díszletmegoldások, 

- a paravánok és a bábtechnikák összefüggései, 
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- a színpad részei. 

A tanuló a vizsgán a kérdező tanár által a vizsgamunkával kapcsolatban feltett 

kérdésekre válaszol. 

3. A vizsga értékelése 

3.1. A báb- és díszlettervezés gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- az alapanyag és a megjelenítés összhangja (technika, stílus stb.) 

- a makett, a báb, a színterv és a szakrajz kivitelezésének igényessége, pontossága, 

- a báb/díszlet képzőművészeti megjelenítése, karaktere, stilizáltsága, 

mozgathatósága, 

- formaalkotó, kifejező, konstruáló, karaktermegjelenítő képesség, 

- a méretek és arányok egymáshoz való viszonya, 

- a darab témája és a díszlet kapcsolata, 

- saját elképzelések kifejezése a vizualitás nyelvén. 

3.2. A báb- és díszlettervezés szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a kérdés megértése, 

- tájékozottság 

= a bábtechnikákban, 

= a színpadok, paravánok típusaiban, 

= a tartalom és a bábtechnikák összefüggéseiben, 

= a tartalom és a bábszínpadi látványelemek összefüggéseiben, 

- a fontosabb szakkifejezések alkalmazásának helyessége. 

 

A SZÍNPADTECHNIKA (SZCENIKA) MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA  

KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A művészeti záróvizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészből áll. 

1.1. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama Színpadtechnika (szcenika) 

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama Színpadtechnika (szcenika) 10 perc 

2. A vizsga tartalma 

2.1. A színpadtechnika (szcenika) gyakorlati vizsga tartalma 

A gyakorlati vizsga két részből tevődik össze. 

Megadott díszlettervhez 

- elölnézeti és alaprajz készítése méretarányosan, 

- bábtervhez szerkezeti rajz, kivitelezési terv készítése. 

A tanulónak önállóan kell elkészítenie a szaktanár által megadott díszlettervhez, a 

vizsgamunkát, amelyet a szóbeli vizsga előtt 15 nappal be kell nyújtania a vizsgát 

szervező intézménynek. 

2.2. A színpadtechnika (szcenika) szóbeli vizsga tartalma 

A vizsga tartalma a tanuló gyakorlati vizsgamunkájához kapcsolódva: 

- a bábszínházi megjelenítés sajátosságai, 
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- a bábszínházi stílusok, 

- a különböző bábfajták mechanikai tulajdonságai, 

- a fontosabb szakkifejezések ismerete, 

- a színpadi/műhelymunka során alkalmazott anyagok, eljárások, eszközök, 

berendezések ismerete, színpadtechnikai tudnivalók, 

- tűzbiztonsági feltételek és balesetvédelem. 

A tanuló a vizsgán a kérdező tanár által a vizsgamunkával kapcsolatban feltett 

kérdésekre válaszol. 

3. A vizsga értékelése 

3.1. A színpadtechnika (szcenika) gyakorlati vizsga értékelésének szempontjai. 

- a rajzok és a kivitelezési terv megfelelése a megadott terveknek, 

- a kivitelezés igényessége, pontossága. 

3.2. A színpadtechnika (szcenika) szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a kérdés megértése, 

- tájékozottság 

= a bábszínházi stílusokban, 

= a színpadok, paravánok fajtáiban, 

= a színpadtechnikában, 

= a különböző bábfajták mechanikájában, 

= a tűz- és balesetvédelemben, 

= a színpadi/műhelymunka során alkalmazott anyagok, eljárások, eszközök, 

berendezések terén, 

- a fontosabb szakkifejezések alkalmazásának helyessége. 

 

A VERS- ÉS PRÓZAMONDÁS MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Vers- és prózamondás 

- szerkesztetlen összeállítás 5-7 perc 

vagy 

- szerkesztett összeállítás 10 perc 

2. A vizsga tartalma 

A tanulónak az alábbi összeállítások egyikét alkalmazva kell elkészítenie és bemutatnia 

egyéni produkcióját. 

Szerkesztetlen összeállítás 

- A tanuló szabadon választott öt művel (vers, monológ, prózai mű részlet 

vegyesen) készül, a művek összeállításakor nem kell egységes szerkesztői elvet 

követnie. 

- A vizsgán a tanulónak a vizsgabizottság által választott produkció(ka)t kell 

előadnia. 
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Szerkesztett összeállítás 

- A tanulónak szabadon választott szerkesztési elvnek megfelelő önálló műsort kell 

összeállítania. Az összeállítás alapulhat a magyar és a világirodalom alkotásain, 

dokumentum- és más híranyagokon egyaránt, tartalmazhat zenét és 

mozgáskoreográfiát. Az anyagválogatást és a szerkesztést a tanulónak önállóan 

kell végeznie. 

- Zene-, illetve hangeffektusok, egyéb technikai eszközök alkalmazása esetén a 

vizsgán igénybe vehető segítő, akinek személyéről a tanulónak kell gondoskodnia. 

3. A vizsga értékelése 

A vers- és prózamondás gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai 

- előadásmód, 

- beszédtechnika, 

- anyagválogatás, szerkesztés (szerkesztett összeállítás esetén). 

 

A KREATÍV ZENEI GYAKORLAT MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA  

 

KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei  

A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Kreatív zenei gyakorlat 

- csoportos gyakorlatsor vagy zenés színpadi etűd 10-17 perc 

- szólóéneklés vagy dallam-improvizáció 3-7 perc 

2. A vizsga tartalma 

A kreatív zenei gyakorlat vizsga két részből tevődik össze. 

Csoportos gyakorlatsor vagy zenés színpadi etűd 

A csoportos gyakorlatsort a szaktanár állítja össze. Az összeállítás adjon lehetőséget a 

zenéhez kötődő színpadi képességek minél színesebb bemutatására: 

- a ritmus-, metrum-gyakorlatok során a láb, a kéz és a metrikus ének/beszéd 

egymástól való függetlenítése, 

- az akusztikus drámagyakorlatokban ritmus- és/vagy dallamhangszerek 

segítségével egy akciósor lekövetése, ellenpontozása, 

- egy többszólamú kórusmű szituációba illesztése. 

A zenés színpadi etűd tartalmazhat prózai, illetve mozgásszínházi elemeket, az 

összeállítás azonban hangsúlyosan zenei fogantatású legyen. 

Szólóéneklés vagy dallam-improvizáció 

Szólóéneklés: a tanuló tíz szabadon választott dal előadásával készül. A dalanyag 

kiválasztásánál ügyelni kell a műfaji sokrétűségre (elbeszélő, illetve lírai műfajú, nép-, 

illetve műdalok). A vizsgán a tanulónak a vizsgabizottság által választott dal(oka)t kell 

bemutatnia. Az előadásához igénybe vehető élő hangszeres kíséret, amelyről a tanulónak 

kell gondoskodnia. 

 

Dallam-improvizáció: dallam rögtönzése rövid verses és prózai műre (részletre). A 

tanulónak a szaktanár által összeállított - rövid, verses, illetve prózai részletekből álló - 

tételsorokból kell egyet-egyet választania. 
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3. A vizsga értékelése 

A kreatív zenei gyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai 

- gyakorlatsor esetén: az elemek ismerete, pontos végrehajtása; 

- etűd esetén: a kompozíció íve, megformálása, az együttműködés minősége; 

- hangszerhasználat esetén: pontosság, kreativitás, kooperáció; 

- éneklés esetén: tiszta intonáció, stílushű előadásmód, szövegérthetőség, prozódiai 

pontosság (dallamimprovizáció). 

 

A BESZÉDTECHNIKA MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Beszédtechnika 

- csoportos gyakorlatsor 10-20 perc 

- kommunikációs gyakorlatok 5-10 perc 

2. A vizsga tartalma 

A beszédtechnika gyakorlati vizsga két részből tevődik össze. 

Csoportos gyakorlatsor 

Légző-, hang-, ritmus- és tempó-, valamint artikulációs gyakorlatok köréből a szaktanár 

által kiválasztott és összeállított gyakorlatsor. 

Kommunikációs gyakorlatok egyéni, illetve párosformában  

A tanulónak legalább egy egyéni és egy páros feladatot kell elvégeznie. A gyakorlatokat 

a szaktanár állítja össze az alábbi gyakorlatok köréből. 

- szinkronizálási gyakorlatok ismert szövegekkel, a kifejezés valamennyi 

eszközének alkalmazásával; 

- helyzetgyakorlatok a testi és a lelki közérzet megszólaltatására, a technikai 

szövegek felhasználásával; 

- blattolás a kifejezés megismert és begyakorolt eszközeinek hatékony 

alkalmazásával. 

A szaktanár legalább tíz egyéni, valamint legalább tíz páros kommunikációs feladatból 

álló tételsort állít össze, amelyből a tanuló a feladatokat húzhatja. 

A páros feladatoknál a tanulók szabadon vagy a szaktanár irányításával párokat alkotnak, 

és közösen húznak a páros feladatokat tartalmazó tételek közül. 

3. A vizsga értékelése 

A beszédtechnika gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai 

Csoportos gyakorlatsor: 

- a gyakorlatok ismerete, 

- a gyakorlatok végrehajtásának pontossága, 

- koncentráció, 

- együttműködés. 

Kommunikációs gyakorlatok: 

- verbális és nem verbális közlemények hitelessége, 

- kapcsolatteremtés, együttműködés. 
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XI. Helyi tanterv          
 

B.   

2011. SZEPTEMBER 01-TŐL BEVEZETÉSRE KERÜLŐ 

A 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet alapján a 2011/2012. tanévben megkezdett 

képzésekre felmenő rendszerben kell alkalmazni. 
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1. Az alapfokú művészetoktatás célja és feladatrendszere 

 

1.1 Az alapfokú képző és iparművészeti oktatás 

 
Az alapfokú művészetoktatás célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a külvilág tudatos 

érzékeléséhez, tanulmányozásához, valamint a belső látás és a képzelet finomításához, 

tudatosításához. A tanulók belső világának gazdagítása teszi lehetővé, hogy egész 

személyiségük használni és hasznosítani tudja az összegyűjtött és egyre tudatosabban 

szelektált vizuális információkat. Az élményszerű tapasztalások és képzetek teremtik meg az 

önmeghatározások és önkifejezések egyre differenciáltabb formáit. 

Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt az 

esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság – alakítására, a 

látás kiművelésére és tudatosítására. A követelmény és tantervi program bővíti a képi 

műveltséget, a képi emlékezetet és képzeletet. A tervező, konstruáló, anyagformáló, 

eszközhasználó, tárgykészítő és környezetalakító tevékenységek gyakorlata finomítja a 

kézügyességet, technikai érzékenységet, valamint erős érzelmi–motivációs bázist teremt, 

mely fejleszti a gondolatok, érzések, elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel való 

megjelenítésének képességét is. 

  

A program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képző– és iparművészeti 

tevékenységek iránt érdeklődő tanulók szellemi és gyakorlati képességeinek fejlesztésére, 

biztosítja a különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését. A képzés 

nagymértékben elősegíti a tanulók személyiségfejlődését és biztosítja a tehetséggondozás 

lehetőségét. Figyelembe veszi az életkori sajátosságokat; a tanulók érdeklődésére, a 

kézműves hagyományokra, valamint a klasszikus és kortárs képző–és iparművészeti, 

médiaművészeti értékekre építve gyarapítja ismereteiket, s alakítja készségeiket. Az 

alapfokú és továbbképző évfolyamokon fejleszthetik vizuális műveltségüket, és különféle 

szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot. 

 

 

A vizuális művészeti oktatás megismerteti a tanulókkal az adott művészeti ág műfaji 

sajátosságait, a művészi kommunikáció megjelenítési módjait. A képzés célja az is, hogy a 

múlt értékeit megszerettesse és tovább éltesse, segítsen a hagyománytisztelet 

megteremtésében. 

 

 

A képző– és iparművészeti ág sajátosságai:  

– tevékenységközpontúság – a tanulók a vizuális tananyagtartalmakat, feladatokat 

gyakorlati, tapasztalati módon, különböző tevékenységek által, komplex témákba ágyazottan 

dolgozzák fel, amelyben a cselekvésből származó tapasztalat adja a tanulás alapját, 

– feladattudatosság – egy témával, témakörrel való hosszabb idejű elmélyült foglalkozás, 

mely elősegíti a tanulók türelmének, kitartásának fejlődését,  

– alkotói magatartás – amelyben fontos szerepet kap a nyitottság, az egyéni látásmód, a 

lényegkiemelés, a problémaérzékenység és problémamegoldás képessége, 

– komplexitás – amely átjárhatóságot biztosít a képző– és iparművészeti, a népművészeti és 

médiaművészeti területek között, illetve az egyéb művészeti ágak között, 
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– folyamatszerűség az egyes feladatok végig vitelében és a szervesen kapcsolódó, egymásra 

épülő feladatsorokban, projektekben, 

– kreatív cselekvőképesség, melynek fontos részterülete a kísérletező kedv, bátorság, 

lényeglátás, szituativitás, döntésképesség, nézőpontváltás, sorrendmódosítás, 

– interaktivitás és együttműködési készség, mely feltételezi a személyközi kapcsolatok 

aktivitását, a kooperációt és innovációt, 

– tanulók önkifejezési készségének kialakítása és mélyítése a személyre szabott feladatok, 

egyéni korrektúra megvalósulása révén,  

– szociális érzékenység és empátia, az én– tudatosság, önszabályozás és önállóság 

fejlesztése. 

 

 

1.2 Az alapfokú színművészet – bábművészet oktatás 

Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó színházi–bábszínházi nevelés – figyelembe 

véve a tanulók érdeklődését, életkori sajátosságait, előzetes színházi–dramatikus 

tapasztalatait – lehetőséget biztosít a színművészet–bábművészet iránt vonzódó tanulók 

képességeinek fejlesztésére; ismereteik gyarapítására, művészeti kifejező készségeik 

kialakítására és fejlesztésére, a művészeti szakterületen való jártasság megszerzésére és 

gyakorlására, illetve felkészít a művészeti alapvizsgára és záróvizsgára.  

 

A képzés lehetővé teszi mindkét területen  

– A tanulók számára önmaguk tudatos megfigyelését  

– Az önértékelést annak érdekében, hogy képessé váljanak saját eredményeik 

felismerésére és azok színházi (bábszínházi) munka során történő alkalmazására  

– Az önkifejezést, a közös alkotómunka örömteli együttlétének megtapasztalását  

– Az élet más területein elsajátított tanulói ismeretek, készségek, attitűdök színjátékban 

(bábjátékban) való alkalmazását  

– Drámával és színházzal (bábszínházzal) kapcsolatos tanulói aktív szókincs bővítését  

– Színházi (bábszínházi) előadások egyéni vagy csoportos készítését, illetve mások 

által bemutatott produkciók megtekintését, értelmezését  

 

A színművészet területén különösen  

– Változatos dramatikus tevékenységformákban való részvételt  

– Az alapvető dramatikus technikák és a színházi konvenciók megismerését 

alkalmazását differenciált feladatokban  

– A színházi–drámai formával való kísérletezést, a színpadi megjelenítés jellemzőinek 

megismerését  

– A színjáték kulturális hagyományainak megismerését  

– A színjátéknak mint művészi kommunikációs formának a megtapasztalását  

 

 

A bábművészet területén különösen  

– Változatos bábos tevékenységformákban való részvételt 

– Az alapvető bábszínpadi technikák megismerését, alkalmazását differenciált 

feladatokban  

– A bábjátékos technikákkal való kísérletezést, továbbá a bábszínházi megjelenítés 

jellemzőinek megismerését  

– A bábos és maszkos játékok kulturális tradícióinak megismerését  

– Bábjátéknak mint művészi kommunikációs formának a megtapasztalását  
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1.3 Az alapfokú zeneművészeti oktatás 

 

Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó zenei 

nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony tanulók 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.  

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, az önálló ismeretszerzés képességére, a hagyományos és az új típusú 

kultúraközvetítő eszközök alkalmazásával.  

A zeneoktatás a különböző zenei műfaj sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait 

ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának 

gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel. Kiemelten fejleszti a 

közösséggel való együttműködés képességét, az érzelmi és társas intelligenciát.  

 

 

1.4 Az alapfokú táncművészeti oktatás 

 

A néptánc közérthetősége révén felbecsülhetetlen mértékű segítséget jelent a kultúrák közti 

kapcsolatteremtésben és az egészséges emberi kapcsolatok kialakításában.  

Oktatása elősegíti néphagyományunk megismerését, tovább éltetését és újraalkotását, 

kulturális örökségünk megbecsülését.  

A kárpát–medencei tánchagyomány sokszínsége tükröződik vissza az alapfokú 

művészetoktatás tantervében.  

A tanórai keretek mellett fontos szerepet játszik a tánc színpadi megjelenítése is, amely 

egyrészt a művészi megtapasztalás élményét teszi lehetővé a tanulók számára, másrészt 

kulturális szerepvállalása révén a nagyközönség számára is hozzáférhetővé teszi táncos 

hagyományainkat.  

A néptánc oktatás célrendszerében jelentős szemléletmód-változás következett be, 

középpontba került a tanulók technikai felkészültségének megalapozása, amely során 

alkalmassá válnak a különböző táncok újraalkotására, szabad és kötött formákban történő 

megjelenítésére. Előtérbe került a helyi táncanyag, tánchagyomány tanításának 

elsődlegessége, amely végigkísérheti az egész oktatási folyamatot. Nagyobb szabadságot 

biztosít a pedagógus számára a képzés megtervezésében, ugyanakkor biztosítja az 

intézmények közötti átjárhatóságot. A spirális elrendezés elősegíti, hogy a különböző 

képességű tanulók a képzési szintek végére azonos módon rendelkezzenek az elvárt 

ismeretekkel, képességekkel, kompetenciákkal, megteremti az összevont osztályokban 

történő oktatás kereteit, lehetőségét.  

A néptánc oktatása során a kulturális értékek közvetítése nem elsősorban a képességek 

függvénye, hanem a képességek fejlesztésének lehetséges színtere. Lehetővé teszi mindenki 

számára – beleértve a kisebbségeket valamint a hátrányos helyzetű gyermekeket is – az 

önkifejezés és azonosulás esztétikai útjának elérését, segítve ezzel a személyes kreativitás 

kibontakozását és az egyéniség fejlődését  
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2. A TANSZAKOK ÓRASZÁMAI ÉS KÖVETELMÉNYEI 

 
2. 1. KÉPZŐ ÉS IPARMŰVÉSZETI KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 
 
 
TANSZAKOK 
 
Az alapfok 3. évfolyamáig:  
Képzőművészet tanszak  
 
Az alapfok 4. évfolyamtól az alapfok 10. évfolyamáig: 
Grafika és festészet tanszak 
Környezet- és kézműves kultúra tanszak 
Fém– és zománcműves tanszak 

Fotó és film tanszak 

Szobrászat és kerámia tanszak 

Textil– és bőrműves tanszak 
 
TANTÁRGYAK  
 
Főtárgy:  
Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyama) 
Vizuális alkotó gyakorlat (alapfok 1–10. évfolyam) 
 
Kötelező tantárgy: 
Grafika és festészet alapjai (alapfok 1–3. évfolyam)  
 
Kötelezően választható tantárgyak  
Grafika és festészet műhelygyakorlat (alapfok 4-12 évfolyam)  
Környezet- és kézműves kultúra műhelygyakorlat (alapfok 4-12 évfolyam)  
Fém– és zománcműves műhelygyakorlat  

Fotó és film műhelygyakorlat 

Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat  

Textil– és bőrműves műhelygyakorlat  
 
 
Választható tantárgy: 

Népművészet (1–10. évfolyam) 

Művészettörténet (3–10. évfolyam) 
 
A tantárgyak tartalma 
 
Moduláris rendszer szerint alapmodul a vizuális alkotó gyakorlat, a grafika és festészet 
alapjai, egyedi szakmai modul a műhelygyakorlat. 
 
A vizuális alapozó gyakorlatok az előképző első két évfolyamának komplex művészeti 
tantárgya. Sokszínű alkotó játékra ad lehetőséget. A legkülönfélébb anyagok, eszközök, 
technikák megismerése segíti a gyermekek kreativitásának kibontakozását és a tradicionális 
kézművesség értékeinek továbbadását. 
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A vizuális alkotó gyakorlat a képző–és iparművészeti ág, az ősi és kézműves 
tárgyformálás, a médiaművészet sokféle tevékenységének megismertetésére szolgál. 
Feladata a vizuális eszköztár bővítése, a művészi kifejezési formanyelv kialakítása, 
gazdagítása, változatos kreatív feladatsorokon keresztül.  
 
A grafika és festészet alapjai tantárgy a képi kifejezés változatos módjainak elsajátítását és 
alkalmazását teremti meg. Előkészíti és megalapozza a művészi igényű szakmai munkát. 
 
A grafika és festészet műhelygyakorlat célja olyan általános és speciális ismeretek átadása, 
melyek képessé teszik a tanulót önálló, színvonalas grafikai és festészeti alkotások 
létrehozására. Célja továbbá, hogy a tanulókat önmaguk megismeréséhez és a valóság 
törvényszerűségeinek egyre pontosabb és mélyebb megértéséhez juttassa a kritikus 
megfigyelés és gyakorlati tevékenységek segítségével. 
A műhelygyakorlat feladata a tanulói képzelet, a belső képek és a valóság 
törvényszerűségeiből fakadó vizuális látványelemek összekapcsolásának elősegítése. 
Feladata továbbá kreatív alkotói tevékenységen keresztül az emberi, társadalmi és művészeti 
problémákra való érzékenység, igény kialakítása. 
 
A környezet–és kézműves kultúra műhelygyakorlat célja a környezetkultúra és a 
kézműves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása, az általános és szakirányú ismeretek 
átadása révén a környezettudatos magatartás, az igényes kézműves tárgyalkotás 
képességének megalapozása. A környezet és kézműves műhelygyakorlat lehetővé teszi az 
ősi, a hagyományos és a kortárs képző– és iparművészeti, valamint médiaművészeti 
szakirányú tevékenységek elsajátítását.  
 
A fém– és zománcműves műhelygyakorlat célja az általános és szakirányú vizuális 

műveltség megalapozása, fejlesztése mindazoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek az 

átadása révén, melyek képessé teszik a tanulót fém– és zománcműves tervek, alkotások 

létrehozására. Célja továbbá olyan fejlett formakultúra, rajzi, színtani, plasztikai ismeret, 

technikai tudás átadása és igényesség kialakítása, amely felkészít a művészi igényű 

alkotómunkára, az igényes kép– és tárgyalkotásra.  
 
A fotó és film műhelygyakorlat célja a fényképezés és a mozgófilm–készítés történetének, 

műfajának megismertetése, az alkotások történelmi, társadalmi és kulturális 

összefüggéseinek megértetése. Célja továbbá azoknak az elméleti és gyakorlati 

tudnivalóknak az elsajátíttatása, melyek birtokában a tanulók képessé válnak önálló 

alkotások létrehozása a fotós és a filmes nyelv sajátosságok, törvényszerűségek 

felhasználásával.  
 
A szobrászat és kerámia műhelygyakorlat célja az általános és szakirányú vizuális 

műveltség megalapozása, fejlesztése, mindazoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek 

az átadása, melyek képessé teszik a tanulót térbeli szobrászati és kerámia tervek, alkotások 

létrehozására. Célja továbbá olyan fejlett formakultúra, rajzi, színtani, plasztikai ismeret, 

technikai tudás átadása és igényesség kialakítása, amely felkészít a művészi igényű 

alkotómunkára, az igényes plasztikai tárgyalkotásra. 

 

A textil– és bőrműves műhelygyakorlat célja megismertetni a textil– és bőrművesség azon 

elméleti és gyakorlati tudnivalóit, melyek képessé teszik a tanulókat az önálló 

tárgyalkotásra, környezetalakításra a tervezéstől a kivitelezésig. Célja továbbá a manuális 

képességek fejlesztése, az értékteremtésre, –megőrzésre nevelés, az esztétikai és a 

konstruktív érzékenység, a textil– és bőrműves műhelymunka iránti nyitottság kialakítása.  
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A tanuló a műhelygyakorlatok közül érdeklődésének és képességének megfelelően 
választ. 
 
Óraterv 
 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy 
Vizuális alapozó 
gyakorlatok 
Vizuális alkotó 
gyakorlat 

2–4 2–4 
 
 
2 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
2 

Kötelező tárgy 
Grafika és festészet 
alapjai 

  2 2 2        

Kötelezően 
választható tantárgy 
a tanszakválasztásnak 
megfelelő 
műhelygyakorlat pl:  
Grafika-festészet, 
Környezetkultúra és 
kézműves, Fém– és 
zománcműves, Fotó és 
film, Szobrászat és 
kerámia, Textil– és 
bőrműves 
műhelygyakorlat  
 

     2 2 2 2 2 2 2 

Választható tantárgy 
- Plusz órában pl. 
Népművészet, 
Művészettörténet, - 
Grafika-festészet 
műhelygyakorlat 
- Környezetkultúra és 
kézműves műhely-
gyakorlat 

  1–2 
1–
2 

1–
2 

1–
2 

1–
2 

1–
2 

1–
2 

1–
2 

1–
2 

1–
2 

Összes óra: 2–4 2–4 4–6 4–
6 

4–
6 

4–
6 

4–
6 

4–
6 

4–
6 

4–
6 

4–
6 

4–
6 

A fenti táblázat „Összes óra” rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, 
míg a második helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez 
szükséges időre utalnak. 
A vizuális alkotó gyakorlat és a műhelygyakorlatok óraszáma 1–3 vagy 3–1 arányban 
átcsoportosítható. 
A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam – az első számjegy az 
előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző 
évfolyamainak számát jelentik).  
A képző– és iparművészeti oktatás, kötelezően előírt tantárgyainak és óraszámainak 
figyelembevétele mellett, a tanuló más tanszak, valamint más művészeti ág képzésébe is 
bekapcsolódhat, illetve azok tanítási óráin részt vehet. 
A tanítási órák képzés ideje: 45 perc 
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A képzés során a tananyagot az intézmény speciális tartalmakkal bővíti: 
- minden tanév elején bemeneti mérésként az intézmény által kifejlesztett projektív 

rajzokkal, feladatlapokkal méri a tanulók vizuális-téri képességeit, kreativitását. 
- a feladatokat úgy tervezi meg, hogy az elsődlegesen a tanulók problémamegoldó 

képességét hívja elő, a kreativitását, a tervező és alkotó képességét fejlessze.  
- a tanév végén az intézmény kimeneti méréseket végez a fejlesztő munka 

eredményének megállapítására.   
 
Az intézmény arculatának formálásában, kiemelt szerepet kap:  

- a természet szépségének észrevétele, művészi igényű kifejezése, védelme,   
- a hagyományápolás, a környéken alkotott képző- és iparművészek tisztelete, 
- a kortárs művészekkel való kapcsolatépítés kamatoztatása. 

 

 
 

2.2 A KÉPZŐ–ÉS IPARMŰVÉSZETI OKTATÁS ÁLTALÁNOS  

      FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 
 
Kiemelt kompetenciák a képző–és iparművészeti oktatás területén 
A kiemelt kompetencia területek a vizuális művészeti alkotótevékenység által a személyiség 
fejlesztését, az önkifejezés kibontakoztatását segítik. 
Olyan tulajdonság–együttest alakítanak ki, amely lehetővé teszi a változó élethelyzetekhez 
való rugalmas alkalmazkodást, a probléma felismerést, a probléma megoldást.  
 
Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség nem szükséges 
Szakmai kompetenciák  
A környezet által közvetített üzenetek befogadása 
A környezet által közvetített üzenetek értelmezése  
Tervezési készség 
Alkotói magatartás  
Kreativitás 
Vizuális gondolkodás  
Vizuális kifejezőkészség  
Eszközhasználati készség 
Anyaghasználati készség  
Komplex szemlélet 
Tudatos környezetformálás igénye 
Biztonságos munkavégzés képessége 
Az esztétikum iránti igény és befogadóképesség 
Problémaérzékenység  
Véleményformálási képesség 
Személyes kompetenciák: 
Nyitottság 
Fejlődőképesség  
Önállóság 
Önkifejezés  
Rugalmasság 
Érzékenység 
Kísérletező kedv  
Interaktivitás (személyközi kapcsolatok aktivitása, kooperáció). 
Társas kompetenciák: 
Motiválhatóság 



 

 615 

Empatikus készség 
Együttműködési készség 
Kezdeményezőkészség 
Segítőkészség 
Módszerkompetenciák: 
Figyelemösszpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Ismeretek helyénvaló alkalmazása 
Következtetési képesség 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Módszeres munkavégzés Nyitott hozzáállás 
Probléma felismerés, –megoldás 
Tervezési készség  
Új ötletek, megoldások kipróbálása 
A munkakörnyezet tisztántartása 
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2. 3. SZÍN ÉS BÁBMŰVÉSZETI KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 
 

TANSZAKOK ÉS TANTÁRGYAK 

 

 

1. Színjáték tanszak 
 

Főtárgy: dráma és színjáték 

Kötelezően választható tantárgyak:  

Beszéd és vers (1. alapfokú évfolyamtól) 

Mozgás és tánc (1. alapfokú évfolyamtól) 

Zene és ének (1. alapfokú évfolyamtól) 

Színházismeret (3. alapfokú évfolyamtól) 

Választható tantárgyak: a színjáték és bábjáték tanszak bármelyik tantárgya 

 

 

 

Óraterv 
 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Kötelezően 

választható 

tantárgyak   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Választható 

tantárgyak 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Összesen 2-4 2-4 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 
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2. Bábjáték tanszak 
 

Főtárgy: bábjáték 

Kötelezően választható tantárgyak: 

Bábkészítés (1. alapfokú évfolyamtól) 

Beszéd és vers (1. alapfokú évfolyamtól) 

Mozgás és tánc (1. alapfokú évfolyamtól) 

Zene és ének (1. alapfokú évfolyamtól) 

Színházismeret (3. alapfokú évfolyamtól) 

Választható tantárgyak: a bábjáték és színjáték tanszak bármelyik tantárgya 

  

Óraterv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) 

 

Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a 

továbbképző évfolyamainak számát jelentik.  

 

A fenti táblázatok Összes óra rovatában az első számok a heti minimális óraszámra, míg a 

második helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges időre 

utalnak. 

 

A tanszak kötelezően előírt tantárgyainak és azok óraszámainak a figyelembevétele mellett a 

tanuló más tanszak, valamint más művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok 

tanítási óráin részt vehet. 

 

Az intézmény a minimális heti összóraszámot biztosítja, akkor az ezen felül tanított 

választható tantárgyak heti 0,5 órában kerülhetnek oktatásra. 

A dráma és színjáték tantárgy heti óraszáma a helyi tantervekben heti 2 óra is lehet, ha a 

beszéd és vers, valamint a mozgás és tánc tantárgyakat minimálisan heti 1–1 órában önálló 

tantárgyként kerül oktatásra. 

 

A tanítási órák időtartama: 45 perc 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Kötelezően 

választható 

tantárgyak   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Választható 

tantárgyak 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Összesen 2-4 2-4 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 
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2.4 SZÍN ÉS BÁBMŰVÉSZETI OKTATÁS ÁLTALÁNOS 

FEJLESZTÉSI    

      KÖVETELMÉNYEI 

 
1. Kiemelt kompetenciák a színművészet területén  

 

Bemeneti kompetenciák: iskolai elképzettség nem szükséges  

 

Szakmai kompetenciák  

Színházi alapfogalmak/szakkifejezések alkalmazása  

Drámai/színházi konvenciók alkalmazása  

Meghatározó történeti és kortárs színházi stílusok felismerése  

A színházi műfajok felismerése  

A szöveg– és előadás elemzés meghatározó szempontjainak, a színészi alkotómunka 

fázisainak, főbb összetevőinek megismerése, alkalmazása  

Drámai szövegek értő – színészi szempontokat figyelembe vevő – olvasása  

Különböző színészi technikák megismerése és alkalmazása  

Színházi improvizáció  

Karakterábrázolás nyelvi, beszédtechnikai, illetve mozgásos eszközökkel  

Előadásban (játékban) szerepek megformálása  

A rendezői instrukciók mentén végzett munka  

Más művészeti ágak területéről származó ismereteinek alkalmazása a szerepalkotás során  

Színházi előadások elemzése, értékelése  

 

Személyes kompetenciák  

Önállóság  

Döntésképesség  

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság  

Mozgáskoordináció  

Fejlődőképesség, önfejlesztés  

 

Társas kompetenciák  

Kapcsolatteremtő készség  

Kezdeményezőkészség  

Empatikus készség  

Tolerancia  

Kommunikációs rugalmasság  

Adekvát metakommunikáció  

Konfliktusmegoldó készség  

 

Módszerkompetenciák  

Kreativitás, ötletgazdagság  

Problémamegoldás  

Figyelem összpontosítás  

Helyzetfelismerés  

Kritikus gondolkodás  
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2. Kiemelt kompetenciák a bábművészet területén  

 

Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség nem szükséges  

 

Szakmai kompetenciák  

Bábszínházi alapfogalmak/szakkifejezések megismerése, alkalmazása  

Az animáció útján történő kifejezés sajátosságainak megismerése, alkalmazása  

A főbb báb– és színpadtechnikák elméletének és gyakorlatának megismerése  

A bábjáték kultúrtörténeti szerepének, tradícióinak megismerése  

A darab–, szerep– és előadás elemzés szempontjainak megismerése, alkalmazása  

A bábjátékos tevékenység összetevőinek, azok egymásra épülésének megismerése, 

alkalmazása  

A rögzített előadásmód és az improvizációs technika közti különbség felismerése, 

alkalmazási lehetőségeik megtapasztalása, a különböző játékstílusok felismerése  

A társművészetekkel való kapcsolódás lehetőségeinek megtapasztalása  

A bábszínház működési struktúrájának megismerése  

A bábjáték alkotófázisaiban való részvétel  

A partnerekkel való alkotó együttműködés  

A színpadi szituációnak megfelelő improvizáció  

A bábjáték komplexitásában rejlő lehetőségek felismerése és alkalmazása  

Egy–egy bábtechnika és színpadtechnika alkalmazási lehetőségeinek felismerése  

Egy–egy téma bábtechnikai és színpadtechnikai lehetőségeinek felismerése, alkalmazása  

Önálló feladatmegoldás esetén témaválasztásának és a technikai megoldásának indokolása, 

megvalósítása (tanári segítséggel) Tanári/rendezői instrukciók fogadása  

Jelenet vagy jelenetsor gyakorlás útján történő eljátszása és reprodukálása  

Különféle szerepek megformálása  

Előadás/próba folyamán szükség szerinti háttérmunka elvégzése  

 

Személyes kompetenciák  

Kézügyesség Önállóság  

Döntésképesség Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság  

Mozgáskoordináció  

Fejlődőképesség, önfejlesztés  

 

Társas kompetenciák  

Kapcsolatteremtő készség Kezdeményezőkészség  

Empatikus készség Tolerancia  

Kommunikációs rugalmasság  

Adekvát metakommunikáció  

Konfliktusmegoldó készség  

 

Módszerkompetenciák  

Új ötletek, megoldások kipróbálása  

Gyakorlatias feladatértelmezés  

Kreativitás, ötletgazdagság  

Problémamegoldás  

Figyelem összpontosítás  

Helyzetfelismerés  

Kritikus gondolkodás  
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2. 5. ZENEMŰVÉSZETI KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 
 

2.5.1. KLASSZIKUS ZENE -GITÁR 
 

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA  

 

Akkordikus tanszak tantárgya: Gitár 

Az alapfokú művészetoktatás „klasszikus gitár” tantárgyának hangszere a hat húros, 

nylonhúrozású, hagyományos akusztikus gitár.  

 

„A” TAGOZAT 

 

Főtárgy: gitár  

Kötelező tantárgy: szolfézs kötelező*  

Kötelezően választható tantárgyak: szolfézs, zeneismeret, zenetörténet–zeneirodalom, 

zeneelmélet, kamarazene, zenekar, kórus  

Választható tantárgyak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet–zeneirodalom, improvizáció, 

zeneismeret, kamarazene, zenekar, kórus 

 

* Ha a tanuló már teljesítette a kötelező tantárgy követelményeit (szolfézs alapfok 4. 

évfolyam), akkor helyette a kötelezően választható tantárgyak közül köteles egyet felvenni.  

 

 

ÓRATERV 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy:  

Gitár                                   (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező           

tantárgy:                

Szolfézs 

(2) (2) 2 2 2 2       

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

      2 2 2 2 2 2 

Választható 

tantárgy 
(0-2) (0-2) 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

Összesen (4-6) (4-6) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

A képzés évfolyamainak számai (2)+6+4 évfolyam 

 

Az „A” tagozatos óraterv magába foglalja az előképző, az alapfokú és a továbbképző 

évfolyamot. Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az 

alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti. Az előképző 

évfolyamokat nem kötelező elvégezni.  
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A tanszak kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló 

más zenei műfajok) valamint más művészeti ág (képző– és iparművészeti, táncművészeti, 

szín– és bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok tanítási óráin részt 

vehet. 

 

A tanítási órák időtartama  

Főtárgy: „A” tagozaton 2x30 perc (egyéni)  

Kötelező tantárgy: „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc (csoportos) 

Kötelezően választható tantárgy: 5–10. évfolyamig 

Csoportos foglalkozás: 2x45 perc  

(zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene, 2–8 fő) 

Választható tantárgy: Az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében 1 vagy 2 

tantárgy. 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 

(zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene, improvizáció: 2–8 fő) 

 

 

B” TAGOZAT 

 

Főtárgy: gitár – alapfok 2. évfolyamától javasolt. 

Kötelező tantárgy: szolfézs 

Kötelezően választható tantárgy: zongora a 3. évfolyamtól 

Választható tantárgyak: zeneelmélet, zenetörténet–zeneirodalom, improvizáció, 

zeneismeret, második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus 

 

 

ÓRATERV 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy:  

Gitár                                   (2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező           

tantárgy:                

Szolfézs 

(2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

    0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 

Választható 

tantárgy 
(2) (2) (2) 0-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Összesen (4-6) (4-6) (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+1)+5+4 évfolyam: 

 

Az „B” tagozatos évfolyamok óratervei magukba foglalják az előképző, az alapfokú és a 

továbbképző évfolyamokat. 

A zárójelbe tett évfolyamok az „A” tagozaton végzett előtanulmányokat jelentik. Az 

előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 
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A tanítási órák időtartama 

Főtárgy: „B” tagozaton 2x45 perc (egyéni)  

Kötelező tantárgy: 2x45 perc (csoportos) 

Kötelezően választható tantárgy:  

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Választható tantárgy: 1 vagy 2 foglalkozás 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 

 
A gitártanítás céljai, feladatai  

Tanítsa meg:  

– A gitár részeit, felépítését, akusztikai sajátosságait  

– A gitár különböző behangolási módjait  

– A gitárjáték alapvető technikai elemeit: apoyando, tirando, arpeggio, törtakkordok 

fekvésváltás, kötések, barré, valamint a tompítás különféle lehetőségei jobb– és 

balkézzel egyaránt  

– A gitárirodalomban előforduló egyéb effektusok: üveghang (flageolett), glissando, 

tompított pengetés (etouffe), rasgueado, ütés, dobolás (tamb.) kivitelezését  

– A legato, tenuto, portato, staccato játékmód alkalmazásával az artikuláció 

megvalósítását  

– A játszott művek karakterének, tempó és dinamikai jellegzetességeinek kifejezésé  

– A gitáron megszólaltatható főbb zenei stílusok előadási sajátosságait  

– A gitár, mint kísérőhangszer lehetőségeit: a leggyakrabban előforduló akkordokat és 

akkordfűzéseket  

– A hangszer karbantartási feladatok elvégzését  

 

Alakítsa ki és tudatosítsa az alábbiakat:  

– Helyes test–, hangszer– és kéztartás  

– Laza kar– és ujjtechnika  

– A két kéz pontosan összehangolt mozgása  

– Helyes fogástechnika, differenciált pengetés  

– Összességében könnyed hangszerkezelés 

 

Gyakoroltasson rendszeresen:  

– Az adott technikai elem tanításának megfelelő mechanikus ujjgyakorlatokat, 

mozdulatsorokat  

– Az elméleti ismeretekkel összhangban hangsorokat, skálákat, különbözo pengetési– 

és ritmusvariációkkal is  

– Arpeggio gyakorlatokat  

– A felmerülő technikai problémának megfelelő etűdöket  

Ösztönözze a tanulókat:  

– Játéktechnikájuk folyamatos fejlesztésére, gondozására, ezen belül kiemelten a szép 

gitárhangszín kialakítására  

– Céltudatos gyakorlási módszer kialakítására  

– A rendszeres társas muzsikálásra  

Fordítson figyelmet:  

– A precíz hangszerhangolásra  

– A művek igényes kidolgozására technikai és zenei szempontból egyaránt  

– A tudatos zenei memorizálásra  

– A lapról játékra, mindig az előző év nehézségi szintjén gyakoroltatva 
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2.5.2. VOKÁLIS TANSZAK  - MAGÁNÉNEK 
 

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA  

 

„A” TAGOZAT 

Főtárgy: Magánének 

Kötelező tantárgy: szolfézs kötelező*  

Kötelezően választható tantárgyak: szolfézs, zeneismeret, zenetörténet–zeneirodalom, 

zeneelmélet, kamarazene, zenekar, kórus  

Választható tantárgyak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet–zeneirodalom, improvizáció, 

zeneismeret, kamarazene, zenekar, kórus 

Korrepetíció (zongorakíséret): a vokális tanszak tantárgyához 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.  

 

ÓRATERV 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előké

pző 

Alap 

fok 

 

 

(1) 

 

 

1 2 3 4 5 6 

Főtárgy:  

Magánének                                   

 

(2) 2 2 2 2 2 2 

Kötelező           

tantárgy:                

Szolfézs 

 

 

(2) 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
  

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

 

    2 2 

Választható 

tantárgy 

 

(0-2) 

 

0-2 

 

0-2 

 

0-2 

 

0-2 

 

0-2 

 

0-2 

Összesen 

 

 

 

(4-6) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

A képzés évfolyamainak számai (1)+6 évfolyam 

 

Az „A” tagozatos óraterv magába foglalja az előképző, az alapfokú és a továbbképző 

évfolyamot. Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az 

alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti. Az előképző 

évfolyamokat nem kötelező elvégezni.  

 

A tanszak kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló 

más zenei műfajok) valamint más művészeti ág (képző– és iparművészeti, táncművészeti, 

szín– és bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok tanítási óráin részt 

vehet. 
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A tanítási órák időtartama  

Főtárgy: „A” tagozaton 2x30 perc (egyéni)  

Kötelező tantárgy: „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc (csoportos) 

Kötelezően választható tantárgy: 5–10. évfolyamig 

Csoportos foglalkozás: 2x45 perc  

(zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene, 2–8 fő) 

Választható tantárgy: Az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében 1 vagy 2 

tantárgy. 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 

(zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene, improvizáció: 2–8 fő) 

Korrepetíció ideje: A teljes képzési időben 20 perc  

 

 

B” TAGOZAT 

 

Főtárgy: gitár – alapfok 2. évfolyamától javasolt. 

Kötelező tantárgy: szolfézs 

Kötelezően választható tantárgy: zongora a 3. évfolyamtól 

Választható tantárgyak: zeneelmélet, zenetörténet–zeneirodalom, improvizáció, 

zeneismeret, második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus 

Korrepetíció (zongorakíséret): a vokális tanszakok tantárgyához szorosan kapcsolódó 

kötelező kiegészítő foglalkozás. 

 

ÓRATERV 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előké

pző 

Alap 

fok 

 

 

(1) 

 

 

(1) 2 3 4 5 6 

Főtárgy:  

Magánének                                   

 

(2) (2) 2 2 2 2 2 

Kötelező           

tantárgy:                

Szolfézs 

 

 

(2) 

 

 

(2) 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

 

  1 1 1 1 

Választható 

tantárgy 

 

(0-2) 

 

(0-2) 

 

0-2 

 

1-2 

 

1-2 

 

1-2 

 

1-2 

Összesen 

 

 

(4-6) (4-6) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

A képzés évfolyamainak száma: (1+1)+ 5 évfolyam: 

 

Az „B” tagozatos évfolyamok óratervei magukba foglalják az előképző, az alapfokú és a 

továbbképző évfolyamokat. 
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A zárójelbe tett évfolyamok az „A” tagozaton végzett előtanulmányokat jelentik. Az 

előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 

 

A tanítási órák időtartama 

Főtárgy: „B” tagozaton 2x45 perc (egyéni)  

Kötelező tantárgy: 2x45 perc (csoportos) 

Kötelezően választható tantárgy:  

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Választható tantárgy: 1 vagy 2 foglalkozás 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 

Korrepetíció ideje: a teljes képzési időben minimum 30 perc  

 

MAGÁNÉNEK  
A magánének–tanítás legfőbb sajátossága, hogy a technikai, zenei képzés mellett 

alapfeladata az énekhang (mint hangszer) kiépítése, képzése. Erre csak a mutálás befejezése 

után kialakult hangképző szervek (felnőtt gége, illetve hangszalagok) alkalmasak, így a 

magánének–tanulást 15–18 éves korban lehet elkezdeni (ez nemtől és hangfajtól függően 

változik).  

 

A magánének tantárgy tanításának a célja, feladata  

- adjon helyes alapot a tanulók hangi adottságai és zenei képességei optimális 

kifejlesztéséhez,  

- felkészítse a tanulókat a vokális társas muzsikálásra,  

- nyújtson segítséget az énekhang és beszédhang karbantartásában.  

 

A magánének tantárgy tanításának szakirányú feladatai  

 

Ismertesse a tanulókkal  

– az emberi hang anatómiai, működésbeli, hangfaji sajátosságait, technikai 

lehetőségeit  

– a vokális irodalmat, annak jeles alkotó– és előadóművészeit 

– a különböző éneklési technikák (legato, staccato, portato, leggiero, tenuto) 

alkalmazását  

 

Alakítson ki  

– helyes légzési módot 

– tiszta intonációs képességet  

– a tanuló saját hangterjedelmében egységes hangszínt 

– árnyalt dinamikai megoldásokat  

– igényt és képességet a rezonáns üregek és a rekesz minél szakszerűbb alkalmazására  

– érthető és szép szövegmondást 

– helyes hangeszményt  

 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen  

– beéneklő–, hangképző–, hangterjedelem–növelő gyakorlatokat 

– rezonancia– és rekesz–gyakorlatokat  

– szövegmondó feladatokat  

– koloratúra–, trilla– és díszítő gyakorlatokat  
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Fordítson figyelmet  

– a tanuló saját hangjának helyes hangfaji megítélésére 

– a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására 

– a lapról éneklési készség fejlesztésére 

– a tudatos zenei memorizálásra 

– a művek zeneileg és énektechnikailag igényes kidolgozására 

– a rendszeres társas éneklésre 

 

Tanítsa meg a tanulókat hangképző szervük egészségi állapotának felmérésére, és a 

szükséges egészségügyi tennivalókra. 

 

 

 

2.5.3. KLASSZIKUS ZENE  -  ZONGORA 
 

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA  

 

Billentyűs tanszak tantárgya: Zongora 

 

 

„A” TAGOZAT 

 

Főtárgy: zongora 

Kötelező tantárgy: szolfézs kötelező*  

Kötelezően választható tantárgyak: szolfézs, zeneismeret, zenetörténet–zeneirodalom, 

zeneelmélet, kamarazene, zenekar, kórus  

Választható tantárgyak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet–zeneirodalom, improvizáció, 

zeneismeret, kamarazene, zenekar, kórus 

 

* Ha a tanuló már teljesítette a kötelező tantárgy követelményeit (szolfézs alapfok 4. 

évfolyam), akkor helyette a kötelezően választható tantárgyak közül köteles egyet felvenni.  

 

ÓRATERV 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy:  

Zongora                                  (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező           

tantárgy:                

Szolfézs 

(2) (2) 2 2 2 2       

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

      2 2 2 2 2 2 

Választható 

tantárgy 
(0-2) (0-2) 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

Összesen (4-6) (4-6) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 
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A képzés évfolyamainak számai (2)+6+4 évfolyam 

 

Az „A” tagozatos óraterv magába foglalja az előképző, az alapfokú és a továbbképző 

évfolyamot. Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az 

alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti. Az előképző 

évfolyamokat nem kötelező elvégezni.  

 

A tanszak kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló 

más zenei műfajok) valamint más művészeti ág (képző– és iparművészeti, táncművészeti, 

szín– és bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok tanítási óráin részt 

vehet. 

 

A tanítási órák időtartama  

Főtárgy: „A” tagozaton 2x30 perc (egyéni)  

Kötelező tantárgy: „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc (csoportos) 

Kötelezően választható tantárgy: 5–10. évfolyamig 

Csoportos foglalkozás: 2x45 perc  

(zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene, 2–8 fő) 

Választható tantárgy: Az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében 1 vagy 2 

tantárgy. 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 

(zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene, improvizáció: 2–8 fő) 

 

 

 

B” TAGOZAT 

 

Főtárgy: zongora – alapfok 2. évfolyamától javasolt. 

Kötelező tantárgy: szolfézs 

Kötelezően választható tantárgy: zongora a 3. évfolyamtól 

Választható tantárgyak: zeneelmélet, zenetörténet–zeneirodalom, improvizáció, 

zeneismeret, második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus 

 

ÓRATERV 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy:  

Zongora                                   (2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező           

tantárgy:                

Szolfézs 

(2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

    0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 

Választható 

tantárgy 
(2) (2) (2) 0-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Összesen (4-6) (4-6) (4-6) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 
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A képzés évfolyamainak száma: (2+1)+5+4 évfolyam: 

 

Az „B” tagozatos évfolyamok óratervei magukba foglalják az előképző, az alapfokú és a 

továbbképző évfolyamokat. 

A zárójelbe tett évfolyamok az „A” tagozaton végzett előtanulmányokat jelentik. Az 

előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 

 

A tanítási órák időtartama 

Főtárgy: „B” tagozaton 2x45 perc (egyéni)  

Kötelező tantárgy: 2x45 perc (csoportos) 

Kötelezően választható tantárgy:  

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Választható tantárgy: 1 vagy 2 foglalkozás 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 

 

A zongoratanítás feladatai  

 

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a zongora alapvető sajátosságait, felépítését, működésének elvét (kalapács–

mechanika pedálszerkezet, hangolás), akusztikai sajátosságait 

– a hangszer gazdag irodalmának legjelentősebb zeneszerzőit és előadóművészeit  

– a hangszer kialakulásának vázlatos történetét  

 

Alakítson ki  

– a testarányoknak megfelelő elhelyezkedéssel természetes hangszerkezelést  

– megfelelő kéztartást  

– független játszóapparátust (ujjak, kar), a kezek önállóságával  

– rugalmas, laza ízületeket (váll, könyök, csukló, ujjtő)  

– az adottságok alapján kiegyenlített zongoratechnikát (sima pozícióváltást, a kezek 

ügyes alá– és fölétevését) 

– differenciált billentést, ujjvég érzetet  

 

Tegye képessé a tanulókat arra, hogy  

– tudjon a billentyűzet teljes terjedelmében tájékozódni és azon játszani  

– tudja a zongorajáték alapelemeit, játékformáit (skála, hármashangzat, futam 

kettosfogás, tremolo, trilla, díszítés) a billentésmódokat (legato, staccato, tenuto 

leggiero, portato, non legato) a zenei anyaghoz alkalmazni  

– tudja a zongorapedálokat megfelelően használni  

– a mű mondanivalójának megfelelően tudja kifejező hangon, hangszínben, 

hangerőben gazdagon megszólaltatni a hangszert, a zenei karaktereket megvalósítani  

 

Fejlessze a tanuló  

– muzikalitását a hajlékony, dinamikában árnyalt dallamformálással, a dallam és 

kíséret viszonyának igényes kimunkálásával, billentéskultúrával  

– zenei hallását, a tiszta intonációt, a melodikus, a polifon és funkciós hallást  

– metrum– és ritmusérzékét, az egyenletes tempótartását  

– kottaolvasási készségét, lapról játékát, memóriáját  

– hangszerkezelését, technikáját az ügyesítők, az ujjgyakorlatok, etűdök, skálák 

alkalmazásával  
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2.5.4. KLASSZIKUS ZENE - FURULYA 
 

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 
 

Fafúvós tanszak: Furulya 

Az alapfokú művészetoktatás furulya tantárgyának hangszere a barokk (angol) fogású 

hangszer.  

 

„A” TAGOZAT 

 

Főtárgy: furulya 

Kötelező tantárgy: szolfézs kötelező*  

Kötelezően választható tantárgyak: szolfézs, zeneismeret, zenetörténet–zeneirodalom, 

zeneelmélet, kamarazene, zenekar, kórus  

Választható tantárgyak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet–zeneirodalom, improvizáció, 

zeneismeret, kamarazene, zenekar, kórus 

Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres tanszak tantárgyához 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.  

 

ÓRATERV 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy:  

Furulya                                   (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező           

tantárgy:                

Szolfézs 

(2) (2) 2 2 2 2       

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

      2 2 2 2 2 2 

Választható 

tantárgy 
(0-2) (0-2) 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

Összesen (4-6) (4-6) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

A képzés évfolyamainak számai (2)+6+4 évfolyam 

 

Az „A” tagozatos óraterv magába foglalja az előképző, az alapfokú és a továbbképző 

évfolyamot. Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az 

alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti. Az előképző 

évfolyamokat nem kötelező elvégezni.  

A tanszak kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló 

más zenei műfajok) valamint más művészeti ág (képző– és iparművészeti, táncművészeti, 

szín– és bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok tanítási óráin részt 

vehet. 
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A tanítási órák időtartama  

Főtárgy: „A” tagozaton 2x30 perc (egyéni)  

Kötelező tantárgy: „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc (csoportos) 

Kötelezően választható tantárgy: 5–10. évfolyamig 

Csoportos foglalkozás: 2x45 perc  

(zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene, 2–8 fő) 

Választható tantárgy: Az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében 1 vagy 2 

tantárgy. 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 

(zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene, improvizáció: 2–8 fő) 

Korrepetíció ideje:  

Ek.1–2. és 1. évfolyam 5 perc 

2–3. évfolyam 10 perc 

4. évfolyamtól 15 perc  

 

 

B” TAGOZAT 

 

Főtárgy: Furulya – alapfok 2. évfolyamától javasolt. 

Kötelező tantárgy: szolfézs 

Kötelezően választható tantárgy: zongora a 3. évfolyamtól 

Választható tantárgyak: zeneelmélet, zenetörténet–zeneirodalom, improvizáció, 

zeneismeret, második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus 

Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres a vokális tanszak tantárgyához szorosan 

kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás. 

 

ÓRATERV 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy:  

Furulya                                   (2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező           

tantárgy:                

Szolfézs 

(2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

    0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 

Választható 

tantárgy 
(2) (2) (2) 0-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Összesen (4-6) (4-6) (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+1)+5+4 évfolyam: 

A „B” tagozatos évfolyamok óratervei magukba foglalják az előképző, az alapfokú és a 

továbbképző évfolyamokat. 

A zárójelbe tett évfolyamok az „A” tagozaton végzett előtanulmányokat jelentik. Az 

előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 
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A tanítási órák időtartama 

Főtárgy: „B” tagozaton 2x45 perc (egyéni)  

Kötelező tantárgy: 2x45 perc (csoportos) 

Kötelezően választható tantárgy:  

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Választható tantárgy: 1 vagy 2 foglalkozás 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 

Korrepetíció ideje: 

2. évfolyam 15 perc  

3–4. évfolyam 20 perc  

5. évfolyamtól 25 perc  

 

A furulyatanítás általános céljai, feladatai 

 

Ismertesse meg a tanulókkal (életkoruknak megfelelő szinten) 

– a furulya lehetőségeit, saját irodalmát és a furulyán is játszható egyéb művek minél 

szélesebb körét  

– hangszerük történetét, akusztikai sajátosságait, a furulyairodalom legkiemelkedőbb 

alkotó– és előadóművészeit 

– a furulyacsalád egyéb tagjait és a rokon hangszereket 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést:  

– megfelelő légzéstechnikát, helyes befúvás módot, test–, hangszer– és kéztartást 

billentést és tudatosítsa ezeket  

– dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező furulyahangot  

– differenciált hangindítást és hanglezárást  

– megfelelő tempójú repetíciót  

– laza, egyenletes ujjtechnikát  

– pontosan összehangolt nyelv– és ujjmozgást 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen  

– tartott hangokat állandó és változó dinamikával, az intonáció lehetőség szerinti 

megtartásával  

– hangsorokat, fokozatosan táguló hangterjedelemben, különböző figurációkkal  

– a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat 

– tegye jártassá a tanulót a furulyairodalom javát képező reneszánsz és barokk művek 

díszítésében  

Fordítson figyelmet  

– a furulyázni tanulók alapfunkcióinak gondos megalapozására  

– a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására  

– a lapról olvasási készség fejlesztésére  

– a különböző alaphangú furulyák használatakor az abc–s névvel történő helyes (nem 

transzponáló) olvasásra  

– a tudatos zenei memorizálásra, a művek zeneileg igényes kidolgozására  

– az eredeti furulyairodalom mellett más zenei korszakok műveinek megismertetésére  

– a rendszeres társas muzsikálásra 

– a tanulói személyiség fejlesztésére 

– az önálló gyakorlásra való képesség megalapozására 

– a problémamegoldó gondolkodás folyamatos fejlesztésére 

– a tanulók testi-lelki egészségének fejlődésére.  

Tanítsa meg a tanulót a hangszer ápolására. 
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2.5.5. KLASSZIKUS ZENE - FUVOLA 
 

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 
 

Fafúvós tanszak: Fuvola 

.  

„A” TAGOZAT 

 

Főtárgy: fuvola 

Kötelező tantárgy: szolfézs kötelező*  

Kötelezően választható tantárgyak: szolfézs, zeneismeret, zenetörténet–zeneirodalom, 

zeneelmélet, kamarazene, zenekar, kórus  

Választható tantárgyak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet–zeneirodalom, improvizáció, 

zeneismeret, kamarazene, zenekar, kórus 

Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres tanszak tantárgyához szorosan kapcsolódó 

kötelező kiegészítő foglalkozás.  

Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres tanszak tantárgyához 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.  

 

ÓRATERV 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy:  

Fuvola                                   (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező           

tantárgy:                

Szolfézs 

(2) (2) 2 2 2 2       

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

      2 2 2 2 2 2 

Választható 

tantárgy 
(0-2) (0-2) 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

Összesen (4-6) (4-6) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

A képzés évfolyamainak számai (2)+6+4 évfolyam 

 

Az „A” tagozatos óraterv magába foglalja az előképző, az alapfokú és a továbbképző 

évfolyamot. Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az 

alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti. Az előképző 

évfolyamokat nem kötelező elvégezni.  

A tanszak kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló 

más zenei műfajok) valamint más művészeti ág (képző– és iparművészeti, táncművészeti, 

szín– és bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok tanítási óráin részt 

vehet. 
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A tanítási órák időtartama  

Főtárgy: „A” tagozaton 2x30 perc (egyéni)  

Kötelező tantárgy: „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc (csoportos) 

Kötelezően választható tantárgy: 5–10. évfolyamig 

Csoportos foglalkozás: 2x45 perc  

(zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene, 2–8 fő) 

Választható tantárgy: Az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében 1 vagy 2 

tantárgy. 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 

(zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene, improvizáció: 2–8 fő) 

Korrepetíció ideje:  

Ek.1–2. és 1. évfolyam 5 perc 

2–3. évfolyam 10 perc 

4. évfolyamtól 15 perc  

 

 

B” TAGOZAT 

 

Főtárgy: Fuvola – alapfok 2. évfolyamától javasolt. 

Kötelező tantárgy: szolfézs 

Kötelezően választható tantárgy: zongora a 3. évfolyamtól 

Választható tantárgyak: zeneelmélet, zenetörténet–zeneirodalom, improvizáció, 

zeneismeret, második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus 

 

ÓRATERV 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy:  

Fuvola                                  (2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező           

tantárgy:                

Szolfézs 

(2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

    0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 

Választható 

tantárgy 
(2) (2) (2) 0-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Összesen (4-6) (4-6) (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+1)+5+4 évfolyam: 

A „B” tagozatos évfolyamok óratervei magukba foglalják az előképző, az alapfokú és a 

továbbképző évfolyamokat. 

A zárójelbe tett évfolyamok az „A” tagozaton végzett előtanulmányokat jelentik. Az 

előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 

 

A tanítási órák időtartama 

Főtárgy: „B” tagozaton 2x45 perc (egyéni)  
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Kötelező tantárgy: 2x45 perc (csoportos) 

Kötelezően választható tantárgy:  

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Választható tantárgy: 1 vagy 2 foglalkozás 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 

Korrepetíció ideje: 

2. évfolyam 15 perc  

3–4. évfolyam 20 perc  

5. évfolyamtól 25 perc  

 

A fuvolatanítás általános céljai, feladatai:  

– a helyes légzés kialakítása 

– a kifejező fuvolahang elsajátíttatása,  

– a kéz–, test–, fej–, hangszertartás lazaságának tudatosítása  

– a megismert mozgásmechanizmusok automatikussá tétele  

– a biztonságos hangszerkezelés kialakítása  

– a belső hallás fejlesztése  

– a ritmus alapérzetének biztonságos alkalmazása  

– rendszerezett zenei ismeretek átadása  

 

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a fuvola történetét  

– a fuvola társhangszereit (fafúvós hangszercsalád) 

– a hangszer irodalmát  

– a jelentősebb alkotó– és előadóművészek munkásságát   

 

Tudatosítsa  

– a helyes légzéstechnikára épülő ideális befúvási mód (ansatz) együttes használatát  

– a hangminőség, dinamika és intonáció összefüggéseit  

– a hangszer könnyed kezelését, a laza mozgásérzetek kialakítását  

– a fuvola hangképzésének fizikai törvényszerűségeit  

– a rendszeres és helyes gyakorlási módszer alapelveit  

– a kottahű játék – mint legfontosabb alapelv – pontos betartását  

Fejlessze a tanuló zenei képességeit  

– hangszeres technikáját  

– improvizációs tevékenységét (kreativitását) 

– lapról játszási készségét  

– zenei memóriát  

 

Ösztönözze a tanulót  

– a lapról olvasási készség folyamatos, aktív művelésére.  
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2.5.6. KLASSZIKUS ZENE - HEGEDŰ 
 

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA  

 

Vonós tanszak tantárgya: Hegedű 

 

 „A” TAGOZAT 

 

Főtárgy: furulya 

Kötelező tantárgy: szolfézs kötelező*  

Kötelezően választható tantárgyak: szolfézs, zeneismeret, zenetörténet–zeneirodalom, 

zeneelmélet, kamarazene, zenekar, kórus  

Választható tantárgyak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet–zeneirodalom, improvizáció, 

zeneismeret, kamarazene, zenekar, kórus 

Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres tanszak tantárgyához 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.  

 

 

ÓRATERV 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy:  

Hegedű                                 (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező           

tantárgy:                

Szolfézs 

(2) (2) 2 2 2 2       

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

      2 2 2 2 2 2 

Választható 

tantárgy 
(0-2) (0-2) 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

Összesen (4-6) (4-6) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

A képzés évfolyamainak számai (2)+6+4 évfolyam 

 

Az „A” tagozatos óraterv magába foglalja az előképző, az alapfokú és a továbbképző 

évfolyamot. Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az 

alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti. Az előképző 

évfolyamokat nem kötelező elvégezni.  

 

A tanszak kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló 

más zenei műfajok) valamint más művészeti ág (képző– és iparművészeti, táncművészeti, 

szín– és bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok tanítási óráin részt 

vehet. 
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A tanítási órák időtartama  

Főtárgy: „A” tagozaton 2x30 perc (egyéni)  

Kötelező tantárgy: „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc (csoportos) 

Kötelezően választható tantárgy: 5–10. évfolyamig 

Csoportos foglalkozás: 2x45 perc  

(zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene, 2–8 fő) 

Választható tantárgy: Az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében 1 vagy 2 

tantárgy. 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 

(zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene, improvizáció: 2–8 fő) 

Korrepetíció ideje:  

Ek.1–2. és 1. évfolyam 5 perc 

2–3. évfolyam 10 perc 

4. évfolyamtól 15 perc  

 

B” TAGOZAT 

 

Főtárgy: Furulya – alapfok 2. évfolyamától javasolt. 

Kötelező tantárgy: szolfézs 

Kötelezően választható tantárgy: zongora a 3. évfolyamtól 

Választható tantárgyak: zeneelmélet, zenetörténet–zeneirodalom, improvizáció, 

zeneismeret, második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus 

Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres a vokális tanszak tantárgyához szorosan 

kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás. 

 

 

ÓRATERV 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy:  

Furulya                                   (2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező           

tantárgy:                

Szolfézs 

(2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

    0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 

Választható 

tantárgy 
(2) (2) (2) 0-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Összesen (4-6) (4-6) (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+1)+5+4 évfolyam: 

A „B” tagozatos évfolyamok óratervei magukba foglalják az előképző, az alapfokú és a 

továbbképző évfolyamokat. 

A zárójelbe tett évfolyamok az „A” tagozaton végzett előtanulmányokat jelentik. Az 

előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 
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A tanítási órák időtartama 

Főtárgy: „B” tagozaton 2x45 perc (egyéni)  

Kötelező tantárgy: 2x45 perc (csoportos) 

Kötelezően választható tantárgy:  

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Választható tantárgy: 1 vagy 2 foglalkozás 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 

Korrepetíció ideje: 

2. évfolyam 15 perc  

3–4. évfolyam 20 perc  

5. évfolyamtól 25 perc  

 

 

 

A hegedű tanítás céljai, feladatai 
 

A hangszerjátéknál a zenei elképzelés és az azt megvalósító technika elválaszthatatlanok. 

Különösen áll ez a tanulás kezdeti éveire, amikor a zenei appercepció és a hangszeres 

mozgásérzetek még fejletlenek, s a tanuló valóban csak azt tudja helyesen megszólaltatni 

hangszerén, amiről intenzív hallási élménye van.  

 

 

Ismertesse meg a tanulókkal  

– hangszer lehetőségeit, irodalmát, történetét  

– a hegedű akusztikai sajátosságait  

– a hangszer hangolását  

– a hangszer és a vonó felépítését, részeit  

– a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket 

– a hangképzés főbb fizikai törvényszerűségeit  

– a különböző ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást  

– a zenei alapkarakterekhez tartozó vonókezelést  

– a hegedűirodalom legkiemelkedőbb alkotó– és előadóművészeit  

– a vonós hangszercsalád többi tagját  

 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést:  

– megfelelő vonóvezetést, balkéz–technikát  

– helyes, test–, hangszer– és kéztartást és tudatosítsa ezeket  

– dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező hegedűhangot  

– differenciált hangindítást és hanglezárást  

– laza, egyenletes ujj– és kartechnikát  

– a kezek pontosan összehangolt mozgását  

 

 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen  

– hangsorokat és hangzatokat különböző vonásnemekkel valamennyi húron és 

fekvésben  

– a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujj– és 

vonógyakorlatokat.  
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Fordítson figyelmet  

– a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására 

– a különböző vonásnemek elsajátítására 

– a pizzicato–technikára, a pergő–technikára 

– az üveghangok megszólaltatására 

– a megfelelő ujjrendek készítésére és a fekvések alkalmazására 

– a hangköz és akkordjáték sajátosságaira 

– a lapról olvasási készség fejlesztésére 

– a tudatos zenei memorizálásra 

– a művek zeneileg igényes kidolgozására 

– a rendszeres társas muzsikálásra 

Tanítsa meg a tanulókat a hangolási és a legalapvetőbb hangszer–karbantartási feladatokra. 
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2.5.7. KLASSZIKUS ZENE - TROMBITA 
 

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 
 

Rézfúvós tanszak: Trombita 

 

 

„A” TAGOZAT 

 

Főtárgy: Trombita 

Kötelező tantárgy: szolfézs kötelező*  

Kötelezően választható tantárgyak: szolfézs, zeneismeret, zenetörténet–zeneirodalom, 

zeneelmélet, kamarazene, zenekar, kórus  

Választható tantárgyak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet–zeneirodalom, improvizáció, 

zeneismeret, kamarazene, zenekar, kórus 

Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres tanszak tantárgyához 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.  

 

ÓRATERV 

 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy:  

Trombita                                 (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező           

tantárgy:                

Szolfézs 

(2) (2) 2 2 2 2       

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

      2 2 2 2 2 2 

Választható 

tantárgy 
(0-2) (0-2) 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

Összesen (4-6) (4-6) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

A képzés évfolyamainak számai (2)+6+4 évfolyam 

 

Az „A” tagozatos óraterv magába foglalja az előképző, az alapfokú és a továbbképző 

évfolyamot. Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az 

alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti. Az előképző 

évfolyamokat nem kötelező elvégezni.  
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A tanszakkötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló 

más zenei műfajok) valamint más művészeti ág (képző– és iparművészeti, táncművészeti, 

szín– és bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok tanítási óráin részt 

vehet. 

 

A tanítási órák időtartama  

Főtárgy: „A” tagozaton 2x30 perc (egyéni)  

Kötelező tantárgy: „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc (csoportos) 

Kötelezően választható tantárgy: 5–10. évfolyamig 

Csoportos foglalkozás: 2x45 perc  

(zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene, 2–8 fő) 

Választható tantárgy: Az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében 1 vagy 2 

tantárgy. 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 

(zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene, improvizáció: 2–8 fő) 

Korrepetíció ideje:  

Ek.1–2. és 1. évfolyam 5 perc 

2–3. évfolyam 10 perc 

4. évfolyamtól 15 perc  

 

 

 

B” TAGOZAT 

 

Főtárgy: Trombita – alapfok 2. évfolyamától javasolt. 

Kötelező tantárgy: szolfézs 

Kötelezően választható tantárgy: zongora a 3. évfolyamtól 

Választható tantárgyak: zeneelmélet, zenetörténet–zeneirodalom, improvizáció, 

zeneismeret, második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus 

Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres a vokális tanszak tantárgyához szorosan 

kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás. 

 

 

ÓRATERV 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy:  

Trombita                                   (2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező           

tantárgy:                

Szolfézs 

(2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

    0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 

Választható 

tantárgy 
(2) (2) (2) 0-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Összesen (4-6) (4-6) (4-6) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 



 

 641 

 

A képzés évfolyamainak száma: (2+1)+5+4 évfolyam: 

A „B” tagozatos évfolyamok óratervei magukba foglalják az előképző, az alapfokú és a 

továbbképző évfolyamokat. 

A zárójelbe tett évfolyamok az „A” tagozaton végzett előtanulmányokat jelentik. Az 

előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 

 

A tanítási órák időtartama 

Főtárgy: „B” tagozaton 2x45 perc (egyéni)  

Kötelező tantárgy: 2x45 perc (csoportos) 

Kötelezően választható tantárgy:  

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Választható tantárgy: 1 vagy 2 foglalkozás 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 

Korrepetíció ideje: 

2. évfolyam 15 perc  

3–4. évfolyam 20 perc  

5. évfolyamtól 25 perc  

 

 

A trombita tanítás általános céljai, feladatai 

 

– a tanuló egyéni adottságához, képességéhez igazodó módszerek kialakítása, kiemelt 

figyelmet fordítva az egyéni hangszeroktatásban rejlő pedagógiai lehetőségek 

kihasználására 

– a helyes légzés, befúvás, testtartás, hangszertartás beállítása, kialakítása  

– a hangszeres játékhoz szükséges motorikus reflexek, motivációs bázis, a naponkénti 

gyakorlás szükségletének kialakítása 

– a hangszeres játék megvalósításában részt vevő izmok lazaságának, 

terhelhetőségének tartósabb igénybevétel teljesítéséhez szükséges készségek 

kialakítása  

– a zenei memória fejlesztése, gyakorlati alkalmazásához szükséges jártasságok 

kialakítása  

– az egyéni hangszeres tanórákra, kamarazenei, zenekari foglalkozásokra történő 

önálló felkészülés képességének kialakítása  

– az önálló gyakorlásra való képesség megalapozása 

– a tanulói személyiség fejlesztése 

– problémamegoldó gondolkodás folyamatos fejlesztése 

– a tanulók testi-lelki egészségének fejlődése 

 

 

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a trombita történetét és fejlődését 

– a trombita felépítését, akusztikai sajátosságait 

– a trombitacsalád egyéb tagjait és a rokon hangszereket 

– a trombitának a rézfúvósok családjában és különféle együttesekben betöltött szerepét  

– a hangszer irodalmának, tananyagban megjelenő részét   

– a tananyagon keresztül a főbb zenei stílusokat  

– a trombita hazai és külföldi művészeinek munkásságát  
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Tudatosítsa  

– a helyesen beállított légzéstechnika állandó ellenőrzésének fontosságát 

– a helyes szájtartás, mint a jó befúvási mód (ansatz) alapfeltételének fontosságát  

– a mindennapi gyakorlás didaktikai és fiziológiai szempontok szerinti szükségességét 

– a könnyed, felszabadult hangszeres játékmód kialakításának fontosságát  

 

Fejlessze a tanuló  

– hallását, belső hallását, „intonációs” képességét  

– hangszeres adottságait  

– hangszertechnikai tudását  

– megformáló– és előadói képességét  

 

 

Tegye képessé a tanulókat  

– rendszeres, hatékony, igényes gyakorlásra  

– a gyakorlás során felmerülő hibák önálló kijavítására  

– a beállított alapfunkciók önellenőrzésére 

– a tiszta intonációra  

– folyamatos hangszerjátékra, árnyalt stílusos előadásra 

– a pontos kottaolvasásra, a ritmus, valamint a zenei kifejezések előadásmódjára, 

illetve a tempóra vonatkozó utasítások megvalósítására  

 

 

Alakítson ki 

- dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező trombitahangot 

- könnyed hangszerkezelést 

- pontosan összehangolt nyelv- és ujjmozgást 

- megfelelő tempójú repetíciót 

- differenciált hangindítást és hanglezárást 

 

 

Gyakoroltasson 

- tartott hangokat állandó és változó dinamikával, az intonáció lehetőség szerinti 

megtartásával 

- hangsorokat, fokozatosan táguló hangterjedelemben, különböző figurációkkal 

 

Fordítson figyelmet 

- a lapról olvasási készség kialakítására 

- a tudatos zenei memorizálásra 

- a művek zeneileg igényes kidolgozására 

- a rendszeres társas muzsikálásra 
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2.5.8. KAMARAZENE TANSZAK  
 

KAMARAZENE TANSZAK TANTÁRGYA: KAMARAZENE 
 

Az alapfokú művészetoktatási intézményben folyó kamarazene / társas ének–tanítás – 

különösen a nem zenei pályára készülő tanulók esetében – az oktató–nevelő munka egyik 

legfontosabb tevékenysége.  

A kamarazenei attitűd elsajátításához szükséges, hogy a tanuló rendelkezzen olyan 

személyes (fizikai és érzelmi), hangszeres és vokális kompetenciákkal, melyek nélkül a 

közösségi zenélés hatékony elsajátítása nem képzelhető el. 

A kamarazene tantárgy alá tartozik a 2 fő feletti, tetszőleges összeállítású hangszeres 

és/vagy vokális szólamokból álló együttes.  

 

A kamarazene főtárgyként az alapfokú hangszeres vagy vokális évfolyamok elvégzése után, 

de kötelezően választható, vagy választható tantárgyként is tanulható. 

 

A kamarazene tanítás célja feladatai 

Adjon lehetőséget a zene aktív művelésére és a kamarazene–irodalom megismerésére. 

Képezzen a közösségi együttmuzsikálásra érzékeny, önálló zenei elgondolással bíró, alkotó 

muzsikusokat. 

A kamarazenéléshez nélkülözhetetlen figyelemmegosztó és alkalmazkodóképesség 

fejlesztésével járuljon hozzá a tanulók személyiségének, egyéniségének formálásához. 

Használja ki az együttmuzsikálás közösségformáló erejét, növelje a tanulók egymás iránti 

felelősségérzetét, használja ki a társas muzsikálás által nyújtott biztonságérzetet a szorongó 

tanulók gátlásainak feloldására. 

Fejlessze a zenei hallást, az intonációs készséget, alakítsa és tudatosítsa a kamarazenei hallás 

fontosságát. 

Gyakoroltassa rendszeresen a lapról olvasást, törekedjék a zenei anyag folyamatos, kotta hű, 

zeneileg igényes megszólaltatására. 

Tanítsa meg a tanulókat tájékozódni a partitúrában. 

 

A tananyag megválasztásával a lehetőségekhez mérten igyekezzék sokoldalú képet adni az 

eltérő létszámú és hangszer összeállítású együttesekről. Törekedjen a művek által a 

kamarairodalomban fellelhető zenei stílusok, műfajok lehető legszélesebb spektrumából 

választani. 

Készítse fel a tanulókat amatőr kamaraegyüttesben való közreműködésre, tegye képessé őket 

a kamarazene önálló művelésére, a szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes 

elsajátítására és megszólaltatására. 

 

 

Fejlesztési feladatok 

A kamarazene–oktatásban az évfolyamok fejlesztési követelményei a résztvevők egyéni 

tudásszintjétől, a hangszeres / vokális szólamok adott tanévre vonatkozó összeállításától 

függenek ezért minden kamaracsoportra érvényes, éves szintekre lebontott fejlesztési 

követelményeket nem lehet megadni. 

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. 
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A társas muzsikálás gyakorlatiismeretei 

– Beintés–leintés  

– Közös levegővétel és intés  

– Az „avizó” fogalma, sebességének tempó–meghatározó szerepe  

– Intés felütéssel való kezdésre  

– Lassítás, gyorsítás jelzése az intések sűrítésével, ritkításával, az alapegység 

megváltoztatásával  

– A kamaraegyüttes elhelyezkedésének szempontjai  

– A kottaállványok megfelelő magassága  

 

A kottaképre vonatkozó ismeretek  

– Tájékozódási pontok: zifferek, ütemszámozás, betűjelzések  

– Generál szünet, tacet, több ütemes szünetek jelzése  

– Vi–de jel  

– A másik szólam apró kottával történő megjelenése  

– Játék partitúrából  

 

A hangolással, intonációval összefüggő ismeretek  

– A hangolás módja az adott hangszer sajátosságaiból kiindulva  

– A saját hangszer és a kamarapartnerek hangszerének hangolása. (C–hangolású illetve 

transzponáló jellege)  

– 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, segéd–, illetve tisztítófogások)  

– A vokális intonációban a temperált hangszerekhez való alkalmazkodás elsajátítása  

– A vokális intonáció és az adott előadóterem akusztikai kapcsolata 

– Az akusztikus intonáció alapvető tudnivalói  

– A hangoló gép jelzései  

 

Ritmikai tudnivalók  

– Izo és hetero ritmikus játék szólamon belül és a szólamok között a hemiola 

értelmezése, játékmódja  

– Ütemmutató nélküli kotta, bonyolult átkötött ritmusok, komplementer ritmusok  

 

A zenei stílusokra, műfajokra vonatkozó ismeretek  

– A játszott mővek formája, harmóniai világa  

– A játszott művek elhelyezése a zenetörténetben  

– A disszonancia–konszonancia fogalma, felismerése, megvalósítása  

– Homofon zene  

– Polifon zene Izoritmikus zene  

– Kánon, imitáció, fúga  

– Cantus firmus  

– Consort–muzsika  

– A leggyakoribb reneszánsz, barokk és klasszikus tánctételek, táncpárok (pavane–

gaillarde, gavotte, saltarello, intrada, rigaudon, sarabande, musette, bourrée, menüett 

stb.)  

– Ellenszólam  
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– Basso continuo  

– A kamarazene–irodalom leggyakoribb műfajai: triószonáta, fúvósötös, vonósnégyes 

stb.  

– A kortárs zene által használt kottagrafikus jelek zenei jelentése  

 

A kamarazenei játékkal összefüggő képességek, készségek fejlesztése  

– Lapról olvasás  

– A belső hallás fejlesztése  

– intonációs készség  

– Az improvizációs készség fejlesztése (reneszánsz és barokk művekben, jazz–

zenében)  

– A figyelem megosztása a saját és a többi szólam, illetve az összhangzás közt  

– Alkalmazkodás a hangképzés, dinamika, karakter, stílus stb. terén  

 

 

2.5.9. KAMARAZENE TANSZAK  
 

KAMARAZENE TANSZAK TANTÁRGYA: ZENEKAR 

 
A zenekari foglalkozások célja, hogy sajátos eszközeivel teremtsen lehetőséget az alapfokú 

és a továbbképző évfolyamok tanulói számára, hogy – az egyéni foglalkozásokon elsajátított 

tudás felhasználásával – érzelmileg gazdag, harmonikus személyiséggé válhassanak. 

Ösztönözze a tanulókat, hogy a zenekari játék közben megszerzett zenei kifejezőkészséget 

és technikai eszközöket használják fel az egyéni hangszeres játékban is. 

Hozzon létre együttműködést a tanulók tudásának különbözőségéből. 

Mutasson utat a közösség erejével a toleráns magatartásra. 

Alakítsa ki a kultúra iránti nyitottságot. 

Hangsúlyozza a művészetek aktív művelésének fontosságát. 

A zenekari foglalkozások feladatai 

A tanulók megismertetése az alapvető zenekari játékmódokkal. 

A különböző zenei stílusokban használt előadói hagyományok bemutatása. 

A „zenekari hallás” fontosságának alakítása, tudatosítása. 

A figyelem időtartamának és elmélyítésének (vertikális–horizontális) fejlesztése. 

Az egységes zenekari ritmusjáték kialakítása, tudatosítása. 

Az arra alkalmas tanulók felkészítése professzionális együttesben való játékra. 

A különböző hangszercsoportoknak megfelelő – a zenekari ülésmódból adódó – helyes 

hangszerkezelés kialakítása, egységesítése.  

 

A zenekari munkában a fejlesztési cél és feladat az együttes fajtájától, az adott hangszer–

összeállításra íródott/átírt repertoártól, valamint az együttesben résztvevők egyéni 

tudásszintjétől függ.  

A játszandó művek kiválasztásánál fokozott figyelmet kíván az egyes részfeladatok 

(szólamok) megfelelő szintű megvalósítása, gondosan mérlegelve a befektetett időt, 

energiát, s a munka közben megőrzendő játékkedvet, mert ez alapvető feltétele az egész mű 

minőségi megszólaltatásának, a magasabb értékű esztétikai szint elérésének.  

A „klasszikus” összeállítások (vonós–, fúvószenekar) mellett a helyi igényeknek, 

lehetőségeknek megfelelően számtalan hangszeres összeállítás működhet eredményesen, e 

miatt éves szintre lebontott egységes fejlesztési követelményeket nem lehet megadni.  
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A megjelölt fejlesztési követelményeket elsősorban a közös zenekari játék kialakítására és 

fejlesztésére jellemző ismeretek és készségek szerint három csoportra bontva (összevont 

évfolyamok) soroljuk fel.  

 

Kezdő 1–2. évfolyam ( –14 éves korig)  

Középhaladó 3–4. évfolyam (12–18 éves kor)  

Haladó 2–6. évfolyam (16–22 éves kor)  

 

2.6 ZENEMŰVÉSZETI OKTATÁS ÁLTALÁNOS  

      FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 
 

Kiemelt kompetenciák a zeneoktatás területén  

Bemeneti kompetencia:  

– Azok az adottságok és képességek, amelyek alkalmassá teszi az oktatásba bekapcsolódó 

tanulót arra, hogy elsajátítsa a zenetanuláshoz szükséges kompetenciákat.  

Szakmai kompetencia:  

– A zenei képességek és készségek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, 

fogékonyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói és 

manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység).  

– A zenei olvasás és írás készségének megalapozása és fejlesztése.  

– A hangszeres technikai készség, az improvizációs készség fejlesztése.  

 

Személyes kompetencia:  

– Érzelmi intelligencia, művészi kifejező készség, szorgalom, önfegyelem, elhivatottság, 

kreativitás, ötletgazdagság, az alkotói magatartás, lelkiismeretesség, önbizalom.  

 

Társas kompetencia:  

– Együttműködés képessége (közös munka, alkalmazkodás, irányíthatóság, tolerancia, 

kommunikációs készség) azon viselkedési formák tanulása, amely alapján konstruktívan be 

tud illeszkedni és aktívan részt tud venni a társas zenélésben.  

– Esélyegyenlőség.  

 

Módszertani kompetencia: 

– Tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra 

nevelése.  

– Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség megalapozása.  

– A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek megismertetése.  

– A főbb zenei műfajok, stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, 

népünk zenéjének, a zene történetének, az előadóművészet és a zeneirodalom nagy 

egyéniségeinek megismertetése.  

– A kortárs zene befogadására nevelés.  

– A tanulók zenei ízlésének formálása, a tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése.  

– A társművészetek iránti nyitottság kialakítása.  

– Tehetséggondozás.  

– Hátrányos helyzetűekkel való differenciált foglalkozás .  

– A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra.  
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2. 7. TÁNCMŰVÉSZETI KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 
 

2.7. 1. NÉPTÁNC TANSZAK  
 

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA  

 

Tantárgyak  

 

Főtárgy: 

Népi játék (1–2. előképző évfolyamon) 

Néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 

Kötelező tantárgy: 

Folklórismeret (3–6. alapfokú évfolyamon) 

Tánctörténet (9–10. továbbképző évfolyamon) 

Kötelezően választható tantárgyak az összevont osztályokban: 

Folklórismeret 

Tánctörténet 

Választható tantárgyak: 

Népi játék (1–2. előképző évfolyamon) 

Néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 

Népzenei alapismeretek (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 

Táncjelírás–olvasás (9–10. továbbképző évfolyamon) 

 

Óraterv 
 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

 FŐTÁRGY 2 2 3-4 3-4 3 3 3 3 3-4 3-4 3 3 

KÖTELEZŐ 

TANTÁRGY     1 1 1 1   1 1 

KÖTELEZŐEN 

VÁLASZTHATÓ 

TANTÁRGY   1 1     1 1   

VÁLASZTHATÓ 

TANTÁRGY 
2 2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Összes óra 2-4 2-4 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam)  

Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a 

továbbképző évfolyamainak számát jelenti  

 

A fenti táblázat Összes óra rovatában az első számok a heti minimális óraszámra, míg a 

második helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges időre 

utalnak.  
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A tanszakok kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a 

tanuló más tanszak vagy művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok tanítási 

óráin részt vehet. 

A tanítási órák időtartama: 45 perc  

 

 

2.8 TÁNCMŰVÉSZETI OKTATÁS ÁLTALÁNOS  

      FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 
 
A NÉPTÁNCOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI  

 

A néptánc tanszak célja a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődés kialakítása és 

elmélyítése, hagyományaink, kulturális örökségünk továbbéltetése, a mozgáskultúra 

megalapozása és fejlesztése, a tánc, mint a közösségteremtés és közösségformálás lehetséges 

eszközének értelmezése.  

 

Kiemelt kompetenciák a néptánc területén  

 

Szakmai kompetenciák  

A táncos képességek – készségek – jártasságok kialakítása és fejlesztése  

A hagyományos népi játékmód ismerete  

Korszerű szemléletmód kialakítása a népi kultúra–népélet összefüggő rendszerének 

értelmezéséhez  

A tánc általánosan jellemző vonásainak ismerete és gyakorlati alkalmazása  

A zenéhez igazodó, alkalmazkodó táncos mozgás kialakítása  

Az improvizáció és a táncszerkesztés törvényszerűségeinek, szabályainak az életkori 

sajátosságoknak megfelelő ismerete és tudatos alkalmazása  

A térforma, stílusérzék és mozgásmemória fejlesztése, az alakzatok, formák gyakorlati 

alkalmazása  

A táncokhoz kapcsolódó énekek, zenei kíséretek, jellemző viseletek, szokások és a társasági 

táncélet alkalmainak megismerése  

A színpad általános törvényszerűségeinek megismertetése  

Előadói táncos magatartás kialakítása az életkori sajátosságoknak megfelelően  

A színpadi táncművészet legfontosabb ágazatainak, korszakainak és művészeti alkotásainak 

megismerése  

 

Személyes kompetenciák  

Az esztétikai érzék fejlesztése  

A rendszeres és következetes kitartó munkára nevelés  

Nyitottságra, valamint a múlt és a jelen értékeinek befogadására nevelés  

Folyamatos ismeretbővítésen keresztül a szintetikus látásmódra való nevelés  

A vizuális memória és a képzelőerő fejlesztése  

A kreativitás és a testi–lelki állóképesség fejlesztése  

A kommunikáció verbális és nonverbális módjainak alkalmazása  

 

Társas kompetenciák  

A közösségi alkotás öröme, a közösségi kultúra értékei iránti fogékonyság kialakítása  

A másság elfogadásának képessége, az önálló döntéshozatal képessége  

Kezdeményezőkészség, egyéni feladat– és szerepvállalás  
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A kapcsolatteremtő képesség fejlesztése  

A szabálytudat kialakítása  

A csoportnorma kialakítása  

A segítő életmódra nevelés, a szociális érzékenység fejlesztése  

A közösségi szemlélet kialakítása  

A környezet megóvásának fontossága  

Az egészséges életmód igénye  

 

Módszerkompetenciák  

Az ismeretbefogadás képességének fejlesztése  

Az intelligens tudás megszerzésére irányuló igény kialakítása  

Az összefüggések megértésére, a következtetések levonására irányuló fejlesztések  

Az ismeretek alkalmazásának, újrafogalmazásának képessége  

A kreatív alkotói folyamatokban való részvétel igényének kialakítása  

A hatékony önálló tanulásra nevelés  

Az alkalmazott tudás kialakítása, a képzés során elsajátított ismeretek alkalmazása más 

környezetben is  

A tehetség azonosítása, tehetséggondozás, mentorálás, nyomon követés  
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3. A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA  
 
ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 
  
 
3.1 KÉPZŐ ÉS IPARMŰVÉSZET 
 
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 
vizsgatantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 
programja figyelembevételével 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 gyakorlati tudása. 
Az alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. Amennyiben az 
nem, felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja. 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga vizsgatantárgyak 
– Műhelygyakorlat  
– Vizuális alkotó gyakorlat 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 
Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti 
alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi 
versenyen – egyéni versenyzőként – helyezést ért el vagy a versenyfelhívásban 
meghatározott teljesítményi szintet teljesítette. 
Ha a tanuló már rendelkezik a képző– és iparművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett 
alapvizsga– vagy záróvizsga–bizonyítvánnyal, akkor felmentés adható a vizuális 
alkotógyakorlat főtárgyból. A műhelygyakorlat vizsgarész alól felmentés nem adható. 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 
A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsgatantárgyanként 
külön–külön osztályzattal kell minősíteni. 
 
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból kapott 
osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a 
vizsgatantárgy végső eredményének a meghatározásában a műhelygyakorlat tantárgyból 
kapott osztályzat a döntő. Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a 
tanuló, aki valamennyi előírt vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. Sikertelen a 
művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve 
vizsgatantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak 
abból a vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek 
vizsgakövetelményét nem teljesítette. 
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3.1.1.VIZUÁLIS ALKOTÓ GYAKORLAT 
 
 

A művészeti alapvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
 
A vizsga tantárgya és időtartama: 
Vizuális alkotó gyakorlat 

– vizsgamunka bemutatása 15 perc 
– helyszíni feladat megoldása 105 perc 

 
A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a 
tanuló tervező, alkotó, konstruáló, tárgykészítő képessége. A feladatmegoldás tükrözze a 
tanulónak a vizuális alkotó gyakorlatok során megszerzett tudását a művészeti ág anyagairól, 
műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, megszerzett ismeretét. A 
megvalósított vizsgamunka mutassa be a tanuló technikai jártasságát, tudását. 
 
A vizuális alkotó gyakorlat alapvizsga két részből tevődik össze: 
A) Dokumentációval együtt benyújtott kész kép, képsorozat vagy tárgy, tárgycsoport.  
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alapján, 
szabadon választott technikával létrehozott alkotás, amely lehet:  

– tárgy, tárgyegyüttes,  
– festészeti, grafikai alkotás–sorozat,  
– szobor, térkonstrukció és variációi. 

 
B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített kész kép vagy tárgy.  
Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, szabadon választott 
anyaggal és technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 

– tárgy,  
– festészeti, grafikai alkotás,  
– szobor, térkonstrukció  

 
A vizsga értékelése 
A vizuális alkotó gyakorlat alapvizsga értékelésének általános szempontjai: 
– esztétikai érzékenység, művészeti ismeretek jelenléte, 
– tervezési, plasztikai tárgyformáló készség, 
– a kísérletező kedv és kreativitás megjelenése, 
– alapvető anyag–, eszköz– és szerszámhasználati ismeret, jártasság, 
– térformálás, konstruáló és kompozíciós készség, 
– a tartalomnak megfelelő anyag, forma, szín, technika és kifejezésmód használata, 
– az elkészült munka egyedisége, összhangja. 
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A művészeti záróvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 
 
A vizsga tantárgyai és időtartama 
Vizuális alkotó gyakorlat 
– a vizsgamunka bemutatása 10 perc 

– helyszíni feladat megoldása 180 perc 
 
A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a 
tanuló tervező, alkotó, konstruáló, tárgykészítő képessége. A feladatmegoldás tükrözze a 
tanulónak a vizuális alkotó gyakorlatok során megszerzett tudását a művészeti ág anyagairól, 
műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, megszerzett ismeretét. A 
megvalósított vizsgamunka mutassa be a tanuló technikai jártasságát, tudását. 
 
A vizuális alkotó gyakorlat alapvizsga két részből tevődik össze: 
 
A) Dokumentációval együtt benyújtott kész kép, képsorozat vagy tárgy, tárgycsoport.  
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alapján, 
szabadon választott technikával létrehozott alkotás, amely lehet:  
– tárgy, tárgyegyüttes,  
– festészeti, grafikai alkotás–sorozat,  
– szobor, térkonstrukció és variációi 
 
B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített kész kép vagy tárgy.  
Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, szabadon választott 
anyaggal és technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 
– tárgy,  
– festészeti, grafikai alkotás,  
– szobor, térkonstrukció  
 
A vizsga értékelése 
A vizuális alkotó gyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai: 
– esztétikai érzékenység, művészeti ismeretek jelenléte, 
– a vizuális nyelv kifejezőeszközeinek használata, 
– tervezési, plasztikai tárgyformáló készség, 
– sík és térbeli ábrázolási képesség, 
– a kísérletező kedv és kreativitás megjelenése, 
– alapvető anyag–, eszköz– és szerszámhasználati ismeret, jártasság, 
– térformálás, konstruáló és kompozíciós készség, 
– a tartalomnak megfelelő anyag, forma, szín, technika és kifejezésmód használata, 
– az elkészült munka egyedisége, összhangja. 
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3.1.2. KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK: GRAFIKA ÉS    

          FESTÉSZET ALAPJAI –  

 GRAFIKA ÉS FESTÉSZET TANSZAK 

 
 

A művészeti alapvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
A grafika és festészet műhelygyakorlat 
– tervezés 40 perc 
– tárgykészítés 140 perc 
 
A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a 
tanuló tervező, képalkotó, képessége. A terv tükrözze a tanulónak a grafika és festészet 
anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. A 
megvalósított kép, képtárgy, képsorozat mutassa be a tanuló grafikai és festészeti jártasságát, 
tudását. 
 
A grafika és festészet műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 
 
A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész kép, képtárgy, képsorozat, a grafika és 
festészet műfajából.  
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alapján 
létrehozott alkotás, amely lehet: 
– alkalmazott grafikai, sokszorosított grafikai alkotás, sorozat vagy variáció, 
– grafikai és festészeti illusztráció sorozat, 
– szabadodon választott technikákkal készített képi alkotás, alkotássorozat vagy variáció. 
A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben 
kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak 
leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
 
B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített kép, képtárgy, képsorozat, a 
grafika és festészet műfajából. 
Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, szabadon választott 
technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 
– modell alapján készített képi, képtárgyi átírás, 
– alkalmazott grafikai vagy dekoratív festészeti vázlatterv – sorozat. 
 
A vizsga értékelése 
A grafika és festészet műhelygyakorlat alapvizsga értékelésének általános szempontjai: 

– tervezési, képalkotási készség, 
– színhasználat, kompozíciós készség, 
– alapvető anyag– és eszközismeret, jártasság, 
– a grafikai és festészeti ismeretek gyakorlati alkalmazása, 
– a tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró és kifejezőképesség, 
– az elkészült munka összhangja. 
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A művészeti záróvizsga követelményei 

 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Grafika és festészet műhelygyakorlat 
– tervezés 50 perc 
– tárgyalkotás 190 perc 
A szóbeli vizsga időtartama: max. 10 perc 
 
A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a 
tanuló tervező, képalkotó, képessége. A terv tükrözze a tanulónak a grafika és festészet 
anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. A 
megvalósított kép, képtárgy, képsorozat mutassa be a tanuló grafikai és festészeti jártasságát, 
tudását. 
 
1. A grafika és festészet műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 
 
A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész kép, képtárgy, képsorozat, a grafika és 
festészet műfajából.  
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alapján 
létrehozott alkotás, amely lehet: 
– alkalmazott grafikai, sokszorosított grafikai alkotás vagy sorozat, 
– grafikai és festészeti illusztráció sorozat, 
– szabadodon választott technikákkal készített elbeszélő képi alkotás vagy sorozat, 
– díszlet– és jelmeztervek, 
– murália vagy annak részlete. 
A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 
félévben kell elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a 
tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
 
B) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített kép, képtárgy, képsorozat, a 
grafika és festészet műfajából. 
Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, szabadon választott 
technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 
– modell alapján készített képi, képtárgyi átírás, 
– alkalmazott grafikai vagy dekoratív festészeti vázlatterv vagy sorozat. 
 
2. A grafika és festészet műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma: 
– a grafika és festészet nagy stíluskorszakai, 
– a grafika és festészet legjelentősebb alkotásai, alkotói, 
– a grafika és festészet anyagai, eszközei, műfajai, 
– a grafika és festészet műfajában alkalmazott technikák, 
– az elkészített tervek és művek bemutatása, 
– egészség– és környezetvédelmi alapismeretek. 
 
A vizsga értékelése 
A gyakorlati vizsga értékelése: 
– a tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenítő, átíró, kifejező készség, 
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– tervezői, kivitelező készség, 
– színtani és formatani ismeretekben való jártasság, a kompozíció törvényeinek ismerete, 
– műalkotás és környezet összefüggéseinek ismerete, 
– a grafika és festészet technikáinak és eljárásainak alkalmazási szintje, 
– a felületalakítás módja, 
– kreativitás, egyediség, 
– az elkészült munka összhangja. 
 
A szóbeli vizsga értékelése: 
– a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 
– a megfogalmazás szakszerűsége, pontossága, 
– kommunikációs készség. 
 
 
 
 
3.1.3. KÖRNYEZET ÉS KÉZMŰVES KULTÚRA TANSZAK 
 
 

A művészeti alapvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 
 
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama 
Környezet–és kézműves kultúra műhelygyakorlat 
– tervezés 30 perc 
– tárgykészítés 150 perc 
 
A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a 
tanuló tárgy– és környezettervező–alkotó képessége. A terv tükrözze a tanuló funkciónak, 
gondolati tartalomnak megfelelő formatervező, környezetalakító készségét, a kézművesség 
hagyományos anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett 
ismereteit. A megvalósított tárgy, tárgyegyüttes mutassa be a tanuló környezet és kézműves 
kultúra területén megszerzett jártasságát, szakmai tudását. 
 
A környezet–és kézműves kultúra műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 
 
A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott tárgy vagy tárgycsoport a környezet és 
kézműves tárgykultúra témaköréből. 
A benyújtott vizsgamunka– tanári irányítással megvalósított– tervezési munka alapján, 
szabadon választott anyaggal és technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 
– meghatározott funkcióra tervezett építészeti tér vagy épület makettje, 
– használati vagy ajándéktárgy, 
– játék, 
– környezet– és lakáskultúra eleme. 
A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben 
kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak 
leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
 
B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített tárgy a környezet vagy 
kézműves kultúra műfajából. 
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Az intézmény által meghatározott feladat a tanuló által készítetett tervvázlat alapján, 
természetes vagy egyéb anyagból szabadon választott technikával létrehozott alkotás, amely 
lehet: 
– használati tárgy, 
– ajándéktárgy, 
– játék. 
 
A vizsga értékelése 

– környezettervező képesség, 
– tárgytervező képesség, 
– formaalkotó és díszítményképző készség, 
– anyag– és eszközhasználati ismeret, jártasság, 
– kézműves alapismeret, 
– a műfaji konvenciók, sajátosságok megfelelő alkalmazása, 
– a vizsgamunka összhatása. 

 
 

A művészeti záróvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 
 
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama 
Környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat 
A gyakorlati vizsga időtartama 
– tervezés 50 perc 
– tárgyalkotás 190 perc 
A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama max. 10 perc 
 
A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a 
tanuló tárgy– és környezettervező–alkotó képessége. A terv tükrözze a tanuló funkciónak, 
gondolati tartalomnak megfelelő formatervező, környezetalakító készségét, a kézművesség 
anyagairól, felhasználási lehetőségeiről, munkafolyamatairól, a kézműves díszítési módok 
műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, hagyományairól megszerzett 
ismereteit. A megvalósított tárgy, tárgyegyüttes mutassa be a tanuló környezet és kézműves 
kultúra területén megszerzett jártasságát, szakmai tudását, művészi igényességét. 
 
1. A környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből 
tevődik össze: 
 
A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott tárgy vagy tárgycsoport a környezetkultúra 
és tárgykultúra témaköréből. 
A benyújtott vizsgamunka– tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alapján, 
szabadon választott anyagokkal és technikákkal létrehozott alkotás, amely lehet: 
– meghatározott funkcióra tervezett építészeti tér vagy épület makettje, 
– környezet– és lakáskultúra elem, 
– használati–, ajándék–, játék–, vagy fiktívtárgy, tárgyegyüttes, 
– öltözet, öltözet–kiegészítő, 
– anyagtársításra, újrahasznosításra épülő funkcionális tárgy, vagy tárgycsoport. 
A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 
félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a 
tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
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B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített tárgy a környezet és 
kézműves kultúra műfajából. 
Az intézmény által meghatározott feladat tervvázlat alapján, szabadon választott anyagokkal 
és technikákkal létrehozott alkotás, amely lehet: 
– használati tárgy, 
– ajándéktárgy, 
– játék. 
 
2. A környezet–és kézműves kultúra műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma: 
– a környezet– és tárgykultúra fogalma, tárgytípusai, 
– tárgyalkotó módok: ősi, hagyományos népművészeti, iparművészeti és ipari tárgyformálás, 
– a hagyományos kézműves mesterségek kialakulása, szakosodása,  
– a magyar kézművesség legjelentősebb népművészeti és iparművészeti emlékei, alkotói, 
műhelyei, 
– más korok és népek sajátos kézműves emlékei, 
– a kézművesség anyagai, eszközei, 
– a tárgy– és díszítményalkotás technikái, 
– a tárgykészítés fázisai a tervezéstől a kivitelezésig, 
– a funkció–forma–díszítés összhangja, 
– esztétikum, jelentéstartalom a tárgyakon, a környezetkultúrában, 
– a hagyományok továbbéltetésének lehetőségei, a mai környezet– és tárgykultúrában, 
– a gazdaságosság és újrahasznosítás fontossága, 
– a kézművesség munka – és környezetvédelmi alapismeretei. 
 
A vizsga értékelése 
A gyakorlati vizsga értékelése 
– funkciónak, műfaji sajátosságoknak megfelelő tervező, szerkesztő, modellező készség, 
– manuális és konstruáló készség, 
– díszítő, stilizáló készség, 
– a tervezéshez szükséges magyarázó–közlő rajz szintje, egyedisége, kreativitása, 
– az anyag– és eszközhasználat szintje, 
– a környezet– és kézműves kultúra ismeretek gyakorlati alkalmazásának szintje, 
– a megfelelő műveletek, munkafolyamatok kiválasztása, 
– a vizsgatárgy összhatása, a funkció–forma–díszítmény összhangja. 
 
A szóbeli vizsga értékelése 
– a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 
– a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 
– kommunikációs készség. 
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3.1.4. FÉM- ÉS ZOMÁNCMŰVES TANSZAK 
 
 
 

A művészeti alapvizsga követelményei 
 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 
 
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama 
Fém– és zománcműves műhelygyakorlat 
– tervezés 40 perc 
– tárgykészítés 140 perc 
 
A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a 
tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A terv tükrözze a tanuló gondolati tartalomnak 
megfelelő képalkotó és tervező készségét, a fém– és zománcművesség anyagairól, műfaji 
sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismereteit. A megvalósított tárgy 
mutassa be a tanuló technikai jártasságát, szakmai tudását. 
 
A fém– és zománcműves műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 
 
A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész tárgy vagy tárgycsoport a fém– és 
zománcművesség műfajából. 
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alapján, 
szabadon megválasztott technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 
– trasszírozott, domborított, cizellált vagy zománcozással díszített tárgy, 
– zománcozott képsorozat, 
– ékszerkollekció. 
A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben 
kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak 
leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
 
B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan tervezett és elkészített tárgy. 
A vizsgatárgy az intézmény által meghatározott funkcióra, gondolati tartalom kifejezésére 
alkalmas, a tanuló által készített tervvázlat alapján elkészített szabadon választott 
technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 
– ékszer, öltözék kiegészítő, 
– zománcozott kép. 
A munka kivitelezésénél a kiégetés fázisához szaktanári felügyeletre van szükség. 
 
A vizsga értékelése 
A fém– és zománcműves műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai: 
– a gondolati tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró, tárgytervező, 
formaalkotó, felület és díszítményalakító képesség, 
– fém– és zománcműves alapismeret, 
– anyag– és eszközhasználat, 
– az elkészített tárgy összhatása. 
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A művészeti záróvizsga követelménye 

 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 
 
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama 
Tűzzománc– és fémműves műhelygyakorlat 
A gyakorlati vizsga időtartama 
– tervezési feladat 50 perc 
– tárgyalkotás 190 perc 
A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: max. 10 perc 
 
A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a 
tanuló tervező és tárgyalkotó képessége. A terv tükrözze a tanuló látványértelmező, 
gondolati tartalomnak megfelelő elemző, átíró, képalkotó, tervező készségét, a tűzzománc– 
és fémművesség anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről 
megszerzett ismereteit. A megvalósított tárgy mutassa be a tanuló technikai jártasságát, 
mesterségbeli tudását, művészeti igényességét. 
 
1. A tűzzománc– és fémműves műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két vizsgarészből 
tevődik össze: 
A) Tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész tárgy vagy 
tárgycsoport a tűzzománc– és fémműves műfajokból. 
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított– tervezési munka alapján, 
szabadon választott technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 
– címer, cégér, 
– ékszerkollekció, öltözék kiegészítő, 
– zománcozott képsorozat, 
– lakberendezési tárgy, 
– épületdíszítmény. 
A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben 
kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak 
leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
 
B) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan tervezett és elkészített tárgy. 
A vizsgatárgy az intézmény által meghatározott funkcióra, gondolati tartalom kifejezésére 
alkalmas, a tanuló által készített tervvázlat alapján megvalósított alkotás, amely lehet: 
– ékszer, 
– öltözék kiegészítő, tarsolylemez, 
– zománcgrafika vagy zománcfestmény. 
 
2. A tűzzománc– és fémműves műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma: 
– a zománc– és fémművesség legjelentősebb tárgyi emlékei, alkotói, műhelyei, 
– a zománcművészet a művészeti terület fejlődési szakaszai, technikai vonulatai, 
stíluskorszakai, 
– a művészeti terület magyar vonatkozásai, 
– zománc– és fémalakítási technikák, műveletek, díszítési módok, 
– a tűzzománc– és fémművesség tűz–, baleset–, egészség– és környezetvédelmi 
alapismeretei. 
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A vizsga értékelése 
A gyakorlati vizsga értékelése 
– a gondolati tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenítő, átíró, kifejező 
készség,  
– problémamegoldó és tárgytervező képesség, 
– a terv tartalmi és formai megoldása, 
– a zománc– és fémműves ismeretek gyakorlati alkalmazása, 
– anyag– és eszközhasználat, 
– a forma és díszítmény összhangja, a vizsgamunka összhatása, esztétikuma. 
 
A szóbeli vizsga értékelése 
– a követelményekben meghatározott elméleti tananyag ismerete, 
 
 
 
 
  
 
3.1.5.  FOTÓ ÉS FILM TANSZAK 

 
 

A művészeti alapvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 
 
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama 
Fotó és film műhelygyakorlat 
– tervezés 40 perc 
– fotó és film készítés 140 perc 
 
A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a 
tanuló tervező, alkotó képessége. A koncepció tükrözze a tanuló a fotó– és filmművészet 
anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismereteit. Az 
elkészített mű mutassa be a tanuló fotó– és filmtechnikai jártasságát, tudását. 
 
A fotó és film műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 
 
A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész fotósorozat vagy filmalkotás. 
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással – a koncepció alapján, a tanult technikai 
ismeretek segítségével megvalósított fotó vagy filmalkotás, amely lehet: 
– fotó – camera obscura –fotogram sorozat, 
– mozgás érzetének visszaadása képi eszközökkel, 
– egyszerű szituáció ábrázolása képsorokban, 
– képsorozat készítése azonos kompozíciós elv alapján, 
– storyboard és film, filmrészlet készítése. 
A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben 
kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak 
leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
 
B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan készített fotósorozat vagy filmalkotás. 
Az intézmény által meghatározott vizsgamunka tervek vagy képes forgatókönyv alapján 
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elkészített alkotás, amely lehet: 
– tárgyfotó sorozat, 
– környezetfotó sorozat, 
– rövid tárgy–animáció, 
– ritmusgyakorlat készítése mozgóképi eszközökkel. 
 
A vizsga értékelése 
– a fényképezés és filmezés eszközeinek és anyagainak ismerete, tudatos használata, 
– a kompozíció alapelemeinek ismerete, alkalmazása, 
– a képkivágások, képalakító eljárások ismerete, 
– önállóság, eredeti látásmód. 
 
 

A művészeti záróvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 
 
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama 
Fotó és film műhelygyakorlat 
A gyakorlati vizsga időtartama 
– tervezés 50 perc 
– fotó vagy film készítése 190 perc 
A szóbeli vizsga időtartama: max. 10 perc 
 
A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a 
tanuló tervező, alkotó képessége. A koncepció tükrözze a tanuló fotó és filmművészeti 
ismereteit. Az elkészített mű megoldása mutassa be a tanuló fotó és filmtechnikai 
jártasságát, tudását, művészi igényességét. 
 
1. A fotó és film műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 
 
A) Tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész fotósorozat vagy 
filmalkotás. 
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással – képi vagy szöveges koncepció alapján, a 
tanult technikai ismeretek segítségével megvalósított alkotás, amely témája alapján lehet: 
– portrésorozat, 
– reklám/divatfotó sorozat, 
– riport/autonóm riport 
– megrendezett fénykép 
– kísérleti fotó/film 
– kollázs, montázs, frottázs, kemogram lehetőségeit kihasználó képsorozat, 
– ritmusképzés álló– és mozgóképi eszközökkel, 
– rövidfilm. 
A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 
félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a 
tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
 
B) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan készített fotósorozat vagy filmalkotás. 
Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat, tervvázlatok vagy képes forgatókönyv 
alapján elkészített alkotás, amely lehet: 
– portréfotó sorozat, 
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– reklámfotó sorozat, 
– riport/autonóm riport, 
– megrendezett fénykép, 
– mozgást kifejező mikrotörténet, 
– fotó– vagy filmtechnika alkalmazásával készített montázs. 
 
2. A fotó és film műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma: 
– az álló– és mozgókép létrehozásának anyagai, eszközei és műfajai, 
– a fotózás és a filmezés technikái, 
– a fényképezés és filmkészítés története, 
– a fotó– és filmművészet legjelentősebb alkotásai, alkotói, 
– – a magyar fotó– és filmművészet jeles képviselői, 
– egészség– és környezetvédelmi alapismeretek. 
 
A vizsga értékelése 
A gyakorlati vizsga értékelése 
– lényegkiemelés eszközeinek és módjainak ismerete, 
– a képkivágások és a képalakító lehetőségek alkalmazása, 
– kompozíciós rendszerek ismerete és alkalmazása, 
– a koncepció eredetisége, átgondoltsága, 
– a megvalósítás minősége, 
– a tanult ismeretek kreatív alkalmazása. 
 
A szóbeli vizsga értékelése 
– a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 
– a megfogalmazás szakszerűsége, pontossága, 
– kommunikációs készség. 
 
 
 
 
 
3.1.6. SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA TANSZAK 
 

 
A művészeti alapvizsga követelményei 

 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
 
A vizsga tantárgya és időtartama  
Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat  
– tervezés 40 perc 
– tárgykészítés 140 perc 
 
A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a 
tanuló tervező, plasztikai alkotó, képessége. A terv tükrözze a tanulónak a szobrászat és 
kerámiaművészet, anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, 
megszerzett ismeretét. A megvalósított tárgy mutassa be a tanuló szobrászati–, 
kerámiatechnikai jártasságát, tudását. 
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A szobrászat és kerámia műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 
A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész tárgy, tárgycsoport a szobrászat vagy 
kerámia műfajából.  
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alapján 
elkészített alkotás, amely lehet: 
– mintázott, faragott, applikált dombormű terrakottából, gipszből, fából, vagy bármely más 
anyagból, 
– mintázott körplasztika, égetett agyagból, gipszből – mázazva, festve vagy patinázva, 
– drótból, fából, hungarocellből, vagy egyéb szobrászati anyagból készített plasztika, 
– felrakással, korongolással vagy egyéb technikával készült tárgy, tárgycsoport.   
A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben 
kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak 
leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
 
 
B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített tárgy, tárgycsoport a szobrászat 
vagy kerámia műfajából.  
Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, agyagból vagy egyéb 
szobrászati anyagból, szabadon választott mintázási, konstruálási, felületdíszítési 
technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 
– figurális vagy nonfiguratív plakett, dombormű,   
– korongozott vagy más technikával készített edény, 
– a szobrászatban és a kerámiában használatos eljárások valamelyikével, vagy ötvözésével 
készült plasztika. 
 
A vizsga értékelése 
– tervezési, plasztikai tárgyformáló készség, 
– alapvető anyag–, eszköz– és szerszámhasználati ismeret, jártasság, 
– a szobrászat és kerámia alapvető technikáinak ismerete, gyakorlati alkalmazása, 
– térformálás, konstruáló és kompozíciós készség, 
– a tartalomnak megfelelő anyag, forma, technika és kifejezésmód megválasztása és 
használata, 
– az elkészült munka összhangja. 

 
 

A művészeti záróvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat  
A gyakorlati vizsga időtartama 
– tervezés 50 perc 
– tárgyalkotás 190 perc 
A szóbeli vizsga időtartama: max. 10 perc 
A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a 
tanuló tervező, plasztikai alkotó, konstruáló készsége. A terv tükrözze a tanuló gondolati 
tartalomnak megfelelő elemző, átíró, formaértelmező készségét, a szobrászat és a kerámia 
anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét.  
A megvalósított tárgy mutassa be a tanuló szobrászati és kerámia technikákban elért 
jártasságát, tudását, művészi igényességét. 
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1. A szobrászat és kerámia műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik 
össze: 
A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész tárgy, tárgycsoport a szobrászat vagy 
kerámia műfajából.  
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alapján 
létrehozott alkotás, amely lehet: 
– mintázott, faragott, applikált dombormű terrakottából, gipszből, fából vagy bármely más 
anyagból, 
– mintázott körplasztika, égetett agyagból, gipszből – mázazva, festve vagy patinázva, 
– drótból, fából, hungarocellből vagy egyéb szobrászati anyagból készített plasztika,   
– felrakással, korongolással vagy egyéb technikák kombinációjával készített tárgy, 
tárgycsoport,   
– épületkerámia vagy épületszobrászati díszítőelem. 
A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 
félévben kell elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a 
tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
 
B) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített tárgy, tárgycsoport a szobrászat 
vagy kerámia műfajából.  
Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, agyagból vagy egyéb 
szobrászati anyagból, szabadon választott mintázási, konstruálási, felületdíszítési 
technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 
– figurális vagy nonfiguratív plakett, dombormű,   
– korongozott vagy más technikával készített edény, 
– a szobrászatban és a kerámiában használatos eljárások valamelyikével, vagy ötvözésével 
készült plasztika, 
– mintázott építészeti díszítőelem. 
 
2. A szóbeli vizsga tartalma: 
– az elkészített tárgy bemutatása, 
– a szobrászat és kerámia anyagai, eszközei, műfajai, 
– szobrászatban és kerámiában alkalmazott technikák, 
– a szobrászat és kerámia művészettörténeti stíluskorszakai, 
– a szobrászat és kerámia legjelentősebb alkotásai, alkotói,  
– a szobrászat, a kerámia és az építészet kapcsolata, 
– egészség– és környezetvédelmi alapismeretek. 
 
A vizsga értékelése  
A gyakorlati vizsga értékelése 
– a tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenítő, átíró, absztraháló kifejező 
készség, 
– tervezői, plasztikai tárgyformáló, kivitelező készség, 
– formatani ismeretekben való jártasság, a kompozíció törvényeinek ismerete, 
– műalkotás és környezet összefüggéseinek ismerete, 
– a szobrászati és kerámia technikák és eljárások alkalmazásának szintje, 
– felületkezelési eljárások ismerete, 
– díszítési eljárások ismerete, 
– kreativitás, egyediség, 
– az elkészült munka összhangja. 
A szóbeli vizsga értékelése 
– a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 
– a megfogalmazás szakszerűsége, pontossága, 
– kommunikációs készség. 
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3.1.7. TEXTIL - ÉS BŐRMŰVES TANSZAK 
 
 

A művészeti alapvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama 
Textil– és bőrműves műhelygyakorlat 
– tervezés 40 perc 
– tárgykészítés 140 perc 
A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a 
tanuló tervező, tárgyalkotó, képessége. A terv tükrözze a tanuló funkciónak, gondolati 
tartalomnak megfelelő formatervező, környezetalakító készségét, a textilművesség és a 
bőrművesség alapanyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről 
megszerzett ismereteit. 
A megvalósított tárgy mutassa be a tanuló textil– és bőrművességben való technikai 
jártasságát, tudását. 
 
A textil– és bőrműves műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 
A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész tárgy, tárgycsoport a textil– és 
bőrművesség műfajából. 
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alapján, 
szabadon választott műveletekkel, díszítési és összeállítási technikákkal létrehozott alkotás, 
amely lehet: 
– használati– és ajándéktárgy, 
– öltözet–kiegészítő, 
– játék, 
– lakáskultúra elem, 
– tértextil. 
A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben 
kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak 
leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
 
B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan tervezett és elkészített textil– vagy 
bőrműves tárgy. 
A textil– vagy bőrműves vizsgatárgy az intézmény által meghatározott funkcióra alkalmas, a 
tanuló által készített tervvázlat alapján, szabadon választott technikával létrehozott alkotás, 
amely lehet: 
– nemezfigura, 
– textilbáb, 
– festett, batikolt kendő, 
– egyszerű szerkezetű bőrműves tárgy, bőrzacskó, 
– ékszer. 
 
A vizsga értékelése 
– tárgytervező képesség, 
– formaalakító készség,  kifejezőkészség, 
– anyag– és eszközhasználat, 
– textil– és bőrműves alapismeretek, 
– műfaji sajátosságok megfelelő alkalmazása, 
– a vizsgamunka összhangja. 
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A művészeti záróvizsga követelményei 

 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 
 
A vizsgák tantárgyai és időtartama 
Textil– és bőrműves műhelygyakorlat 
A gyakorlati vizsga időtartama 
– tervezés 50 perc 
– tárgyalkotás 190 perc 
A szóbeli vizsga időtartama: max. 10 perc 
 
A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a 
tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A terv tükrözze a tanuló funkciónak, 
tartalomnak megfelelő tervezőkészségét. A textil– és a bőrművesség anyagairól, 
technikáiról, munkafolyamatairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről 
megszerzett ismereteit. A megvalósított tárgy mutassa be a tanuló textil– és bőrművességben 
megszerzett technikai jártasságát, szakmai tudását, művészi igényességét. 
 
1. A textil– és bőrműves műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két vizsgarészből tevődik 
össze: 
 
A) Tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész textil– vagy 
bőrműves tárgy vagy tárgycsoport. 
A benyújtott – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alapján, szabadon 
választott műveletekkel, díszítési és összeállítási technikákkal létrehozott alkotás, amely 
ötvözi a textil– és a bőrművesség tanult ismeretanyagát. 
A vizsgamunka lehet: 
– használati– és ajándéktárgy, 
– öltözék, öltözék–kiegészítő, 
– ékszerkollekció, 
– a lakáskultúra elem, 
– tértextil, térplasztika. 
A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 
félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a 
tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
 
B) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan készített textil– vagy bőrműves tárgy. 
A vizsgatárgy az intézmény által meghatározott funkcióval rendelkező, a tanuló által 
készített tervvázlat alapján szabadon választott technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 
– textilkép, 
– tarisznya, erszény, 
– öltözetdarab: fejviselet, egyszerű lábbeli, 
– ékszer, öv. 
 
2. A textil– és bőrműves műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma: 

– a textil– és bőrművesség anyagai, eszközei, 
– a textil– és bőr felhasználási területei, 
– a tárgytervezés és –készítés szempontjai, folyamata, 
– textil– és bőrműves technikák, díszítési módok, 
– jelentéstartalom a tárgyakon, 
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– a textil– és bőrművesség története, iparművészeti és népművészeti értékei, 
– textilből és bőrből készült alkotások a kortárs művészetben, a hagyományok 

továbbéltetésének lehetőségei a mai tárgykultúrában, 
– a textil– és a bőrművesség munkavédelmi és környezetvédelmi előírásai. 

 
A vizsga értékelése 
 
A gyakorlati vizsga értékelése: 

– funkciónak, műfaji sajátosságoknak megfelelő tervező, szerkesztő, modellező 
készség, 

– díszítő, stilizáló képesség, 
– a tervezéshez szükséges magyarázó–közlő rajz szintje, 
– a megfelelő munkafolyamatok megválasztása, 
– a textil– és bőrműves ismeretek gyakorlati alkalmazásának szintje, 
– műfaji sajátosságok megfelelő alkalmazása, 
– a vizsgatárgy összhatása, a funkció–forma–díszítmény összhangja. 

 
A szóbeli vizsga értékelése 

– a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 
– a megfogalmazás szakszerűsége, pontossága, 
– kommunikációs készség. 

 
 
 
 
3.1.8. NÉPMŰVÉSZET 
 

 
A művészeti alapvizsga követelményei 

 
A vizsga részei 
A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 
 
Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Népművészet max. 45 perc 
A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Népművészet max. 15 perc 
 
A vizsga tartalma 
A népművészet írásbeli vizsga tartalma: 
Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgozatból 
mérhető legyen a tanuló néprajzi ismerete: néprajzi alapfogalmakról, népszokásokról, 
népköltészetről, hitvilágról, életmódról, a hagyományos tárgyalkotásról megszerzett tudása. 
 
1. A népművészet írásbeli vizsga két vizsgarészből tevődik össze: 
 
A) Rajzokkal illusztrált néprajzi gyűjtőmunka. 
A tanuló által készített írásbeli munka szemléltesse az intézmény által meghatározott feladat 
megoldásának lépéseit, a tanuló adott témában szerzett ismereteit, egyéni gyűjtőmunkáját. 
A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben 
kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak 
leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
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B) Népművészeti kérdéseket tartalmazó tesztlap kitöltése a vizsga helyszínén és ideje alatt. 
Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgozatból 
mérhető legyen a tanuló népszokásokról, népköltészetről, hitvilágról, életmódról 
megszerzett ismerete. 
 
2. A népművészet szóbeli vizsga tartalma: 

– a néprajz kutatási tárgya, a népi kultúra fogalma, a hagyomány fogalma, 
– a hagyományozódás kérdésköre, az egyén és közösség viszonya, 
– népszokások (jeles napok, az emberélet fordulói), 
– népi hitvilág, világkép, 
– a népköltészet, (népmesék, népmondák, népdalok...), 
– gyermekjátékok, 
– természetharmonikus életmód, gazdálkodás, közösségi munkamegosztás, 

munkaalkalmak–hoz kapcsolódó szokások, hiedelmek, 
– népi építészet, a parasztház berendezése, bútorai, a belső terek funkciói, 
– hagyományos tárgyalkotás helye és szerepe a népéletben, szokásokban. 

 
A szóbeli vizsgafeladatokat az intézmény úgy határozza meg, hogy a feleletekből mérhető 
legyen, hogy a tanuló az életkori sajátosságainak megfelelően milyen szinten: 

– tud eligazodni a népköltészet világában, 
– ismeri a szokások és a hiedelmek helyét és szerepét a népéletben, 
– ismeri a karácsonyi, húsvéti és pünkösdi ünnepkör alapjait, 
– ismeri az emberélet fordulóihoz kapcsolódó szokásokat, 
– ismeri a munkaalkalmakat, a hozzájuk kapcsolódó szokásokat, népköltészeti 

alkotásokat, hiedelmeket, 
– tájékozott a népi építészet, a hagyományos tárgy– és környezetkultúra világában, 

 
A vizsga értékelése 
Az írásbeli vizsga értékelése 

– megfigyelő, értelmező készség, 
– összehasonlító, összegző készség, 
– feladatmegoldó készség, 
– tárgyismeret, 
– helyes fogalomhasználat, 
– tárgyelemző készség. 

 
A szóbeli vizsga értékelése 

– a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 
– a megfogalmazás szabatossága, pontossága. 

 
 

 
A művészeti záróvizsga követelményei 

 
A vizsga részei 
A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 
 
Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Népművészet max. 60 perc 
A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Népművészet max. 20 perc 
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A vizsga tartalma 
A népművészet írásbeli vizsga tartalma 
Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgozatból 
mérhető legyen a tanuló népművészeti ismerete: a népművészetről, a hagyományos népi 
kézműves tárgyalkotó tevékenységekről, mesterségekről megszerzett tudása. 
 
 
1. A népművészet írásbeli vizsga két vizsgarészből tevődik össze: 
 
A) Rajzokkal illusztrált tárgyelemzés, műleírás. 
A tanuló által készített írásbeli munka szemléltesse az intézmény által meghatározott 
tárgyelemző feladat megoldásának lépéseit, a tanuló adott témában megszerzett ismereteit, 
egyéni gyűjtőmunkáját, tárgyleírását. 
A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben 
kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak 
leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
 
B) Népművészeti kérdéseket tartalmazó tesztlap kitöltése a vizsga helyszínén és ideje alatt. 
Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgozatból 
mérhető legyen a tanuló népművészeti ismerete, tárgyelemző jártassága, a népművészet 
ágairól, azok esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett tudása. 
 
 
2. A népművészet szóbeli vizsga tartalma: 

– a népművészet fogalma, a népművészet korszakai, 
– a hagyományos tárgyalkotás természeti, társadalmi, gazdasági meghatározói, 
– a hagyományos tárgyak esztétikuma, a tárgyak megjelenését meghatározó 

összetevők (funkció, anyag, méret, technika, forma, díszítés) összefüggései, 
– a népművészet motívumrendszere, a tárgyakkal kifejezett jelentéstartalom, 
– szőttesek, népi hímzések, kékfestés, 
– a népviselet fogalma, a viselet elemei, a viselet jelentéstartalma, 
– bőrművesség területei, tárgytípusai, hagyományai,, 
– a fazekasság tárgytípusai, hagyománytárgyai, a magyar lakta területek fazekas 

központjai, 
– a faművesség sajátos tárgyai, a tárgyak motívumkincse, 
– vessző–, gyékény–, szalma–, csuhé megmunkálásának hagyományai, 
– mézesbábosság, tojásfestés, 
– a népi kultúra táji tagolódása, 
– a Dunántúl, Alföld, Felföld és Erdély legfontosabb tájegységeinek népművészete, 

valamint lakhelyének hagyományai, 
– a népművészet továbbélése, a hagyományápolás lehetőségei. 

 
A szóbeli vizsgafeladatokat az intézmény úgy határozza meg, hogy a feleletekből mérhető 
legyen, hogy a tanuló milyen szinten: 

– ismeri népművészet mibenlétét, motívumrendszerét, korszakait, ágait és alkotásait, 
– ismeri a fa–, bőr–, textilművesség és népi fazekasság jellemzőit, 
– ismeri a magyar nyelvterület legfontosabb tájegységeinek népművészetét, 
– tud eligazodni a tárgy– és környezetkultúra világában, 
– tudja elemezni a megismert tárgyakat, 
– tud összehasonlító elemzéseket végezni, 
– tudja rendszerezni a népi kultúráról megszerzett ismereteit, 
– tudja kifejezni művészeti és esztétikai élményeit. 
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A vizsga értékelése 
 
Az írásbeli vizsga értékelése 

– megfigyelő, értelmező készség, 
– összehasonlító, összegző készség, 
– feladatmegoldó készség, 
– tárgyismeret, 
– fogalomismeret, 
– tárgyelemző készség. 

 
A szóbeli vizsga értékelése 

– a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 
– a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 
– kommunikációs készség. 

 

 

 

 

3.1.9. MŰVÉSZETTÖRTÉNET 

 
 

A művészeti alapvizsga követelményei 
 
 
A vizsga részei 
A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 
 
Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Művészettörténet max. 45 perc 
A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Művészettörténet max. 15 perc 
 
 
A vizsga tartalma 
 
Művészettörténet írásbeli vizsga tartalma 
Az írásbeli vizsga feladatait az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgozatból 
mérhető legyen a tanuló művészettörténeti ismerete, műelemzési jártassága, az építészetről, 
a képzőművészeti ágakról – grafikáról, festészetről, szobrászatról –, a képzőművészeti ágak 
műfajairól, a különböző műfajok esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett tudása, 
ismeretszerző igénye. 
 
1. A művészettörténeti írásbeli vizsga két vizsgarészből tevődik össze: 
 
A) Műalkotásokkal, tanulmányrajzokkal illusztrált műelemzés, műleírás. 
A tanuló által készített írásbeli munka szemléltesse az intézmény által meghatározott 
komplex műelemző, műleíró feladat megoldásának fázisait, a feladatra adott egyéni választ, 
válaszokat. 
A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben 
kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak 
leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
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B) Az intézmény által összeállított művészettörténeti kérdéseket tartalmazó tesztlap kitöltése 
a vizsga helyszínén és ideje alatt. 
 
2. Művészettörténet szóbeli vizsga tartalma: 

– művészettörténeti alapfogalmak, 
– a művészettörténet helye és szerepe a tudományok között, 
– a képző– és iparművészet ágai, műfajai, 
– a képzőművészeti ágak és műfajok kapcsolata, kölcsönhatása, 
– a művészet kezdetei, az őskori művészet, 
– az ókori Egyiptom, Mezopotámia művészete, 
– Kína, Japán, India, Afrika művészete, 
– a prekolumbiánus művészet, 
– Kréta, Mükéné művészete, a görög művészet szellemisége, 
– etruszk és római művészet, Bizánc művészete, 
– a népvándorlás korának művészete, 
– a román és a gótikus kor művészete, 
– a reneszánsz művészete, 
– a barokk és rokokó művészete, 
– a klasszicizmus, romantika és realizmus művészete, 
– az impresszionizmus és posztimpresszionizmus művészete, 
– a századforduló építészete és képzőművészete, 
– a 20. század első felének művészete, 
– a két világháború közötti és az 1945 utáni művészet. 

 
A szóbeli vizsgafeladatokat az intézmény úgy határozza meg, hogy a feleletekből mérhető 
legyen, hogy a tanuló milyen szinten: 

– ismeri az egyes művészettörténeti korok, korstílusok kifejezési szándékát és módját, 
– tud eligazodni a tárgy– és környezetkultúra világában, 
– tudja kifejezni művészeti és esztétikai élményeit, 
– ismeri fel a művészettörténeti ágak kapcsolatát, 
– képes a műalkotások önálló értelmezésére, elemzésére. 

 
A vizsga értékelése 
 
Az írásbeli vizsga értékelése 

– befogadó, megfigyelő, értelmező, eligazodó készség, 
– analizáló és szintetizáló készség, 
– összehasonlító készség, 
– tervező, feladatmegoldó készség, 
– műelemző készség, 
– műfaj– és stílusismeret, 
– műtárgyismeret, 
– fogalomismeret. 

 
A szóbeli vizsga értékelése 

– a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 
– a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 
– kifejező és érvelési képesség. 
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A művészettörténeti záróvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 
 
Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Művészettörténet max. 60 perc 
A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Művészettörténet max. 15 perc 
 
A vizsga tartalma 
Művészettörténet írásbeli vizsga tartalma 
Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgozatból 
mérhető legyen a – tanuló művészettörténeti ismerete, műelemzési jártassága, elemző, 
összehasonlító képessége, az építészetről, grafikáról, festészetről, szobrászatról, azok 
műfajairól, alkotóiról, a különböző műfajok esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett 
tudása, ismeretszerző igénye, egyéni kutatómunkája. 
 
1. A művészettörténeti írásbeli vizsga két vizsgarészből tevődik össze: 
A) Műalkotásokkal, tanulmányrajzokkal illusztrált műelemzés, műleírás. 
A tanuló által készített írásbeli munka szemléltesse az intézmény által meghatározott 
komplex műelemző, műleíró feladat megoldásának fázisait, a feladatra adott egyéni választ, 
válaszokat. 
A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 
félévben kell elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a 
tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
 
B) Az intézmény által összeállított művészettörténeti kérdéseket tartalmazó tesztlap kitöltése 
a vizsga helyszínén és ideje alatt. 
 
2. Művészettörténet szóbeli vizsga tartalma: 
– primitív művészet egykor és ma, 
– városi folklór, 
– naiv művészet, 
– az antikvitás és hatásai a művészettörténetben, 
– hiedelemvilág és művészet, 
– vallás és művészet, 
– ideológiák és művészet, 
– hivatalos művészet és az avantgarde, 
– művészet és kommunikáció, 
– kortárs művészet. 
 
A szóbeli vizsgafeladatokat az intézmény úgy határozza meg, hogy a feleletekből mérhető 
legyen, hogy a tanuló milyen szinten: 
– ismeri művészettörténeti korok lényeges alkotóit és alkotásait, 
– ismeri a művészettörténeti korok sajátosságait, 
– tudja elemezni a megismert műalkotásokat, 
– tud összehasonlító elemzéseket végezni, 
– tud eligazodni a tárgy– és környezetkultúra világában, 
– tudja kifejezni művészeti és esztétikai élményeit, 
– képes a pontos önértékelésre. 
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A vizsga értékelése 
Az írásbeli vizsga értékelése 
– befogadó, megfigyelő, értelmező, eligazodó készség, 
– összehasonlító készség, 
– tervező, gyakorlatias feladatmegoldó készség, 
– műelemző készség, 
– műfaj– és stílusismeret, 
– műtárgyismeret, 
– fogalomismeret. 
 
A szóbeli vizsga értékelése 
– a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 
– a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 
– kommunikációs készség. 
 

 
A művészettörténeti záróvizsga követelményei 

 
A vizsga részei 
A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 
 
Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Művészettörténet max. 60 perc 
A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Művészettörténet max. 15 perc 
 
A vizsga tartalma 
Művészettörténet írásbeli vizsga tartalma 
Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgozatból 
mérhető legyen a – tanuló művészettörténeti ismerete, műelemzési jártassága, elemző, 
összehasonlító képessége, az építészetről, grafikáról, festészetről, szobrászatról, azok 
műfajairól, alkotóiról, a különböző műfajok esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett 
tudása, ismeretszerző igénye, egyéni kutatómunkája. 
 
1. A művészettörténeti írásbeli vizsga két vizsgarészből tevődik össze: 
A) Műalkotásokkal, tanulmányrajzokkal illusztrált műelemzés, műleírás. 
A tanuló által készített írásbeli munka szemléltesse az intézmény által meghatározott 
komplex műelemző, műleíró feladat megoldásának fázisait, a feladatra adott egyéni választ, 
válaszokat. 
A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 
félévben kell elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a 
tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
 
B) Az intézmény által összeállított művészettörténeti kérdéseket tartalmazó tesztlap kitöltése 
a vizsga helyszínén és ideje alatt. 
 
2. Művészettörténet szóbeli vizsga tartalma: 
– primitív művészet egykor és ma, 
– városi folklór, 
– naiv művészet, 
– az antikvitás és hatásai a művészettörténetben, 
– hiedelemvilág és művészet, 
– vallás és művészet, 
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– ideológiák és művészet, 
– hivatalos művészet és az avantgarde, 
– művészet és kommunikáció, 
– kortárs művészet. 
 
A szóbeli vizsgafeladatokat az intézmény úgy határozza meg, hogy a feleletekből mérhető 
legyen, hogy a tanuló milyen szinten: 
– ismeri művészettörténeti korok lényeges alkotóit és alkotásait, 
– ismeri a művészettörténeti korok sajátosságait, 
– tudja elemezni a megismert műalkotásokat, 
– tud összehasonlító elemzéseket végezni, 
– tud eligazodni a tárgy– és környezetkultúra világában, 
– tudja kifejezni művészeti és esztétikai élményeit, 
– képes a pontos önértékelésre. 
 
 
A vizsga értékelése 
Az írásbeli vizsga értékelése 
– befogadó, megfigyelő, értelmező, eligazodó készség, 
– összehasonlító készség, 
– tervező, gyakorlatias feladatmegoldó készség, 
– műelemző készség, 
– műfaj– és stílusismeret, 
– műtárgyismeret, 
– fogalomismeret. 
 
A szóbeli vizsga értékelése 
– a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 
– a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 
– kommunikációs készség. 
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3.2. SZÍN ÉS BÁBMŰVÉSZETI TANSZAK 

 

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 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 alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, 

amennyiben az nem felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja. 

 

Vizsga tantárgyak  

1. Színjáték tanszak 

A művészeti alapvizsga tantárgyai:  

- dráma és színjáték, valamint  

- egy választott tantárgy az alábbiak közül 

- beszéd és vers 

- mozgás és tánc 

- zene és ének 

- színházismeret 

 

A művészeti záróvizsga tantárgyai: 

- dráma és színjáték, valamint  

- egy választott tantárgy az alábbiak közül 

- beszéd és vers 

- mozgás és tánc 

- zene és ének 

- színházismeret 

2. Bábjáték tanszak 

A művészeti alapvizsga tantárgyai: 

- bábjáték, valamint 

- egy választott tantárgy az alábbiak közül 

- bábkészítés 

- beszéd és vers 

- mozgás és tánc 

- zene és ének 

- színházismeret 
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A művészeti záróvizsga tantárgyai: 

 

 
- bábjáték, valamint 

- egy választott tantárgy az alábbiak közül 

- bábkészítés 

- beszéd és vers 

- mozgás és tánc 

- zene és ének 

- színházismeret 

 

Színjáték és bábjáték tanszakon a fent megjelölt választható tantárgyak közül vizsga 

tantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagógiai programja 

szerint biztosít, valamint amely esetében a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán 

az előírt tantárgyi követelményeknek eleget tett. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti 

alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi 

versenyen – egyéni versenyzőként – a versenyfelhívásban meghatározott helyezést, 

teljesítményt, szintet eléri. 

Ha a tanuló már rendelkezik a színművészeti és bábművészeti ág valamelyik tanszakán 

beszéd és vers, mozgás és tánc, zene és ének, színházismeret tantárgyakból megszerzett 

művészeti alapvizsga vagy záróvizsga–bizonyítvánnyal, akkor az adott tantárgyakból a 

vizsga alól felmentés adható. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsga tantárgyanként 

külön–külön osztályzattal kell minősíteni. 

 

Azokban a tantárgyakban, ahol a tantárgy vizsgája több vizsgarészből áll, ott a tantárgy 

osztályzatát a vizsgarészek osztályzatának számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás 

eredménye öt tizedre végződik, a vizsga tantárgy végső osztályzatának meghatározásában a 

szóbeli vizsgarész osztályzata a döntő.  

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 művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga, 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.  
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3.2.1. SZÍNMŰVÉSZET 
 

A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei  

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll  

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama  

Dráma és színjáték  

improvizáció 2–3 perc  

színpadi produkció  

– jelenet 3–5 perc  

vagy  

– előadás 15 perc  

 

A vizsga tartalma 

A dráma és színjáték gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 

Improvizáció 

Az improvizáció megadott instrukciók (pl. a jelenet témája, figurái, tárgyai, helyszíne, 

időpontja) alapján rögtönzött szöveges vagy szöveg nélküli 2–3 fős jelenet lehet. A 

szaktanárnak a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, legalább tíz tételből álló tételsort 

kell összeállítania. A tételsor tartalmazhat szöveg nélküli vagy szöveges feladatokat. 

Az egyes tételeknek tartalmazniuk kell a jelenet eljátszásához szükséges instrukciókat 

(helyszín, szereplők, cselekmény, konfliktus). 

A felkészülési idő 5 perc. 

 

Színpadi produkció  

A produkció szabadon választott drámai vagy dramatizált mű, illetve rögzített improvizáció 

alapján tanári irányítással készített prózai színházi produkció (2–3 fős jelenet/csoportos 

előadás) vagy szerkesztett játék lehet. A tanuló a csoportban, közös akciókban, együttes 

játékban közreműködve, illetve egyéni színpadi feladatok megoldásával egyaránt számot 

adhat a tanulmányai során megszerzett képességeiről, jártasságáról.  

 

A vizsga értékelése  

– Improvizáció  

– Az instrukciók megértése, követése  

– Együttműködés (közös jelenetépítés, társak ötleteinek elfogadása, cselekménybe 

illesztése),  

– Színpadi jelenlét  

– Figyelem, koncentráció (játékban maradás képessége, egyértelmű szerepbe lépés, 

szituációban maradás, egyértelmű kilépés a szerepből)  

– Sűrítés képessége  

– A jelenet szerkezete, íve (a jelenet nyitása, zárása, jelenetépítés)  

– Színpadi produkció  

– A színpadi helyzetek megértése, az önálló játékok közös játékba illesztése  

– Együttműködés (a partner impulzusainak elfogadása, a partner felé irányuló 

impulzusok erőssége, közös cselekményvezetés, társakkal összehangolt váltások, 

közös játékstílus kialakítása, tartása)  

– Figyelem, koncentráció Színpadi jelenlét  

– Ritmusérzék (a jelenet tempójának közös kialakítása, együttes tempóváltás)  

– Atmoszférateremtés  

– Verbális kifejezőeszközök használata  
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A művészeti záróvizsga követelményei 
 

A vizsga részei  

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll  

 

A vizsga tantárgya és időtartama  

Dráma és színjáték  

Improvizáció 3–5 perc  

Színpadi produkció  

– jelenet 5–7 perc  

vagy  

– előadás 15–30 perc  

 

A vizsga tartalma  

 

A dráma és színjáték gyakorlati vizsga két részből tevődik össze:  

Improvizáció  

Az improvizáció megadott instrukciók (pl. a jelenet témája, figurái, tárgyai, helyszíne, 

időpontja) alapján rögtönzött szöveges és szöveg nélküli kétfős jelenet lehet. A szaktanárnak 

– a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő – legalább tíz kétfős improvizációs feladatból 

álló tételsort kell összeállítania. A tételsornak szöveggel és szöveg nélkül elvégzendő 

feladatokat egyaránt kell tartalmaznia. Az egyes tételekben meg kell adni a jelenet 

eljátszásához szükséges instrukciókat. A vizsgán a tanulók szabadon vagy a szaktanár 

irányításával párokat alkotnak, és közösen húznak a feladatokat tartalmazó tételek közül. Az 

etűd bemutatása után a vizsgabizottság instrukciók alapján, variációk, bemutatását kéri.  

A felkészülési idő 5 perc.  

 

Színpadi produkció  

A produkció szabadon választott drámai vagy dramatizált mű, illetve rögzített improvizáció 

alapján készített prózai színházi produkció (2–3 fős jelenet/csoportos előadás) vagy 

szerkesztett játék lehet. A produkcióban a tanulónak egyéni feladatok, önálló akciók 

végrehajtásával kell közreműködnie.  

 

A vizsga értékelése  

– Improvizáció  

– Az instrukciók megértése, követése  

– A színpadi megjelenítés alapvető szabályainak alkalmazása (érthetőség, láthatóság)  

– Együttműködés (közös jelenetépítés, társak ötleteinek elfogadása, cselekménybe 

illesztése, rugalmasság – reakció váratlan történésekre)  

– Stílusérzék (közös játékstílus kialakítása, a választott stílus megtartása, illetve 

együttes stílusváltás, vagy a játékstílusok tudatos ütköztetése a kifejezés érdekében, 

az egyes elemek – gesztus, beszédmód, nyelv, mozgás – egysége)  

– Figyelem, koncentráció  

– Karakterábrázolás (a karakter tartása, a karakter tipikus jegyeinek kiemelése, a 

karakterépítés eszköztárának gazdagsága)  

– A színjáték hitelessége (az ábrázolás mélysége, igazságtartalma, személyessége, a 

figurák közti viszonyok, viszonyváltozás érzékletes ábrázolása)  

– Az improvizáció „dramaturgiája” (a jelenet indítása, jelenet zárása, 

cselekményépítés, sűrítés képessége, feszültségteremtés, fordulatok)  
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– Atmoszférateremtés  

– Színjátszói kifejezőeszközök, intenzitás  

– Fantázia, ötletesség, humor  

– Színpadi produkció (előadás, jelenet)  

– Koncentráció, figyelem  

– Együttműködés (a jelenet tempójának közös kialakítása, a partner impulzusainak 

elfogadása, erős impulzusok küldése a partner felé, közös cselekményvezetés, 

társakkal összehangolt váltások, közös játékstílus kialakítása, tartása)  

– Hiteles játékmód (nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök hiteles alkalmazása, 

személyessége, életélmények, tapasztalatok játékká formálása, a figurák közti 

viszonyok, viszonyváltozás érzékletes ábrázolása)  

– A játék intenzitása  

– Karakterábrázolás (a karakter tartása, a karakter tipikus jegyeinek kiemelése, a 

karakterépítés eszköztárának gazdagsága, a karakterábrázolás elmélyítése, 

személyessé tétele)  

– Stílusérzék (alkalmazkodás a produkció játékstílusához, közös stílushoz illeszkedő 

színjátékos kifejezőeszközök)  

– Ritmusérzék (a játék tempójának érzékelése, tartása, pontos, társakhoz igazodó 

tempóváltás)  

– Feszültségteremtés  

– Atmoszférateremtés  

– Verbális kifejezőeszközök használata  

 

 

 

 

3.2.2. BÁBMŰVÉSZET – BÁBJÁTÉK FŐTÁRGY  
 

A művészeti alapvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Bábjáték 2–3 perc 

 

A vizsga tartalma 

A tanuló egy vagy több szabadon választott tárgy animálásával improvizáción alapuló 

egyéni vagy páros jelenetet készít és mutat be. A vizsga helyszínén biztosítani kell a tanulók 

létszámának megfelelő, de legalább tizenöt darab környezetükben található használati 

tárgyat (pl. cipők, üvegpalackok, konyhai eszközök). A jelenetnek reprezentálnia kell az 

eddig tanultak egységben való kezelését, alkotó módon való felhasználását (pl. a bábjátéki 

elemek 

hatás mechanizmusa, a jelenetszerkesztés).  

 

A jelenethez kapcsolódhat szöveg, zene, hanghatás, tánc is. Szükség szerint igénybe vehet 

segítőt (pl. kellékhasználatához, zenei, illetve hangtechnikai eszközök, hangeffektusok 

alkalmazásához).  
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A vizsga értékelése  

– A bábuval történő kifejezés ereje, hitelessége  

– A mozdulatok, mozgássorok kivitelezésének pontossága, folyamatossága  

– Verbális produkció esetén a nyelvi kifejezőeszközök használata  

– A tekintet tudatos irányítása  

– A bábos és bábuja, valamint a bábok közötti kontaktus elevensége, összehangoltsága  

– A zene és hanghatások figyelembevétele  

– A díszletek, kellékek használata  

– Páros vagy csoportos produkció esetén a koncentráció, az együttműködés  

– Eredetiség, kreatív megoldások  

– A jelenet kifejezőeszközeinek összhatása  

 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 
 

 

A vizsga részei  

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll  

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama  

 

Bábjáték  

– egyéni vagy páros jelenet, 3–5 perc  

vagy  

– csoportos jelenet vagy előadás, 15–30 perc  

 

A vizsga tartalma  

A tanuló egyéni vagy páros jelenet bemutatásával vagy csoportos jelenetben/előadásban 

önálló szerep megformálásával teljesítheti a művészeti záróvizsga követelményeket. A 

jelenet vagy előadás készülhet drámai, dramatizált vagy szerkesztett mű alapján, illetve 

zenei vagy képzőművészeti alkotás bábszínpadi adaptációjával vagy rögzített 

improvizációval. A tanulónak egyéni vagy páros produkciójában egy szabadon választott 

bábtechnikát kell (kesztyűs, árny, marionett, bunraku, vajang) alkalmaznia, választását 

indokolnia kell. A csoportos jelenet vagy előadás a választott téma szerint épülhet egy 

kiválasztott bábtechnikára, vagy – ha ez indokolt – több együttes alkalmazására.  

 

 

A vizsga értékelése  

– A bábuval történő kifejezés ereje, hitelessége  

– A mozdulatok, mozgássorok kivitelezésének pontossága, folyamatossága  

– Verbális produkcióban a nyelvi kifejezőeszközök használata  

– A tekintet tudatos irányítása  

– A bábos és bábuja, valamint a bábok közötti kontaktus elevensége, összehangoltsága  

– A zene és hanghatások figyelembevétele  

– A díszletek, kellékek használata  

– Páros vagy csoportos produkció esetén koncentráció, együttműködés  

– Eredetiség, kreatív megoldások  

– A jelenet/előadás kifejezőeszközeinek összhatása  
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3.2.3.VÁLASZTHATÓ TÁRGY – BÁBJÁTÉK 
 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 
A vizsga részei  

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll  

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama  

Bábkészítés 90 perc  

 

A vizsga tartalma  

A tanuló a vizsgán megadott témához szabadon választott figura megjelenítésére bábut 

készít szabadon választott technikával. A tanulónak a bábut rögtönzött módon, egészében 

kell megalkotnia, kiviteleznie, a rendelkezésére álló anyagokból, eszközökből választva. Az 

elkészült bábut karakterének megfelelően egyszerű mozgás– vagy mozdulatsor (pl. járás, 

forgás, dőlés) bemutatásával kell megmozgatnia, láthatóvá tennie ezzel a használhatóságot, a 

vizuális jellemzőket. A tanulónak a bemutatás során fel kell vázolnia a bábu elkészítéséhez 

szükséges lépéseket is.  

A vizsgán a tanuló az életkori sajátosságainak megfelelően összeállított jelenetsorból húz.  

 

A vizsga értékelése  

– A választott bábmozgatási technika összhangja a jelenettel  

– Műfaji sajátosságok figyelembevétele, ezek kreatív alkalmazása  

– Lényegkiemelés, arányok, színek, kompozíció  

– Ötletesség  

– A bábu működőképessége, használhatósága  

– A vizuális megformáltság igényessége  

– Tárgyalkotó, manuális és konstruáló képesség szabadsága  

– Karakterábrázolás (színek, formák, arányok, eredetiség, anyagválasztás)  

– Az ötletek kreatív alkalmazása  

 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 
 

A vizsga részei  

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészből áll  

A vizsga tantárgya és időtartama  

Bábkészítés  

– gyakorlati 90 perc  

– szóbeli 10 perc  

A vizsga tartalma  

Gyakorlati vizsga  

A bábkészítés gyakorlati vizsga két részből tevődik össze:  

A vizsgát megelőzően;  

Adott jelenet bábterveinek (színterv, méretarányos tervrajz) elkészítése, valamint egy, a 

tanuló által választott figura kivitelezése.  

A tanulónak önállóan kell elkészítenie a tanár által megadott 2–3 szereplős jelenethez a 

vizsgamunkát szabadon választott technikával. A vizsgamunkát a továbbképző utolsó 

évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell elkészíteni, és a művészeti 
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záróvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező 

intézménynek.  

A vizsga helyszínén, ideje alatt  

Az elkészített bábtervek egyikének részmegoldása (pl. arcmintázás, mozgatási rendszer 

megépítése, technológia alkalmazása), elkészítése  

A vizsgára elkészített bábut működésbe hozva szerkezeti felépítésének bemutatása  

 

Szóbeli vizsga  

A tanuló bemutatja a gyakorlati vizsgára készített bábterveket és az elkészült bábut, 

melyekről az alábbi szempontok szerint indoklást ad és/vagy kérdésekre válaszol  

– a bábtechnika kiválasztása a téma kibontásának szolgálatában  

– a tervezés során kialakított stílus  

– a készítés szempontjai, a megvalósítás fázisai, anyagai, eljárásai   

 

A vizsga értékelése  

– Az alapanyag, a megjelenítés, az indoklás összhangja  

– Az adott témához választott bábtechnika megfeleltetése  

– A tervek és a bábu kivitelezésének igényessége (képzőművészeti megjelenítés, 

karakter, stilizáltság, arányok, méretek)  

– A formaalkotó és alakító, kifejező, konstruáló képesség színvonala  

– A bábu alkalmazhatósága  

– A tanuló alkotásában megnyilatkozó eredetiség foka  

– Tájékozottság a bábtechnikákban, a színpadok, paravánok típusaiban, a 

szakkifejezések helyes használatában  

 

 

3.2.4. KÖZÖS TÁRGY: BESZÉD ÉS VERS 
 

A művészeti alapvizsga követelményei 
 

A vizsga részei  

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll  

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama  

Beszéd és vers  

– beszédgyakorlat–sor bemutatása 5 perc  

– vers– és prózamondás 5 perc  

 

A vizsga tartalma  

A beszéd és vers művészeti alapvizsga két részből tevődik össze:  

Beszédgyakorlat–sor bemutatása  

Tételsorból húzott gyakorlatsor bemutatása (a beszédtechnikai gyakorlatok közül a szaktanár 

által összeállított – és legalább 3 különböző feladatot tartalmazó – gyakorlatsor)  

Vers– és prózamondás  

A közösen feldolgozott művekből (kötelező memoriterek) a tanuló által választott két 

különböző hangulatú vers vagy próza előadása  

A tanuló a kötelező memoriterekből választott tíz művel készül (vers, monológ, prózai mű 

részlet vegyesen, lehetőleg különböző hangulatú szövegek). A vizsgán a tanulónak a 

vizsgabizottság által választott műveket kell előadnia.  
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A vizsga értékelése  

 

Beszédtechnikai ismeretek:  

– a gyakorlatok ismeretének szintje,  

– a megvalósítás pontossága,  

– oldott artikuláció és középhang,  

– tudatos nyelvhasználat  

 

A választott szövegek előadása:  

– kifejező megszólaltatás,  

– előadásmód,  

– kiállás,  

– jelenlét,  

– közvetítő erő,  

– előadói készségek  

 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 
 

A vizsga részei  

A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll  

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama  

 

Beszéd és vers  

– beszédgyakorlat–sor bemutatása 5 perc  

– vers– és prózamondás: előadás repertoárból 12 perc, ismeretlen szöveg felolvasása 3 perc  

 

A vizsga tartalma  

Beszédgyakorlat–sor bemutatása  

A tételsorból húzott gyakorlatsor bemutatása (pl. bemelegítő gyakorlatok, az artikulációs 

biztonságot és pontosságot fejlesztő feladatok, szöveg ritmizálása)  

Vers– és prózamondás  

Repertoárból való vizsga:  

 

A tanuló repertoárjából választott három különböző hangulatú vers vagy próza előadása. A 

tanuló szabadon választott tíz művel készül (vers, monológ, prózai mű részlet vegyesen, 

lehetőleg különböző hangulatú szövegek). A vizsgán a tanulónak a vizsgabizottság által 

választott műveket kell előadnia. 

Ismeretlen szöveg értő megszólaltatása: 

A tanuló a vizsgabizottság által hozott irodalmi anyagból – a helyszínen történő választás és 

rövid felkészülés után – értelmezett, bemutató felolvasást tart, s ezzel kapcsolatban 

kérdésekre is válaszol. 

 

A vizsga értékelése 

– Beszédtechnikai ismeretek  

– A tudás technikai szintje  

– A megvalósítás pontossága  

– Természetes, oldott artikuláció és középhang  

– Választott szövegek előadása  
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– Szövegválasztás (önismeret és önértékelési szint)  

– Értelmezés (a szövegek gondolati és érzelmi síkjai, az előadás építkezése)  

– Előadásmód (kiállás, jelenlét, közvetítő erő, előadói készségek)  

– Elméleti felkészültség  

– Helyes nyelvhasználat  

– Ismeretlen szöveg előadása:  

– A felolvasás gördülékenysége  

– A szöveg értő megszólaltatása  

– A szöveg alaphangulatának közvetítése  

– Helyes nyelvhasználat  

 

 

 

3.2.5. MOZGÁS ÉS TÁNC 
 

A művészeti alapvizsga követelményei 
 

A vizsga részei  

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll  

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama  

Mozgás és tánc  

– egyéni produkció 2–3 perc  

– csoportos produkció 10–20 perc  

 

A vizsga tartalma  

Lépés–, járás–, futás–, ugrás–, esés–, talaj–, emelés– és támaszgyakorlatok, dinamikai 

gyakorlatok, tánclépések, illetve a koreográfiák köréből a szaktanár segítségével kiválasztott 

és összeállított produkció  

 

A vizsga értékelése  

– Mozgás– és táncgyakorlatok ismerete, gyakorlati alkalmazása különböző 

szituációkban  

– A feladatok végrehajtásának pontossága, minősége (mozgáskoordináció, ritmika, 

dinamika, térhasználat, koncentráció, együttműködés)  

 

A művészeti záróvizsga követelményei 
 

A vizsga részei  

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll  

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama  

Mozgás és tánc  

– etűd 3–5 perc  

– előadás 15–30 perc  

 

A vizsga tartalma 

 

A gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 

Etűd 
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Az etűd egyéni vagy 2–3 fős mozgás–, illetve táncszínházi vagy pantomim technikai 

produkció lehet. 

A mozgás– és táncszínházi etűd rögzített improvizációval készülhet. 

Az etűdben a tanulónak egyéni feladatokat kell végrehajtania oly módon, hogy tanulmányai 

során megszerzett képességeiről, jártasságáról számot tudjon adni. 

Csoportos előadás 

Az előadás választott irodalmi mű vagy zenemű mozgás– és táncszínházi adaptációja lehet. 

Az előadásban a tanulónak egyéni és csoportos feladatok végrehajtásával kell 

közreműködnie oly módon, hogy tanulmányai során megszerzett képességeiről, jártasságáról 

számot tudjon adni. 

 

A vizsga értékelése  

 

– A gyakorlatok, táncok illetve játékok ismerete  

– A produkció végrehajtásának pontossága, minősége, intenzitása (mozgástechnika, 

ritmika, dinamika, térhasználat, karakterábrázolás, színpadi jelenlét, koncentráció, 

együttműködés)  

 

 

 

3.2.6. ZENE ÉS ÉNEK 
 

A művészeti alapvizsga követelményei 
 

A vizsga részei  

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll  

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama  

 

Zene és ének  

– csoportos gyakorlatsor vagy zenés színpadi etűd 10–15 perc  

– szólóéneklés vagy csoportos éneklés 2–3 perc  

 

A vizsga tartalma 

A zene és ének gyakorlati vizsga két részből tevődik össze. 

 

Csoportos gyakorlatsor 

A csoportos gyakorlatsort a szaktanár állítja össze a csoport adottságainak figyelembe 

vételével:  

– a ritmus–, metrum–gyakorlatok során a láb, a kéz és a metrikus ének/beszéd 

egymástól való függetlenítése  

– az akusztikus drámagyakorlatokban ritmus– és/vagy dallamhangszerek segítségével 

egy akciósor lekövetése  

 

Szólóéneklés vagy csoportos éneklés (3–4 fő)  

 

A tanuló 8 különböző stílusú, szabadon választott dal előadásával készül. A dalanyag 

kiválasztásánál ügyelni kell a tanuló adottságainak szem előtt tartására. A vizsgán a 

tanulónak az általa választott két dalt kell bemutatnia: egy népdalt a capella és egy másik, 
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egyéb műfajú dalt hangszeres kísérettel. Az előadásához igénybe vehető élő hangszeres 

kíséret, amelyről a tanulónak kell gondoskodnia.  

 

A vizsga értékelése  

Gyakorlatsor: az elemek ismerete, pontos végrehajtása  

Akusztikus drámagyakorlatok: pontosság, kreativitás, kooperáció  

Ének: tiszta intonáció, stílus hű előadásmód, szövegérthetőség, prozódiai pontosság  

 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Zene és ének 

– csoportos zenés színpadi etűd 15–20 perc  

– szólóéneklés vagy dallam vagy, ritmus improvizáció 3 –5 perc  

 

A vizsga tartalma  

A zene és ének gyakorlati vizsga két részből tevődik össze:  

 

Csoportos zenés színpadi etűd  

A csoportos zenés színpadi etűdöt a szaktanár állítja össze a csoport adottságainak 

figyelembevételével. Az összeállítás adjon lehetőséget a főbb zenés színházi műfajok minél 

színesebb bemutatására!  

A csoportos zenés színpadi etűd tartalmazhat prózai, illetve mozgásszínházi elemeket, az 

összeállítás azonban hangsúlyosan zenei fogantatású legyen!  

 

Szólóéneklés vagy csoportos éneklés (2–4 fő)  

A tanuló öt, a zenés színházi műfajok valamelyikét is tartalmazó, szabadon választott dal 

előadásával készül. A dalanyag kiválasztásánál ügyelni kell a tanuló adottságainak szem 

előtt tartására. A vizsgán a tanulónak a saját maga által választott dal(oka)t kell bemutatnia. 

Az előadásához igénybe vehető élő hangszeres kíséret, amelyről a tanulónak kell 

gondoskodnia.  

 

A vizsga értékelése  

Etűd:  

– a kompozíció íve, megformálása,  

– az együttműködés minősége;  

– a választott műfajnak és stílusnak megfelelő előadásmód  

Ének:  

– tiszta intonáció,  

– a választott zenés színházi műfaj sajátosságainak megfelelő előadásmód,  

– szövegérthetőség,  

– prozódiai pontosság  
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3.2.7. SZÍNHÁZISMERET 

 
A művészeti alapvizsga követelményei 

 

 

A vizsga részei 

A vizsga szóbeli vizsgarészből áll 

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Színházismeret 

előadás (részlet) elemzése 10 perc  

 

A vizsga tartalma 

A tanuló/csoportja által a vizsgán bemutatott saját produkció egészének vagy részletének 

felidézése a megismert fogalmi készlet alkalmazásával, a színházi alkotóelemek és azok 

nézőre gyakorolt hatásnak elemző bemutatása, vagy a tanuló a tanár által a vizsgát megelőző 

félévben előre kiadott legalább öt különböző alapanyaggal (problémák, szituációk, 

szövegek) ismerkedhet meg. A vizsgán, a tanuló szabadon választott alapanyaggal 

kapcsolatban feltárja, hogy mi az a helyzet, probléma, amely színházi megjelenítésre 

alkalmas, valamint felvázolja, hogy milyen színházi eszközöket alkalmazna 

megjelenítésükre, és azok várhatóan milyen hatást gyakorolnak a nézőre.  

 

A vizsga értékelése 

Színházi megjelenítésre alkalmas helyzetek, problémák felismerése 

A színházi alkotóelemek és azok hatásának ismerete, alkalmazása 

A feladathoz kapcsolódó fogalmi készlet ismerete, használata 

 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 
 

A vizsga részei  

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll  

 

A vizsga tantárgya és időtartama  

Színházismeret  

írásbeli (a vizsgát megelőzően elkészítve)  

szóbeli 15 perc  

 

A vizsga tartalma  

 

Írásbeli vizsga  

Előadás elemző dolgozat (5–8 oldal)  

Szabadon választott – a vizsga évében – készült előadás elemző bemutatása. A dolgozatot a 

továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell elkészíteni, 

és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tizenöt nappal kell a tanulónak leadnia a 

vizsgát szervező intézménynek.  

 

A dolgozatnak ki kell térnie:  

– az irodalmi alapanyag és a dramaturgiai munka jellegzetességeire  
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– a tér és a térhasználat sajátosságaira,  

– a jelmezek jellegére és funkciójára  

– a tárgyak, kellékek szerepére  

– az esetleges akusztikai elemek (zene, zörejek) sajátosságaira, funkciójukra  

– az előadás felépítésére, ritmusára  

– az emberi viszonyok sajátosságaira, azok ábrázolásának módjára  

– a megjelenő karakterek sajátosságaira, ezek ábrázolására 

 

Tanulói portfolió (dosszié) 

Egy – a vizsga évében készült – előadás létrejöttének különböző fázisait (pl. olvasópróba, 

díszlettervek, rendezőpéldány) vagy a bemutatást követő véleményeket (pl. kritikák, a 

közönség reakciói, média megjelenés) gyűjti össze és strukturáltan tartalmazza. A 

portfolióba bekerülhet minden írásos, képi és egyéb dokumentum, mely az előadással 

kapcsolatba hozható. 

A portfoliónak kihagyhatatlan része a dokumentumokhoz kapcsolódó, tanulói reflexiók, 

melyek a készítő nézőpontját, tanulási útvonalát jelenítik meg. 

A portfoliót a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben 

kell elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tizenöt nappal kell a tanulónak 

leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

 

Szóbeli vizsga 

Az előadás elemző dolgozat vagy a portfolió megvédése a vizsgabizottság által 

megfogalmazott kérdések alapján.  

 

Szempontjai:  

– a szövegkönyv, a dramaturgiai munka jellegzetességei  

– a tér és a térhasználat sajátosságai  

– a jelmezek jellege és funkciója  

– a tárgyak, kellékek szerepe  

– az akusztikai elemek (zene, zörejek) sajátosságai, funkciói  

– a világítás módja és hatása  

– a színészi karakterábrázolás jellegzetességei  

– az emberi kapcsolatok ábrázolásának módja  

– az előadás felépítése, ritmusa  

– a jelenetszervezés sajátosságai  

– a rendezői koncepció megjelenésének módjai  

– az előadás stílusa, műfaja  

– a színházi előadások különböző közreműködőinek szerepe az előadás létrejöttének 

folyamatában  

 

A vizsga értékelése  

– Az elemzéshez, értelmezéshez kapcsolódó fogalmak ismerete, alkalmazásuk a 

választott színházi előadásra  

– Szempontok és a fogalmak közötti összefüggések ismerete  

– A téma szóbeli vagy írásbeli kifejtésének képessége  
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3.3. ZENEMŰVÉSZETI TANSZAK 
 
3.3.1. GITÁR 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

 

Gitár főtárgy 

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

 

„A” tagozat 

– 3 oktávos dúr, vagy moll skála fekvésváltással, váltott pengetéssel, közepes 

tempóban, vagy kromatikus skála  

– 1 húron fekvésváltással  

– Egy klasszikus etűd; Sor: Op. 31., Op. 35., Carcassi: Op. 60./2., 3., 6., 7. etűdök 

nehézségi szintjén 

– Három különböző stílusú előadási darab a következő nehézségi szinteken: 

Reneszánsz zene: pld. Reneszánsz magyar táncok gitárra (Edition Simonffy 151)  

Barokk zene: pld. Brescianello, Weiss tánctételei, Bach: Notenbüchlein für A. M. Bach 

átiratai (Nagy–Mosóczi:Gitáriskola V., Szendrey: Gitárgyakorlatok V. kötet.) 

Klasszikus zene: pld. Carulli: Larghetto alla siciliana (Nagy–Mosóczi: Gitáriskola V./78.) 

Carcassi: Capriccio(Nagy–Mosóczi: Gitáriskola V./50.) Sor: Allegretto (Szendrey: 

Gitárgyakorlatok VI./1.) 

Romantikus zene: pld. Marschner: Bagatelle (Nagy–Mosóczi: Gitáriskola V./79.) 

XX. századi / Kortárs zene;. Bartók–Szendrey: Gyermekeknek–bol könnyebb darabok: 1–5., 

10. (EMB Z.7495) (Szendrey: Gitárgyakorlatok V. kötet) Kováts: Rövid darabok 

gitártanulóknak I./5., 8. (EMB Z. 8883) (Nagy–Mosóczi: Gitáriskola 

IV./48.) Brouwer: Estudios sencillos I–X. nehézségi szintjén 

 

 

„B” tagozat  

– 3 oktávos dúr, vagy moll skála fekvésváltással, ritmusvariációval, gyorsabb 

tempóban, vagy kromatikus skála 1 húron fekvésváltással, gyorsabb tempóban  

– Egy klasszikus etűd; Carcassi: Op. 60./8.–17. etűdök nehézségi szintjén 

– Három különböző stílusú előadási darab a következő nehézségi szinteken: 

Reneszánsz zene: pld. Luis Milan: 6 Pavane  

Barokk zene: pld. J. Dowland: Seven Pieces, Robert de Visée: d–moll Szvit tételei, Bach: 

Sonate e Partite, Lantmuvek könnyebb tételei 

Klasszikus zene: pld. Sor: Menüettek, Keringok, Giuliani: C–dúr Szonáta op. 15.  

Romantikus zene: pld. Tarrega könnyebb darabjai (Mazurkák) 
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XX. századi / Kortárs zene;. Bartók–Szendrey: Gyermekeknek–bol 6., 13., 17., 21. (EMB 

Z.7495) (Szendrey: Gitárgyakorlatok V. kötet) Kováts: Rövid darabok gitártanulóknak I., II. 

(EMB Z. 8883, Z. 12065) Brouwer: Estudios sencillos VI–XV. nehézségi szintjén 

 

– A vizsga értékelése  

– megfelelés az előírt követelményeknek  

– technikai felkészültség  

– helyes test– és hangszertartás 

– hangszerkezelés  

– artikulációk és díszítések alkalmazása  

– helyes ritmus és tempó  

– előadásmód  

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása  

– memória 

– állóképesség  

 

A művészeti záróvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Gitár főtárgy 

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

 

„A” tagozat 

Három-oktávos dúr- vagy moll skála, vagy tercskála: 

– Egy etűd; Carcassi: 25 Etud op. 60 (EMB 12091) nr. 19., 20., 23., F. Sor op. 29 

(Universal) nr. 1., Aguado: Etűdök  II. kötetből (EMB 12378) nr. 9., 11., 12., 

Giuliani: 24 etűd op. 48 (EMB 12963) nr. 20., 21., Leo Brouwer VI–XV. nehézségi 

szintjén  

– Két különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik lehet többtételes; reneszánsz 

és barokk darabok; John Dowland: Táncok és Fantáziák (EMB 8769), J. S. Bach: 

Könnyű tánctételek, Lantszvitek (EMB 13184), klasszikus és romantikus darabok: F. 

Carulli (EMB 8821), Giuliani (EMB 12182, EMB 8931, EMB 8932), F. Sor művei 

(EMB 8799, 14445 kötetben, Ricordi, Universal); Carulli, Johann Kaspar Mertz: 

Románc (EMB 13519 kötetben), F. Tarrega: Marieta, Rosita; XX. századi szerzők: 

Leo Brouwer, Farkas Ferenc (EMB 6303), Villa–Lobos: Prelűd II. V. nehézségi 

szintjén  

– Egy kamaramű; Scarlatti: Öt Szonáta két gitárra (Fodor–Mosóczi) nehézségi szintjén  

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.  

 

 

„B” tagozat  

Három-oktávos dúr– vagy moll skála, vagy tercskála, szextskála:  
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– Egy etűd; Carcassi: 25 Etud op. 60 (EMB 12091) nr. 24., 25.; F. Sor: Zwölf Etuden 

op. 29 (Universal) nr. 4., Giuliani: Etűdök gitárra op. 48. (EMB 12963) nr. 22., 23., 

24., Villa–Lobos: Etűdök nehézségi szintjén  

 

– Két különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik lehet egy szvit vagy 

versenymű több tétele, vagy egy szonáta, a másik egy kortárs mű; reneszánsz 

szerzők: Bakfark Bálint (EMB 7031, EMB 7793, EMB 12033), J. Dowland: Luis 

Milan, Gaspar Sanz, Frescobaldi művei (EMB 13248), J. S. Bach: Lantszvitek (EMB 

13184), csellószvitek tételei, valamint szonáták és partiták tételei; Fernando Sor 

szonátái; romantikus szerzők, pl. F. Tárrega Romantikus darabok (EMB 8327) J. K. 

Mertz (EMB 13157, EMB 13519) továbbá Moreno–Torroba, Manuel de Falla, Isaak 

Albéniz, Augustin Barrios Mangoré művei; XX. századi szerzők: Leo Brouwer, 

Farkas Ferenc (EMB 6303), Villa–Lobos: Prelűdök, Choros nehézségi szintjén 

– Egy kamaramű; Vivaldi könnyebb versenyművei, Giuliani: Duo Concertante per 

flauto e chitarra, Joplin: Ragtime nehézségi szintjén  

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.  

 

 

A vizsga értékelése  

– megfelelés az előírt követelményeknek  

– technikai felkészültség  

– helyes test– és hangszertartás  

– hangszerkezelés 

– artikulációk és díszítések alkalmazása  

– helyes ritmus és tempó  

– előadásmód  

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása  

– memória 
 
 
 
3.3.2. MAGÁNÉNEK 
 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

 

Magánének főtárgy 

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– egy népdalfeldolgozás; Farkas Ferenc: Béres legény... (EMB 1502 kötetben), 

Molnár–Kern: Szól a kakas már... (EMB 2251 kötetben), Zöld erdőben, zöld 

mezőben... (EMB 2251 kötetben) népdalfeldolgozások, ill. a Százszínű csokor c. 
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kötet (EMB 5040) dalai: Pierlala, francia népdal, Vira, portugál népdal nehézségi 

szintjén  

– egy preklasszikus, barokk vagy klasszikus dal, esetleg ária; A dal mesterei I. II.( 

(EMB 1751, 2110) kötet, Scarlatti: Meddig tart e kínos élet (EMB 1751 

kötetben), Caldara: Fényben fürdik a táj (EMB 1751 kötetben), Morley: Leány és 

legény (EMB 1751 kötetben), Haydn: Az elhagyott (EMB 1751 kötetben), 

Beethoven: Szeretlek (EMB 2110 kötetben) nehézségi szintjén 

– egy romantikus dal; Schubert: A vadrózsa (EMB 2110 kötetben), Jókedv (EMB 

2110 kötetben), Könnyzápor (EMB 2110 kötetben), Schumann: Az árva (EMB 

2262 kötetben), Az elhagyott lányka (EMB 2262 kötetben), Zöld hímes rét 

(EMB 2262 kötetben), Mendelssohn: A dalnak lenge szárnyán (EMB 2110 

kötetben) Szívek, ha végül válnak (EMB 2110 kötetben), Viszontlátásra (EMB 

2110 kötetben), Aratódal (EMB 2110 kötetben), ill. A dal mesterei II. III. (EMB 

2110, 2262). kötet dalainak nehézségi szintjén.  

 

A műveket lehetőleg kotta nélkül kell énekelni.  

 

„B” tagozat  

– egy dal Kodály: A magyar népzene (Universal) sorozatból; (Kocsi szekér, kocsi 

szán..., Ludaim, ludaim, Bárcsak engem valaki megkérne... nehézségi szintjén.  

– egy preklasszikus, barokk vagy klasszikus dal, vagy ária; Caldara: Szívem szép 

álma (EMB 2909 kötetben); Carissimi: Így élni nem tudok (EMB 2909 

kötetben); Händel: Jöjj és járjad (EMB 2909 kötetben); Ó, jaj, vajon csak emlék 

(EMB 3118 kötetben); Pergolesi: Nina (EMB 2909 kötetben); Beethoven: 

Rózsalánc (EMB 4470 kötetben); Mozart: Barbarina áriája a Figaro házassága c. 

operából, illetve A dal mesterei: IV (EMB 2909)., V (EMB 3118)., VII/a (EMB 

4470) kötetek dalai nehézségi szintjén  

– egy romantikus dal; Csajkovszkij: Csak az, ki vágyban ég (EMB 5378 kötetben); 

Egy szót sem, ó, kérlek (EMB 5378 kötetben); Áldás; Brahms: Útban a 

kedveshez (EMB 2262 kötetben); Vasárnap (EMB 4472 kötetben); Kárbaveszett 

szerenád (EMB 4472 kötetben), Wolf: Harmatos reggel (EMB 2262 kötetben), 

illetve A dal mesterei VII/c (EMB 4472), Énekiskola III (EMB 12288)., 

Csajkovszkij: Dalok (Peters)és románcok (EMB 5378) darabjai nehézségi 

szintjén.  

– egy XX. századi szerző dala; Farkas: Gitárdalok (EMB 12897), Kósa: Veronika 

dala; Gyermekdalok (EMB 12508) nehézségi szintjén.  

A műveket kotta nélkül kell énekelni.  

 

A vizsga értékelése  

– megfelelés az előírt követelményeknek 

– helyes légzés, testtartás 

– intonáció  

– helyes ritmus és tempó  

– zenei stílus és az előírások megvalósítása  

– memória  

– állóképesség  

– előadásmód, tartalmi érzékenység  

– technikai és művészi megvalósítás  

– hangszínek iránti differenciáló képesség  

– szép, érthető szövegmondás 
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3.3.3. ZONGORA 
 

Művészeti alapvizsga követelmények 
A vizsga részei  

A vizsga gyakorlati részből áll  

 

A vizsga tantárgya és időtartama  

Zongora főtárgy  

„A” tagozat minimum 10 perc  

„B” tagozat minimum 15 perc  

 

A vizsga tartalma  

 

„A” tagozat  

A 4 stílusból választható 3 különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű: 

– Barokk mű, lehet tánc, vagy többszólamú szerkesztést bemutató darab; Bach: 18 

kis prelúdium (EMB 1879) 13, 15, 18, Händel: Válogatott darabok (EMB 4250, 

EMB 6990, EMB 6991, EMB 4321, EMB 13165), Telemann: Kezdők 

zongoramuzsikája (EMB 13452) nehézségi szintjén  

– Klasszikus szonatina vagy szonáta–tétel, könnyebb variáció; Könnyű szonatinák 

(EMB 2719), 15 könnyű szonáta, Szonatina album (EMB 1280), Clementi: C 

Op. 36 (Ricordi) Nr. 3., Haydn: D Hob. XVI/4, (Universal) Beethoven: 6 könnyu 

variáció egy svájci népdalra, Csurka: Szonatina–gyűjtemény (EMB 14412) 

nehézségi szintjén  

– Romantikus mű; Schumann: Emlékezés (EMB 13543 kötetben), Színházi 

utóhangok, Csajkovszkij: Édes álmodozás (EMB 6715 kötetben), Pacsirtadal 

(EMB 6715 kötetben), Schubert: Táncok (EMB 13212), Keringők (EMB 7355) 

nehézségi szintjén  

– XX. századi mű; Bartók Béla: Mikrokozmosz III. 84 Mulatság, 90 Oroszos 91–

92, Kromatikus invenció IV/97 Notturno, Kodály: Gyermektáncok (Boosey & 

Hawkes) 5–10 nehézségi szintjén  

A három mű közül lehetőség szerint egy éneklő, egy pedig virtuóz jellegű legyen.  

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.  

 

„B” tagozat 

Négy különböző stílusú darab: 

– Barokk mű, többszólamú szerkesztésben írt darab, vagy szvit–tétel; J. S. Bach: 

18 kis prelúdium (EMB 1879) 9, 16, 17  

– Kétszólamú invenciók (EMB 6912) C, a, F nehézségi szintjén  

– Klasszikus szonatina vagy szonáta–tétel, variáció; 15 könnyű szonáta, Haydn: 

Szonáták A Hob. XVI/12, (Universal) E Hob. XVI/13, (EMB 3658 kötetben) D Hob. 

XVI/14, (Universal) Mozart: 6 bécsi szonatina (EMB 2395), Beethoven: Szonatinák 

(EMB 8648), Grazioli: G–dúr Szonáta nehézségi szintjén  

– Romantikus mű; Schumann: Fantáziatánc (Peters), Chopin: Keringok (EMB 6787) a, 

h nehézségi szintjén.  

– XX. századi mű; Bartók: Mikrokozmosz IV. 100 népdalféle, 109 Bali szigetén, 

Mikrokozmosz: V. 128, Dobbantós tánc, Kurtág: Játékok (EMB 8377, EMB 8378, 

EMB 8379) nehézségi szintjén  

A vizsgaműsorban legyen egy éneklő és egy virtuóz jellegű darab.  

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.  
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A vizsga értékelése  

– megfelelés az előírt követelményeknek  

– technikai felkészültség  

– helyes test– és kéztartás  

– hangminőség, billentés 

– pedálhasználat  

– hangszerkezelés 

– artikulációk és díszítések alkalmazása  

– helyes ritmus és tempó  

– előadásmód  

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása  

– memória  

– alkalmazkodóképesség  

– állóképesség 

 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 
Művészeti záróvizsga részei  

A vizsga gyakorlati részből áll  

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama  

Zongora főtárgy  

 

„A” tagozat minimum 10 perc  

„B” tagozat minimum 15 perc  

 

A vizsga tartalma  

„A” tagozat  

 

A négy stílusból választható három különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű  

– Barokk mű, többszólamú szerkesztésű darab vagy szvit–tétel, vagy könnyebb barokk 

variáció; Händel: Könnyű zongoradarabok Chaconne (EMB 6991 kötetben), 

Scarlatti: Szonáta C K.513 h K. 377, (EMB 7817 kötetben) Bach: Francia szvit 

(EMB 7190) tánctételek nehézségi szintjén  

– Klasszikus szonáta–tétel; Beethoven: Szonáta G Op. 49 (EMB 8152) no 2 I tétel, 

Beethoven: Szonáta G. Op. 79. (Schott); rondók, variációk, bagatellek Beethoven: 

Bagatelle C Op. 33 (Peters) nehézségi szintjén  

– Romantikus mű; Schumann: Kinderszenen (EMB 7146), Mendelssohn: Dalok 

szöveg nélkül (EMB 7354) 14., 19, Chopin: Mazurka g Op. 67 no. 2 (EMB 6877 

kötetben, PWM kötetben) nehézségi szintjén  

– XX. századi mű; Bartók: Mikrokozmosz IV. 102 Felhangok, V.130 Falusi tréfa 

nehézségi szintjén  

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani.  
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„B” tagozat 

 

Négy különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű: 

– Egy barokk mű; többszólamú szerkesztésben írt darab vagy szvit–tétel; J. S. Bach: 

h–moll háromszólamú invenció (EMB 6913), Francia szvit (EMB 7190) Esz 

Allemande, Courande, Sarabande. Scarlatti: A–dúr szonáta K.453. nehézségi szintjén  

– Egy klasszikus szonáta–tétel; Haydn: Szonáta D Hob. XVI/19 (Peters), Mozart: C–

dúr szonáta KV. 309 (EMB 3996 kötetben, EMB 3997 kötetben, Peters kötetben) 

nehézségi szintjén  

– Romantikus mű; Liszt–Zempléni: Etűd (EMB 766) 2 a, Liszt: Consolation (EMB 

12697) Desz nehézségi szintjén  

– XX. századi mű; Bartók: Szonatina (EMB 117), Mikrokozmosz VI (EMB 130) Hat 

tánc bolgár ritmusban, Debussy: Arabesque (EMB 6029) E nehézségi szintjén  

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.  

 

A vizsga értékelése  

– megfelelés az előírt követelményeknek  

– technikai felkészültség  

– helyes test– és kéztartás  

– hangminőség, billentés  

– pedálhasználat 

– hangszerkezelés  

– artikulációk és díszítések alkalmazása  

– helyes ritmus és tempó  

– előadásmód  

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása  

– memória  

– alkalmazkodóképesség 

– állóképesség  
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3.3.4. FURULYA 
 

A művészeti alapvizsga követelményei 
 

Művészeti alapvizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

 

Furulya főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma: 

 

„A” tagozat 

– egy etűd vagy technikai jellegű mű szoprán– vagy altfurulyán; Kállay G.: 

Hangnemgyakorló (EMB14071), Baroque Solo Book–ból könnyebb darabok, 

Giesbert: Furulyaiskola 2. rész (Schott) nehézségi szintjén  

– előadási darab két különböző karakterű tétele, az egyik tétel választható 

kamaraműből is; Anon: Greensleeves to a Ground, Marcello szonáták (EMB13476–

7), Loeillet de Gant: Szonáták, op. 1 és op. 3 (EMB 13160–3), Vivaldi: F–dúr 

szonáta RV 52, d–moll RV 36 (Ricordi Nr13322300), Telemann: F–dúr szonáta 

(EMB 13542), kamaraművek:  

– Boismortier: Leichte Duos (Schott), 6 Suite, Loeillet: 6 szonáta 2 furulyára, Naudot: 

Triószonáta, Czidra: Régi magyar táncok (EMB 14283) nehézségi szintjén.  

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani.  

 

„B” tagozat  

– egy etűd vagy szólómű; Kállay G.: Hangnemgyakorló (EMB 14071), J.v.Eyck: Der 

Fluyten Lust–hof – Variációk (Amadeus), Braun: etűdök/Baroque Solo Book, 

Winterfeld: 12 etud altfurulyára (Hofmeister) nehézségi szintjén  

– előadási darab két különböző karakterű tétele, az egyik tétel választható 

kamaraműből is; Telemann: C–dúr szonáta (EMB 13542), Veracini: a–moll szonáta 

(Peters), Lavigne: Rondeau és Tambourin I–II. tétel, Fesch: F–dúr szonáta op. 6. no. 

2; Telemann: 6 duett, Telemann: Kánonszonáták, Loeillet de Gant: Szonáta 2 

altfurulyára nehézségi szintjén  

A vizsgaanyagot az etűd és kamaramű kivételével kotta nélkül kell játszani.  

 

A vizsga értékelése  

– megfelelés az előírt követelményeknek 

– technikai felkészültség 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás  

– hangképzés  

– intonáció 

– hangszerkezelés  

– artikulációk és díszítések alkalmazása  

– helyes ritmus és tempó  

– előadásmód  

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása  
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– memória  

– alkalmazkodóképesség  

– állóképesség.  

 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 
 

Művészeti záróvizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Furulya főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– egy technikai jellegű mű vagy szólódarab; Brüggen: Etűdök, Linde: Neuzeitliche 

Übungsstücke (Schott), Winterfeld: Technische Studien, (Hofmeister), Telemann: 

Fantáziák (Bärenreiter), Eyck: Der Fluyten Lust–hof I–III. (Amadeus)  

– nehézségi szintjén  

– egy teljes szonáta vagy concerto (kettős verseny)  

– egy korabarokk, vagy XX. századi illetve kortárs mű, vagy tétel; Telemann: vagy 

Händel szonáták, Telemann: Metodikus szonáták 1–6., (Bärenreiter), nehézségi 

szintjén 

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani.  

 

„B” tagozat  

– egy etűd vagy szólódarab; Brüggen: 1., Quantz: Solos 1–5. (Baroque Solo Book), 

Eyck, J. van: Der Fluyten Lust–hof I–III. (Amadeus), G. Ph. Telemann: Fantázia 2, 

c–moll (Bärenreiter), nehézségi szintjén  

– egy teljes szonáta vagy concerto  

– egy korabarokk vagy XX. századi mű vagy tétel, amely lehet kamaramű; Krähmer, 

E: Variációk op. 18, Händel: g–moll szonáta (V.) (EMB 13405, Castrucci, P.: 

Szonáták op. 1/5, op. 1/6, nehézségi szintjén  

 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével kotta nélkül kell játszani.  

A vizsga értékelése  

– megfelelés az előírt követelményeknek  

– technikai felkészültség 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás  

– hangképzés  

– intonáció  

– hangszerkezelés 

– artikulációk és díszítések alkalmazása  

– helyes ritmus és tempó  

– előadásmód  

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, memória  

– alkalmazkodóképesség  

– állóképesség  
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3.3.5. FUVOLA 
 

A művészeti alapvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.  

 

A vizsga tantárgya és időtartama  

 

Fuvola főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc  

„B” tagozat: minimum 15 perc  

 

 

A vizsga tartalma  

 

„A” tagozat  

– Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mu (Jeney: Fuvolaiskola II. 

kötet/56–85., Bántai: Válogatott etudök II. kötet/12., Köhler: Etűdök op. 33 no. 1/1–

3. nehézségi szintjén).  

– Egy barokk szonátatétel; Marcello: d–moll szonáta, Telemann: F–dúr szonáta 

valamelyik tétele nehézségi szintjén.  

– Egy előadási darab; Romantikus album, 3 Menüett, 3 Tambourin, Népszeru eloadási 

darabok nehézségi szintjén.  

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetoleg kotta nélkül kell játszani.  

 

 

„B” tagozat  

– Két különböző karakterű etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mu; Platonov: 

30 etűd 1–10., Köhler: Etűdök op.33 no. 1/1–5., Eördögh: Technikai és 

olvasógyakorlatok 1/1–4. nehézségi szintjén.  

– Egy barokk szonáta tételpár; Händel: Hallei szonáták nehézségi szintjén.  

– Egy karakterdarab vagy kamaramű; Járdányi Pál: Szonatina nehézségi szintjén.  

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.  

 

A vizsga értékelése  

– megfelelés az előírt követelményeknek,  

– technikai felkészültség,  

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás,  

– hangképzés,  

– intonáció,  

– hangszerkezelés,  

– artikulációk és díszítések alkalmazása,  

– helyes ritmus és tempó,  

– előadásmód,  

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása,  

– memória,  

– alkalmazkodóképesség,  

– állóképesség.  
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A művészeti záróvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Fuvola főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű; Bántai: Fuvolaetűdök III. kötet 

(EMB 8593, vagy Köhler: Etűdök op. 33 no. II. kötet (EMB 8514) nehézségi 

szintjén.  

– Egy barokk szonáta két tétele, vagy egy barokk kamaramű; Marcello: a–moll 

szonáta, (EMB 12534), Telemann: C–dúr szonáta (EMB 13535), Händel: F–dúr 

szonáta nehézségi szintjén.  

– Egy karakterdarab, vagy XX. századi mű; Fauré: Siciliano (EMB 7583), Doppler: 

Berceuse (EMB 12350), Mező Imre: Szvit (EMB 3358), Szervánszky Endre: 

Szonatina (EMB 1372) nehézségi szintjén.  

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani.  

 

„B” tagozat  

– Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű; Köhler: űop. 33 no. III. 1–5., 

(EMB 8514) Andersen: 24 etűd fuvolára/1. (EMB 8520); Hangversenyetűdök 

fuvolára c. gyűjtemény (EMB 12652) nehézségi szintjén.  

– Egy barokk szonáta két tétele, vagy egy barokk kamaramű; Händel: Hat szonáta 

(EMB 13404), egy barokk triószonáta két tétele nehézségi szintjén.  

– Egy XX. századi mű; Farkas: Bihari román táncok (EMB 958) nehézségi szintjén.  

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével kotta nélkül kell játszani.  

 

A vizsga értékelése  

– megfelelés az előírt követelményeknek,  

– technikai felkészültség,  

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás,  

– hangképzés,  

– intonáció,  

– hangszerkezelés,  

– artikulációk és díszítések alkalmazása,  

– helyes ritmus és tempó,  

– előadásmód,  

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása,  

– memória,  

– alkalmazkodóképesség, állóképesség.  
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3.3.6. HEGEDŰ 
 

Művészeti alapvizsga követelményei 
 

A vizsga részei  

A vizsga gyakorlati részből áll  

 

A vizsga tantárgya és időtartama  

Hegedű főtárgy  

„A” tagozat minimum 10 perc  

„B” tagozat minimum 10 perc  

 

A vizsga tartalma  

 

A” tagozat  

– Egy etűd; Dénes: V–VI. Hegedűiskola (EMB 7111), vagy Dancla op. 68 (EMB 

7918) 2., 9., 14., vagy Dont op. 38 (EMB 2214, EMB 2215, EMB 2216), vagy 

Mazas: Études speciales op. 36.1 (EMB 2244) 2., 8., 9. nehézségi szintjén  

– Két különböző karakterű előadási darab, koncert–tétel, vagy szonáta–tétel; 

Beethoven: Menuett (PWM) és Trió (Peters), Rameau: Gavotte (EMB 4535 

kötetben), Dancla: Variációk–sorozat, Vivaldi: G–dúr koncert (EMB, Ricordi  

– Peters, PWM) I. tétel, Seitz: D–dúr koncert (Peters) I. tétel, Corelli: e–moll, A–dúr 

szonáta (EMB 12050 kötetben, EMB 12051 kötetben, EMB 12265 kötetben) 

nehézségi szintjén  

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani.  

 

„B” tagozat  

– Két különböző technikai követelményt tartalmazó etűd, a játék technikai 

biztonságának felmérésére; Dont op. 68/12., 15., Mazas: Études speciales op. 36. I 

(EMB 2244) 2., 7., 9., 15., 17., 18., Mazas: Études brillantes op. 36. II. (EMB 2245) 

nehézségi szintjén  

– Karakteretűd a zenei kifejezés felmérésére; Dont: 24 előkészítő gyakorlat op. 37 

(EMB 2604), a könnyebbek szintjén  

– Egy előadási darab vagy barokk szonáta tételpár (lassú–gyors); Boyce: Matelotte 

(EMB 2751 kötetben), Járdányi: Magyar tánc (EMB 3236). Wieniawski: Kuyawiak 

(EMB 8001) nehézségi szintjén  

– Egy koncert– vagy szonáta–tétel; Komarovszkij: A–dúr koncert (Peters) I. tétel, 

Vivaldi: a–moll Koncert (EMB, Ricordi, Peters, PWM) I. tétel Accolay: a–moll 

koncert (PWM), Seitz: g–moll koncert op. 12 no. 3 (PWM, Music Sales) I. tétel, 

Dancla: Concert–solo op. 77 no. 2, 3 Telemann: A–dúr szonáta, Händel: E–dúr 

Szonáta (EMB 12309) nehézségi szintjén  

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.  

 

A vizsga értékelése  

– megfelelés az előírt követelményeknek  

– technikai felkészültség  

– helyes testtartás, hangszertartás  

– hangképzés  

– intonáció  

– a vibrato helyes alkalmazása  
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– hangszerkezelés  

– artikulációk és díszítések alkalmazása  

– helyes ritmus és tempó  

– előadásmód  

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása  

– memória 

– alkalmazkodóképesség 

– állóképesség  
 
 
 
 
 
3.3.7. TROMBITA 
 

Művészeti alapvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Trombita főtárgy  

 

„A” tagozat: minimum 8 perc 

„B” tagozat: minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma  

 

„A” tagozat 

– Egy másfél oktávos skála első képlete  

– Egy etűd; Varasdy–Nagyiván–Sztán: Trombitaiskola III./1–65. (EMB13492), 

Clodomir: Petits exercices 1–21. (Leduc), nehézségi szintjén  

– Egy előadási darab; Varasdy–Nagyiván–Sztán: Trombitaiskola III./66–74. 

(EMB13492), Baldassari: Szonáta, Händel: Hallei szonáta, Rangers: Velencei 

karnevál, Tornyos: Szonatina nehézségi szintjén  

– Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani  

 

„B” tagozat  

– Egy másfél oktávos skála öt képlettel  

– Egy etűd; Varasdy–Nagyiván–Sztán: Trombitaiskola III./1–65., IV./1–53. 

(EMB13492), Clodomir: Petits exercices 1–29. Leduc, nehézségi szintjén  

– Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele; Albinoni: Esz–dúr concerto III–IV. tétel, 

Albinoni: F–dúr concerto I. tétel, Händel: B–dúr szonáta, Telemann: F–dúr szonáta 

nehézségi szintjén  

– Egy, az előbbitől eltérő stílusú előadási darab; Balay: Andante et allegro, Bogár: I. és 

II. Concertino nehézségi szintjén  

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.  

 

A vizsga értékelése  

– megfelelés az előírt követelményeknek  
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– technikai felkészültség  

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás 

– hangképzés  

– intonáció  

– hangszerkezelés  

– artikulációk és díszítések alkalmazása  

– helyes ritmus és tempó  

– előadásmód  

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása  

– memória  

– alkalmazkodóképesség  

– állóképesség  

 

Művészeti záróvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Trombita főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma  

„A” tagozat 

– Egy másfél oktávos skála öt képlettel  

– Egy etűd; Clodomir: Petits exercices (Leduc) 22–70., Clodomir: Etűdök (Leduc) II., 

III., IV., VI., és Arban: Trombitaiskola (Hofmeister) etűdjeinek nehézségi szintjén  

– Két különböző karakterű előadási darab, melyből az egyik lehet kamaramű is; 

Albinoni: Esz– dúr, g–moll, C–dúr concerto, Barat: Fantázia (Leduc), Gedicke: 

Koncertetűd ; kamaraművek: Borst: Trombitaduók (EMB 6870), Mező Imre: 

Variációk (EMB 4687), Clodomir: Six petits duo és Six duo faciles, Reschofsky: 

Trió (EMB 6819), Farkas Ferenc: Régi magyar táncok nehézségi szintjén  

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani.  

 

„B” tagozat  

– Egy skála másfél oktávon, öt képlettel  

– Egy etűd; Clodomir: Petits exercices (Leduc) 22–70., Clodomir: Etűdök (Leduc) II., 

III., IV., VI., és Arban: Trombitaiskola (Hofmeister) etűdjeinek nehézségi szintjén; 

kamaraművek: Clodomir: Six duo Faciles, Scheidt: Brass: Quintets I–II., nehézségi 

szintjén  

– Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele; Albinoni: Esz–dúr, g–moll, C–dúr 

concerto, Corelli: e–moll szonáta, Purcell: B–dúr szonáta, Vivaldi: d–moll concerto 

nehézségi szintjén  

– Egy más stílusú előadási darab Bozza: Capricco (Leduc) nehézségi szintjén  

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.  

 

A vizsga értékelése  

– megfelelés az előírt követelményeknek 

– technikai felkészültség 
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– helyes légzés, testtartás, hangszertartás  

– hangképzés  

– intonáció  

– hangszerkezelés  

– artikulációk és díszítések alkalmazása  

– helyes ritmus és tempó  

– előadásmód  

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása   

– memória  

– alkalmazkodóképesség  

– állóképesség  
 
 
 
3.3.8. KAMARAZENE- KAMARA 
 

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 stílusú és karakterű kamaramű vagy tétel koncertszerű bemutatása; 

Máriássy–Varasdy–Zilcz: Bevezetés a társas zenélés gyakorlatába I–II. (EMB), W. A. 

Mozart: Kürtduók (EMB), Kratochvil, J. K. Triók (Supraphon), Máriássy I. R.  

Reneszánsz művek (EMB 6974) Németalföldi mesterek művei három vagy négy hangszerre 

(Czidra L.) (EMB 8367 EMB 8368), Táncok és kontratáncok (Bali János szerk.) 

EMB14160, Kamaraének–mesterei (EMB 14058/A) nehézségi szintjén.  

 

A vizsga értékelése  

– megfelelés az előírt követelményeknek  

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás  

– hangszerkezelés  

– technikai felkészültség  

– állóképesség  

– hangképzés  

– intonáció  

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása  

– artikulációk és díszítések alkalmazása  

– helyes ritmus és tempó  

– speciális technikai elemek alkalmazása  

– árnyalt dinamikák alkalmazása  

– változó tempók önállóan és együttesben  

– a vibrato helyes alkalmazása  

– előadásmód  
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– alkalmazkodóképesség  

– szép, érthető szövegmondás (vokális kamarazene)  

 

 

 

A művészeti záróvizsga 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 stílusú és karakterű kamaramű koncertszerű bemutatása. A játszott művek 

tükrözzék a 6. évfolyamon elvárható nehézségi szintet; Devienne, F. Triók Op.21, 

Buxtehude: Laude Sion – kantáta, Gabrielli: Five Ricercar, Mihály 

A.: Kis toronyzene, Scheidt, Brass quintets I–II, Locatelli Triószonáták Op.5, Haydn 

Divertimentók, Mozart Négykezes szonáták, Brahms: Waltzer, Kerényi: Társasének 

nehézségi szintjén. 

 

A vizsgaanyagot lehet kottából játszani. 

 

A vizsga értékelése  

– megfelelés az előírt követelményeknek  

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás  

– hangszerkezelés  

– technikai felkészültség  

– állóképesség  

– hangképzés 

– intonáció  

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása  

– artikulációk és díszítések alkalmazása  

– helyes ritmus és tempó 

– speciális technikai elemek alkalmazása  

– árnyalt dinamikák alkalmazása  

– változó tempók önállóan és együttesben  

– a vibrato helyes alkalmazása  

– előadásmód  

– alkalmazkodóképesség  

– szép, érthető szövegmondás (vokális kamarazene)  
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3.3.9. SZOLFÉZS KÖTELEZŐ 

 
A művészeti alapvizsga követelményei 

 
A vizsga részei  

Írásbeli 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. 

 

Az alapvizsga tartalma  

 

Írásbeli vizsga  

 

A) Feladatsor  

 

1. Feladatok a hangköz–, hangzat–ismeretek köréből – hallás után, kottakép és szerkesztés 

alapján. 

– 5 hangköz, 5 hármashangzat lejegyzése hallás után (jelölés betűvel és számmal) 

– 5 hangköz, 5 hármashangzat építése megadott hangokra 

– 5 hangköz, 5 hármashangzat felismerése kottaképről 

A tanulók számára adottak azon hangok kottaképe, melyekre a hangközöket, 

hármashangzatokat építenie kell. 

 

2. Könnyű kétszólamú klasszikus periódus felső szólamának lejegyzése 

A zenei részlet 2/4, 3/4 vagy 4/4–es lüktetésű, lehetőleg A–Av felépítésű, modulációt, 

alterációt, nehezebb hangközlépéseket nem tartalmazó legyen. A tanulók számára a táblán 

adott a kulcs, az előjegyzés, a metrum és a kezdőhang értékkel. 

A részlet zongorán két szólamban tizenkétszer hangozhat el. 

 

3. Megadott klasszikus kis forma elemzése hallás és kottakép alapján. 

Az elemzés szempontjai: hangnem, az előforduló zenei elemek megjelölése 

(hármashangzat–felbontás, szekvencia, késleltetés stb.), formai felépítés, funkciók. 

 

B) Feladatsor  

 

1. Feladatok a hangköz–, hangzat– ismeretek köréből – hallás után, kottakép és szerkesztés 

alapján  

– 5 hangköz, 5 hármashangzat lejegyzése hallás után (jelölés betűvel és számmal) 

– 5 hangköz, 5 hármashangzat építése megadott hangokra 

– 5 hangköz, 5 hármashangzat felismerése kottaképről  

A tanulók számára adottak azon hangok kottaképe, melyekre a hangközöket, 

hármashangzatokat építenie kell. 
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2. Egy magyar népdal lejegyzése 

A népdal: új stílusú, négysoros, 8–10–es szótagszámú, tempo giusto, izometrikus, szinkópát, 

nyújtott és éles ritmust tartalmazhat. A tanulók számára adott a kulcs, az előjegyzés, a 

metrum és a kezdőhang értékkel. 

A népdal nyolcszor hangozhat el a megadott abszolút magasságban, énekes előadásban. 

 

3. Megadott klasszikus kis forma elemzése hallás és kottakép alapján. 

Az elemzés szempontjai: hangnem, az előforduló zenei elemek megjelölése 

(hármashangzat–felbontás, szekvencia, késleltetés stb.), formai felépítés, funkciók. 

 

Az írásbeli vizsgához ajánlott feladatlap készítése.  

 

Szóbeli vizsga  

 

1. Memoriter anyag: 

A vizsgázó  

– tudjon 5 népdalt előadni 

– ismerje azok legfontosabb jellemzőit 

– tudjon 5 műzenei szemelvényt szóló énekléssel vagy hangszerkísérettel (saját kíséret 

nem kötelező) megszólaltatni 

– ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit 

 

2. A vizsgán a tanuló elemezzen egy választott hangszeres darabot, amellyel kapcsolatban a 

vizsgabizottság kérdéseket tehet fel a negyedik évfolyam elvégzése utáni követelmények 

alapján.  

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

Vizsga értékelése  

 

Az írásbeli vizsga értékelése  

1. feladat – teszt: A feladat helyes megoldása, a válaszok pontos, világos jelölése  

2. feladat– dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak.  

3. feladat: – elemzés: 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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3.3.10.  ZENEISMERET 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 

Írásbeli, 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 

Zeneismeret tantárgy 

 

Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 

 

Az alapvizsga tartalma  

 

 

Írásbeli vizsga  

 

1. Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből a megismert, hangsorokra, hangközökre, 

hangzatokra, formai ismeretekre vonatkozóan (4–5 kérdés) pld.  

– A hangnemi rokonságok felsorolása  

– Hármashangzat–fordítások felismerése kottaképről 

– Zárlatelemzés kottakép alapján  

– Adott műrészlet kottaképe alapján a dallami jelenségek és a dallamhangok szerepének 

megjelölése W.A.Mozart : C–dúr szonatina II. tétel első nyolc ütem (fo– és átmenohangok) 

L.v.Beethoven: Német tánc (C–dúr) első nyolc ütem, Hoffman V.: Szonatinagyűjtemény, 

Régi táncok gyermekeknek  

2. Egy nagyobb lélegzetű bécsi klasszikus forma (szonáta forma, variációs forma, szimfónia 

) felépítésének ismertetése. 

3. Felsorolt művek, zeneszerzők, stílus korszakok, társművészeti alkotások rendezése korok 

szerint Felsorolás elsősorban a barokk és a XX. századi zene és néhány társművészeti 

alkotás köréből. 

 

 

Az írásbeli vizsgához ajánlott feladatlap készítése. 

 

Szóbeli vizsga  

 

1. Memoriter anyag előadása  

Öt műzenei szemelvény, téma a tanult zenei korok anyagából előadása szóló énekléssel 

illetve hangszerkísérettel vagy többszólamú mű esetén éneklőtársakkal. (Saját 

hangszerkíséret nem kötelező) 

A megszólaltatás legyen muzikális és zeneileg pontos 

A vizsgázó ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit 

2. A vizsgázó elméleti tudásának bemutatása 

A tanuló a hangszeres vizsgadarabjaihoz kapcsolódó zenei kérdéseket kap  

A kérdések a követelményrendszerben felsorolt ritmikai, dallami, harmóniai, formai, stílus– 

és zenetörténeti korok ismeretére vonatkozhatnak.  
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A vizsga értékelése  

 

Az írásbeli vizsga értékelése  

– teszt: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; 

fogalmazásmód, helyesírás  

– fogalmazás (műelemzés): információtartalom, a műről, illetve a szerzőről és a korról 

szóló információk megfelelő aránya, felhasznált irodalom színvonala, mennyisége, 

eredetiség, objektív és szubjektív tartalom megfelelő aránya, felépítés, fogalmazás, 

helyesírás 

– dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak  

 

A szóbeli vizsga értékelése  

– általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei 

szakkifejezések ismerete) 

– zenetörténeti tájékozottság  

– stílusismeret  

– formai ismeretek, tájékozódás a zenei műfajok között  

 

A művészeti záróvizsga követelményei 
 

A vizsga részei  

Írásbeli, 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 

Zeneismeret 

Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 

 

A vizsga tartalma  

Írásbeli vizsga 

 

1. Bécsi klasszikus mű elemzése hallás és kottakép alapján 

A tanuló a mű kottáját kézhez kapja. (Ajánlott egy zongorára írt triós vagy variációs forma – 

a kottán a mű szerzője és címe ne legyen feltüntetve. 

Feladatok: 

– A zenei korszak megjelölése– esetleg a szerző megnevezése 

– A hangnem megállapítása, a hangnemi folyamatok vizsgálata 

– A műben megfigyelt ritmikai, dallami jelenségek felsorolása 

– A funkciós és harmóniai jellegzetességek megjelölése– zárások elemzése 

 

2. Teszt kérdések zenei ismeretekből (5–6 kérdés) pld. 

– Soroljon fel a barokk korszak stílusjegyeiből legalább hármat! 

– Ismertesse a klasszikus szimfónia tételrendjét! 

– Soroljon fel XX. századi skála–formációkat! 

– Felsorolt művek, zeneszerzők, stílus korszakok, társművészeti alkotások egymáshoz 

rendezése 

– Három jellegzetes zenei téma felismerése kottakép alapján 



 

 709 

– Három jellegzetes ritmus felismerése (teljes) kottakép alapján (pl. boleró, mazurka, 

verbunkos stb.)  

Az írásbeli vizsgához ajánlott feladatlap készítése. 

 

Szóbeli vizsga  

 

1. Memoriter anyag előadása  

– Öt műzenei szemelvény (szabadon válogatva a tanult zenei korok anyagából) 

előadása szóló énekléssel, illetve hangszerkísérettel vagy több szólamú mű esetén 

éneklőtársakkal  

– A megszólaltatás legyen muzikális és zeneileg pontos  

– A vizsgázó ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit  

 

2. A vizsgázó elméleti tudásának bemutatása  

– A tanuló a hangszeres vizsgadarabjaihoz kapcsolódó zenei kérdésekre válaszol  

– A kérdések a követelményrendszerben felsorolt ritmikai, dallami, harmóniai, formai, 

stílus– és zenetörténeti korok ismeretére vonatkozhatnak  

 

 

A vizsga értékelése  

 

Az írásbeli vizsga értékelése  

– teszt: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; 

fogalmazásmód, helyesírás  

– fogalmazás (műelemzés): információtartalom, a műről, illetve a szerzőről és a korról 

szóló információk megfelelő aránya, felhasznált irodalom színvonala, mennyisége, 

eredetiség, objektív és szubjektív tartalom megfelelő aránya, felépítés, fogalmazás, 

helyesírás  

– dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak  

 

A szóbeli vizsga értékelése  

– általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei 

szakkifejezések ismerete) 

– zenetörténeti tájékozottság  

– stílusismeret  

– formai ismeretek  

– tájékozódás a zenei műfajok között  
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3.3.11. ZENEELMÉLET 
 

A művészeti alapvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 

Írásbeli és szóbeli vizsga 

A vizsga feladatait az alábbiak alapján az iskola állítja össze, vagy a helyi pedagógiai 

programja alapján hasonló követelményszintű feladatsort állít. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Zeneelmélet 

Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 

 

Az alapvizsga tartalma  

 

Írásbeli vizsga 

– Négyszólamú példa számozott basszusának lejegyzése 4#, 4b előjegyzésig  

– Számozott basszus kidolgozása négy szólamban, szűk fekvésben  

 

Szóbeli vizsga  

– Mintapélda zongorázása diktálás után  

– Formatani elemzés kottakép után  

 

A vizsga értékelése 

Általános zeneelméleti ismeretek alkalmazása (felhangok, hangközök, akkordok, a 

négyszólamúság szabályai) 

Zenetörténeti tájékozottság, stílusismeret. 

A tanult formai ismeretek alkalmazása. 

 

 

3.3.12. ZENETÖRTÉNET - ZENEIRODALOM 
 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 

Írásbeli, vagy szóbeli vizsga 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Zenetörténet–zeneirodalom 

 

Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 

 

A vizsga tartalma  

 

1. Írásbeli vizsga  
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A vizsga feladatait (A, vagy B) az iskola választhatja ki, illetve a helyi pedagógiai programja 

alapján hasonló követelményszintű feladatsort állít össze. 

A). Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből a feldolgozott tematika / korstílus / 

zenetörténeti korszak főbb tendenciáinak, stiláris jelenségeinek, mestereinek, műfajainak, 

alkotásainak ismeretére, elemzésére vonatkozó témában. 

Felsorolás elsősorban a reneszansz és a barokk zene és a korszak társművészeti alkotásainak 

köréből választódjon. 

Az írásbeli vizsgához ajánlott feladatlap készítése. 

B.) A barokk zeneszerzők felsorolása, a korszak vokális és hangszeres műfajai. Néhány 

hangszeres műfaj bemutatása részletesebben (pl. concerto, concerto grosso, szvit (táncok, 

táncpárok), fúga). Domenico Scarlatti és a barokk szonáta jellemzése.  

– Egy – a tanuló által ismert, meghallgatott – mű bemutatása (pl. Händel: Vízizene, Vivaldi: 

Négy évszak, Bach: hangszeres vagy vokális mű elemzése).  

 

Szóbeli vizsga  

A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban, vagy az aktuális tanév 

feldolgozott zenetörténet–zeneirodalom anyagából a vizsgabizottság zenetörténeti, 

stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdéseket tesz fel, 

gyakorlati feladatokat ad.  

A tanuló által játszott zenemű kottájáról maga gondoskodik, a további célfeladatok 

megoldásához szükséges szemelvényanyagot (kottát, hangfelvételt, audio–vizuális eszközt) 

a vizsgát szervező intézmény biztosítja.  

 

A vizsga értékelése  

 

Az írásbeli vizsga értékelése  

– teszt: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz, 

fogalmazásmód, helyesírás 

– fogalmazás (műelemzés): információtartalom, a műről, illetve a szerzőről és a 

korról szóló információk megfelelő aránya, felhasznált irodalom színvonala, 

mennyisége, eredetiség, objektív és szubjektív tartalom megfelelő aránya, 

felépítés, fogalmazás, helyesírás  

– dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak 

 

A szóbeli vizsga értékelése  

– általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, 

zenei szakkifejezések ismerete)  

– zenetörténeti tájékozottság  

– stílusismeret  

– formai ismeretek  

– tájékozódás a zenei műfajok között  

 

 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 

Írásbeli, vagy szóbeli vizsga 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 
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Zenetörténet–zeneirodalom 

Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 

 

A vizsga tartalma  

 

Írásbeli vizsga  

Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből a képzés során feldolgozott tematikák 

zenetörténeti korszakok főbb tendenciáinak, stiláris jelenségeinek, mestereinek, műfajainak, 

alkotásainak ismeretére, elemzésére vonatkozó témában. 

 

A tesztlap az alábbi témakörökből tartalmaz kérdéseket:  

– Gregorián elnevezése, általános jellemzői, műfajai. Egy műfaj részletes 

bemutatása. A többszólamúság kialakulása (orgánum típusai). Világi zene a 

középkorban (trubadúr, trouvére, Minnesänger) Reneszánsz (szó jelentése, 

ideje, általános jellemzése, jellegzetes műfajainak ismerete.) Korareneszánsz, 

reneszánsz fénykora, későreneszánsz zeneszerzőinek felsorolása. Homofónia, 

polifónia fogalma. Mise típusai, mise részei, (Ordinarium, Proprium) motetta 

és madrigál összehasonlítása. Világi vokális műfajok felsorolása.  

– A barokk korszak általános stílusjegyei és zenei jellemzése, vokális és 

hangszeres műfajok sorolása. Egy vokális műfaj (pl. kantáta) tételeinek 

bemutatása, két hangszeres műfaj (pl. concerto, fúga) részletesebb 

magyarázata zenei példát hozva. A szvit (táncok és táncpárok), egy tánc 

bemutatása (pl. menüett). Barokk zeneszerzők felsorolása.  

– A bécsi klasszika sajátosságai (formák, szerkezet, hangnem). Főbb műfajok 

sorolása, szonáta vagy szimfónia tételeinek általános jellemzése, pl. 

szonátaforma bemutatása. Haydn vagy Mozart művészete (egy mű 

bemutatása alapján)  

– Romantika – új műfajai, élményanyaga (témái). Chopin zongorazenéje 

(kisformák), Schumann zongoradarab–ciklusai (címek). Az opera műfajának, 

kiemelkedő mestereinek és alkotásainak ismerete a tanult szemelvények 

elemzésével  

– A programzene (példával). A századforduló zenéje – Debussy művészete, 

impresszionista művei (zenéje, jellemzői)  

– Egészhangú skála, politonalitás, dodekafónia magyarázata zenei példa 

alapján. Bartók életműve, jelentősége, népdalgyűjtő útjai. Kodály egy 

művének részletes bemutatása (pl. Psalmus Hungaricus, Háry–szvit, 

Felszállott a páva – variációk).  

 

A szóbeli vizsga  

 

– A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban, vagy a 6 éves képzési 

időkeretben feldolgozott zenetörténet–zeneirodalom anyagából a vizsgabizottság 

zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdéseket 

tesz fel, gyakorlati feladatokat ad.  

A tanuló által játszott zenemű kottájáról maga gondoskodik, a további célfeladatok 

megoldásához szükséges szemelvényanyagot (kottát, hangfelvételt, audio–vizuális eszközt) 

a vizsgát szervező intézmény biztosítja.  
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A vizsga értékelése  

 

Az írásbeli vizsga értékelése  

– teszt: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; 

fogalmazásmód, helyesírás 

– fogalmazás (műelemzés): információtartalom, a műről, illetve a szerzőről és a 

korról szóló információk megfelelő aránya, felhasznált irodalom színvonala, 

mennyisége, eredetiség, objektív és szubjektív tartalom megfelelő aránya, 

felépítés, fogalmazás, helyesírás  

– dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak  

 

A szóbeli vizsga értékelése  

– általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, 

zenei szakkifejezések ismerete)  

– zenetörténeti tájékozottság  

– stílusismeret  

– formai ismeretek 

– tájékozódás a zenei műfajok között  
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3.4. TÁNCMŰVÉSZET TANSZAK 
 

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 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 alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá.  

 

Vizsga tantárgyak  

Művészeti alapvizsga  

Néptánc  

Folklórismeret  

Művészeti záróvizsga  

Néptánc  

Tánctörténet  

 

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, illetve 

párban – helyezést ért el.  

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése  

 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsga tantárgyanként 

külön–külön osztályzattal kell minősíteni.  

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 gyakorlati tantárgyból kapott osztályzat a döntő)  

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy 

annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell 

venni.  

 

Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt 

vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette.  

 

Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve a záróvizsga, 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.  
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3.4.1. NÉPI JÁTÉK 

 

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. 

 

A vizsga értékelése  

– Csoportban: a koreográfia ismerete, együttműködés a partnerekkel, színpadi jelenlét  

– Egyénileg: a tanult táncanyag tudatos alkalmazása az improvizáció során, a táncos mozgás 

és a zene illeszkedése, a partneri kapcsolat, páros viszony kialakítása  

 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 
 

A vizsga részei  

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll  

A vizsga tantárgya és időtartama  

Néptánc, 8–10 perc  

A vizsga tartalma  

– A helyi tantervben meghatározott tájegységek 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 

táncrend szerint kell a táncokat bemutatni  

– A tájegység táncrendjén kívül ismerniük kell még a tánctípusok nevét, a kísérő 

zenekari felállást, a jellegzetes viseleteket  

A vizsga értékelése  

– 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  
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3.4.2. FOLKLÓRISMERET 
 

A művészeti alapvizsga követelményei 
 

A vizsga részei  

A vizsga írásbeli vagy szóbeli vizsgarészből áll  

 

A vizsga tantárgya és időtartama  

Folklórismeret  

Írásbeli: 30 perc  

Szóbeli: 5 perc  

 

 

A vizsga tartalma   

– A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított folklórismereti 

témakörökől 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  

 

Témakörök  

Jeles napok  

Munkavégző ünnepek  

Az emberélet fordulói  

Táncdialektusok  

A régi és új táncréteg tánctípusai  

 

A vizsga értékelése  

 

Írásbeli vizsga  

– A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és 

pontozzák  

– Az osztályzatra a pontok alapján a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke 

hagy jóvá  

 

Szóbeli vizsga  

– A tanuló feleletének tartalmi és formai szempontok alapján történő értékelése  

– Az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá  

 

 

 

 

 

 

 



 

 717 

3.4.3.TÁNCTÖRTÉNET 

 
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 probléma megoldást 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  

– A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és 

pontozzák  

– Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz 

javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá  

 

Szóbeli vizsga  

– A tananyagtartalom elsajátításának mértéke  

– Az összefüggések ismerete  

– A szakmai kommunikáció fejlettsége  

 

Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz javaslatot, 

amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá  
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4. TANTERV 

 

4.1. KÉPZŐ ÉS IPARMŰVÉSZET 

 
4.1.1.VIZUÁLIS ALAPOZÓ GYAKORLAT 
 
 
Előképző évfolyamok 
 
1–2. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– A közvetlen érzéki tapasztalás (hallás, látás, tapintás) útján megszerzett élmények 
képi, plasztikai feldolgozási képességének fejlesztése.  

– A természeti és tárgyi környezet szépségeinek felfedeztetése.  
– A hagyományok élményszerű megismertetése.  
– Egyszerű kézműves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása:  
– Az arányok, színek, formák, felületek, tömegek és a tér felfedeztetése játékos 

tevékenységeken keresztül.  
– Az önkifejezés változatos formáinak megismertetése.  
– Az egyéni és csoportos alkotómunka alapelemeinek elsajátíttatása.  
– Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység 

motiválása. Kreatív munkára és gondolkodásra nevelés. 
 
 
Feladatcsoportok az 1-2 évfolyamok számára 
 
Bemeneti mérések  
 
I. Érzékszervi tapasztalások 

– Színek, formák, hangok megfigyelése 
– A formákhoz (pl. citrom, szilva, eper…), illetve hangokhoz (dó, mi, lá…) színek 

kapcsolása és fordítva. 
- A különböző formák, színek, hangok hasonlóságaik észrevétele 
– Formai hasonlóságok észrevétele (pl. tojás-citrom; narancs-labda…). 
– A színhasonlóságok (árnyalati különbségek) észrevétele. 
– A hangszín azonosság észrevétele, kifejezése színes papírlapokkal.    
– Hangokkal, mozgással, látvánnyal való analogikus játékok 
– Dramatizálással, mozgással, hanggal érzelmek, élmények kifejezése. 
– A ritmus és a megélt mozgás vizuális megjelenítése - Nagyméretű papírra 

nyomhagyással.   
 
II. Vonal és forma 
– A vonal és a folt megjelenési formái a valóságban és a képzőművészetben 
– A forma gazdasága 
Formavariációk kialakítása tépéssel, vágással. 
A képzett forma jelentésének átalakítása tagoló vonalakkal. 
– Pont–, vonal–, folt– és formaképző játékok 
Gyűjtött természeti anyagokkal (pl. homok, kavics, fűszál, bot, levél, kéreg), a meglevő 
képzőművészeti eszközökkel (pl. ceruza, zsírkréta, vízfesték, illetve ecset, újbegy, tenyér) 
pont, vonal és folthatásra épülő alkotás létrehozása. Formaképzés a fenti anyagokkal. 
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III. Felületek 
– A környezet felületeinek megismerése élményszerű tapasztalatok biztosításával 
Becsukott szemmel a különböző felületi minőségi különbségének (pl. simaság, érdesség) 
érzékelése.   
A különböző felületek nyomainak rögzítése. Frottázs-gyűjtemény kialakítása. 
A gyűjtött anyagok felhasználásával képi kompozíciók kialakítása.  
– Felületképzési játékok síkban és plasztikában változatos anyagokkal 
Az iskola által keltett érzelmi benyomás kifejezése az iskolában rögzített felületnyomok 
felhasználásával. 
Az iskolát körülvevő természet plasztikus felületnyomai agyagba rögzítve, gipszbe kiöntve. 
  
IV. Méretek és arányok 
A méretek és arányok érzékletes megtapasztalása  
A kisebb, nagyobb; hosszabb, rövidebb, sovány, kövér kifejezése síkban és plasztikában 
– Játékos arányváltó feladatok 
A környezeti elemek megváltoztatásával annak érzékeltetése pl. Hogyan lehet egy parányi 
gyomnövényből mesebeli óriásfa; Hogyan lehet egy parányi hangyából, szitakötőből 
rettegett vagy jószívű óriás; Hogyan lehet egy sárkányból parányi gyíkocska; Hogyan lehet a 
Babszem-Jankóból Gulliver?  
 
V.  A színek világa 
– A színek hangulati hatásának átélése, alkalmazása 
Expresszionista alkotások pl. a Der Blaue Reiter csoport alkotásainak bemutatása. 
Egy-egy festmény színvilága mit fejez ki számodra? 
Milyen érzetet kelt a sárga, piros, kék, zöld, fehér, fekete, rózsaszín? 
Öltöztethető babák, dobozok felhasználásával játékos kísérletek:  
Milyen színűre festenéd a házatokat, a szobádat? 
Milyen színű ruhát adnál a különböző tulajdonságú mesehősökre? 
– Színkeverési játékok 
Egry József és Udvardi Erzsébet alkotásainak szemléltetése 
Színkeverési gyakorlatok színes ceruzával, színes filctollal pl. színárnyalat, tónusfokozat 
képzés  
Színkeverési gyakorlat vízfestékkel, temperával pl. a főszínekből mellékszínek képzése. 
 
VI. Téri élmények 
– A sík és a tér megtapasztalása 
Vizuális téri-illúziók bemutatása (Kepes György ábrái). 
– Térjátékok  
A kinn, benn fent, lent megtapasztalása, kifejezése. 
-  Zárt és nyitott terek 
Nyitott ablakkal, ajtóval a tér kitárása. 
A zártság feloldása átlátszósággal.  
– Téri élmények rajzi, plasztikai megjelenítése 
A tanulók térmegjelenítési szintjéhez igazodva egymásmellettiséggel, egymásfölöttiséggel 
vagy méretkülönbséggel tér kifejezése.  
 
VII. Idő élmények 
– Az idő múlásának és a változás megtapasztalása 
Közös munkával egy kör tárcsán a tavasz, nyár, ősz, tél legjellemzőbb jegyeinek bemutatása.   
– Eseménysort kifejező képsorozat készítése 
Leporellóval a nap eseményeinek megjelenítése. 
– Egyszerű animációs játék 
Egy tárgy életre keltése animációval.  
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VIII. Mese és valóság 
– A mesebeli világok, lények, történések síkban és plasztikában 
Szekeres Erzsébet, Baán Magdolna alkotásainak bemutatása. 
Rajzzal, festéssel, mintázással kialakított alkotások létrehozása. 
–  Környezetünk formái, szereplői sík és plasztikus formában 
Bokros László, Bokros Júlia alkotásainak bemutatása 
Természeti (pl. virágok, fák, ember) és mesterséges (pl. ház, autó) tárgyak rajzolása, festése, 
mintázása.   
 
IX. Tárgykészítés 
– Játékok, használati és ajándéktárgyak létrehozása 
Gersternkorn Román, Igaz Anikó alkotásainak bemutatása  
Állatplasztika kialakítása drótvázas, tapétaragasztós papírból. 
- Hagyománytárgyak készítése 
Hagyománytárgyak bemutatása 
A különböző dobozokban található perforált lapok (pl. tubusok rögzítésére használt anyag) 
felhasználásával, festékhengerléssel keszkenők díszítése. 
 
X. A kifejezési eszköztár bővítése 
- Rajzolás ceruzával, színessel, filctollal, zsírkrétával. 
- Festés vízfestékkel, ecsettel, újjal, tenyérrel, szivaccsal. 
- Nyomhagyás rajzeszközökkel, kézzel, bottal, szivacs hengerrel. 
- Nyomrögzítés ceruzával, agyaggal, gipsszel.  
- Formaképzés tépéssel, vágással. 
- Mintázás agyagból. 
- Konstruálás dróttal, tapétaragasztós papírral. 
- Animáció tárgyakkal. 
- Kísérletek színes papírlapokkal, öltöztethető babákkal, játék szobabelsővel. 
 
XI. A tanultak összegzése  
Közös munkával, a munkák rendszerezésével a tanultak összegzése. 
Kimeneti mérés.  
A legszebb munkák kiállításra történő előkészítése, bemutatása 
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4.1.2.VIZUÁLIS ALKOTÓ GYAKORLAT 
 
A vizuális alkotó gyakorlat célja a tanuló egyéni, kreatív személyiségjegyeinek előhívása, az 
ismeretek, élmények feldolgozásának segítése, a pozitív lelki tulajdonságok megerősítése a 
képi emlékezet és képzelet gazdagításával, a vizuális gondolkodás és kifejezőkészség 
fejlesztésével, valamint az esztétikai érzékenység és befogadó készség kialakításával. 
A tantárgy feladata a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, erős belső motivációra 
épülő, változatos alkotó folyamatok biztosítása, melyek lehetővé teszik a csoportos és 
egyéni kreatív tevékenységformák megismerését, feltárják az értékmegőrzés, értékteremtés 
lehetőségeit, kialakítják a formák, színek használatában való jártasságot. Az egyes témák, 
témacsoportok változatos feldolgozása, a különféle képzőművészeti technikák 
gyakorlásához szükséges eszközök és anyagok használatának megismertetése, a 
népművészeti és művészettörténeti ismeretek aktív beépítése az alkotó tevékenységbe. A 
baleset–, munka– környezet és tűzvédelmi szabályok betartatása. 
 

 
Alapfokú évfolyamok 
 
1–3. évfolyam 
 

1. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– Az alapvető képzőművészeti technikák segítségével a látvány és jelenségek 
befogadására, értelmezésére való ösztönözés, gondolatainak, terveinek képi vagy 
plasztikai megoldásán keresztül. 

– A művészeti tevékenységekhez szükséges eszközhasználat, anyagalakítás 
megismertetése kép és tárgykészítés vagy egyéb alkotófolyamat végig-vitelével.  

– A tanuló figyelmes, kitartó munkavégzésének fejlesztése. 
 
Tananyag 

Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 
A síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok és eszközök. 
Különféle képző–és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák. 
Kézműves és népművészeti technikák. 
Mesék jellegzetes történetvezetése. 
Témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai. 
Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok. 

 
Követelmény 

A tanuló ismerje: 
– a témához kapcsolódó formákat, színeket, motívumokat, 
– az alapvető ábrázolási technikákat, 
– az egyszerű kézműves technikai fogásokat, plasztikus megoldásokat. 

Legyen képes: 
– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, 
– vázlatok készítésére, 
– vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és sokszínű alkalmazására, 
– ügyelni a képek kidolgozottságára, technikai következetességére. 
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2. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– A vizuális művészetek műfaji sajátosságainak, anyagainak és eszközeinek 
megismertetése a kézműves tárgyformálás egyes elemeinek, technikai fázisainak 
kipróbálásán keresztül.  

– Az alkotási folyamat során a képzelet, a tapasztalat és az emlékezet 
élményanyagának mozgósítása, az önkifejezés lehetőségeinek felfedeztetése. 

– A környezet által közvetített üzenetek befogadtatása, értelmezése.  
– A tanuló egyéni, kreatív személyiségjegyeinek előhívása, az ismeretek, élmények 

feldolgozásának segítése.  
– A tanuló érdeklődésének felkeltése, fenntartása, kitartó munkavégzés képességének 

fejlesztése. 
 
Tananyag 

Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 
Ábrázolás és tárgyalkotás az életkori sajátosságoknak megfelelő, változatos alkotó 
folyamatokba illesztve. 
A síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok, eszközök csoportos és egyéni 
kreatív használata. 
Az értékmegőrzés, értékteremtés lehetőségei. 
A formák, színek használatában való jártasság. 
Kézműves és képzőművészeti technikák. 
Az egyes témák, témacsoportok többirányú feldolgozása. 
A különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai. 
Népművészeti hagyományok, művészettörténeti érdekességek. 
Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok. 

 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– a témához kapcsolódó formákat, színeket, motívumokat, 
– az alapvető ábrázolási technikákat, 
– az egyszerű kézműves technikai fogásokat, plasztikus megoldásokat. 

Legyen képes: 
– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, 
– vázlatok készítésére, 
– vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és sokszínű alkalmazására, 
– ügyelni a képek kidolgozottságára, technikai következetességére. 

 
 
 
3. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– Az ismeretek, élmények befogadásának, feldolgozásának segítése, a tanulók életkori 
sajátosságainak megfelelő, változatos alkotó folyamatokba való bevonásával.  

– A csoportos és egyéni alkotótevékenységek formáinak megismertetésével a tanuló 
kreatív személyiségjegyeinek, pozitív lelki tulajdonságainak előhívása, megerősítése.  

– A képi emlékezet és képzelet gazdagítása, az esztétikai érzékenység, nyitottság 
kialakítása.  

– A népművészeti és művészettörténeti ismeretek alkotó tevékenységhez kapcsolódó 
aktív beépítése.  

– A vizuális kifejezéshez, alkotáshoz szükséges készségek fejlesztése. 
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Tananyag 

Ábrázolási és tárgyalkotási ismeretek. 
A síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok és eszközök. 
Különféle képző–és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák. 
Népművészeti ismeretek, művészettörténeti érdekességek. 
Kézműves és népművészeti technikák. 
Témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai. 
Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok. 

Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– a témához kapcsolódó formákat, színeket, motívumokat, 
– az alapvető ábrázolási technikákat, 
– a kézművesség, a hagyományos népi kultúra egyes szokásait, tárgyait és technikáit, 
– az egyszerű kézműves technikai fogásokat, plasztikus megoldásokat, 
– a vizuális művészetek formáit, sajátosságait, anyagait és eszközeit. 

Legyen képes: 
– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, 
– a látvány és jelenségek értelmezésére, 
– vázlatok készítésére, átírásra, 
– vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és sokszínű alkalmazására, 
– ügyelni a képek kidolgozottságára, technikai következetességére. 

 
 
 
Feladatcsoportok az 1-3 évfolyamok számára 
 
 
Bemeneti mérések 
 
I. Mesék, kalandos történetek illusztratív feldolgozása  
1-3. évfolyam 

- Egy kiválasztott mesén keresztül a mese felépítésének, tagolásának bemutatása. 
- Megírt mesetörténetek illusztratív feldolgozása vagy egyéni fantáziára épülő 

személyes mesék kitalálása és elbeszélő jellegű, illusztratív bemutatása. 
- Természeti és ember alkotta környezet modellezését követően a kiválasztott 

mesehősök környezetének feldolgozása, bemutatása különféle technikákkal (pl. 
színes papírlapokból applikálással). 

- A mese ellentétes hatású környezeti, hangulati elemeinek megjelenítése 
csoportmunkával (pl. vidám- szomorú; mozgalmas-nyugodt; kopár- díszített; 
szegényes-gazdag; félelmetes- barátságos). 

 
II. Figura és mozgása 
1-3. évfolyam 

- Egy figura mozgásának, mozgathatóságának szemléltetése. 
- A történet, mese szereplőinek megjelenítése rajzzal. Síkfigura kialakítása 

testrészekre tagolt kivágott formákkal (pl. papírtépés, kivágás, festés). 
- Mozgás, mozdulat, mozdulatsor megjelenítése egyszerű animációs eszközökkel (pl. 

mozgatható végtagú bábokkal, írásvetítővel). 
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III. Elbeszélés vonalakkal, különböző vonalminőségek keresése 
1. évfolyam  

- Vonalrajzra épülő meseillusztrációk bemutatása. 
- Elbeszélés vonallal (pl. a cicamamáról és a kiscicáról, vagy a cicáról és az egérről 

vonalrajzra épülő elbeszélő rajz készítése).  
- A történet különféle alapformákba (pl. négyzetbe, téglalapba, háromszögbe, 

körformába) való megjelenítése. Pl. hogyan helyezhető el ugyanazon történet egy kör 
formátumban, egy háromszögben vagy egy négyzetben? 

- A kontúrok kiemelése (pl. ceruzával, tollal, zsírkrétával). 
 
2. évfolyam 

- Hétköznapi történetek, elbeszélések vonalrajzra épülő illusztrációinak bemutatása.   
- A tanuló által választott, megélt hétköznapi történet elbeszélése vonallal (pl. „Én és a 

cicám” címmel vonalrajzra épülő kompozíció készítése). 
- A hétköznapi történet, jelenet különféle alapformákba történő elhelyezése (pl. 

körformátum, háromszög vagy négyzet formátum). 
- A kontúrok kiemelése (pl. ceruzával, tollal, zsírkrétával). 
- A természeti és ember alkotta környezet leképzése vonallal. 
- Fénymásolt elemek, motívumok segítségével a természeti és ember alkotta környezet 

újrateremtése. 
 
3. évfolyam 

- Legendás történeti eseményeket bemutató iniciálék szemléltetése.  
- Egy legendás történet elbeszélése vonallal. 
- A történet különféle alapformákba (pl. négyzetbe, téglalapba, háromszögbe, 

körformába) való megkomponálása.  
- A kontúrok kiemelése (pl. tussal-tollal, aranykontúrral). 
- Leporelló összeállításával a történelmi esemény egyes jeleneteinek feldolgozása a 

történet bemutatása, csoportmunkával.  
 
 
IV. Színes világok megelevenítése, a színek érzelmi ereje 
1. évfolyam 

- Meseillusztrációk szemléltetésével a színek hatásának, a színek érzelmi erejének 
megtapasztalása.  

- A szemléltetést követően a színek érzelmi erejének kipróbálása (pl. a színes ceruza, 
pasztell, kréta, tempera alkalmazásával).         

- Az elkezdett téma, a kitalált történet továbbfolytatása a színek érzelmi erejének (pl. 
színharmóniák, színkontrasztok) felhasználásával különböző színkompozíciókban. 

 
2. évfolyam 

- Színes fotók segítségével saját hétköznapi történetek vagy természeti jelenségek 
szemléltetése. 

- A szemléltetést követően a színek érzelmi erejének kipróbálása. Színkontrasztok, 
színharmóniák képzése különböző eszközökkel (pl. színes ceruza, pasztell, tempera 
és kevert technika alkalmazásával). 

- Egy saját élmény feldolgozása a színek érzelmi erejének alkalmazásával. 
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3. évfolyam 
- Történeti eseményeket, természeti erőket bemutató diakockák szemléltetése.  
- A szemléltetést követően a színek érzelmi erejének kipróbálása. Színkontrasztok, 

színharmóniák képzése különböző eszközökkel (pl. színes ceruza, pasztell, tempera 
és kevert technika alkalmazásával). 

- Az adott történet, jelenség saját élményre (pl. film, fotó, színház) támaszkodó 
feldolgozása színes kompozícióban. 

- A színek és alkalmazott technikák megjelenítő és hangulatközvetítő képességének 
alkalmazása (pl. színes ceruza, pasztell, tempera vagy vegyes technika segítségével). 

 
V. Megszemélyesítés 

1. évfolyam 

- Klee portréinak bemutatása. 
- Önarckép készítése a jellegzetes arányok és a karakterjegyek megragadásával. 
- Törzsi maszkok bemutatása. 
- Álarcok, maszkok, készítése (papírmaséból). 

 
2. évfolyam 

- Modilliani portrék bemutatása. 
- Az önismeret útjai – az emberi arc arányai, a karakter, a mimika megjelenítése. 
- Színházi maszkok bemutatása 
- Álarcok, maszkok, készítése (papírmaséból). 

 
3. évfolyam 
Picasso portrék bemutatása.  

- Én és a külvilág. Az arc arányai, a karakter, a mimika megjelenítése. 
- Meglévő portréfotók felhasználása, nagyítása (átírások, fénymásolatok segítségével). 
- Szimbolikus tartalmak megjelenítése az arcábrázoláson keresztül. 
- Alakoskodási maszkok bemutatása.  
- Maszkok, készítése (papírmaséból). 

 
 
VI. Plasztikus figurák teremtése 

1. évfolyam 

- Bábok bemutatása 
- Bábfigurák készítése. Zsineggel mozgatható figurák, pálcára vagy lécre szerelt bábok 

(papírkivágás, mozgatható elemek összeállítása, festés). 
- Figurateremtés a jellegzetes arányok, karakterjegyek, mozdulatok megragadásával, 

vagy mozgathatósággal (választható technikai megoldás: mintázás agyagból, 
gipszfaragás; papírmasé). 

 
2. évfolyam 

- Kisplasztikák bemutatása 
- Emberi figurák és állatfigurák mintázása – különféle mozdulatok megjelenítése 

kisplasztikában - (választható technikai megoldás: mintázás agyagból - díszítés 
földfestékkel; gipszfaragás; papírmasé). 

- Figurális dombormű létrehozása. 
- Sosemvolt lények életre keltése.  

 
 
3. évfolyam 

- Köztéri szobrok bemutatása (pl. Sárkányölő Szent György). 
- A jellegzetes arányok és karakterjegyek felfedezése.  
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- Táltosok, paripák, félelmetes szörnyállatok teremtése a képzelet és előtanulmányok 
alapján  

- Figurateremtés, a jellegzetes arányok és karakterjegyek kiemelésével (választható 
technikai megoldás: mintázás agyagból - díszítés földfestékkel; gipszfaragás; 
papírmasé). 

 
 
VII. Varázslatos tárgyak, különös eszközök, a szabadon formálható anyag 

1. évfolyam 

- A természeti népek kézműves tárgyainak bemutatása. 
- Különféle kézműves technikák és díszítési módok szemléltetése. 
- Az adott vagy választott témához kapcsolódóan valós tárgyak vagy varázseszközök 

készítése:  
- Természetes anyagok, ágak, termések felhasználása, alakítása más anyagokkal 

együtt. 
- Ékszerkészítés természeti anyagokból. 
- Agyagedények kialakítása üregeléssel (agyagból, karcolt díszítéssel). 
- Növényi anyagokból fonatok készítése  
- Rögzítési módok megismerése. 

 
2. évfolyam 

- A magyar népművészet tárgyi kultúrájának bemutatása. 
- Különféle kézműves technikák és díszítési módok szemléltetése. Az ünnep díszletei. 
- Az adott vagy választott témához kapcsolódóan valós tárgyak vagy varázseszközök 

készítése:  
- Tárgykészítés népi hagyományok alapján 
- Ékszerkészítés természetes anyagokból, gyöngyből. 
- Agyagedény formálása hurkás felrakással. 
- Állati szálas-anyagokból (gyapjú) nemezelt tárgy készítése. 
- A textil felhasználási lehetőségeinek kipróbálása.   

 
3. évfolyam 

- A keleti kultúrák legegyedibb kézműves tárgyainak bemutatása. 
- Különféle kézműves technikák és díszítési módok szemléltetése. 
- Az adott vagy választott témához kapcsolódóan valós tárgyak vagy varázseszközök 

készítése:  
- Tárgykészítés a keleti és a mai kultúra esztétikája szerint. 
- Személyes tárgyak, ünnepi ajándékok készítése különféle anyagokból. 
- Ékszerkészítés gyöngyből vagy szabadon választott anyagból. 
- Állatfigurák mintázása emlékképek vagy közvetlen látvány alapján (tömeg, arány, 

testtartás, mozdulat). 
- Állat alakú és antropomorf edény készítése agyagból felrakással, díszítésük 

földfestékkel, bekarcolt mintákkal. 
- Varrással textilfigura létrehozása. 
- A hímzés alapfogásai, formaalkotó és dekoratív szerepe.  

 
 
VIII. Minta, jel, jelkép 
1. évfolyam 

- A mintaképzés síkbeli és plasztikus módjai. 
- Mintagyűjtemény létrehozása: Szám-, állati és növényi szimbólumok a mesék 

világában. 
- A törzsi művészet mintakincse.  
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- A motívumok átírása, felhasználása (pl. sgrafitto jellegű viaszos technika, festés, 

karcolás agyagba). 
- Megőrzött nyomok az agyaglapon (üzenetek, lenyomatok készítése különböző 

eszközökkel). 
- Papírkivágások – szimmetria, pozitív–negatív formák, ritmusok, sorminták. 
- Fonások papírcsíkokkal, színes fonalakkal, zsinórokkal. 
- Pecsétek, szerencsét hozó tárgyak, amulettek készítése (agyag, gipsz, talált, gyűjtött 

tárgyak). 
 
2. évfolyam 

- A mintaképzés síkbeli és plasztikus módjai. 
- Mintagyűjtemény létrehozása: A magyar népművészet mintakincse.  
- A motívumok átírása, felhasználása 
- Növények stilizált megjelenítése (sgrafitto jellegű viaszos technika, festés, karcolás 

agyagba) 
- Geometriai szimbólumok (négyzet, kör, felfelé-lefelé mutató háromszög, egymásba 

kapcsolódó körök). 
- Papírkivágások – szimmetria, pozitív–negatív formák, ritmusok, sorminták. 
- Fonások hánccsal, színes fonalakkal, zsinórokkal 
- Pecsétek, szerencsét hozó tárgyak, amulettek készítése (agyag, gipsz, talált, gyűjtött 

tárgyak). 
 
3. évfolyam 

- A mintaképzés síkbeli és plasztikus módjai. 
- Az elvonatkoztatás útja és célja. 
- Színszimbólumok (a sárga, narancs, piros, barna, lila, zöld, fehér, arany jelentése) 

használata.  
- Mintagyűjtemény létrehozása: A szellemi és valós világ megjelenítése a különböző 

kultúrákban.  
- Életfa motívumok gyűjtése.  
- Tűz, víz, föld, levegő – szimbólumok a különböző kultúrákban. 
- Kompozíciók készítése spirál– és hullámmotívum felhasználásával. 
- Növények, madarak tanulmányozása. 
- Az életfa motívum - egyéni elképzelésre épülő illusztratív feldolgozása. 
- Papírkivágások.  
- A varrás, hímzés alapfogásai, formaalkotó és dekoratív szerepük. 

 
 
IX. A tér és idő feldolgozása – Időkerék, évszakváltás 
1. évfolyam 

- Az évszak jeles napjait bemutató naptár készítése: Az évszakokhoz fűződő népi 
hagyományok képi feldolgozása. 

- Változások az ünnepi szokások körében – páros képek készítése. 
- A jeles napokhoz kapcsolódóan kisplasztikák készítése.   

 

2. évfolyam 

- Ünnepek régen és ma. Változások az ünnepi szokások körében – páros képek 

alkotása.  
- Eseménynaptár készítése: Pl. Egy családi ünnep vagy eseménysor (pl. házépítés), 

vagy települési élmény megjelenítése képsorozattal vagy egyszerű fázisrajzokkal 
(tempera, tollrajz). 

- Az otthon környezet modellezése agyagból. A tér, a környezet átalakítása. 



 

 728 

- A település jeles eseményének bemutatása csoportmunkával, nagyméretű, színes 
kompozíciókkal.  

- A folyamat plasztikus megjelenítése csoportmunkában (papírmasé és más 
anyagokkal). 

 
3. évfolyam 

- Az évszakváltás okainak megismerése, képi, plasztikai feldolgozása.  
- A természeti erők hatásának felidézése, megjelenítése képsorozatokkal (pl. tollrajz).    
- A természet körforgását bemutató pannó készítése (pl. tempera, fotómontázs vagy 

kollázs technikával). 
- A természet körforgásának szimbolikus megjelenítése kisplasztikákkal.  

 
X. A kifejezési eszköztár gazdagítása 

- Karcolás földbe, agyagba. 
- Rajzolás ceruzával, színessel, filctollal, zsírkrétával, pasztellkrétával,  
- Sgrafitto jellegű alkotás készítése viaszos technikával. 
- Festés vízfestékkel, temperával, ecsettel, újjal, tenyérrel, szivaccsal. 
- Alkotás vegyes technikával. 
- Nyomhagyás cérnával, rajzeszközökkel, kézzel, bottal, szivacs hengerrel… 
- Nyomrögzítés ceruzával, krétával, agyaggal, gipsszel.  
- Formaképzés tépéssel, vágással. 
- Mintázás agyagból, gipszfaragással, papírmaséból. 
- Díszítés földfestékkel. 
- Konstruálás dróttal, tapétaragasztós papírral. 
- Tárgykészítés talált tárgyakból, természetes anyagokból (pl. gyapjúból…), fonalból, 

textilből, gyöngyből. 
- Tárgyalkotás fűzéssel, nemezeléssel, varrással, hímzéssel, kötözéssel, ragasztással.  
- Kollázs készítés fénymásolt lapok felhasználásával. 
- Fotómontázs készítése fényképek felhasználásával. 
- Animáció tárgyakkal, mozgatható végtagú bábokkal, írásvetítővel. 
- Kísérletek színes papírlapokkal, öltöztethető babákkal, játék szobabelsővel 

 
XI. A tanultak összegzése  

- Közös munkával, a munkák rendszerezésével a tanultak összegzése. 
- Kimeneti mérések 
- A legszebb munkák kiállításra történő előkészítése, bemutatása. 
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Alapfokú évfolyamok 
 
 
4–6. évfolyam 
 
4. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– A látás és a látványértelmező képesség tudatosítása, fejlesztése.  
– A kézműves tárgyalkotás, a képző– és iparművészeti, médiaművészeti 

tevékenységek megalapozása.  
– A látvány utáni ábrázolás alapvető törvényszerűségeinek felismertetése, a vizuális 

nyelvrendszer alapjainak elsajátíttatása.  
– A kifejezéshez, alkotáshoz szükséges képességek továbbfejlesztése, a képi műveltség 

bővítése.  
– A tanuló kitartó, feladattudatos munkavégzésének segítése. 

 
Tananyag 

Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 
A látvány megfigyelése, értelmezése, rögzítése. 
Síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok és eszközök. 
Különféle képző–és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák. 
Az egyes műfajokra jellemző előadásmódok. 
A középkor művészettörténeti érdekességei. 
Az egyes népművészeti tájegységekre jellemző stílusjegyek, technikák. 
A formák, színek tudatos használata és a térábrázolás kérdései. 
A tárgyalkotás, a tárgykészítéshez kapcsolódó anyagok, egyes eljárások, technikák. 
Hagyományos és új médiumok. 
Tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek. 
Témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai. 
Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok. 

 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– a választott kor művészetét, kézműves kultúráját, tárgyait, 
– a vizuális kifejezés formáit, eszközeit, elemeit és nyelvezetét, 
– a tervezéstől a tárgyalkotásig tartó kreatív folyamat részeit, 
– a legfontosabb baleset és munkavédelmi tudnivalókat. 

Legyen képes: 
– a látvány és jelenségek értelmezésére, rögzítésére, 
– egy gondolat, téma kibontására, sík és plasztikus variációinak létrehozására, 
– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 
– a perspektivikus ábrázolás alapszabályai szerint tárgycsoportok, figurák 

ábrázolására, 
– színtani alapismereteinek felhasználásával önálló képek készítésére, 
– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 
– változatos – forma – faktúra és felületminőségek létrehozására, 
– különböző anyagokkal és eszközökkel, változatos konstrukciók–tárgyak 

létrehozására, 
– egyéni eszközhasználatra, 
– a műalkotások értő befogadására, 
– vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és alkalmazására, 
– a legfontosabb baleset– és munkavédelmi szabályok betartására. 
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5. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– Az emberi és a természeti környezet esztétikumának felismertetése, a művészetek, 
alkotási tevékenységek iránti érdeklődés megerősítése.  

– A látás és a látványértelmező képesség pontosítása, fejlesztése.  
– A kézműves tárgyalkotás, a képző– és iparművészeti, médiaművészeti 

tevékenységek körének bővítése.  
– A látvány utáni ábrázolás törvényszerűségeinek felismertetése, a vizuális 

nyelvrendszer alkalmazásának fejlesztése a különböző feladatok során. 
– A manuális tudás és az alkotóképesség továbbfejlesztése, a stílusérzék 

megalapozása. 
 
Tananyag 
Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

A látvány megfigyelése, perspektivikus ábrázolása. 
Rajzeszközök, plasztikus és modellező anyagok és eszközök. 
Különféle képző–és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák. 
Az egyes műfajokra jellemző előadásmódok. 
Az ókori antik világ és a reneszánsz művészettörténet érdekességei. 
Az egyes népművészeti tájegységekre jellemző stílusjegyek, technikák. 
A formai, színtani alapismeretek. 
A tárgyalkotás, a tárgykészítéshez kapcsolódó anyagok, egyes eljárások, technikák. 
Hagyományos és új médiumok. 
Az előképek megismerése, feldolgozása – tanulmányrajzok, vázlatok, makettek, 
modellek. 
Témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai. 
Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok. 

 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– az adott kor művészetét, kézműves kultúráját, tárgyait, 
– a vizuális kifejezés formáit, eszközeit, elemeit és nyelvezetét, 
– a tervezéstől a tárgyalkotásig tartó kreatív folyamat részeit, 
– a legfontosabb baleset és munkavédelmi tudnivalókat. 

 
Legyen képes: 

– a látvány és jelenségek értelmezésére, rögzítésére, 
– egy gondolat, téma kibontására, sík és plasztikus variációinak létrehozására, 
– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 
– a perspektivikus ábrázolás alapszabályai szerint tárgycsoportok, figurák 

ábrázolására, 
– színtani alapismereteinek felhasználásával önálló képek készítésére, 
– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 
– változatos forma–, faktúra– és felületminőségek létrehozására, 
– különböző anyagokkal és eszközökkel, változatos konstrukciók, tárgyak 

létrehozására, 
– egyéni eszközhasználatra, 
– a műalkotások értő befogadására, 
– vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és alkalmazására, 
– a legfontosabb baleset– és munkavédelmi szabályok betartására. 
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6. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– A látvány és a tanult ábrázolás összhangba hozása a személyes mondanivalóval.  
– A természet– és emberábrázolás különböző formáinak megismertetése.  
– A stílus– és arányérzék továbbfejlesztése.  
– Az önálló kézműves tárgyalkotás technikájának megválasztására, a képző– és 

iparművészeti, médiaművészeti tevékenységek eszköztárának biztonságos 
használatára való képesség fejlesztése.  

– A látvány utáni ábrázolás árnyaltabbá tétele, a kompozíció, a szín és az előadásmód 
finomítása.  

– A képi műveltség bővítése. 
 
Tananyag 

Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 
Rajzeszközök, vizes bázisú festékek és plasztikus anyagok. 
A képző–és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák. 
A barokk művészettörténeti korszakára jellemző stílusjegyek, technikák. 
A stíluskorszakra jellemző előadásmódok. 
Témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai. 
Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok. 

 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– az adott kor művészetét, kézműves kultúráját, tárgyait, 
– a vizuális kifejezés formáit, eszközeit, elemeit és nyelvezetét, 
– a tervezéstől a tárgyalkotásig tartó kreatív folyamat részeit, 
– a legfontosabb baleset és munkavédelmi tudnivalókat. 

 
Legyen képes: 

– a látvány és jelenségek értelmezésére, rögzítésére, 
– egy gondolat, téma kibontására, sík és plasztikus variációinak létrehozására, 
– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 
– a perspektivikus ábrázolás alapszabályai szerint tárgycsoportok, figurák 

ábrázolására, 
– színtani alapismereteinek felhasználásával önálló képek készítésére, 
– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 
– változatos forma–, faktúra– és felületminőségek létrehozására, 
– különböző anyagokkal és eszközökkel, változatos konstrukciók, tárgyak 

létrehozására, 
– egyéni eszközhasználatra, 
– a műalkotások értő befogadására, 
– vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és alkalmazására, 
– a legfontosabb baleset– és munkavédelmi szabályok betartására. 
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Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 
A tanuló ismerje: 

– a vizuális művészetek eszköztárát, 
– a tárgytervezés és tárgykészítés fázisait, 
– a rajzolás, festés, térművészet műfaji sajátosságait, anyagait és eszközeit, 
– a különböző ábrázolási és tárgyalkotó technikákat, 
– a legjelentősebb művészettörténeti korszakok művészetének jellegzetességeit, 

kultúráját, tárgyait, 
– a legfontosabb baleset– és munkavédelmi tudnivalókat. 

 
A tanuló legyen képes: 

– az alkotói munka végigvitelére, 
– a látvány és jelenségek megragadására, visszaadására, 
– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 
– a perspektivikus ábrázolás szabályainak alkalmazására, 
– színtani ismereteinek felhasználására, 
– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 
– sokféle eszköz– és anyaghasználatra a kifejezés érdekében, 
– konzekvens munkák elkészítésére, 
– a művészettörténeti korok, stílusok megkülönböztetésére, értő befogadására, 
– a legfontosabb baleset– és munkavédelmi szabályok betartására. 

 
 
 
Feladatcsoportok az 4-6 évfolyamok számára 
 
Bemeneti mérések 
 
I. Fény és árnyék jelenségek - Színharmóniák 
 
4-6. évfolyam 

- Titokzatos terek létrehozása megvilágítással, fény–árnyék hatások felhasználásával. 
- Vázlatok készítése a jellegzetes fény–árnyék viszonyok bemutatására. 
– Térkonstrukció talált, gyűjtött tárgyakból, lepedőkből, zsinórokból, kartonokból 

többféle bevilágítással (közös, csoportos alkotás). 
– Fényképek, videó készítése a terek bejárásával, a korábbi munkák térbe helyezése, 

„helyzetbe hozása”. 
 

4. évfolyam 
- A monokróm színhasználattól a komplementer színpárokig. Az előző feladat 

feldolgozása más-más színvilággal:  
- Monokróm színekkel.  
- Egy főszínre hangolással, főszín és elsődleges keverék színeinek felhasználásával. 
- Tiszta színekből és szürkékből építkezve.  

 
5. évfolyam 

- Különböző színvilágú tájképek bemutatása.  
- Tájképek alkotása – csak színfoltokkal festve – hajnalban, délben, szürkületben, 

éjszaka (gyűjtés elektronikus formában is, kísérletek a számítógépes grafikai 
programok használatával). 

- Telt és tört színek, a komplementer színek és különböző árnyalataik.  
- Festés akvarellel, krétával, kevert eljárással. 
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6. évfolyam 

- Színhangulatok festése zenei hangzásokra (akvarellel, krétával, vagy vegyes-kevert 
eljárásokkal). 

 
 
 
II. Kép és valóság - Környezetábrázolás - hangulatteremtés 
 
4. évfolyam 

- A környezet épített elemeinek rajza (homlokzatok).  
- Épülethomlokzat kollázsok alkotása különböző felületű, struktúrájú, textúrájú 

anyagokkal, tussal, páccal. 
- Épület-makett készítése (házak, lakótornyok, várak) különféle anyagok 

felhasználásával. 
 
5. évfolyam 

- A tárgyak és a természeti környezet megfigyelése. 
- Az ablakon át látható világ (ábrázolás pitt–krétával, festéssel). 
- A vonalperspektíva, levegő és színperspektíva felfedezése. 
- Az előtér – középtér – háttér (tusrajzok, szénrajzok) megjelenítése. 

 
6. évfolyam 

- A térábrázolási illúziók, optikai csalódások, konvenciók megismerése. 
- A perspektíva és az axonometria fintorai (Escher rajzai, térformái. Gyűjtések). 
- Tárgyak ábrázolása eltérő, végletes nézőpontokból – alulnézet, felülnézet, közelről – 

és messzire távolodva (grafit, szén, pittkréta). 
 
 
III. Történetszövés – történetábrázolás  
 
4. évfolyam 

- Képzeletbeli utazás (egy középkori városban – illusztrációk különféle 
rajzeszközökkel, vagy képregényszerűen elmesélve). 

- A kor hétköznapjainak megjelenítése a megismert ábrázolási formák, stílusjegyek 
felidézésével.  

- A tervek nagyítása, megfestése (képi, fotó, videó – vagy számítógépes 
feldolgozások). 

- Egészalakos királyfigurák rajza 
 
5. évfolyam 

- Életképek (pl. Egy reneszánsz palotában. Illusztrációk különféle színes eszközökkel 
vagy képregényszerűen elmesélve). 

- A kor ünnepeinek megjelenítése a megismert ábrázolási formák, stílusjegyek 
felidézésével (kép, fotó, videó) 

 
6. évfolyam 

- Mozgalmas jelenetek (pl. Álarcosbál egy barokk kastélyban. Illusztrációk különféle 
színes eszközökkel vagy képregényszerűen elmesélve). 

- Groteszk, vígjátéki történetelemek illusztratív feldolgozása a megismert ábrázolási 
formák, stílusjegyek felidézésével (képi, fotó, videó vagy számítógépes 
feldolgozások). 
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IV. Mintakincs – a rész és az egész 

 

4. évfolyam 
- Az adott korra jellemző minták, díszítések gyűjtése, vázlatfüzetbe rajzolása. 
- A gyűjtött minták egy–egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése 

(vízfestés, ecsetrajz, különböző léptékben – páros munka). 
- Ornamentika szerkesztése, rajzolása természeti motívumok, növények, 

felhasználásával (akvarell ceruza, vízfestékek, sablonok). 
- Papírmozaik készítése (ókori vagy bizánci minta alapján). 
- Üvegablakok (rózsaablakok) tervezése. 
- Királyfejek készítése viaszolt festett alapról visszakaparásos technikával 

 
5. évfolyam 

- A korra jellemző textilminták, díszítések gyűjtése, vázlatfüzetbe rajzolása. 
- Gyűjtött minták egy–egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése (vízfestés, 

ecsetrajz, különböző léptékben– páros munka). 
- Ornamentika szerkesztése, rajzolása természeti motívumok, növények 

felhasználásával (akvarell ceruza, vízfestékek, sablonok,). 
- Egyszerű díszítőelemek szimmetrikus, pozitív–negatív formákká, ritmussá 

rendezése. 
- Természetes formák redukálása, egyszerűsítése, stilizálása, szín– és forma–variációk 

létrehozása (papírmetszet létrehozása). 
 
6. évfolyam 

- Épületdíszítések, minták gyűjtése, rajzolásuk vázlatfüzetbe. 
- Gyűjtött minták egy–egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése (vízfestés, 

ecsetrajz, különböző léptékben – páros munka). 
- Ornamentika szerkesztése, rajzolása természeti motívumok, növények, csiga, 

kagylómotívumok felhasználásával (akvarell ceruza, vízfestékek, sablonok). 
 
V. A tárgyak egyedi vonásai és összhangja 
 

4-6 évfolyam 
- Tárgyak, drapériák, hangszerek beállítása 
- Összefogott kompozíciók, finom részletmegoldásokkal csendéletek festése.  
- Klasszikus és saját megoldások. 

 
6 évfolyam  

- A lakomák gazdag tárgyi világa. Gyűjtés a németalföldi festmények és mai fotók, 
installációk körében. 

- Hasonlóság, különbözőség, összhang. Azonos funkciójú tárgyak megfigyelése, 
egyedi vonásaik, különbözőségeik, azonosságaik felfedezése (ceruza, vízfesték). 

 
VI. Plasztika - tornyok, várak, paloták 
 
4. évfolyam 

- Oszlopszobrok. Szoborfaragás (egyszerűen formált emberfigurák gipszből, ytong 
téglából, purhabból). 

- Vízköpők. Fantasztikus figurák, állatalakok (gótikus templomokról; mintázás 
agyagból). 

- Figurateremtés valódi állatok és képzeletbeli szörnyek megformálásával. 
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5. évfolyam  
- Épületábrázolás tusrajzzal. 
- Struktúra – textúra, formaszerkezet és felületi megjelenés (kollázs különböző 

felületű, struktúrájú, textúrájú anyagokkal, tussal, páccal). 
- Makett-készítés különféle anyagok felhasználásával csoportmunkában. 

 
6. évfolyam 

- Épületek belseje, bútorai. 
- Épületábrázolás tusrajzzal, vegyes technikával (kollázs különböző felületű, 

struktúrájú, textúrájú anyagokkal, tussal, páccal). 
 

 
 

VII. Öltözéktervezés 

 
4. évfolyam 

- Középkori sisakok bemutatása 
- Sisak készítése. A viselhetőség és a méretek figyelembe vétele. 
- A szín– és az anyagválasztás szerepe (papír, textilanyagok felhasználása, karcolás, 

hajtás, ragasztás, festés, varrás). 
 

5. évfolyam 

- Gótikus és reneszánsz fejfedők bemutatása 
- A szín– és az anyagválasztás szerepe. 
- Fejfedők készítése a viselhetőség és a méretek figyelembe vétele (papír és 

textilanyagok felhasználása, karcolás, hajtás, ragasztás, festés, varrás). 
 
6. évfolyam 

- Reneszánsz és barokk viseletek, öltözék-kiegészítők bemutatása 
- Öltözetek pasztellszínekkel (gyűjtés hagyományos és elektronikus formában, 

kísérletek a számítógépes grafikai programok használatával). 
- Legyező és álarc készítése a működés és a méretek figyelembe vétele. 
- A szín– és az anyagválasztás szerepe (papír, textilanyagok felhasználása, karcolás, 

hajtás, ragasztás, festés, varrás). 
 
VIII. Arcképtár 
 
4. évfolyam 

- Középkori portrék bemutatása 
- Önarckép különböző elképzelt szerepben, jelmezben és korban.  
- Önarckép mai környezetben (pl. ceruza, krétarajzok, tempera). 

 
5. évfolyam 

- Reneszánsz portrék bemutatása. 
- Hétköznapi tömeg (piaci sokadalom) összeállítása nagyméretű kartonra (saját, 

választott figurákkal). 
- Különböző korú és karakterű emberek portréja. (Csoportmunka. Ceruza, krétarajzok, 

tempera). 
 
6. évfolyam 

- Barokk portrék bemutatása. 
- Arcképek díszes keretben. 
- Különböző korú és karakterű emberek portréja (ceruza, krétarajzok, tempera) 
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IX. Képeskönyv 

 

4. évfolyam 

- A kódex, a könyv funkciója. 
- A mai életünk kódexe. 
- Cél és célszerűség, a könyvkötés alapfogásai. 
- A papír tulajdonságai. 
- Betűkép, iniciálé készítése, szövegírás (temperafestés, kézírás vágott hegyű tollal). 

 
5-6. évfolyam 

- Az ismeretterjesztő könyvek funkciója. 
- A természet törvényeinek, jelenségeinek megfigyelése, összegyűjtése, lejegyzése, 

könyvillusztrációként való feldolgozása.  
- Növények, állatok minél pontosabb megfigyelés alapján illusztrációk készítése. 
- Magyarázó rajz (pl. a madár repülése, a szárny mozgása) részletek és leírások a 

tervlapon (aprólékos ceruza és tusrajzok, temperafestés, kézírás vágott hegyű tollal). 
 
X. A kifejezési eszköztár gazdagítása 
 

- Karcolás földbe, agyagba. 
- Rajzolás grafittal, színes ceruzával, tollal, szénnel, pitt krétával, zsírkrétával, 

pasztellkrétával,  
- Sgrafitto jellegű alkotás készítése viaszos technikával. 
- Festés tussal, páccal, vízfestékkel, temperával, ecsettel, újjal, tenyérrel, szivaccsal. 
- Alkotás vegyes technikával. 
- Nyomhagyás cérnával, rajzeszközökkel, szivacs hengerrel… 
- Formaképzés tépéssel, vágással. 
- Mintázás agyagból, gipszfaragással, papírmaséból, ytongból, purhabból. 
- Konstruálás gyűjtött tárgyakból, lepedőkből, kötelekből, kartonokból, fénnyel.   
- Tárgykészítés talált tárgyakból, természetes anyagokból (pl. gyapjúból…), fonalból, 

textilből, drótból, papírból. 
- Tárgyalkotás fűzéssel, nemezeléssel, varrással, hímzéssel, kötözéssel, ragasztással.  
- Kollázs készítés fénymásolt vagy festett és talált lapok, tárgyak felhasználásával. 
- Fotómontázs készítése fényképek felhasználásával. 
- Animáció írásvetítővel. 
- Kísérletek színes papírlapokkal, fotókkal, videóval, számítógépes grafikai programok 

használatával  
 

 XI. A tanultak összegzése  
- Közös munkával, a munkák rendszerezésével a tanultak összegzése. 
- Kimeneti mérések. 
- A legszebb munkák bemutatásra, kiállításra történő előkészítése. 

 
 
Továbbképző évfolyamok 
 
7-8. évfolyam 
 
7. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– Felkészítés a tanult művészeti kifejezőeszközök önálló alkalmazására.  
– A vizuális érzékelés és visszatükrözés képességének finomítása.  
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– A konstruáló, plasztikai és a síkművészeti technikák készségszintű elsajátíttatása.  
– Az elvont gondolkodás, az analizáló–szintetizáló képesség kialakítása, a látás 

kiművelése és tudatosítása.  
– Az ábrázolási konvenciók megismertetése, elsajátíttatása. 

 
Tananyag 
Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

Az egyetemes emberi kultúra, az európai műveltség, a nemzeti hagyományok értékeinek 
megismerése. 
A látvány pontos megfigyelésére, leképezése. 
A vizuális információk megértésére, átírására, felhasználására. 
A képi gondolkodás, vizuális absztrakció. 
Tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére. 
A gondolat, téma kibontása, variációk, sorozatok, tárgyegyüttesek létrehozása. 
A jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére. 
A sűrítés, és felbontás mint alkotói (komponálási) eszköz. 
Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok. 

 
Követelmény 

A tanuló ismerje: 
– a rajzi, festészeti, plasztikai, konstruáló és tárgyalkotó technikákat, 
– a térábrázolás alapelemeit, 
– a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapelemeit, 
– a kompozíció jelentéshordozó elemeit, 
– az alapvető színtani törvényszerűségeket, 
– a jellegzetes vagy híres képző– és iparművészeti, médiaművészeti és népművészeti 

alkotásokat, 
– a legfontosabb munkavédelmi előírásokat. 

Legyen képes: 
– a látvány és jelenségek árnyalt értelmezésére, 
– motívumok feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 
– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 
– egy gondolat, téma kibontására, variációinak létrehozására, 
– a munkafázisok, részfeladatok megoldására és összehangolására, 
– műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 
– geometrikus és természeti formák ábrázolására, 
– a perspektíva szabályai szerint tárgycsoportokat, figurákat ábrázolni, 
– illusztrációkat készíteni. 

 

 

8. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– A geometrikus és természeti formák ábrázolása, tárgycsoportok, portrék, figurák 
ábrázolása a perspektíva és az anatómia és szabályai szerint. 

– Különféle illusztrációk készítése.  
– A kiadott feladatok önálló megoldása, biztos eszközhasználattal. 

 
Tananyag 
Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

– Az ábrázolás arányrendszere, szerkezete. 
– Tónusos ábrázolás. 
– A természeti formák átírása. 
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– Az anyagszerűség ábrázolása. 
– A tér különböző léptékű megjelenítése. 
– A konstruktivizmusra jellemző stílusjegyek, technikák. 
– Anatómiai ismeretek. 
– Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok. 

 
Követelmény 

A tanuló ismerje: 
– a rajzi, festészeti, plasztikai, konstruáló és tárgyalkotó technikákat, 
– a térábrázolás alapelemeit, 
– a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapelemeit, 
– a kompozíció jelentéshordozó elemeit, 
– az alapvető színtani törvényszerűségeket, 
– a jellegzetes vagy híres képző– és iparművészeti, médiaművészeti és népművészeti 

alkotásokat, 
– a legfontosabb munkavédelmi előírásokat. 

 
Legyen képes: 

– a látvány és jelenségek árnyalt értelmezésére, 
– motívumok feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 
– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 
– egy gondolat, téma kibontására, variációinak létrehozására, 
– a munkafázisok, részfeladatok megoldására és összehangolására, 
– műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 
– geometrikus és természeti formák ábrázolására, 
– a perspektíva szabályai szerint tárgycsoportokat, figurákat ábrázolni, 
– illusztrációkat készíteni. 

 
 
 
Feladatcsoportok az 7-8 évfolyamok számára 
 
Bemeneti mérések 

I. A beállítás 

 

7. évfolyam 
- A geometrikus testek arányai, térbeli elhelyezkedése. 
- A népi tárgykultúra tárgyai egyszerű műtermi környezetben. 
- A tárgyak, tárgyegyüttesek feldolgozása, az arányok, a térbeli állapot minél 

pontosabb visszaadása (pl. ceruzarajz, színes munkák). 
 
8. évfolyam 

- Tárgyak, térelemek a szabadban. 
- A tárgyak, tárgyegyüttesek feldolgozása, az arányok, a térbeli állapot, a természetes 

fényviszonyok minél pontosabb visszaadása (ceruzarajz, színes munkák). 
- A beállítás átformálása. 
- A tárgyegyüttes képének feldolgozása, átírása más anyagokkal, technikákkal, 

különböző művészeti stílusokkal (barokk, impresszionista, expresszionista 
stílusgyakorlatok). 
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II. A szerkezettől a formáig 
 
7. évfolyam 

- Drapéria vonalas ábrázolása (ceruza, pittkréta, szén). 
- Drapéria mozgásban.  
- Fotók készítése szálló, lengő drapériáról, és azok megfestése. 
- A drapéria, mint plasztikai elem és jel.  
- Fríz mintázása, gipszfaragás drapériamotívum után, gipszöntések. 

 
8. évfolyam 

- Állat- és emberi koponya szerkezetének különféle rajzeszközökkel való ábrázolása 
(ceruza, pittkréta, szén) 

- Koponya és változó környezete. Fotók készítése és azok megfestése. 
- A koponya bonyolult plasztikai problémái.  
- Reliefmintázás, mintázás 1:1 méretben. 

 

 
III. A térről – síkban 

 

7. évfolyam 
- Rajzolt és festett belső terek – a perspektíva törvényei szerint. 
- Szobasarok, lépcsőház rajzolása festése. 
- A formák változatos megjelenítése. Szerkezeti kiemelések. 
- A perspektíva érzékeltetése vonalakkal (szerkezeti rajz, ceruza, pittkréta). 
- A tanulmányok feldolgozása (tollrajz, színes papír–kollázs és grafikai lapok, linó–, 

papírmetszet). 
 
8. évfolyam 

- Rajzolt és festett épületek, terek, utcaképek a perspektíva törvényei szerint. 
- A felületek és formák változatos megjelenítése. Kiemelések. 
- A perspektíva érzékeltetése vonalakkal, tónusokkal, színfoltokkal (szerkezeti rajz, 

tónusos rajz – szén, pittkréta, pasztell, akvarell). 
- A tanulmányok feldolgozása tollrajz, színespapír–kollázs és grafikai lapok, linó–, 

papírmetszet formájában. 
IV. Rajzi – plasztikai előtanulmányok 

 

7. évfolyam 
- Testrészek, fejrészletek. Vázlatok, krokik készítése (nagyítás és kicsinyítés rajz 

segítségével). 
- A vonallal való rajzolás módozatai pontozott, rácsozott, satírozott rajz és foltképzés, 

vonalhálós rajzolás, faktúrák megjelenítése. 
- Rajzolás és mintázás élő modell vagy gipszöntvény alapján. 
- Fotóhitelességű és expresszív feldolgozások. 

 
8. évfolyam 

- Szobrok, portrék – vázlatok, krokik készítése (nagyítás és kicsinyítés rajz 
segítségével). 

- A vonallal való rajzolás módozatai pontozott, rácsozott, satírozott rajz és foltképzés, 
vonalhálós rajzolás, faktúrák megjelenítése. 

- Rajzolás és mintázás élő modell vagy gipszöntvény alapján. 
- Fotóhitelességű és expresszív feldolgozások. 
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V. A térről – térben 

 

7. évfolyam 
- A külső és belső tér érzékeltetése természeti formák alapján (csigaház, metszet 

készítése mintázással). 
- Agyagszobor, agyag plakett készítése a formaépítés, arányok térbeliség pozitív–

negatív formák megjelenítésével. 
 
8. évfolyam 

- Termések titokzatos szerkezete, pozitív–negatív formái. 
- A természeti formák szerepe a formatervezésben. 
- A formaelemzések módszere a célirányos megfigyelés: a karakter. 
- Formakövető vonal: a plaszticitás. 
- Folyamatábra, fázisrajzok a mozgásváltozás kifejezésében. 

 

VI. Ábrázolás és szerkesztés 
 

7. évfolyam 
- A perspektíva és egyéb ábrázolási konvenciók és felhasználásuk a művészi ábrázolásban. 
- Gyakorlatok a kétpontos perspektíva, a kavallier axonometria megismerésére. 
- Vonal a térben. Fém-, spárga- és üvegplasztikák rajzolása. 
 
8. évfolyam 
- A perspektíva és egyéb ábrázolási konvenciók alkalmazása a művészi ábrázolásban. 
- Művészettörténeti példák tanulmányozása. 
- Gyakorlatok a perspektíva, és a Monge–szerkesztés megismerésére. 

 

VII. Nagyságrend 

 

7. évfolyam 
- A korábbiakban feldolgozott témák, tanulmányok egyéni vagy csoportos módon 

történő megfestése, megrajzolása nagy méretben (csomagolópapír, A/0 rajzlap, 
illetve kisméretű karton A/4 méret). 

- A méretváltásból adódó kompozíciós problémák elemzése. 
 
8. évfolyam 

- A korábbiakban feldolgozott témák megrajzolása, megfestése óriás és kisméretben 
(falfelület, csomagolópapír, A/0 rajzlap, illetve kisméretű karton A/4 méret). 

- A linó–, papírmetszet tanulmányok továbbfejlesztése. 
- A méretváltásból adódó kompozíciós problémák elemzése. 

 

VIII. Portré 

 

7. évfolyam 
- Önarckép készítése fénykép és tükör segítségével. 
- Az elkészült munkák összehasonlítása, elemzése. 
- A festett pasztell jellemzői, a pasztell technika megismerése. 
- A színek keverése. 

 
8. évfolyam 

- Rajzok élő modell után. 
- A formák felismerése az árnyék változásakor az arcon, bevilágítási feladatok. 
- Fej rekonstrukció koponya alapján. 
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- Az emberi arc titkai. A látvány és a rajzi szabályok együttes érvényesítése. 
- A portrérajzolás és –festés fejlődése a különböző művészettörténeti korszakokban. 
- Portré. Plasztikus megjelenítések (vésett, mintázott relief és körplasztika). 

 

IX. Szokatlan megjelenés 
 
7-8. évfolyam  

- Plasztikai munkák talált anyagokkal, meglepő formatársításokkal. 
- Gömb térbeli problémaköre: osztott gömb, gömbszeletek egymásra mintázása. 
- Portré gipsszel való mintázása, a fej rajza és mintázása különböző túlzásokkal, 

torzításokkal. 
 

X. A kifejezési eszköztár gazdagítása 
- Rajzolás grafittal, színes ceruzával, tollal, szénnel, pitt krétával, zsírkrétával, 

pasztellkrétával,  
- Sgrafitto jellegű alkotás készítése viaszos technikával. 
- Festés tussal, páccal, vízfestékkel, temperával, ecsettel, szivaccsal. 
- Alkotás vegyes technikával. 
- Nyomhagyás rajzeszközökkel. 
- Formaképzés tépéssel, vágással. 
- Mintázás agyagból, gipszfaragással, papírmaséból, ytongból, purhabból, 

gipszöntéssel. 
- Vésett, mintázott relief és körplasztika készítése. 
- Konstruálás tárgyakból, fénnyel.   
- Tárgykészítés talált tárgyakból, természetes anyagokból (pl. gyapjúból…), fonalból, 

textilből, drótból, papírból, üvegből, műanyag lapokból. 
- Tárgyalkotás kötözéssel, ragasztással.  
- Kollázs készítés fénymásolt vagy festett és talált lapok, tárgyak felhasználásával. 
- Fotómontázs készítése fényképek felhasználásával. 
- Sokszorosítás linó– és papírmetszet felhasználásával. 
- Animáció írásvetítővel. 
- Kísérletek színes papírlapokkal, fotókkal, videóval, számítógépes grafikai programok 

használatával  
 XI. A tanultak összegzése  

- Közös munkával, a munkák rendszerezésével a tanultak összegzése. 
- Kimeneti mérések. 
- A legszebb munkák kiállításra történő előkészítése, bemutatása. 

 

 

 

Továbbképző évfolyamok 
 
9-10. évfolyam 
 
9. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– A látás és a látványértelmező képesség tudatosítása, az önkifejezés eszköztárának 
gazdagítása.  

– Az esztétikus környezet iránti igény kialakítása, amelyen keresztül a tanuló képes 
lesz azt alakítani, formálni, megőrizni.  

– A vizuális ismeretek, jártasságok kialakítása, elmélyítése.  
– A kritikai véleményformálás igényének és képességének kialakítása 
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Tananyag 
Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

– A környezet– és tárgykultúra. 
– Tónusos ábrázolás újabb technikái. 
– A rendeltetés, a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggései. 
– A bábkészítés hagyományai. 
– A plein air festészet legismertebb alakjai. 
– Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok. 

 
Követelmény 

A tanuló ismerje: 
– a rajzi, festészeti, plasztikai, konstruáló és tárgyalkotó technikákat, 
– a térábrázolás alapelemeit, 
– a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapelemeit, 
– a kompozíció jelentéshordozó elemeit, 
– az alapvető színtani törvényszerűségeket, 
– a jellegzetes vagy híres képző– és iparművészeti, médiaművészeti és népművészeti 

alkotásokat, 
– a legfontosabb munkavédelmi előírásokat. 

 
Legyen képes: 

– a látvány és jelenségek árnyalt értelmezésére, 
– motívumok feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 
– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 
– egy gondolat, téma kibontására, variációinak létrehozására, 
– a munkafázisok, részfeladatok megoldására és összehangolására, 
– műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 
– geometrikus és természeti formák ábrázolására, 
– a perspektíva szabályai szerint tárgycsoportokat, figurákat ábrázolni, 
– illusztrációkat készíteni. 

 

Fejlesztési feladatok 
– A látvány és az absztrakció kölcsönhatásának megismertetése a figuraábrázoláson 

keresztül.  
– A látványértelmező képesség tudatosítása, a figura és környezetének kialakításával.  
– A vizuális ismeretek, jártasságok elmélyítése, összegzése az ismétlődő és 

fokozatosan nehezedő feladatok mentén.  
– Ismerkedés a kortárs művészet törekvéseivel. 

Tananyag 
Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 
A környezet– és tárgykultúra. 
Tónusos ábrázolás újabb technikái. 
A rendeltetés, a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggései. 
A bábkészítés hagyományai. 
A plein air festészet legismertebb alakjai. 
A nonfiguratív ábrázolás eszköztára. 
Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok. 
 

Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– a különféle vizuális művészetek jel– és jelképrendszerét, 
– a tervezéstől a megvalósításig, vagy a tárgyalkotásig tartó kreatív folyamat részeit, 
– a sík– és térművészet törvényszerűségeit, műfaji sajátosságait, anyagait és eszközeit, 
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– a rajzi, festészeti, plasztikai, konstruáló és tárgyalkotó technikákat, 
– a térábrázolás alapelemeit, 
– a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapelemeit, 
– a kompozíció jelentéshordozó elemeit, 
– az alapvető színtani törvényszerűségeket, 
– a jellegzetes vagy híres képző– és iparművészeti, médiaművészeti és népművészeti 

alkotásokat, 
– a legfontosabb munkavédelmi előírásokat. 

Legyen képes: 
– a látvány és jelenségek árnyalt értelmezésére, 
– motívumok feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 
– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 
– egy gondolat, téma kibontására, variációinak létrehozására, 
– a munkafázisok, részfeladatok megoldására és összehangolására, 
– műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 
– geometrikus és természeti formák ábrázolására, 
– a perspektíva szabályai szerint tárgycsoportokat, figurákat ábrázolni, 
– illusztrációkat készíteni. 

 
Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 
A tanuló ismerje: 

– a vizuális művészetek területén létrejött értékeket, 
– a népi kultúra jellegzetes szokásait, tárgyait, 
– a sík– és térbeli művek, alkotás–sorozatok létrehozásának módjait, 
– pontos arányokat és karaktereket rögzítő rajzok, plasztikák készítési módszereit, 
– a fény–árnyék viszonyok törvényszerűségeit, 
– a művészeti anatómia alapvető törvényszerűségeit, 
– az alapvető munkabiztonsági, környezetvédelmi előírásokat. 

 
A tanuló legyen képes: 

– eligazodni a művészettörténet korstílusai között, 
– az adott témák önálló feldolgozására, 
– művészeti ismereteinek alkotó felhasználására, 
– A témák elemző értelmezésére, sokrétű technikai feldolgozására, 
– konkrét és elvont gondolatok képi–plasztikai megjelenítésére, 
– portré, figura rajzolására, festésére vagy mintázására, 
– a saját és mások alkotásainak elemző értékelésére. 

 
 

Feladatcsoportok az 9-10 évfolyamok számára 
 
Bemeneti mérések 

 
I. Alakrajz – figura a térben 

 

9. évfolyam 
- Csontváz rajza. 
- Alakrajz. 
- Krokik, vázlatok álló, fekvő és mozgó figurákról (ceruzarajz, tus és pácvázlatok). 
- Körberajzolások, tükörrajzok, fotók egymásról, azok rajzban történő átdolgozása. 
- Kollázsok és montázsok emberi alakok átalakításával, emberi alak részletrajzainak 

összeillesztése, fotószekvenciák emberek mozgásáról. 
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10. évfolyam 

- Csontváz rajza. 
- Vázlatrajzok, krokik csoporttársakról, álló és mozgó alakokról.  
- A vonal ereje, hangsúlyai (ceruzarajz, tus és pácvázlatok, agyag– és viaszkrokik). 
- Figura épített térben, ülő és álló figurák külső és belső térben. 
- Plein air és embercsoport rajza. 

 
II. Átváltozások 

 

9. évfolyam 
- Ülő, fekvő figura rajza. 
- A modell után elkészített munkák feldolgozása más eszközökkel, technikákkal, más 

méretben. 
- A mozdulatok értelmezése, újrarajzolása a figura testhelyzeteinek jellemző 

jegyeinek, térbeliségének kiemelése, torzítása. 
- Új beállítások új nézőpontokkal. 

 
10. évfolyam 

- Ülő, fekvő figura rajza. 
- Egy feladat többféle feldolgozása, variációk anyagokra, technikákra.  
- A kompozíciós elemek kiegyensúlyozott arányait felborító változatok létrehozása. 

 

 
III. Bábfigura 

 

9. évfolyam 
- Wayang–báb készítése finom faragással fából vagy habanyagból, a bábu festése. 
- A fej, a törzs, a mellkas, a mozgó végtagok kialakítása, a bábu összeszerelése. 
- A bábu hangja és beszéde, játéktere. 

 
10. évfolyam 

- Marionett báb készítése vegyes anyaghasználattal. 
- A fej, a törzs, a mellkas, a mozgó végtagok kialakítása, a bábu összeszerelése. 
- A bábu mozgathatósága, játéktere. 

 

 
IV. Változatok művészettörténeti alkotásokra 

 

9. évfolyam 
- Gyűjtés a különböző stílusú figuraábrázolások körében. 
- Másolatok készítése a kép egyes elemeiről hagyományos festészeti és grafikai 

eljárásokkal (belerajzolások, átfestések, stílusparódiák, méret– és elemváltoztatások). 
 
10. évfolyam 

- Gyűjtés a különböző stílusú figuraábrázolások körében. 
- Montázsok, anakronisztikus részletek beépítése a műalkotásokba. 
- Stíluskeresés. Egyéni stílus kialakítása. 

 
V. A természetben - Szín-tér 

 
9. évfolyam 

- Vázlatok és festmények készítése a természetben. 
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- A plain air–ben való munka megismerése (pác, lavírozott tus, akvarell és a gouache). 
- Fotóséták – fotózás a természetben – fotósorozatok kialakítása. 

 
10. évfolyam 

- Színes vázlatok készítése a természetben. 
- Színes vázlatok készítése egy választott színdinamikai megoldáshoz. 
- Színes vázlatok készítése egy színpadi térhez. 

 
VI. Karakterkeresés 
 
9. évfolyam 

- A portrérajzolás, a karakter kiemelése. 
- Karikatúrák és illusztratív képek készítése modell alapján (vonalas és színes képek).  
- Önarcképek készítése. 
- Az elkészített rajzok alapján végletes torzítások keresése a karakter teljes 

megváltoztatásával. 
- Portré vázlatok készítése, 1:1 portré mintázása. 

 
10. évfolyam 

– A teljes figura, mint karakter.  
- Karikatúrák és krokik készítése modell alapján (vonalrajzok). 
- Szoborvázlatok készítése, tónusozással. 

 
VII. Népművészet és természet 

 

9-10. évfolyam 
- Természeti népek művészete, kézműves technikái. Gyűjtés szakirodalomból, és azok 

anyagainak feldolgozása (pl. fazekasság, hímzés, faragás, szövés, fonás). 
- Betekintés a magyar népi viseletkultúrába. 
- A népművészet előadásmódjának felidéződése a kortárs alkotók munkáiban. 

 
 
VIII. Érzelmi hatások 
 
9. évfolyam 

- Fogalompárok szerinti képalkotás (vidám–szomorú, haragos–megbocsátó, 
nyomasztó–feloldó). 

- Érzelmi állapotok színben való kifejezése. 
- A színek sztereotip kapcsolata érzelmi állapotokkal, fogalmakkal. 
- Realisztikus és absztrakt megközelítés. 

 
10. évfolyam 

- Eseménysor ábrázolása figurális és nonfiguratív képsorozatokban. 
- Kollázs grafikai kiegészítéssel. 
- Fogalompárok szerinti képalkotás (mozgalmas – unalmas, harsány – szelíd, haragos 

– vidám). 
- Érzelmi állapotok kifejezése színekkel. 

 

 
IX. Emlékmás 

 

9. évfolyam 
- Rövid portréfilm készítése egy kortárs képzőművészről, annak alkotási módszereiről, 
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műveiről, személyes beszélgetés vagy bemutatás formájában. 
- Forgatókönyv, fotódokumentáció. 
- Gyerekkori történet feldolgozása. 
- A film rajzos forgatókönyvének megtervezése, elkészítése. 

 
10. évfolyam 

- Egy csoporttörténet kiválasztása.   
- A film rajzos forgatókönyvének megtervezése, elkészítése. 
- Videofelvétel készítésére alkalmas színes figurák és díszlet jellegű tér megalkotása 

(papír, gipsz, faszerkezet). Csoportos feladat. 
-  

X. A kifejezési eszköztár gazdagítása 
- Rajzolás grafittal, színes ceruzával, tollal, szénnel, pitt krétával, zsírkrétával, 

pasztellkrétával,  
- Sgrafitto jellegű alkotás készítése viaszos technikával. 
- Festés tussal, páccal, vízfestékkel, akvarellel, gouacheval, temperával, ecsettel, 

szivaccsal. 
- Alkotás vegyes technikával. Nyomhagyás rajzeszközökkel. 
- Formaképzés tépéssel, vágással. 
- Konstruálás tárgyakból, fából.   
- Tárgykészítés talált tárgyakból, természetes anyagokból (pl. gyapjúból…), fonalból, 

textilből, drótból, papírból, üvegből, műanyag lapokból. 
- Tárgyalkotás kötözéssel, ragasztással. Wayang és marionett báb készítése.  
- Kollázs készítés fénymásolt vagy festett és talált lapok, tárgyak felhasználásával. 
- Fotómontázs készítése fényképek felhasználásával. 
- Sokszorosítás linó– és papírmetszet felhasználásával.  
- Kísérletek színes papírlapokkal, fotókkal, videóval, számítógépes grafikai programok 

használatával  
 

 XI. A tanultak összegzése  
- Közös munkával, a munkák rendszerezésével a tanultak összegzése. 
- Kimeneti mérések. 
- A legszebb munkák kiállításra történő előkészítése, bemutatása. 
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4.1.3. KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 
 
GRAFIKA ÉS FESTÉSZET ALAPJAI 
 
A grafika és festészet alapjai tantárgy célja a képi világ, a képi kifejezés különbféle 
módjainak megismertetése. A fantázia kibontakoztatása, a valósággal való összekapcsolása. 
Változatos felfedező és alkotó folyamatokon keresztül hozzásegíteni a tanulókat az önálló, 
kreatív tevékenységekhez. 
A tantárgy feladata előkészíteni és megalapozni a művészi igényű szakmai munkát. 
 
 
Alapfokú évfolyamok 

 

1-3 évfolyam 
 
1. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– A környezet esztétikumára érzékeny nyitott szemlélet kialakítása.  
– A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz– és anyaghasználati készség 

fejlesztése.  
– A vonallal, színnel, felülettel, díszítménnyel, kompozícióval kapcsolatos 

tapasztalatok játékos gazdagítása.  
– A képalkotáshoz szükséges érzéki tapasztalások és technikai ismeretek átadása.  
– Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység 

motiválása.  
– Kreatív gondolkodásra, alkotásra nevelés. 

 
Tananyag 

– Grafikai és festészeti ismeretek 
– A vonal megjelenési formái 
– A szín szerepe az érzelmek, hangulat kifejezésében 
– A forma, folt, felület és textúra jelentése és létrehozásának lehetőségei 
– A gyűjtés, gyűjtemény létrehozásának módjai 
– Részlet és nagyítás 
– A díszítés sajátosságai 
– A nyomhagyás egyszerű technikái 
– Kompozíciós alapismeretek 
– Az illusztratív ábrázolás 
– Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

 

Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– a vonal megjelenési formáit, 
– a szín szerepét az érzelmek, hangulat kifejezésében, 
– a forma, folt, felület és textúra jelentését és létrehozásának lehetőségeit, 
– a díszítés sajátosságait, 
– a nyomhagyás egyszerű technikáit, 
– a kompozíciós alapismereteket, 
– az illusztratív ábrázolás alapjait. 
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Legyen képes: 

– mozgásnyomok vonallal történő rögzítésére, 
– az érzelmek vonallal, színnel történő ábrázolása, 
– forma, folt, felület és textúra létrehozására, 
– a nyomhagyás egyszerű technikáinak alkalmazására, 
– képalkotásra, 
– gyűjtemény létrehozására, 
– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

 

 
2. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz– és anyaghasználati készség 
fejlesztése.  

– A vonallal, színnel, felülettel, díszítménnyel, kompozícióval kapcsolatos 
tapasztalatok gazdagítása.  

– A képalkotáshoz szükséges érzéki tapasztalások és technikai ismeretek átadása.  
– Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység 

motiválása.  
– Kreatív gondolkodásra, alkotásra nevelés. 

 
Tananyag 
Grafikai és festészeti ismeretek 

– Vonal a térben 
– A szín szerepe és hatása a tárgyakon és a térben 
– A színek és lelki minőségek 
– Felület és textúra kontrasztok és létrehozásának lehetőségei 
– A gyűjtés, gyűjtemény létrehozásának módjai 
– A díszítés sajátosságai 
– A tárgyak funkciója és díszítése közti kapcsolat 
– Egyszerű nyomatok 
– A kiemelés 
– Az illusztratív ábrázolás 
– Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

 

Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– vonal a térképző szerepét, 
– a szín szerepét, hatását a tárgyakon és a térben, 
– felület és textúra kontrasztok létrehozásának lehetőségeit, 
– a gyűjtés, gyűjtemény létrehozásának módjait, 
– a díszítés sajátosságait, 
– a tárgyak funkciója és díszítése közti kapcsolatot, 
– a kiemelés módjait, 
– az illusztratív ábrázolás sajátosságait. 

Legyen képes: 
– vonalvariációk létrehozására, 
– a lelki minőségek kifejezésére, 
– felület és textúra kontrasztok létrehozására, 
– egyszerű nyomatok készítésére, 
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– képalkotásra, 
– gyűjtemény létrehozására, 
– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

 
3. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz és anyaghasználati készség 
fejlesztése.  

– A vonallal, színnel, felülettel, díszítménnyel, kompozícióval kapcsolatos 
tapasztalatok gazdagítása.  

– A képalkotáshoz szükséges érzéki tapasztalások és technikai ismeretek átadása.  
– Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység 

motiválása.  
– Kreatív gondolkodásra, alkotásra nevelés.  
– Az önkifejezés változatos formáinak alkalmazása. 

 
Tananyag 
Grafikai és festészeti ismeretek 

– A vonal és a mozgás–változás 
– A színek egymáshoz való viszonya 
– A színek érzelmi minősége 
– Színharmóniák, színkontrasztok 
– A forma, folt, felület és textúra kifejező használata 
– A gyűjtés, gyűjtemény felhasználásának lehetőségei 
– A funkció és díszítés 
– Egyedi motívumok, motívumrendszer 
– Dombornyomat 
– Kompozíciós variációk 
– Illusztratív sorozatok 
– Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

 

Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– a mozgás–változás vonallal történő kifejezésének lehetőségeit, 
– a színek egymáshoz való viszonyát, 
– a színek érzelmi minőségét, 
– a színharmóniákat, színkontrasztokat, 
– a gyűjtés, gyűjtemény felhasználásának lehetőségeit, 
– a funkció és díszítés kapcsolatát, 
– a dombornyomat készítésének technikáját. 

Legyen képes: 
– a vonal, forma, folt, felület, szín és textúra kifejező használatára, 
– egyedi motívumok, motívumrendszer alkalmazására, 
– dombornyomat készítésére, 
– a kompozíciós variációk, illusztratív sorozatok készítésére, 
– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 
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Feladatcsoportok az 1-3 évfolyam számára 
 
I. A vonal 
 
1. évfolyam 

– A vonal megjelenési formái a valóságban (pl. nádas) és a képzőművészetben (pl. 
Klee munkáin).  

- Játékos felfedezések 
– A vonal, mint mozgásnyom (pl. repülőgép által képzett vonal-képződmények) 
– _ Vonalnyom létrehozása (pl. szénnel, ecsettel, szalaggal) 
– Eltérő célú és irányú mozgások megfigyelése (pl. a vasreszelék elmozdulása mágnes 

hatására) és létrehozása, leképzése 
– Változatos mozdulatokkal, mozgással hagyott nyomok más–más felületeken és 

anyagokon. Játékos kísérletek. 
 
2. évfolyam 

– Vonalak a térben (pl. vezetékek) 
– Vonalszerű anyagokkal (pl. kötél, szalag) térjátékok, installációk létrehozása 
– A létrehozott vonalterek megjelenítése különböző grafikai eszközökkel (pl. 

ragasztószalag csíkokkal) 
– Az elkészült grafika továbbfejlesztése, alakítása variációk, sorozatok formájában 

 
3. évfolyam 

– Változások vizuális nyomai (pl. a száraz talaj repedései) 
– A valóságos és képzeletbeli változások nyomainak megjelenítése különböző grafikai 

és festészeti technikákkal (pl tuskimosás, tuslepergetés) 
– Improvizatív és tudatos vonal- és hangjátékok 
– Különböző hatású, karakterű hangok, zajok, zenék inspiráló hatására különböző 

karakterű vonalak, rajzos vonalszövetek készítése 
 
 
II. A szín 
 
1. évfolyam 

– Szín és mozgás (pl. fényjáték, fényorgona) 
– Különböző mozgások, mozdulatok (simogatás, dobolás) által keltett érzelmek 

kifejezése színekkel 
– Mozdulatok, mozdulatsorok színes lenyomatai nagyméretű felületeken (pl. 

kerékpárgumival, gereblyével, kézzel, szivaccsal, széles ecsettel). 
– Színek és élmények közti asszociatív kapcsolat megfigyelése 
– Érzelmek, hangulatok megjelenítése különböző formájú és anyagú felületeken 

absztrakt színfoltokkal 
– A kedvenc tárgy, lény jellemének kifejező ábrázolása színekkel szokatlan formájú 

felületeken 
– A tárgy, lény hangulatváltozásainak megjelenítése színek segítségével 

 
2. évfolyam 

- Mesefilmek, fotók bemutatása 
– A színek és térbeli formák kapcsolata a mesékben és a valóságban (pl. színnel 

azonosítható figurák) 
– Színes terek, téri formák létrehozása, térátalakítások 
– Különböző színű vagy különböző színűre festett talált tárgyak (textilek, dobozok, 
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fonalak) segítségével eltérő funkciójú és hangulatú színes terek építése 
– A létrehozott terek által nyújtott élmények megjelenítése festéssel, kollázzsal 
– Tulajdonságok, fogalmak rokonítása, összekapcsolása színekkel és egyszerű térbeli 

formákkal, tárgyakkal 
– Térbeli formák, tárgyak felületének átalakítása festéssel. Tárgymesék létrehozása 
– Egy konstruált tér hangulatának, jelentésének módosítása színcserével 

 
3. évfolyam 

- Lírai absztrakt festmények bemutatása. Zenehallgatás 
– Színfoltok festése zene hangulatára 
– A színek egymáshoz való viszonya, a színek érzelmi minősége 
- Természeti jelenségekről fotók bemutatása 
– Természeti jelenségek színekkel és színárnyalatokkal való kifejezése 
– Egy- egy szín más színekkel való kapcsolatának mesén, dramatikus játékon keresztül 

történő átélése, az élmények megfestése 
– Árnyalt vizuális minőségek, színharmóniák 
– Fogalmakkal, hangokkal, mozdulatokkal leírható tartalmak megjelenítése színek, 

színharmóniák által 
– Színkontrasztokra, tartalmi ellentétekre épülő alkotások szemléltetése 
– Színkontrasztok, színellentétek festése – melyek tartalmi ellentéteket és belső 

élményeket juttatnak felszínre – különös tekintettel a sötét–világos kontrasztra 
 
 
III. Felület és forma 
 
1. évfolyam 

- Más-más felületek megtapasztalása 
– Különféle felületek és formák (pl. sima, kerekded, érdes…) által kiváltott érzelmek 

megfogalmazása 
– Játékos forma- és felületalakítási kísérletek 
- A gesztusfestészet néhány karakteres példájának bemutatása 
– Gesztusok által létrehozott foltok, felületek 
– Különböző érzelmi állapotok lenyomatának elemzése 

 
2. évfolyam 

- Kontraszthatásra épülő alkotások szemléltetése 
– Ellentétek, felületi kontrasztok elemzése 
– Semleges, nyugodt felületeken markáns ellentétek, felületi kontrasztok létrehozása 
– A gesztusokkal létrehozott foltok, felületek által közvetített információk 

 
3. évfolyam 

– Felület és ábrázolási szándék összefüggésének felfedezése 
– Különböző érzelmi, hangulati állapotok megjelenítése a megismert technikákkal, 

felületalakítási lehetőségekkel változatos műfaji kísérletek során 
– Foltok, folthatárok elemzése 
– A valóságban látható éles és elmosódott kontúrok megfigyelése és megjelenítésük 
– Transzparencia, ellenfény, a részletek láthatósága 
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IV. Felület és textúra 
 
1. évfolyam 

– A környezet felületeinek megismerése élményszerű tapasztalatok által (pl. frottázs) 
– Vizuális és taktilis érzékelés közti kapcsolat felfedezése 
– Különböző felületű, textúrájú anyagok gyűjtése, meghatározott szempontok szerinti 

csoportosításaik 
– A gyűjtött anyagok kollázsként való felhasználása 
– Különböző anyagok felületének tapintással való érzékelése (bekötött szemmel) 
– A tapintási élmények megfogalmazása, megjelenítése (pl. tapintási napló, térkép 

készítése) 
 
2. évfolyam 

– Különböző felületeket, textúrákat ábrázoló képek, fotók elemzése, gyűjtése, 
csoportosítása 

– A gyűjtött fotók, fénymásolatok grafikai kiegészítései, átalakításai 
– Az elkészült lapokból illetve a gyűjtött fotókból kollázsok, képtárgyak készítése 

 
3. évfolyam 

- A textúra mint fogalom megismerése 
– Különböző anyagok segítségével, felhasználásával (homok, gipsz, fonal, drót, 

szögek) változatos textúrájú felületek létrehozása. Az elkészült lapokból képtárgyak 
készítése 

 
V. Minta a környezetben 
 
1-2. évfolyam 

- A természeti (pl. ültetvény a tájban) és mesterséges környezet tárgyainak (pl. kerítés) 
mintázata  

– Környezetünkben levő tárgyakon található mintákból gyűjtemény létrehozása 
– A gyűjtött minták egy–egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése 

 
3. évfolyam 

– Műalkotásokról, építményekről, fotókról minták, ornamentikák gyűjtése 
– A gyűjtött és továbbgondolt mintakincs felhasználása tárgyakon 

 
VI. Díszítés, díszítmények 
 
1. évfolyam 

- A forma és felület, a funkció és díszítmény összhangjának vizsgálata  
– Lapok, felületek díszítése grafikai és festészeti technikákkal, jelentést hordozó 

motívumokkal 
 
2. évfolyam 

- Jelentéssel, funkcióval bíró tárgyak bemutatása, a tárgyon a funkció és díszítmény 
elemzése  

– Funkcióval, jelentéssel bíró plasztikus tárgyak felületének megmunkálása, díszítése 
grafikai és festészeti technikákkal 

– Növények, állatok fotóin, illetve mikroszkopikus felvételeken található minták, 
mintázatok gyűjtése 

– A gyűjtött mintakincs szabad felhasználása méret és léptékváltással 
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3. évfolyam 
- Épületek, építészeti terek elemzése 
– Funkcióval, jelentéssel bíró mikroterek külső- belső elemeinek díszítése grafikai és 

festészeti technikákkal 
– A mikroterek lakóinak, lényeinek egyedi megjelenítése 

 
VII. Nyomhagyás 
 
1. évfolyam 

- A nyomhagyás lehetőségeinek, funkciójának elemzése 
– Különböző formájú, felületű tárgyakkal foltok, rajzolatok létrehozása 
– Az elkészített nyomatok kiegészítése, továbbfejlesztése jelentést hordozó illusztratív 

alkotássá tussal, filctollal, festékkel 
 
2. évfolyam 

- Sokszorosítási lehetőségek bemutatása 
– Képi üzenetek létrehozása egyszerű sokszorosítási technikákkal (papírdúc, papír– 

vagy műanyagkarc, sablon átfújással) 
 
3. évfolyam 

- Sablonnyomatok szemléltetése 
– Meghívó, plakát, képregény készítése sablonnyomat segítségével (pl. kivágott papír 

vagy műanyag motívumokkal) 
- Dombornyomatok szemléltetése 
– Különböző anyagok, tárgyak segítségével plasztikus papírnyomatok készítése 

 
 
VIII. Kompozíció 
 
1. évfolyam 

- Komponálási módok, lehetőségek szemléltetése 
– Képi elemek rendezgetése 
– Ugyanazon elemekből eltérő hatású, egyensúlyú kompozíciók összeállítása 

monokróm festéssel, kollázzsal, egyszerű nyomhagyással 
 
2. évfolyam 

- Kiemelési módok szemléltetése 
– A kiemelés szerepe és lehetőségei a valóságban, a mesékben és a különböző 

művészeti ágakban 
– A kép egyes szereplőinek, elemeinek hangsúlyozása (formával, mérettel, színnel, 

aránnyal, nézőponttal, felülettel, kontraszt alkalmazásával, elhelyezéssel) 
 
 
3. évfolyam 

– Komponálási módok bemutatása 
– Játékos kísérletek, variációk egy saját alkotás, illetve különböző reprodukciók képi 

elemeinek, szereplőinek átrendezésére 
 
IX. Képalkotás 
 
1. évfolyam 

- Illusztrációk bemutatása, elemzése 
– Illusztrációk készítése mesék, események szereplőinek nagyméretű ábrázolásával 
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– Történetek, mesék jeleneteinek illusztratív megfogalmazása grafikai és festészeti 
eszközökkel, anyagokkal (grafit, toll, kréta, vízfesték, kollázs) 

– Értékelés és kiállítás–rendezés 
 
2. évfolyam 

– Illusztrációk készítése 
– Történetek, mesék jeleneteinek illusztratív ábrázolása grafikai és festészeti 

eszközökkel, anyagokkal, valamint ezek kombinált megoldásaival (festett ceruzarajz, 
színezett tollrajz, kollázs, vegyes technika) 

– Értékelés és kiállítás–rendezés 
 
3. évfolyam 

– Illusztrációk készítése 
– Történetek, mesék jeleneteinek illusztratív ábrázolása sorozatokban grafikai és 

festészeti technikákkal (monotípia és kollázs–technika vonalas, festett kiegészítéssel, 
krétarajzzal, karcnyomatokkal) 

 
 
X. A kifejezési eszköztár gazdagítása 

- Rajzolás grafittal, színes ceruzával, tollal, zsírkrétával  
- Vonalképzés: rajzeszközzel, mozgással, fénnyel, tárggyal, tárgynyommal  
- Festés páccal, vízfestékkel, temperával, ecsettel, szivaccsal. 
- Színképzés: festékkel, fénnyel 
- Alkotás vegyes technikával. 
- Nyomhagyás rajzeszközökkel. 
- Nyomat kialakítása: természeti formák, tárgyak, papír, műanyag lap segítségével 
- Formaképzés: rajz és festőeszközökkel, tépéssel, vágással, mintázással 
- Felület- és textúra képzés: rajzeszközökkel, karcolással, simítással, tárgynyomokkal 
- Motívumképzés: rajz és festőeszközökkel, tárgynyomatokkal 
- Mintázás agyagból. 
- Konstruálás tárgyakból   
- Kollázs készítés fénymásolt vagy festett és talált lapok, tárgyak felhasználásával. 
- Fotómontázs készítése fényképek felhasználásával. 
- Sokszorosítás linó– és papírmetszet felhasználásával. 
- Animáció írásvetítővel. 
- Kísérletek színes papírlapokkal 

   
 
 
XI.  A tanultak összegzése  
- Közös munkával, a munkák rendszerezésével a tanultak összegzése. 
- A legszebb munkák kiállításra történő előkészítése, bemutatása. 
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4.1.4. GRAFIKA ÉS FESTÉSZET TANSZAK 
 
GRAFIKA ÉS FESTÉSZET MŰHELYGYAKORLAT 
 
 
A grafika és festészet műhelygyakorlat célja olyan általános és speciális ismeretek átadása, 
melyek képessé teszik a tanulót önálló, színvonalas grafikai és festészeti alkotások 
létrehozására.  
Célja továbbá, hogy a tanulókat önmaguk megismeréséhez és a valóság 
törvényszerűségeinek egyre pontosabb és mélyebb megértéséhez juttassa a kritikus 
megfigyelés és gyakorlati tevékenységek segítségével. 
A műhelygyakorlat feladata a tanulói képzelet, a belső képek és a valóság 
törvényszerűségeiből fakadó vizuális látványelemek összekapcsolásának elősegítése. 
Feladata továbbá kreatív alkotói tevékenységen keresztül az emberi, társadalmi és művészeti 
problémákra való érzékenység és véleménynyilvánítási igény kialakítása. 
 
 
4. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz és anyaghasználati készség 
fejlesztése.  

– A vizuális kifejezés elemeinek eszközeinek felismerése, egyre tudatosabb 
alkalmazása.  

– A motívumgyűjtés és vázlatkészítés gyakorlatában való jártasság kialakítása.  
– A tanult grafikai és festészeti technikák alkalmazási képességének gyakorlása.  
– Az esztétikai érzékenység és kifejezőkészség fejlesztése.  
– Az önállóság kialakítása.  
– A fegyelmezett munkavégzés szabályainak elsajátíttatása. 

 
Tananyag 

– Grafikai és festészeti ismeretek 
– Grafika és festészet technikai, műfaji sajátosságai 
– Vizuális kifejezés alapvető eszközei, szerepük 
– A vonal megjelenési lehetőségei, kifejezőereje 
– A fekete–fehér kontraszt hatása, használatának lehetőségei 
– A tónus szerepe 
– A színek érzelmi, hő és figyelemfelhívó hatása 
– A sötét–világos, a hideg–meleg színkontraszt 
– A faktúra és textúra alakítás lehetőségei 
– Képépítési és kompozíciós lehetőségek (szerves elrendezés, kiemelés–elhagyás, 

pozitív–negatív formák, szabályosság–szabálytalanság) 
– Téma variációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai 
– A ceruza–, tus–, pác–, akvarell– és krétarajz technikája 
– Az anyagnyomatok, a monotypia, a magas nyomás műveletei 
– Kollázs és vegyes technikájú alkotások készítésének lehetőségei 
– Az akvarell– és temperafestés eltérő technikai sajátosságai 
– A pasztellkép készítés technikája 
– Az alkalmazott grafika műfaji sajátosságainak megfelelő betű, monogram, embléma, 

piktogram tervezése 
– Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 
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Feladatcsoportok 
Vonal 

– A vonal ritmust kifejező hatása 
– A vonal karaktermegjelenítő szerepe 
– A vonal pszichikai kifejezőereje 
– Sorsok, korok, egyéniségek kifejezése különböző vonalhasználattal 
– Vonal a festészetben és a grafikában 
– Vonal a térben és képtárgyakon 
– Vonal a tájban, természetben, (monumentális) szabadtéri installációk, land art 

 
Szín 

– Színes fonalak, drapériák – színes terek, színkontrasztok 
– A színek hatása (érzelmi, hő és figyelemfelhívó hatás) 
– A színek analogikus kapcsolata az érzetekkel, a különböző kifejezési nyelvekkel és 

szellemi tartalmakkal 
 
A fény és a sötét differenciálódása 

– A fény és a sötét által közvetített tartalmak (mesék, mítoszok, legendák) 
– Játék a fénnyel (lámpákkal, vetítőkkel) 
– Tárgyak, terek és a fény kapcsolata 
– Külső–belső élmények átélése, megtapasztalása és megjelenítése (zenei, akusztikai 

analógiák felismerése, létrehozása) 
– A fekete szín használata, a fekete–fehér kontraszt (fekete tér, fekete tárgy) 
– A szürkétől a feketéig – grafikában és festészetben 

 
Felületképzés 

– Faktúra és textúra alakítás a grafika és festés eszközeivel 
– Felületkontrasztok létrehozása (különböző anyagok nyomataival, kollázzsal) 
– Lavírozott tus, pác és akvarell rajzok 
– A gyors, könnyed festés technikája 
– Festett ceruzarajzok. Különböző technikák vegyítése, kísérletezések 

 
Kifejezés, képalakítás 

– Organikus képalkotás (szerves elrendezés, kiemelés–elhagyás, pozitív–negatív 
formák, szabályosság–szabálytalanság) 

– Képi elemek átrendezése, variációk, kompozíciós lehetőségek 
 
Képalkotás 

– Illusztráció készítése 
– Tusrajzzal a monokromitás, a foltképzés és a vonalrendszerek szerepének 

hangsúlyozása 
– Egyedi nyomtatással monotypia készítése 

 
Tér – környezet 

– A körülvevő környezet elemei által létrehozott különböző méretű, nyitott és zárt 
terek 

– Térépítések és térjátékok a különböző érzékelési területek bekapcsolásával 
– Hagyományos és rendhagyó térképek készítése (hang–, taktilis–, hőtérképek) 
– Eltérő hangulatú, méretű, arányú és szerkezetű terekben, (labirintusokban) átélt 

tapasztalások, élmények megjelenítése grafika, festészet és kevert technikák 
segítségével 
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A betű és kép 
– Jel (egyedi, saját jel) 
– Betűkarakter, monogram 
– Az alkalmazott grafika műfaji sajátosságaival embléma, piktogram tervezése 
– A kódextől a könyvnyomtatásig 
– A nyomtatott írás és a kép használhatósága 
– Miniatúrák, óriásképek 

 
Műalkotások 

– A feladatokhoz kapcsolódó grafikai, festészeti és egyéb alkotások inspirációs 
felhasználása 

– Anyagok, eszközök, megoldások a különböző korokban 
– A feladatokhoz kapcsolódó műalkotások folyóiratokban, könyvtárban, interneten 
– Műalkotások a környezetünkben, galériákban 

Értékelés és kiállítás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– a grafika és festészet alapvető technikai és műfaji sajátosságait, 
– a grafikai és festészeti munkához szükséges anyagok és technikai eszközök 

szakszerű használatát, 
– a grafika és festészet néhány kiemelkedő hazai és külföldi képviselőjét, kortárs 

alkotóit, 
– a vizuális kifejezés, képépítés törvényszerűségeit, kompozíciós lehetőségeit, 
– a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat. 

Legyen képes: 
– munkájához motívumokat gyűjteni és vázlatokat, színvázlatokat készíteni, 
– a vizuális kifejezőeszközök és módok (vonalak, színek, formák, felületek és 

kompozíciós lehetőségek) kifejezési szándék szerinti használatára, 
– a tanult grafikai és festészeti technikákkal (ceruza–, tus–, pác–, akvarell– és 

krétarajz, anyag nyomatok, monotypia, kollázs, akvarellfestés, temperafestés, 
pasztell és vegyes technika) alkotásokat létrehozni, 

– egy téma kapcsán variációkat és különböző méretű alkotásokat készíteni, 
– képzőművészeti alkotásokon a színek, vonalak felületek sajátosságait felismerni, 
– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

 
 
5. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– A környezet által közvetített üzenetek befogadásának és értelmezésének mélyítése.  
– A formák, színek változatos, gazdag használatának kialakítása.  
– A külső látvány és a lelki tartalmak érzékeny megjelenítésének fejlesztése.  
– A véleményformálás finomítása saját és mások műveivel kapcsolatban.  
– A tanulók tervezési készségének és problémamegoldó képességének fejlesztése. 

 
Tananyag 

– Grafikai és festészeti ismeretek 
– A megvilágítás szerepe 
– A fény és árnyék grafikai és festészeti eszközökkel való megjelenítésének 

lehetőségei 
– A forma, méret, felület, szín és kompozíciós kontrasztok 
– A redukció, a sűrítés, a fokozás és a kiemelés szerepe 
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– A felületgazdagítás lehetőségei 
– A színperspektíva szerepe 
– A különböző színviszonyok hatása, kifejezőereje 
– Variációk, sorozatok készítése 
– Nagyítások, méret és léptékváltások alkalmazása 
– Eltérő képkivágások hatásainak megtapasztalása és alkalmazása 
– A sablonnyomat, dombornyomat technikája 
– A linómetszés technikája 
– Alkalmazott vagy tervezőgrafika sajátosságainak megfelelő tipográfia, könyvborító, 

plakát tervezése 
– Jelmezek, maszkok, díszletek készítésének sajátosságai 
– Egyszerű akció, performance létrehozása 
– Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

 
Feladatcsoportok 

A fény és a sötét 
– Karakteresen eltérő erejű, irányú megvilágítású tárgyak és terek létrehozása, 

megjelenítése 
– A fény és árnyék grafikai eszközökkel való kifejezése 
– Színes kompozíciók, és variációk készítése a látvány inspiráló hatására 

 
Kontrasztok 

– Forma, méret, felület, szín és kompozíciós kontrasztokra épített kép, képtárgy 
sorozatok, variációk létrehozása, a zene–hang, mozgás–tapintás, az irodalom és a 
képzőművészet inspiráló hatására 

– További lehetőségek, variációk és kísérletezések új médiumok, műfajok segítségével 
 
Kifejezés – karakterek 

– Emberi és mitikus karakterek vizuális kifejezése 
– Emberek, hősök, tárgyak jelleme, hangulatváltozásaik megjelenítése a festészet és 

grafika eszközeivel 
– Portrék, maszkok, jelmezek készítése 
– Kifejező karakterek létrehozásának inspirálása játékokkal és akciókkal 
– A kifejezés lehetőségei a redukció, a sűrítés, a fokozás, és a kiemelés eszközeivel 
– Egy téma feldolgozása a sablonnyomat (kivágott papír vagy műanyag 

motívumokkal), dombornyomat, tus– és a temperatechnika lehetőségeit felhasználva 
– Felületgazdagítási lehetőségek 
– Dramatikus játék a kész alkotásokkal 

 
Tér – környezet 

– A közvetlen környezet tárgyai, tárgykarakterek szembeállítása, csoportosítások 
– Tárgyátalakítások, átfestéssel, zavarófestéssel 
– Tárgyak idegen, megszokottól eltérő környezetbe helyezése 
– Léptékváltás adta lehetőségek felhasználása 
– Egy tárgy részletének felnagyítása, változatos képkivágások 
– A látvány és fantázia képi elemeinek összekapcsolása egy tárgy, szerkezet belső 

terének ábrázolása során 
 
Írás – kép 

– Alkalmazott vagy tervezőgrafikai ismeretek segítségével könyvborító, plakát 
készítése 

– A képhez felirat tervezése (számítógép segítségével). Betű, tipográfia 
– A betű, írás és kép szabad műfajú felhasználása 
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Szín 

– „Szín–tér”, külső–belső terek színviszonyai 
– Az illúziókeltés lehetőségei 
– Színperspektíva 
– Kompozíciós változatok a színkontrasztra 
– A szín kifejezőereje, mélysége, mozgása a külső látvány és a lelki tartalmak 

megjelenítése során 
– Terek berendezése, benépesítése eltérő méretű és színű figurákkal, szalagokkal, 

textilekkel, lámpákkal 
– Doboz szín–házak – azonos motívumok más–más színviszonyok között 

 
Képalkotás  

– A gouache technikájának ismerete 
– A linómetszés technikájának elsajátítása, sajátosságai, műfaji követelményei, az 

anyag– és eszközhasználat specifikumai 
– Egydúcos linómetszet 
– Színes linómetszet kialakítása a dúc továbbvésésével 
– Különböző méretű illusztráció, illusztráció sorozat készítése zenei, irodalmi 

alkotáshoz 
– Illusztráció készítése egyedi és sokszorosítási technikákkal (ecset– és tollrajz, 

gouache, linómetszet) 
 
Műalkotások 

– A feladatokhoz kapcsolódó grafikai, festészeti és egyéb alkotások inspirációs 
felhasználása 

– Anyagok, eszközök, megoldások és stiláris jegyek a különböző korokban 
– A feladatokhoz kapcsolódó műalkotások folyóiratokban, könyvtárban, interneten 
– Műalkotások a környezetünkben, galériákban 

Értékelés és kiállítás–rendezés 
 
Követelmény 

– A tanuló ismerje: 
– a szín kifejezőerejét, a színperspektíva szerepét, 
– a különböző színviszonyok hatását, 
– a sablonnyomat, dombornyomat, linómetszés technikáját. 
– Legyen képes: 
– a tanult vizuális kifejezőeszközöket és módokat a képalkotási gyakorlatban 

alkalmazni, 
– a fény – árnyék – szín összefüggéseit felhasználni a külső látvány és a lelki tartalmak 

megjelenítése során, 
– alkalmazni a léptékváltás adta lehetőségeket, 
– véleményformálásra saját és mások műveivel kapcsolatban, 
– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

 
 
6. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– A személyes kifejezési eszközök megtalálásának ösztönzése.  
– A kísérletező kedv, a döntésképesség és az alkotói magatartás fejlesztése.  
– A képépítési és kompozíciós törvényszerűségek tudatos használatának ösztönzése. 
– A tudatos környezetformálás igényének kialakítása. 
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Tananyag 

– Grafikai és festészeti ismeretek 
– A színmodulációk, lokál és valőr színek 
– A szín–önkontraszt és komplementer kontraszt hatásai 
– A túlzás, fokozás szerepe 
– Az egyensúly feltételei 
– Az átírás módjai 
– A dekoratív festészet sajátosságai 
– A különböző stílusjegyek felismerésének szempontjai 
– Többdúcos linómetszet létrehozása 
– Hidegtű vagy pusztatű technikája 
– Az improvizatív és a tervezett művek közti különbségek 
– Látványterv létrehozása 
– Akrilfestés gyakorlata 
– Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

 
Feladatcsoportok 

Képalkotás 
– Személyes jelentéssel bíró fogalmak, tartalmak, tárgyak grafikus megjelenítése 

(változás, kapcsolat, szembenállás) 
– Színes sokszorosítás. A színek felhasználásának lehetősége a sokszorosított 

grafikában 
– Többdúcos linómetszet készítése 
– Alapszín keveredések, átfedések, új szín létrehozása, alányomás 
– Sorozat készítése amorf keretű linódúcokkal 
– Hidegtű 
– A hidegtű vagy pusztatű technika elsajátítása, a mélynyomás alapjai 
– Alapozatlan, puszta, felfényesített lemezre karcolás tűvel, a felületek megdolgozása 

jelet hagyó eszközökkel 
– A vonalkarakter lehetőségeinek kiaknázása a dúc felnagyításával 
– A magas– és a mélynyomás variálásának lehetőségei 

 
Stílusvariációk, átiratok 

– Különböző korok eltérő stílusú, témájú alkotásainak átfestése, összekeverése és 
egybeépítésük variációi 

– Stílusjegyek átváltoztatása, méret– és léptékváltások 
– Nagyméretű dekoratív, díszletjellegű megoldások. Tervek készítése 
– Fotókból képsorozatok összeállítása, eltérő képkapcsolási lehetőségek tudatos 

használata 
– Művek összehasonlítása 

 
Egyéni vizuális kifejezés 

– Személyes kifejezőeszközök és módok megtalálása az egyéniség, a technikai 
lehetőségek és a műfaji sajátosságok összehangolása által, önálló kísérletezések 
segítségével 

– Folyamat – karakter – személyes idő kifejezési lehetőségei 
– Személyes képnapló készítése, lelki tartalmak, történések és változások vizuális 

rögzítése 
– Improvizációk és tervezett művek 
– Zenei vagy egyéb inspiráció segítségével túlzások, fokozások, egyensúly vesztések 

megjelenítése festészeti és vegyes technikájú alkotásokon, képtárgy sorozatokon 
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Vizsgamunka 
– Az eddigi ismeretek felhasználásával, egyéni kifejezési szándék szerinti kép, 

képtárgy, képsorozat készítése választott technikával és dokumentálása. 
 
Műalkotások 

– A feladatokhoz kapcsolódó grafikai, festészeti és egyéb alkotások inspirációs 
felhasználása 

– Anyagok, eszközök, megoldások és stiláris jegyek a különböző korokban 
– Elemzések a grafika és festés módszereiről, a színhasználatról és az anyagokról 
– Művészeti, művészettörténeti ismeretek beépítése az alkotó tevékenységbe 
– A feladatokhoz kapcsolódó kortárs műalkotások folyóiratokban, könyvtárban, 

interneten 
– Műalkotások a környezetünkben, galériákban 
– Értékelés és kiállítás–rendezés 

 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– a grafika és festészet kiemelkedő hazai és külföldi képviselőit, kortárs alkotóit, 
– a tanult vizuális kifejezőeszközöket és módokat a képalkotási gyakorlatban, 
– a képépítés törvényszerűségeit, kompozíciós lehetőségeit. 

Legyen képes: 
– különbséget tenni a magas– és mélynyomás között, 
– grafikai és festészeti elméleti és gyakorlati tudásának alkalmazásával önálló 

koncepciók alapján különböző méretű variációkat, kép–, képtárgy sorozatokat, 
illusztrációkat készíteni, 

– munkáját esztétikusan összeállítani, bemutatni, 
– műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 
– véleményformálásra műalkotásokkal kapcsolatban, 
– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

 
 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 
A tanuló ismerje: 

– a grafika és festészet történetét, korszakait, jellemző alkotásait, 
– a grafika és festészet kiemelkedő hazai és külföldi képviselőit, kortárs alkotóit, 
– a grafika és festészet technikai és műfaji sajátosságait, 
– a képgrafikai, alkalmazott grafikai és a festészeti tevékenységeket, eljárásokat 
– a grafikai és festészeti munkához szükséges anyagok és technikai eszközök 

szakszerű használatát, 
– a képépítés törvényszerűségeit, kompozíciós lehetőségeit, 
– a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat. 

 
A tanuló legyen képes: 

– munkájához motívumokat gyűjteni és vázlatokat, színvázlatokat készíteni, 
– a tanszak tanult műfaji sajátosságainak megfelelő átírásra, absztrakcióra, 
– az egyedi– és sokszorosított grafikai eljárások, festészeti technikák alkalmazására, 
– a grafikai és festészeti anyagok helyes használatára, 
– a színek, formák és kompozíciós lehetőségek kifejezési szándék szerinti használatára 
– grafikai és festészeti elméleti és gyakorlati tudásának alkalmazásával önálló 

alkotások, variációk és illusztrációk készítésére, 
– a tanult grafikai és festészeti technikák sokszínű használatára és továbbfejlesztési 
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lehetőségeinek keresésére, kísérletezésre, 
– esztétikus képi megjelenítésre, 
– műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 
– önálló véleményformálásra saját és mások műveivel kapcsolatban, 
– a munkavédelmi szabályok betartására. 

 
 
 

Továbbképző évfolyamok 
 
7. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– A hagyományos és az új médiumok iránti nyitott szemlélet kialakítása.  
– Munkáinak esztétikus dokumentálásának és installálásának ösztönözése.  
– A tanuló átíró képességének, kreativitásának, komplex szemléletének és kísérletező 

kedvének fejlesztése. 
 
Tananyag 

– Grafikai és festészeti ismeretek 
– A színek reklámpszichológiai törvényszerűségei és összefüggései 
– A látvány átírásának lehetőségei 
– A pszeudo, a transzparencia fogalma és jelensége a művészetben 
– Az intermédia, az akcióművészet, az installáció és az environment műfaji 

sajátosságai 
– Rézkarc készítése 
– A különböző műfajok, technikák határait kitágító lehetőségek 
– Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

 
Feladatcsoportok 

A látvány 
– Tárgyak, arcok sajátos, egyedi jellemzőinek rögzítése a grafika és a festészet 

eszközeivel 
– Megvilágítási problémák, fény– és színviszonyok elemzése, megállapítások 

alkalmazása 
– A színtani ismeretek: színek derítése, ösztönös és tudatos színhasználat 
– Vázlatok, variációk és nagyméretű festmény készítése 

 
Láttatás – képi közlés 

– A látvány (tárgy, portré) feldolgozása, átírása különböző művészeti stílusokban 
– Képi látványelemek felhasználása például a képregény vagy storyboard műfajában 

 
Képalkotás 

– Rézkarc készítése 
– Az anyag–előkészítés műveletei (fazettálás, polírozás, alapozás, kormozás, kitakarás) 
– A maratás; a marófolyadék, az idő, a vonalháló és a karakter pontos megismerése 
– Festékkeverési gyakorlatok, próbalemezek, próbanyomatok készítése 
– A művészettörténetből vett példa tanulmányozása, másolása, egy–egy részletének 

kiemelése 
 
Intermédia – kísérletek 

– Installáció, environment és akcióművészet sajátos jegyei 
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– Személyes, emberi, társadalmi vagy művészeti problémák, témák körüljárása 
(pszeudo, transzparencia, kontraszt, mélység, zárt–nyitott) 

– A különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító 
eljárások keresése 

– Kísérletek, próbálkozások olyan műformák és művészeti technikák segítségével, 
melyek a 20. század képzőművészetében jelentek meg először (fotó–kinetikus és 
elektronikus művészetek, multimédia, installáció, environment, performance és 
akcióművészet, új kommunikációs technikák, interdiszciplinaritás, képzőművészeti 
határterületek) 

– A munkafolyamatok, kísérletek dokumentálása rajzok, fotók, filmek és feljegyzések 
segítségével 

 
 
Alkalmazott művészet 

– Tervezőgrafikai feladatok (plakát, CD, kiadvány) 
– Tetszőleges reklámtéma feldolgozása a grafika és a festészet eszközeivel 
– A színdinamikai szempontok figyelembevétele 
– A színek hatása, a színek információsegítő szerepe 
– Színek a különböző médiumokban 
– Számítógép kínálta lehetőségek felhasználása 
– Tipográfiai ismeretek felhasználása 

Értékelés és kiállítás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– a hidegtű és a rézkarc közti különbségeket, ismerje fel ezeket a nyomatokon, 
– a színek érzelmeket alakító hatását saját festményein, 
– az alkalmazott grafika és a szín reklámpszichológiai törvényeit és összefüggéseit, 
– az intermédia egyes műformáit, 
– a kortárs hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvéseket. 

Legyen képes: 
– klasszikus sokszorosított grafikai lapok készítésére, 
– technikailag tiszta és kevert technikájú munkák létrehozására, 
– nyitott szemlélettel közeledni a hagyományos és az új médiumok felé, 
– munkáinak dokumentálására és installálására, 
– műalkotás és környezet összefüggéseiből fakadó ismeretek alkalmazására, 
– saját és mások alkotásainak elemzésére és értékelésére, 
– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

 
 
 
8. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– A grafika és festészet szaknyelvének árnyalt használatának fejlesztése.  
– Önálló koncepciójú kísérletek, alkotói folyamatok végigvitelének elősegítése.  
– A kísérletezési kedv ösztönzése a grafika és festészet határterületein.  
– A felelősségtudat, a döntésképesség, az empatikus és a kommunikációs készség 

fejlesztése. 
 
Tananyag 

– Grafikai és festészeti ismeretek 
– Az arányok szerepe, jelentősége 
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– Árnyékok, reflexek a téri illúziókeltésben 
– A látvány átértelmezésének lehetőségei 
– A kiemelés – elhagyás szerepe, hatása 
– A térbeliség – síkra feszítettség szabályai, kifejezőeszközei 
– A legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvések és képviselői 
– Az olajfestés alapjai 
– A filmnyelv és az elektronikus művészetek kommunikációs technikái 
– Az intermédia, a posztmodern formanyelve 
– Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

 
Feladatcsoportok 

A látvány 
– A figura arányainak, sajátos, egyedi jellemzőinek rögzítése a grafika és a festészet 

eszközeivel 
– A figura és környezetének viszonya 
– Megvilágítás, árnyékok és reflexek 
– Táj festése a szabadban akvarellel, temperával 
– A térillúzió festésének lehetőségei 

 
Láttatás – képi közlés 

– A látvány (táj) befejezése, újrakomponálása, feldolgozása és átírása a helyszínen 
készített saját fotók, vázlatok alapján 

– A látvány átértelmezése, megfogalmazása különböző művészeti stílusok átirataiban, 
játék egyes mesterek sajátos vizuális hatáselemeivel 

– A kiemelés – elhagyás, térbeliség – síkra feszítettség vizuális kifejezőeszközeinek 
alkalmazása 

 
Tematikus képalkotás 

– Variációk a tér megfogalmazására a grafika és a festészet nyelvén 
– Olajfestés 
– Az olajfestés technikájának alapjai 
– A festés története, a vászon, a vakkeret, az ecsetek, az alapozás megismerése 
– Grafikai megoldások, rézkarc nyomatok a tér megjelenítésében 
– Az önálló vonal– és formakialakítás, a hozzáadás – elvétel fejlesztési lehetőségeit 

felhasználva 
 
Intermédia – kísérletek 

– A film, média képi nyelve 
– A színek játéka, a színek bizonyos irányokba történő eltorzítása, megváltoztatása 
– Személyes, emberi, társadalmi vagy művészeti problémák, témák körüljárása 

(illúzió, szemérem – szégyen, csend – zaj, rés – szilánk) 
– A különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító 

eljárások keresése, kísérletezések 
– Variációk olyan műformák és művészeti technikák segítségével, melyek a 20. század 

képzőművészetében jelentek meg először (fotó–kinetikus és elektronikus 
művészetek, multimédia, installáció, environment, performance és akcióművészet, új 
kommunikációs technikák, interdiszciplinaritás, képzőművészeti határterületek) 

– A kísérletek, a munka dokumentálása rajzok, fotók, filmek és feljegyzések 
segítségével 

– Műalkotás igényű dokumentáció készítése 
 
Alkalmazott művészet 

– Tervező grafikai feladatok (plakát, CD, kiadvány, írás–kép, névjegy, web–lap) 
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– Tetszőleges téma feldolgozása a grafika és a festészet eszközeit felhasználva 
– Az egyéni formanyelv 
– Az önkifejezés korlátai, lehetőségei az alkalmazott művészetben 
– Önálló forma és karaktervilág, vonal– és folthasználat 
– Klasszicitás – modernség, posztmodern, kortárs – eredetiség 

Értékelés és kiállítás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– az olajfestés technikájának alapjait, 
– a legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvéseket és azok 

képviselőit, 
– a grafika és festészet szaknyelvét. 

A tanuló legyen képes: 
– különböző anyagokkal, stílusjegyekkel alkotásokat létrehozni, 
– tájkép festésére természetben, vázlatok alapján műteremben, 
– önálló alkotó tevékenységre a festészet határterületein, 
– alkalmazni a grafikai sorozatok ismétlődő műfaji, stiláris eszközeit, 
– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

 
 
 
9. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– A grafika és festészet szaknyelvének árnyalt használatának fejlesztése.  
– Önálló grafikai és festészeti alkotások, alkotás–sorozatok létrehozásának ösztönzése.  
– A kísérletezési kedv bátorítása a grafika és festészet határterületein.  
– A felelősségtudat, a döntésképesség, az empatikus és a kommunikációs készség 

fejlesztése. 
 
Tananyag 

– Grafikai és festészeti ismeretek 
– Belső tartalmak és karakterek megjelenítési lehetőségei 
– Anatómiai törvényszerűségek 
– Általános és egyedi jegyek 
– Téri illúzió a különböző műfajokban 
– Stíluskontraszt 
– Látvány átértelmezése a különböző műfajokban 
– A legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvések és képviselői 
– Technikák, műfajok elméleti és gyakorlati ismeretei 
– Díszlet és látványterv 
– Interaktív tér 
– Az intermédia kifejezési lehetőségei 
– A filmetűd sajátosságai 
– Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

 
Feladatcsoportok 

A látvány 
– Arcok, figurák, karakterek 
– Önarckép sorozat, a belső változások vizuális rögzítése változatos eszközhasználattal 
– Portré, figura különböző környezetbe, térbe helyezése 
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Láttatás – képi közlés 

– Stíluskalandok a kortárs grafika és festészet hazai törekvéseinek inspiráló 
felhasználásával 

– Játék egy klasszikus és egy kortárs stílus elemeivel, koncepcióival 
– Azonos témára ellentétes stílusú képek, grafikai lapok készítése 

Tematikus képalkotás 
– Díszlet és látványtervek 
– Szabadon választott mű színpadképének, látvány– és jelmeztervének elkészítése 
– Egy jellegzetes részlet kivitelezése 
– A valóság szín–terei, filmetűdök, képlenyomatok, rögzített pillanatok 
– Kis méretben, egyedi grafikai lapokon sorozat tervezése 

 
Intermédia – kísérletek 

– Interaktív tér lehetőségei 
– Személyes, emberi, társadalmi vagy művészeti problémák, témák körüljárása 

(identitás, individuum, rész – egész, önreflexiók – saját tér, személyes tárgy, valós és 
szubjektív idő, környezet hatása, titok, magány, pusztulás) 

– A különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító 
eljárások keresése, kísérletezések által 

– Kísérletek olyan műformák és művészeti technikák segítségével, melyek a 20. század 
képzőművészetében jelentek meg először (fotó–kinetikus és elektronikus 
művészetek, multimédia, installáció, environment, performance és akcióművészet, új 
kommunikációs technikák, interdiszciplinaritás, képzőművészeti határterületek) 

– A kísérletek, a munka dokumentálása rajzok, fotók, filmek és feljegyzések 
segítségével 

– Műalkotás igényű dokumentáció készítése 
 
Alkalmazott művészet 

– Tervező grafikai feladatok az év során feldolgozott témákhoz kapcsolódóan (plakát, 
kiadvány, meghívó, web–lap) 

– Az elkészített síkalkotáshoz egy képtárgyi kiegészítés létrehozása a sokszorosítás 
technikájának felhasználásával 

Értékelés és kiállítás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– a legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvéseket és azok 
képviselőit, 

– a grafika és festészet műfaji lehetőségeit és korlátait, 
– a képgrafika és az alkalmazott grafika együttes megjelenésének lehetőségeit. 

Legyen képes: 
– a vizuális kifejezés elemeinek, eszközeinek alkotói szándék szerinti tudatos 

alkalmazására, 
– alkalmazott grafikai és dekoratív festészeti alkotások tervezésére, megvalósítására, 
– egyedi képi világgal bíró illusztrációk létrehozására, 
– klasszikus sokszorosított grafikai lapok és táblaképek, muráliák készítésére, 
– az általa választott műhöz szcenikai tervet, díszlettervet készíteni, 
– technikailag tiszta és kevert technikájú munkák létrehozására, 
– műalkotás és környezet összefüggéseiből fakadó ismeretek alkalmazására, 
– a különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító 

eljárások keresésére, alkalmazására, 
– munkáinak dokumentálására és installálására, 
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– saját és mások alkotásainak elemzésére és értékelésére, 
– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

 
10. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– Egyedi képi világgal bíró alkotások, alkotás sorozatok létrehozásának ösztönzése.  
– A különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító 

eljárások keresésé elősegítése.  
– Tudatos környezetformálás igényének fejlesztése. 

 
Tananyag 

– Grafikai és festészeti ismeretek: 
– A forma, szín, tér egymáshoz való viszonya, egyéni, személyes modulációk 
– A látvány átértelmezése a nézőpont és képkivágás segítségével 
– A valós és virtuális tér 
– A filmtér, filmidő sajátosságai 
– A legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvések és képviselői 
– A személyesség hatása 
– Intermédia–kísérletek 
– A film műfaji lehetősége 
– Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

 
Feladatcsoportok 

A látvány 
– Tárgyak, arcok, terek megjelenítése sajátos nézőpontból és képkivágással 
– Formák, színek és terek egymáshoz való viszonyának megfigyelése 

 
Láttatás – képi közlés 

– Film készítése egy emlékről, álomról 
– Storyboard megrajzolása a valós látvány után készített tanulmányok segítségével 
– A kiemelés, az elhagyás, a sajátos nézőpontok és képkivágások vizuális 

kifejezőerejének felhasználásával 
– A forgatókönyv egyes tartalmi és vizuális jeleneteiből önálló festészeti vagy grafikai 

lapok, variációk készítése 
– Egy film elkészítéséhez nagyméretű filmtér, illetve figura megalkotása 
– Filmtér és filmidő értelmezése a személyes alkotás során 

 
Intermédia – kísérletek 

– Saját személyes üzenet–kísérlet 
– Klasszikus ismeretek összekapcsolása kortárs eszközökkel és megközelítésekkel 
– Személyes, emberi, társadalmi vagy művészeti problémák, témák körüljárása 

(például: idő, válasz, kérdés, kétség, választás, bizonyosság, változás) 
– A különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító 

eljárások keresése, kísérletezések 
– Kísérletek olyan műformák és művészeti technikák segítségével, melyek a 20. század 

képzőművészetében jelentek meg először (fotó–kinetikus és elektronikus 
művészetek, multimédia, installáció, environment, performance és akcióművészet, új 
kommunikációs technikák, interdiszciplinaritás, képzőművészeti határterületek) 

– A kísérletek, a munka dokumentálása rajzok, fotók, filmek és feljegyzések 
segítségével 

– Műalkotás igényű dokumentáció készítése 
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Vizsgamunka 

– Szabadon választott témában portfolióval, tervezési dokumentációval elkészített kép, 
képtárgy, képsorozat, a grafika és festészet műfajából 

– A koncepció és tervvázlatok rögzítése 
– A tervezett mű és környezetének kapcsolata és egymásra hatásuk 
– A témának, tartalomnak és az egyénnek megfelelő technikai megoldások 

kiválasztása 
– A kész mű, műsorozat installálása 

Értékelés és kiállítás–rendezés 
 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– a legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvéseket és azok 
képviselőit, 

– a grafika és festészet szaknyelvét, 
– a grafika és festészet műfaji lehetőségeit és korlátait, 
– a legfontosabb munkavédelmi teendőket. 

Legyen képes: 
– alkalmazni a kortárs grafikai és festészeti törekvések egyes eredményét, 
– alkalmazott grafikai és dekoratív festészeti alkotások tervezésére, megvalósítására, 
– egyedi képi világgal bíró illusztrációk létrehozására, 
– klasszikus sokszorosított grafikai lapok és táblaképek, muráliák készítésére, 
– technikailag tiszta és kevert technikájú munkák létrehozására, 
– műalkotás és környezet összefüggéseiből fakadó ismeretek alkalmazására, 
– a különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító 

eljárások keresésére, alkalmazására, 
– munkáinak dokumentálására és installálására, 
– saját és mások alkotásainak elemzésére és értékelésére, 
– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

 
 
 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 
A tanuló ismerje: 

– a legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvéseket és azok 
képviselőit, 

– a grafika és festészet szaknyelvét, 
– a grafikai és festészeti munkához szükséges anyagok és technikai eszközök 

használatát, 
– a grafika és festészet műfaji lehetőségeit és korlátait, 
– a legfontosabb munkavédelmi teendőket. 

 
 
A tanuló legyen képes: 

– a vizuális kifejezés elemeinek, eszközeinek alkotói szándék szerinti tudatos 
alkalmazására, 

– önálló grafikai és festészeti alkotások, alkotás–sorozatok létrehozására, 
– alkalmazott grafikai és dekoratív festészeti alkotások tervezésére, megvalósítására, 
– egyedi képi világgal bíró illusztrációk létrehozására, 
– klasszikus sokszorosított grafikai lapok és táblaképek, muráliák készítésére, 
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– technikailag tiszta és kevert technikájú munkák létrehozására, 
– műalkotás és környezet összefüggéseiből fakadó ismeretek alkalmazására, 
– a különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító 

eljárások keresésére, alkalmazására, 
– munkáinak dokumentálására és installálására, 
– saját és mások alkotásainak elemzésére és értékelésére, 
– a biztonsági és balesetvédelmi előírások betartására. 

 
 
 
 
4.1.5.  KÖRNYEZET– ÉS KÉZMŰVES KULTÚRA TANSZAK 
 
KÖRNYEZET– ÉS KÉZMŰVES KULTÚRA  

MŰHELYGYAKORLAT 

 
A környezet–és kézműves kultúra műhelygyakorlat célja a környezetkultúra és a kézműves 
tevékenységek iránti nyitottság kialakítása, az általános és szakirányú ismeretek átadása 
révén a környezettudatos magatartás, az igényes kézműves tárgyalkotás képességének 
megalapozása. Célja továbbá a munkakultúra, a feladattudatos, kitartó munkavégzés 
alapjainak elsajátítatása, azoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek a megalapozása, 
melyek a tervezéstől a kivitelezésig biztosítják a meghatározott célú feladat, alkotómunka 
elvégzését. Mindezzel a környezetharmonikus életvitel, a környezetalakítás képességének, 
az értékteremtés, –megőrzés igényének kialakítása. 
A műhelygyakorlat feladata a környezetkultúra, az ember alkotta tárgyi világ széleskörű 
megismertetése, a kézműves tevékenységek szerepének feltárása a mindennapi életben és a 
modern viszonyok közt. A hazai és az egyetemes tárgykultúra kiemelkedő alkotásain 
keresztül megismertetni a tanulókkal a tárgykultúra funkcionális területeit, a felhasználható 
anyagokat, tulajdonságaikat, az alkalmazott eszközöket, használatukat, a készítési 
technikákat, az esztétikai törvényszerűségeket. Feladata emellett az ismeretek alkotó jellegű 
alkalmazásának elsajátítatása, a múlt értékeinek a mai környezet– és tárgykultúrába való 
szerves beépítési lehetőségeinek felismertetése. A hagyományok megismertetésével 
múltunk, népművészeti és iparművészeti örökségünk megbecsülése, megszerettetése, a 
hovatartozás–tudat mélyítése. Más korok és népek környezet– és tárgykultúrájának 
megismertetésével a látásmód szélesítése, az empátia és a tolerancia kialakítása. 
Tárgyelemzéseken és a tárgyalkotó tevékenységen keresztül, a tárgy, a környezet és az 
ember viszonyának felfedeztetése, a természethez, környezethez való kötődés mélyítése, a 
helyes felhasználói és fogyasztói magatartásformák kialakítása. Az alkotói tevékenységen 
keresztül a manuális és konstruáló képességek fejlesztése, az esztétikai érzékenység és 
ítélőképesség mélyítése, az önkifejezés, az önmegvalósítás lehetőségének felfedeztetése. A 
környezet–és kézműves kultúra műhelymunka baleset– és környezetvédelmi előírásainak 
megismertetése. 
Ennek érdekében az oktatás a tanuló életkori sajátosságait figyelembe véve az alapfok és a 
továbbképző évfolyamain egyaránt hangsúlyosan alapoz a gyűjtőmunkára, a rekonstruálás és 
az átírás metodikájára, a kreativitásra. Az elsajátítandó elméleti és gyakorlati témakörök, 
tartalmak komplex szemlélettel, egymással szintézisben lévő rendszert alkotva jeleníthetők 
meg a tanítás folyamatában. Az élményszerű tapasztalatszerzés, az önművelés megalapozása 
érdekében javasolt könyvtár–, múzeum– és kiállítás–látogatások beépítése a 
műhelymunkába. 
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Alapfokú évfolyamok 
 
4. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– A környezetkultúra és a kézműves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása.  
– A környezetkultúra, az ember alkotta tárgyi világ területeinek bemutatása, a 

kézműves tevékenységek szerepének feltárása. Irányított megfigyelések által 
élményszerű tapasztalatszerzés biztosítása.  

– A környezet– és kézműves kultúra műhely és a műhelymunka megismertetése.  
– A tárgyalkotás során alkalmazható egyszerű technikák elsajátíttatásával a manuális 

és konstruáló képességek fejlesztése.  
– A felhasználható anyagok, az alakításukhoz szükséges eszközök megismertetése. 

 
 
Tananyag 

– Környezet– és kézműves kultúra ismeretek 
– Környezet és környezetkultúra, tárgy és tárgykultúra 
– Természetes és mesterséges környezet elemei, alkotói 
– Az ember tárgykészítő tevékenysége, a tárgyak szerepe 
– Tárgyelemzés alapvető szempontjai 
– Ősi, kézműves és ipari tárgyformálás 
– A környezet– és kézműves kultúra műhelymunkájának alapjai 
– A kézműves tárgyalkotás alapanyagai: a növényi részek, a textilek, a papír, az agyag 

alapvető tulajdonságai, alakításuk egyszerű technikái 
– A kézműves tárgyalkotás eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi előírások 
– A tárgyalkotás alapvető fázisai 
– Környezetkultúra – természeti környezet, épített környezet: település, lakhely 
– Környezettervezés, az ember környezetalakító tevékenysége 
– A makettkészítés alapjai 
– Ünnepi alkalmak 
– A mese világa 

 
Feladatcsoportok 

– A környezet– és kézműves kultúra műhely 
– A környezet– és kézműves kultúra műhely berendezése 
– Alapvető anyagok, eszközök, szerszámok 
– A műhelymunka rendje 
– A műhelymunka alapvető magatartási és munkavédelmi szabályai 

 
 
Tárgyalkotási ismeretek 

– A kézműves tárgyalkotás sajátosságai 
– A tervezés lépései 
– Formák, színek kifejezőereje 
– A tárgyalkotás alapvető fázisai 
– A tárgyak harmóniája, esztétikája 

 
A kézművesség anyagai, technikái 

– A környezet anyagai 
– Az anyagok tulajdonságai – alakíthatóságuk, formálhatóságuk, felhasználhatóságuk 
– Textúrák és faktúrák 
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– A növényi részekből készíthető tárgytípusok. Egyszerű tárgyalkotási technikák 
– A textilből készíthető tárgyak köre 
– Textilfestés, mintázás nyomhagyási technikákkal 
– Tárgykészítés a mintázott textilekkel 
– Egyszerű fonástechnikák 
– Papír alkalmazása az alkotótevékenységben 
– Az agyag felhasználása a tárgyalkotásban 

 
A lakhely és a lakáskultúra 

– Összhangban a természettel: törzsi kultúrák, modern viszonyok 
– Az épített környezet vizsgálata 
– Településtípusok, a falu és a város sajátosságai 
– Az épületek típusai funkcionalitásuk alapján 
– Építészeti megoldások vizsgálata természeti népeknél, a népi kultúrában 
– A lakhely funkciói, beosztás, alaprajz 
– Az épületek és a külső terek kapcsolata, harmóniája. Parkok, udvarok, kertek 
– Településmakettek, épületmakettek, külső terek tervezése, készítése 
– A megismert anyagok felhasználása az alkotómunkában 
– Alkalmak és szokások 
– Az ünnepek megnyilvánulása a környezet– és tárgykultúrában 
– Alkalmak, szereplők, helyszínek, díszletek, kellékek 
– Tárgykészítés, környezetalakítás az ünnepekhez kapcsolódóan, a megismert anyagok 

felhasználásával 
 
A mese 

– A mese világa 
– Mesehősök – jó és szép, rossz és csúf, fantázialények; jellegzetes helyszínek 
– Típusok, karakterek megjelenítésének lehetőségei 
– Babák, bábok és díszletek készítése 
– A megismert anyagok felhasználása az alkotómunkában 

Értékelés és kiállítás–rendezés 
 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– a környezetkultúra fő területeit, a tárgyalkotás szerepét, 
– a megismert alapanyagok felhasználási lehetőségeit, 
– az anyag– és formaalakításuk egyszerű módjait, 
– a környezet– és kézműves kultúra műhely berendezését, munkarendjét, 
– a környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat legfontosabb munkavédelmi 

tudnivalóit, 
– a lakhelyhez, a meséhez és az ünnepekhez kapcsolódó környezet és tárgykultúra 

alapvető sajátosságait. 
– Legyen képes: 
– a megszerzett ismeretek alkalmazására, 
– az anyagok élményszerű megtapasztalására, 
– a megismert eszközök megfelelő használatára, 
– a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására. 
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5. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– A környezetkultúra és a kézműves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása.  
– A környezetkultúra, az ember alkotta tárgyi világ újabb területeinek bemutatása.  
– A tárgyak funkcionalitásának, a környezetalakítás, a környezettervezés 

jelentőségének felismertetése. Irányított megfigyelésekkel élményszerű 
tapasztalatszerzés biztosítása.  

– A fa, a fonható szálasanyagok, az agyag és a fémek szerepének megismertetése a 
tárgyalkotásban egyszerű technikák elsajátíttatásával.  

– Azoknak az ismereteknek a megalapozása, melyek biztosítják a meghatározott célú 
alkotómunka elvégzését  

– Az esztétikai érzékenység, a manuális és konstruáló képességek fejlesztése. 
 
Tananyag 

– Környezet– és kézműves kultúra ismeretek 
– Környezetkultúra, tárgykultúra, az ember által létrehozott mesterséges környezet 

összetevői 
– Az ember és a tárgyak viszonya. A tárgyak információhordozó szerepe 
– A tárgyak esztétikai értéke, minősége 
– Textúrák és faktúrák, színek és hangulatok a tárgyakon 
– Használati és díszfunkció 
– Kézműves mesterségek: az agyag–, a famunkák, a fonható szálasanyagok, 

vesszőmunkák és a fémművesség alapjai 
– Egyszerű tárgy– és díszítményalkotási lehetőségek 
– A tárgyalkotás anyagai, eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi előírások 
– A tárgyalkotás alapvető fázisai 
– Az ember és környezete. A környezetalakítás jelentősége. Középületek, a családi 

környezet és a háztartás 
– Lakáskultúra, lakberendezés 
– Az adott témakörök emlékei a törzsi kultúrákban, a népművészetben, az 

iparművészetben és a művészettörténetben 
– Az adott témakörök megjelenése a modern kor törekvéseiben és a közvetlen 

környezetben 
– A tapasztalatok felhasználása az alkotómunkában 

 
Feladatcsoportok 
Tárgyalkotási ismeretek 

– A tárgyak formája és funkciója 
– A tervezés lépései, fontosabb szempontjai (szerkezeti megoldások) 
– Az anyag– és technika választás szempontjai 
– Tárgyalkotási műveletek: előkészítő műveletek, a tárgyformálás, díszítés, 

összeállítás, kikészítő és utómunkálatok 
 
A kézművesség anyagai, technikái 
Agyagművesség 

– Az agyag felhasználási területei, jellegzetes tárgytípusai 
– Az agyag tulajdonságai, formálhatósága, alakíthatósága 
– A megmunkálás, tárgyalkotás alapvető lépései 
– Az agyagmunka eszközigénye, eszközhasználati és munkavédelmi előírások 
– Egyszerű tárgyalkotási és díszítési technikák (tapasztás, formába rakás, felrakás, 

nyomhagyási technikák, rátét) 
– Tárgyalkotás a tanult technikák alkalmazásával 
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Faművesség, fonható szálasanyagok, vesszőmunkák 

– A fa, a vessző és a fonható szálasanyagok felhasználási területei, jellegzetes 
tárgytípusai 

– A fa, a vessző és a fonható szálasanyagok tulajdonságai, formálhatóságuk, 
alakíthatóságuk 

– A megmunkálás eszközigénye, eszközhasználati és munkavédelmi előírások 
– Választott anyag egyszerű tárgyalkotási, összeállítási és díszítési technikái (sodrás, 

fonás, toldás, darabolás, vájás, csiszolás, kötözött, ragasztott – összeállítások, festés, 
pácolás, karcolás, ékrovás) 

– Tárgyalkotás választott anyag és technika alkalmazásával 
 
Fémművesség 

– A fémek felhasználási területei, jellegzetes tárgytípusai 
– A fémművesek jellegzetes tárgyalkotási és díszítési technikái 
– A fémek alapvető tulajdonságai, formálhatóságuk, alakíthatóságuk 
– A fémműves munka eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi előírások 
– Egyszerű tárgyalkotási és díszítési technikák (darabolás, hajlítás, domborítás, 

trébelés, poncolás) 
– Tárgyalkotás a tanult technikák alkalmazásával 

 
Lakhely, lakáskultúra, berendezés 

– Az épület szerepe, jellege és berendezése közti összefüggések 
– Középületek, lakóházak. Külső megjelenés, belső terek, berendezés 
– A lakáskultúra elemei, összetevői 
– A tárgyak információhordozó szerepe 
– A lakberendezés szempontjai 
– Bútortípusok, a bútortörténet érdekességei 
– A berendezési tárgyak, bútorok mint jelképek 
– Környezettervezés, makettkészítés, tárgyalkotás a megismert anyagok és technikák 

alkalmazásával 
Értékelés és kiállítás–rendezés 

 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– a tárgyalkotás szerepét, a tárgyak funkcióját, 
– az agyag, a fa, a vessző, a fonható szálasanyagok és a fém felhasználási lehetőségeit, 
– az anyag– és formaalakításuk egyszerű módjait, 
– a tárgyalkotás fontosabb szempontjait, 
– a tanult tárgyalkotási folyamatok legfontosabb munkavédelmi tudnivalóit, 
– a lakáskultúra, a lakberendezés alapjait, 

Legyen képes: 
– a megszerzett ismeretek alkalmazására, 
– az anyagok élményszerű megtapasztalására, 
– a megismert eszközök megfelelő használatára, 
– az önálló tárgyalkotásra, 
– tárgyelemzésre adott szempontok alapján, 
– a tárgyakban rejlő esztétikum felfedezésére és megfogalmazására, 
– a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására. 
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6. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– A környezetkultúra és a kézműves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása.  
– A környezetkultúra, az ember alkotta tárgyi világ újabb területeinek bemutatása.  
– A tárgyak funkcionalitásának, a környezetalakítás, a környezettervezés, valamint az 

újrahasznosítás jelentőségének felismertetése. Irányított megfigyelésekkel 
élményszerű tapasztalatszerzés biztosítása.  

– A textil, a nemez, a bőr szerepének megismertetése a tárgyalkotásban egyszerű 
technikák elsajátíttatásával.  

– Azoknak az ismereteknek a megalapozása, melyek biztosítják a meghatározott célú 
alkotómunka elvégzését  

– Az esztétikai érzékenység, a manuális és konstruáló képességek, a munkakultúra 
fejlesztése, a kitartó munkavégzés alapjainak kialakítása. 

 
Tananyag 

– Környezet– és kézműves kultúra ismeretek 
– Környezetkultúra, tárgykultúra, az ember által létrehozott mesterséges környezet 

összetevői 
– Az ember és a tárgyak viszonya. A tárgyak információhordozó szerepe 
– A tárgyelemzés szempontjai. A tárgyak esztétikai értéke, minősége 
– Textúrák és faktúrák, színek és hangulatok a tárgyakon 
– Használati és díszfunkció, reprezentáció 
– Újrahasznosítás 
– Kézműves mesterségek: a textil, nemez és bőrmunkák alapjai 
– Egyszerű tárgy– és díszítményalkotási lehetőségek 
– A tárgyalkotás anyagai, eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi előírások 
– A tárgyalkotás alapvető fázisai 
– Az ember és környezete. Életmód és tárgykultúra, lakhely és munkakörnyezet 
– Az ünnepek megnyilvánulása a környezetben, a lakáskultúrában 
– Az adott témakörök emlékei a törzsi kultúrákban, a népművészetben, az 

iparművészetben és a művészettörténetben 
– Az adott témakörök megjelenése a modern kor törekvéseiben és a közvetlen 

környezetben 
– A tapasztalatok felhasználása az alkotómunkában 

 
Feladatcsoportok 
Tárgyalkotási ismeretek 

– A forma funkció és a díszítés összefüggései 
– A tervezés lépései, szempontjai 
– Az anyag– és technika választás szempontjai, az anyaghasználat és a technika 

összefüggései 
– Az anyagok kombinálásának lehetőségei 
– Tárgyalkotási műveletek az adott tárgy és az alkalmazott anyagok függvényében: 

előkészítő műveletek, tárgyformálás, díszítés, összeállítás, kikészítő és 
utómunkálatok 

 
A kézművesség anyagai, technikái 
Textilmunkák 

– A textil felhasználási területei 
– A textil munkák alapanyagai, tulajdonságaik, alakíthatóságuk 
– A megmunkálás, tárgyalkotás alapvető lépései 
– A textilmunkák eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi előírások 
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– Egyszerű tárgyalkotási és díszítési technikák: fonástechnikák, a szövés alapjai, 
egyszerű öltéstípusok, hímzéstechnikák 

– A szabás alapvető ismeretei, egyszerű összeállítási módok 
– Tárgyalkotás a tanult technikák alkalmazásával 

 
Nemez 

– A nemez felhasználási területei 
– A gyapjú tulajdonságai, alakíthatósága 
– A megmunkálás, tárgyalkotás alapvető lépései 
– A nemezkészítés anyagai, eszközei 
– Egyszerű tárgyalkotási és díszítési technikák 
– Tárgyalkotás a tanult technikák alkalmazásával 

 
A bőr 

– A bőr felhasználási területei 
– A bőr tulajdonságai, alakíthatósága 
– A megmunkálás, tárgyalkotás alapvető lépései 
– A bőrmunkák eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi előírások 
– Egyszerű tárgyalkotási és díszítési technikák: fonástechnikák bőrszállal, díszítés 

nyomhagyással (poncolással, csontozással), lyukasztással 
– Egyszerű lyukasztott, fűzött összeállítások 
– Tárgyalkotás a tanult technikák alkalmazásával 

 
Az újrahasznosítás 

– Fogyasztói társadalom, felhasználói és fogyasztói magatartás 
– Az újrahasznosítás fogalma, jelentősége a tárgykultúra területén 
– Az anyagok újrahasznosítási lehetőségei A tárgyak újrahasznosítása, funkcióváltás 
– Újrahasznosítási feladatok a megismert tárgytípusokhoz és anyagféleségekhez 

kapcsolódóan 
Életmód 

– A környezet, az életmód és a tárgykultúra kapcsolata 
– Jellegzetes munkatevékenységek 
– A munkakörnyezet jellemzői. Környezettervezés munkatevékenységekkel 

kapcsolatban 
– Munkaeszközök készítése 
– Munkafolyamatok megjelenítése ismert anyagok és technikák alkalmazásával 

 
A lakáskultúra– ünnepi alkalmak 

– Az ünnepek megnyilvánulása a környezetben, a tárgykultúrában 
– A terítés kultúrája, a teríték elemei és a hozzájuk kapcsolódó szimbolikus 

értelmezések 
– Használati és díszfunkcióval rendelkező tárgyak, díszítési lehetőségek 
– Ünnepi környezet alakítása, tervezése 
– Ismert és új anyagok, technikák felhasználása az ünnepi alkalmak, a terítés kultúrája 

témaköréhez kapcsolódó tárgyalkotásban 
 
Vizsgamunka készítése 

– Egyéni kifejezési szándék szerinti tárgyalkotás választott anyaggal és technikával. 
Dokumentálás 

– Értékelés és kiállítás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
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– a tárgyalkotás szerepét, a tárgyak funkcióját, 
– a textil, a nemez, a bőr felhasználási területeit, 
– az anyag– és formaalakításuk egyszerű módjait, díszítési lehetőségeit, 
– a tárgyalkotás fontosabb szempontjait, 
– az újrahasznosítás szerepét, lehetőségeit, 
– az önálló tapasztalatszerzés eszközrendszerét, 
– a lakáskultúra alapjait, az ünnepek megnyilvánulási lehetőségeit a környezet– és 

tárgykultúrában, 
– a tanult tárgyalkotási folyamatok legfontosabb munkavédelmi tudnivalóit. 

Legyen képes: 
– pozitívan viszonyulni a természetes és mesterséges környezethez, 
– a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására, 
– az anyagok élményszerű megtapasztalására, 
– a megismert eszközök megfelelő használatára, 
– az önálló tárgyalkotásra, 
– egyszerű tárgyak készítésének technológiai folyamatait meghatározni, 
– tárgyelemzésre adott szempontok alapján, 
– a tárgyakban rejlő esztétikum és a tárgyakkal kifejezhető jelentéstartalmak 

felfedezésére és megfogalmazására, 
– a hagyományos kézműves tárgyak szerepének felismerésére, átértelmezésére a mai 

igények alapján, 
– a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására. 

 
 
 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 
 
A tanuló ismerje: 

– az ember által létrehozott mesterséges környezet összetevőit, a környezetkultúra fő 
területeit, 

– a tárgyalkotás szerepét, a tárgyak funkcióját, anyagfajtáit és díszítési lehetőségeit, 
– az alapanyagok felhasználási lehetőségeit, 
– az anyag és formaalakítás módjait, 
– a tárgyalkotás, az újrahasznosítás lehetőségeit, fontosabb szempontjait, 
– az önálló tapasztalatszerzés eszközrendszerét, 
– a környezetkultúra és kézművesség legfontosabb munkavédelmi tudnivalóit. 

 
 
A tanuló legyen képes: 

– pozitívan viszonyulni a természetes és mesterséges környezethez, 
– a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására, 
– az anyagok élményszerű megtapasztalására, 
– a megismert eszközök megfelelő használatára, 
– az önálló tárgyalkotásra, funkcionális, vagy gondolati tartalmat kifejező termék 

létrehozására, 
– egyszerű tárgyak készítésének technológiai folyamatait meghatározni, 
– tárgyelemzésre adott szempontok alapján, 
– a tárgyakban rejlő esztétikum és a tárgyakkal kifejezhető jelentéstartalmak 

felfedezésére és megfogalmazására, 
– a hagyományos kézműves tárgyak szerepének felismerésére, átértelmezésére a mai 

igények alapján, 
– a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására 
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Továbbképző évfolyamok 

 
 
7. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– A környezetkultúra, az ember alkotta tárgyi világ újabb területeinek bemutatása.  
– A hazai és az egyetemes tárgykultúra megismertetése jeles példákon keresztül.  
– A tárgyi és szellemi kultúra összekapcsolódásának felfedeztetése.  
– Az anyagok további felhasználási lehetőségeinek, tárgyalkotási technikáinak 

megismertetése a kultúra és a szórakozás témakörében.  
– Azoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek a megalapozása, melyek biztosítják 

a meghatározott célú feladat, alkotómunka elvégzését.  
– Az értékteremtés igényének kialakítása, az esztétikai érzékenység, a manuális és 

konstruáló képességek, a munkakultúra fejlesztése, a kitartó munkavégzés alapjainak 
elsajátíttatása, az önkifejezés lehetőségének felfedeztetése. 

 
Tananyag 

– Környezet– és kézműves kultúra ismeretek 
– A tárgykultúra összetevői, egyes kézműves területek jellegzetes tárgytípusai 
– A tárgyalkotás és –elemzés szempontjai, esztétikai értékek, minőségek 
– Az ember és a tárgyak viszonya. A tárgyakkal közvetített jelentéstartalom 
– Egyedi tárgyak, tömegtermékek 
– A sokszorosítás 
– Alkotói, felhasználói és fogyasztói magatartásformák 
– A tárgyak használati és díszfunkciója 
– A tárgyak dokumentációs funkciói 
– Közvetített és valódi érték, anyagi és eszmei érték 
– A tárgyalkotás újabb technikái, anyagai, eszközei, eszközhasználati és 

munkavédelmi előírások 
– Kultúra és szórakozás. Könyvnyomtatás, színház, sport, játék, zene, tánc 
– Az adott témakörök emlékei a magyar és az egyetemes tárgykultúrában, a 

művészettörténetben 
– Az adott témakörök megjelenése a modern kor törekvéseiben és a közvetlen 

környezetben 
– A gyűjtőmunka módszerei 
– Az önművelés és az önkifejezés lehetőségei 
– A tapasztalatok felhasználása az alkotómunkában 

 
Feladatcsoportok 

Tárgyalkotási ismeretek 
– A kézműves tárgyalkotás sajátosságai, technikák újabb lehetőségei 
– Tárgy– és díszítményalkotási lehetőségek, technikák, esztétikai követelmények 
– A tervezés lépései, szempontjai: formai és szerkezeti szabályok, arányrendszerek 
– A színek, formák, a fény és az árnyék kifejező ereje 
– A forma, a funkció és a díszítés összhangja 
– Az anyagok tulajdonságai – alakíthatóságuk, formálhatóságuk, felhasználhatóságuk. 

Az anyagok kombinálásának lehetőségei 
– Az anyag– és technikaválasztás szempontjai, az anyaghasználat és a technika 

összefüggései 
– A technikák eszközszükséglete, eszközhasználati, munkavédelmi és balesetvédelmi 

előírások 
– Tárgyalkotási folyamatok az adott tárgy és az alkalmazott anyagok függvényében 
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Kultúra és szórakozás 
– A szabadidős, kulturális tevékenységek jellegzetes környezet– és tárgykultúrája 
– Tárgyalkotás, környezettervezés a kultúra és a szórakozás témakörében 

 
 
Az írás története. A könyvnyomtatás 

– Érdekességek az írás, könyvnyomtatás történetéből 
– Írás és betűtípusok. Könyvtervezés, illusztráció 
– A könyvborítók készítési és díszítési módjai 
– Tárgyalkotás az írás, könyvkötés témakörében az ismert és új anyagok, technikák 

alkalmazásával (Papírmerítés, papírdomborítás, díszítés más anyagokkal.  
– A bőrdomborítás technikái – alátétes és zsinóros domborítás) 

 
Sokszorosítás 

– Sokszorosítás a tárgyalkotásban. Jellegzetes anyagok és technikák (öntés, préselés, 
trébelés, gipsz, agyag, fém) 

– Sokszorosítási technikák a díszítményalkotásban (metszetek, dúcok, nyomatok 
mintázófák, pecsételők) 

– Pozitív és negatív formák. Formakészítés 
– Tárgy– és díszítményalkotás sokszorosítási technikák alkalmazásával ismert és új 

anyagokkal 
A színház 

– Színháztörténeti érdekességek 
– Szereplőtípusok, karakterek, maszkok, álarcok, díszlet és jelmez 
– A bábszínház. Bábtípusok: sík– és térbeli bábok, mozgatható végtagú bábok. 

Árnyjátékok. 
– A bábkészítés anyagai, technikái 
– Tárgyalkotás a színház témakörében választott anyagokkal és technikákkal 

 
Szórakozás: sport, játék, zene, tánc 

– Statika és dinamika. A mozgás kifejezésének sík– és térbeli lehetőségei 
– A játék, a sport, a zene és a tánc kifejezésének vizuális lehetőségei 
– Mozgássorozatok, események megjelenítése 
– Mozgást kifejező alkotások anyagai, technikái 
– Tárgyalkotás a sport, játék, zene vagy a tánc témaköréhez kapcsolódóan választott 

anyagokkal, technikákkal. (Játék– és sporteszközök, hangszerek. Relief, plasztika. 
Szerkezetek, mobilok.) 

Értékelés és kiállítás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– a környezetkultúra és tárgykultúra fogalmát, területeit, összetevőit, 
– a tárgyak helyét, szerepét a hagyományos és a mai tárgykultúrában, valamint saját 

életében, 
– a kézműves tárgyalkotás műfaji sajátosságait, kifejezőeszközeit, 
– a tárgykészítés munkafolyamatát a tervezéstől a kivitelezésig, 
– a felhasznált anyagok fajtáit, tulajdonságait, 
– a tanult tárgyalkotási folyamatok eszközeit, azok szakszerű használatát, 
– a tanult tárgyalkotási folyamatok munkavédelmi tudnivalóit, 
– a kultúra és a szórakozás témakörének kifejezési lehetőségeit a kézműves 

alkotómunkában. 
Legyen képes: 

– az elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására, 
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– önálló tárgyalkotásra a tervezéstől a kivitelezésig, 
– az anyagok, eszközök, technikák helyes megválasztására, 
– tárgyelemzésre, esztétikai értékek és kategóriák felismerésére, 
– a társművészetek, a kultúrtörténet, a népművészet összefüggéseinek meglátására, 
– a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására. 

 
 
8. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– A környezetkultúra, az ember alkotta tárgyi világ újabb területeinek megismertetése, 
a tárgyi és szellemi kultúra összekapcsolódásának felfedeztetése.  

– A hazai és az egyetemes tárgykultúra bemutatása jeles példákon keresztül. 
– A díszítőművészet jellemzőinek és tudatos alkalmazásának elsajátíttatása.  
– Az anyagok további felhasználási lehetőségeinek, tárgyalkotási technikáinak 

megismertetése az érzelem és egyéniség témakörében.  
– Azoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek a megalapozása, melyek biztosítják 

a meghatározott célú feladat, alkotómunka elvégzését.  
– Az értékteremtés igényének kialakítása, az esztétikai érzékenység, a manuális és 

konstruáló képességek, a munkakultúra fejlesztése, a kitartó munkavégzés alapjainak 
elsajátíttatása, az önkifejezés lehetőségének felfedeztetése. 

 
Tananyag 

- Környezet– és kézműves kultúra ismeretek 
- A tárgykultúra összetevői, egyes kézműves területek jellegzetes tárgytípusai 
- A tárgyalkotás és –elemzés szempontjai, esztétikai értékek, minőségek 
- Az ember és a tárgy kapcsolata. Tárgyakkal közvetített jelentéstartalom 
- A díszítőművészet jellegzetességei 
- A tárgyak használati és díszfunkciója. Gyakorlati és lelki funkció, társadalmi–

gazdasági jelző szerep 
- Közvetített és valódi érték, anyagi és eszmei érték. Ajándéktárgyak 
- Egyedi tárgyak, tömegtermelés. Alkotói, felhasználói és fogyasztói 

magatartásformák 
- A tárgyalkotás újabb technikái, anyagai, eszközei, eszközhasználati és 

munkavédelmi előírások 
- Érzelem és egyéniség kifejeződése a tárgy– és környezetkultúrában 
- Ízlés és divat. A stílus 
- Öltözet és viselet 
- Az önkifejezés lehetőségei 
- Az önművelés, a gyűjtőmunka módszerei 
- Az adott témakörök emlékei a magyar és az egyetemes tárgykultúrában, a 

művészettörténetben 
- Az adott témakörök megjelenése a modern kor törekvéseiben és a közvetlen 

környezetben 
- A tapasztalatok felhasználása az alkotómunkában 
 
Feladatcsoportok 

Tárgyalkotási ismeretek 
– A kézműves tárgyalkotás sajátosságai, technikák újabb lehetőségei 
– Gyűjtőmunka 
– A tervezés lépései, szempontjai, esztétikai követelmények 
– Formai és szerkezeti szabályok, arányrendszerek, szimmetria, aszimmetria 
– Színtani ismeretek. Színek, érzelmek és hangulatok 
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– Motívumalkotás, stilizálás, átírás. Motívumelemek, fő– és mellékmotívumok. A 
kompozícióépítés elvei, szabályai 

– A funkció–forma–díszítmény összhangja 
– Modellezés 
– Az anyagok tulajdonságai – alakíthatóságuk, formálhatóságuk, felhasználhatóságuk 
– Az anyagminőségek kifejezőereje 
– Az anyag– és technika választás szempontjai, társításuk, kombinálásuk lehetőségei 
– A technikák eszközszükséglete, eszközhasználati, munkavédelmi és balesetvédelmi 

előírások 
– Tárgyalkotási folyamatok az adott tárgy és az alkalmazott anyagok függvényében 

 
Érzelem és egyéniség 

– Az érzelem és egyéniség kifejezésének lehetőségei a környezet– és tárgykultúrában 
– Gyűjtőmunka és megfigyelések 
– Tárgyalkotás, környezettervezés a témakörhöz kapcsolódóan 

 
Díszítőművészet, motívumrendszer 

– A díszítmények szerepe, jelentéstartalma 
– Motívumelemek, motívumtípusok, kompozíciók 
– A színhasználat üzenetértéke 
– Motívumtípusok jellegzetes megjelenési formái, készítési technikái a 

kézművességben 
– Tárgyalkotás a díszítőelemek tudatos alkalmazásával választott anyaggal és 

technikával 
 
Személyes tárgyak – Ajándékozás 

– Az érték fogalma, viszonylatai. A tárgyak gyakorlati és lelki funkciói, érzelmi, 
hangulati hatás 

– Személyes tárgyak. Egyéni ízlés 
– Az ajándékozás kultúrája. Az ajándéktárgy és a csomagolás harmóniája 
– A csomagolás és a díszítés lehetőségei 
– Alkalmazható anyagok és technikák 
– Ajándékkészítés és csomagolás választott anyaggal, technikával 

 
Az öltözet 

– Az öltözet összetevői 
– Az öltözettel közvetített jelentéstartalom 
– Az öltözettervezés alapjai. Mintakészítés, modellezés 
– Az öltözetkészítés technológiai alapjai – szabászati ismeretek, összeállítási és 

díszítési technikák 
– Öltözet, vagy öltözetdarab készítése választott anyagok és technikák 

felhasználásával, kombinálásával, viseleti babákra vagy saját célra 
 
Öltözet–kiegészítők 

– Az ékszerek típusai 
– Az ékszerkészítés anyagai, technikái 
– Ékszer, ékszerkollekció készítése, választott anyagok és technikák alkalmazásával 

 
Textilmunkák 

– Textilfestés újabb lehetőségei (textilnyomás, batikolás) 
– Hímzés– és szövéstechnikák újabb lehetőségei (szálszorítás, subrika, zsinórozás, 

madzagszövés, egyszerű szedett és göbös mintázás) 
– Nemezelés. A nemez szabad felhasználása 
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– Összeállítási technikák. A gépi varrás alapjai 
– Választott technikák alkalmazása a tárgyalkotásban 

 
Bőrműves technikák 

– A bőrvarrás alapjai, technikái. A szíjgyártóvarrás és a szűcshímzés 
– Rátéttípusok. A rátétkészítés módjai 
– Egyszerű szironytechnikák 
– A bőrműves technikák anyag– és eszközszükséglete 
– Választott technikák alkalmazása a tárgyalkotásban 

Értékelés és kiállítás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– a környezetkultúra és tárgykultúra tanult területeit, a díszítőművészet jellemzőit, 
– a tárgyak helyét, szerepét a hagyományos és a mai tárgykultúrában, valamint saját 

életében, 
– a kézműves tárgyalkotó tevékenység tanult területeit, azok műfaji sajátosságait, 

kifejezőeszközeit, esztétikai törvényszerűségeit, 
– a tárgyakkal, díszítményekkel kifejezhető jelentéstartalmakat, 
– a tárgykészítés munkafolyamatát a tervezéstől a kivitelezésig, 
– a tervezés szempontjait, a funkció–forma–díszítés összhangját, 
– a hagyományos kézműves tárgyalkotás beépítésének lehetőségeit a mai 

tárgykultúrába, 
– a kézműves tevékenységben alkalmazott anyagok fajtáit, tulajdonságait, 
– a tanult tárgyalkotási folyamatok eszközeit, azok szakszerű használatát, 
– a tanult tárgyalkotási folyamatok munkavédelmi tudnivalóit, 
– az érzelem és egyéniség témakörének kifejezési lehetőségeit a kézműves 

alkotómunkában. 
Legyen képes: 

– az elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek, esztétikai törvényszerűségek 
alkalmazására, 

– önálló, igényes tárgyalkotásra a tervezéstől a kivitelezésig, 
– az anyagok, eszközök, díszítő– és összeállító technikák helyes megválasztására, 
– tárgyelemzésre, esztétikai értékek és kategóriák felismerésére, megfogalmazására, 
– a társművészetek, a kultúrtörténet, a népművészet összefüggéseinek meglátására, 
– tárgyak, díszítmények, technikák átírására, 
– a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására. 

 
 
 
9. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok: 

– A környezetkultúra, az ember alkotta tárgyi világ újabb területeinek megismertetése.  
– A törzsi kultúrák, a magyar népművészet és az iparművészet korszakainak, 

tárgyalkotási területeinek bemutatása jeles példákon keresztül.  
– A megismert témakörök beépítési lehetőségeinek felfedeztetése a mai környezet– és 

tárgykultúrába  
– Az anyagok további felhasználási lehetőségeinek, tárgyalkotási technikáinak 

megismertetése.  
– A gyűjtőmunka alapjainak, az átírás módszerének és alkalmazási lehetőségeinek 

elsajátíttatása.  
– Azoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek a megalapozása, melyek biztosítják 
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a meghatározott célú feladat, alkotómunka elvégzését.  
– Az értékteremtés igényének kialakítása, az esztétikai érzékenység, a manuális és 

konstruáló képességek, a munkakultúra fejlesztése, a kitartó munkavégzés alapjainak 
elsajátíttatása, az önkifejezés lehetőségének felfedeztetése. 

Tananyag 
– Környezet– és kézműves kultúra ismeretek 
– A tárgykultúra összetevői, egyes kézműves területek jellegzetes tárgytípusai és 

díszítőművészete 
– A magyar és az egyetemes tárgykultúra kiemelkedő kézműves emlékei: törzsi 

kultúrák, népművészet, népi iparművészet, iparművészet 
– A gyűjtőmunka módszerei. Az önművelés és az önkifejezés lehetőségei 
– A tárgyalkotás és –elemzés szempontjai, esztétikai értékek, minőségek 
– Az ember és a tárgyak viszonya. Információhordozó szerep, jelentéstartalom 
– Alkalmazott, átalakított és alkotott tárgyak 
– Az ember közvetlen szükségleteinek kielégítését szolgáló tárgyak 
– A műalkotás mint speciális tárgy 
– A tárgyalkotás újabb technikái, anyagai, eszközei, eszközhasználati és 

munkavédelmi előírások 
– A tárgyrekonstrukció szerepe, szempontjai, folyamata 
– Az átírás lehetőségei 
– Kulturális örökség. Műemlékvédelem, Világörökség 
– A természeti környezet és az épített környezet értékei 
– A tapasztalatok felhasználása az alkotómunkában 

 
Feladatcsoportok 

Tárgyalkotási ismeretek 
– A kézműves tárgyalkotás sajátosságai, technikák újabb lehetőségei 
– Gyűjtőmunka, rekonstrukció, átírás 
– A tervezés lépései, szempontjai, esztétikai követelmények 
– A funkció–forma–díszítmény kifejezőereje, harmóniája 
– Makettkészítés, modellezés 
– Az anyagok tulajdonságai – alakíthatóságuk, formálhatóságuk, felhasználhatóságuk 
– Az anyagminőségek kifejezőereje 
– Az anyag– és technika választás összefüggései, társításuk, kombinálásuk lehetőségei 
– A technikák eszközszükséglete, eszközhasználati, munkavédelmi és balesetvédelmi 

előírások 
– Tárgyalkotási folyamatok az adott tárgy és az alkalmazott anyagok függvényében 

 
Múlt, jelen és jövő 

– Idő, időszámítás, időmérők 
– Egyes időszakok jellegzetességeinek, az idő múlásának, a változások kifejeződése a 

környezet– és tárgykultúrában 
– Gyűjtőmunka és megfigyelések. A tapasztalatok felhasználása a témakörhöz 

kapcsolódó tárgyalkotásban, környezettervezésben. 
 
Törzsi kultúrák 

– Természeti népek tárgykultúrája 
– A természeti környezet, az életmód, a világszemlélet és a tárgyalkotás összefüggései 
– Jellegzetes anyagok és technikák 
– Tárgyelemzések, tárgyrekonstrukciók, technikák elsajátítása választott területhez 

kapcsolódóan 
– Tárgytípus, technika, díszítmény – átírási gyakorlatok, tárgyalkotás a mai igényekhez 

igazodva 
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A népművészet 
– A honfoglaló magyarság tárgyi kultúrája 
– A népművészet korszakai: jellegzetes tárgytípusok, alapanyagok, motívum és 

színvilág 
– Tájegységek népművészete. A saját, vagy egy választott tájegység jellegzetes 

tárgykultúrája, díszítőművészete 
– Tárgyelemzések, tárgyrekonstrukciók, technikák elsajátítása a népművészet egy–egy 

korszakához, vagy tájegységéhez kapcsolódóan 
– A népművészet továbbéltetési lehetőségei. A népi iparművészet 
– Régi és mai szerepek. Értékmegőrzés, értékteremtés 
– Hagyományos funkciók, formák, díszítmények és technikák – átírási gyakorlatok, 

tárgyalkotás a mai környezet– és tárgykultúra választott területeire 
 
Az iparművészet 

– A művészettörténeti korszakok jellemzői 
– Az iparművészet kiemelkedő emlékei, alkotói, alkotóműhelyei egyes korszakokhoz, 

kézműves területekhez kapcsolódóan 
– Tárgyrekonstrukció, tárgyalkotások egy választott korszakhoz, vagy egy választott 

művészi kézműves területhez kapcsolódóan 
– Tárgytípus, technika, díszítmény – átírási gyakorlatok, tárgyalkotás a mai igényeihez 

igazodva 
Értékelés és kiállítás–rendezés 

 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– a környezetkultúra és tárgykultúra tanult területeit, összetevőit, 
– a környezet és az ember kölcsönhatását, 
– a tárgyak helyét, szerepét a hagyományos és a mai tárgykultúrában, valamint saját 

életében, 
– a megismert kézműves tárgyalkotó tevékenységek műfaji sajátosságait, 

kifejezőeszközeit, esztétikai törvényszerűségeit, 
– a tárgykészítés munkafolyamatát a tervezéstől a kivitelezésig, 
– a tervezés szempontjait, a funkció–forma–díszítés összhangját, 
– a tárgyalkotásban alkalmazott anyagok fajtáit, tulajdonságait, felhasználási 

lehetőségeit, 
– a tanult tárgyalkotási folyamatok eszközeit, azok szakszerű használatát, 
– a tanult tárgyalkotási folyamatok munkavédelmi tudnivalóit, 
– a magyar népi kézművesség legjelentősebb emlékeit, 
– más korok és népek legjellemzőbb kézműves emlékeit, 
– a tárgyakkal, díszítményekkel kifejezhető jelentéstartalmakat, 
– a hagyományos kézműves tárgyalkotó tevékenységek továbbéltetésének, 

beépítésének lehetőségeit a mai környezet– és tárgykultúrába. 
Legyen képes: 

– az elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek, esztétikai törvényszerűségek 
alkalmazására, 

– önálló, igényes tárgyalkotásra a tervezéstől a kivitelezésig, 
– munkájában a funkció–forma–díszítés összhangjának megteremtésére, 
– az anyagok, eszközök, díszítő– és összeállító technikák helyes megválasztására, 

alkalmazására, 
– tárgyelemzésre, esztétikai értékek és kategóriák felismerésére, megfogalmazására, 
– a társművészetek, a kultúrtörténet, a népművészet összefüggéseinek meglátására, a 

tapasztalatok alkotó felhasználására, 
– tárgyak, díszítmények, technikák rekonstruálására, átírására, 
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– alkotómunkájában a hagyományos kézművesség értékeit napjaink tárgykultúrájának 
igényeihez igazítva továbbéltetni, 

– a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására. 
 
10. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

– A környezetkultúra, az ember alkotta tárgyi világ újabb területeinek megismertetése.  
– A népi iparművészet, a modern és a kortárs művészet jeles példáinak, valamint a 

környezet– és tárgy kultúra modern törekvéseinek bemutatása.  
– A megismert témakörök beépítési lehetőségeinek felfedeztetése a mai környezet– és 

tárgykultúrába.  
– Az anyagok további felhasználási lehetőségeinek, tárgyalkotási technikáinak 

megismertetése.  
– A gyűjtőmunka és a dokumentálás alapjainak, módszereinek elsajátíttatása.  
– Azoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek a megalapozása, melyek biztosítják 

a meghatározott célú feladat, alkotómunka elvégzését.  
– Az értékteremtés igényének kialakítása, az esztétikai érzékenység, a manuális és 

konstruáló képességek, a munkakultúra fejlesztése, a kitartó munkavégzés alapjainak 
elsajátíttatása, az önkifejezés, önművelés lehetőségének felfedeztetése. 

 
Tananyag 

– Környezet– és kézműves kultúra ismeretek 
– A magyar és az egyetemes tárgykultúra kiemelkedő alkotásai: modern és kortárs 

művészet 
– A gyűjtőmunka módszerei. Az önművelés és az önkifejezés lehetőségei 
– A modern tárgy– és környezetkultúra jellegzetességei. Kísérletezések, új törekvések 
– Az ember és a tárgyak viszonya. A tárgyak információhordozó szerepe, 

jelentéstartalma napjainkban 
– A tárgyalkotás és –elemzés szempontjai, esztétikai értékek, minőségek 
– Újrahasznosítás lehetőségei napjainkban 
– Alkotói, felhasználói és fogyasztói magatartásformák 
– Értékmegőrzés, értékteremtés 
– Nemzeti sajátosságok a környezet– és tárgykultúrában. A globalizáció hatása a 

környezet– és tárgykultúra alakulására 
– A tárgyalkotás újabb technikái, anyagai, eszközei, eszközhasználati és 

munkavédelmi előírások 
– Dokumentálás, kiállítás–rendezés 
– A tapasztalatok felhasználása az alkotómunkában 

 
Feladatcsoportok 

Tárgyalkotási ismeretek 
– A kézműves tárgyalkotás sajátosságai, a kézműves technikák újabb lehetőségei 
– Gyűjtőmunka, rekonstrukció, átírás 
– A tervezés lépései, szempontjai, esztétikai követelmények 
– A design, az ergonómia, a funkcionalizmus szempontjai 
– Funkció – forma, anyag – szerkezet, arány – kompozíció, színdinamika, stílus 
– Makettkészítés, modellezés 
– Az anyagok tulajdonságai – alakíthatóságuk, formálhatóságuk, felhasználhatóságuk 
– Az anyagminőségek kifejezőereje 
– Az anyag– és technika választás összefüggései, társításuk, kombinálásuk lehetőségei 
– A technikák eszközszükséglete, eszközhasználati, munkavédelmi és balesetvédelmi 

előírások 
– Tárgyalkotási folyamatok az adott tárgy és az alkalmazott anyagok függvényében 
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Múlt, jelen és jövő 
– Modern művészet, kortárs művészet 
– A hagyományos tárgyalkotás sajátosságainak, szimbólumainak megjelenése a 

modern művészetben 
– A környezethez való viszonyulás megjelenése a modern művészet ágaiban 
– A tárgyalkotás és –felhasználás modern művészi értelmezései 
– Az alkalmazott művészetek új útjai 
– Tárgyalkotási kísérletek tetszőleges irányzat jegyében 

 
Ipari formatervezés 

– Az ipari formatervezés sajátosságai 
– Modern funkcionalizmus, ergonómia 
– Formatervezés a környezet– és tárgykultúra ismert és új területein (építkezés, 

lakáskultúra, közlekedés, kommunikáció, műszaki cikkek, csomagolás) 
– Modellezések a formatervezés témaköréhez kapcsolódóan, választott anyagokkal és 

technikákkal 
 
A környezet– és tárgykultúra jelene és jövője 

– Az ember és a technika 
– Termékek és szolgáltatás. Arculattervezés 
– A design szerepe. A fogyasztói kultúra alakulása 
– Újrahasznosítás, transzformáció 
– Környezettudatosság. A környezetalakítás modern törekvései 
– Jövőkép a környezet– és tárgykultúrában 
– Ember – tevékenység – környezet kapcsolata. Környezetalakítási, 

környezettervezési, tárgyalkotási gyakorlatok 
 
Dokumentáció és prezentáció 

– A dokumentálás szerepe 
– Az alkotások dokumentációja, technikai dokumentáció 
– A fényképezés. Fények, világítás, nézőpont. Tárgy– és műtárgyfotó 
– Személyes mappa, portfolió készítése 
– Kiállítás–rendezés – szempontok, anyagválogatás, rendszerezés, kellékek, eszközök 
– Tömegkommunikáció, reklám, plakát 

 
Rendszerezés 

– A környezet– és kézműves kultúra műhelymunka elméleti és gyakorlati anyagának 
rendszerezése 

– A tárgyalkotás területeiről tanultak rendszerezése 
– Az anyagokról tanultak rendszerezése 
– A technikákról tanultak rendszerezése 
– Az esztétikai értékekről tanultak rendszerezése 
– A környezettervezésről, a környezetalakításról, tárgyalkotásról tanultak 

rendszerezése 
 
Vizsgamunka készítése 

– Egyéni kifejezési szándék szerinti tárgyalkotás választott anyaggal és technikával. 
Dokumentálás 

Értékelés és kiállítás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– a környezetkultúra és tárgykultúra tanult területeit, összetevőit, 
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– a környezet és az ember kölcsönhatását, a harmonikus környezetkultúra 
kialakításának szempontjait, 

– a tárgyak helyét, szerepét a mai tárgykultúrában, valamint saját életében, 
– a megismert kézműves tárgyalkotó tevékenységek műfaji sajátosságait, 

kifejezőeszközeit, esztétikai törvényszerűségeit, 
– a tárgykészítés munkafolyamatát a tervezéstől a kivitelezésig, 
– a tervezés szempontjait, a funkció–forma–díszítés összhangját, 
– a kézműves tevékenységben alkalmazott anyagok fajtáit, tulajdonságait, 

felhasználási és társítási lehetőségeit, 
– a tanult tárgyalkotási folyamatok eszközeit, azok szakszerű használatát, 
– a tanult tárgyalkotási folyamatok munkavédelmi tudnivalóit, 
– a modern művészet törekvéseit a környezet– és tárgykultúra területén, 
– kézműves tárgyalkotó tevékenységek beépítési lehetőségeit a mai környezet– és 

tárgykultúrába. 
Legyen képes: 

– az elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek, esztétikai törvényszerűségek 
alkalmazására, a környezet– és tárgykultúra tudatos alakítására, 

– önálló, igényes tárgyalkotásra a tervezéstől a kivitelezésig, 
– munkájában a funkció–forma–díszítés összhangjának megteremtésére, 
– az anyagok, eszközök, díszítő– és összeállító technikák helyes megválasztására, 

alkalmazására, 
– tárgyelemzésre, esztétikai értékek és kategóriák felismerésére, megfogalmazására, 
– a társművészetek, a kultúrtörténet, a népművészet összefüggéseinek meglátására, a 

tapasztalatok alkotó felhasználására, 
– tárgyak, díszítmények, technikák rekonstruálására, átírására, 
– alkotómunkájában a hagyományos kézművesség értékeit napjaink tárgykultúrájának 

igényeihez igazítva továbbéltetni, 
– a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására. 
 
 

 
 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 
A tanuló ismerje: 

– a környezetkultúra és tárgykultúra fogalmát, területeit, összetevőit, 
– a környezet és az ember kölcsönhatását, a harmonikus környezetkultúra 

kialakításának szempontjait, 
– a tárgyak helyét, szerepét a hagyományos és a mai tárgykultúrában, valamint saját 

életében, 
– a kézműves tárgyalkotó tevékenység területeit, azok műfaji sajátosságait, 

kifejezőeszközeit, esztétikai törvényszerűségeit, 
– a kézművességben alkalmazható anyagok fajtáit, tulajdonságait, felhasználási és 

társítási lehetőségeit, 
– a tárgyalkotás eszközeit, azok szakszerű használatát, 
– a tárgykészítés munkafolyamatát a tervezéstől a kivitelezésig, 
– a tervezés szempontjait, a funkció–forma–díszítés összhangját, 
– a magyar népi kézművesség legjelentősebb emlékeit, 
– más korok és népek legjellemzőbb kézműves emlékeit, 
– a tárgyakkal, díszítményekkel kifejezhető jelentéstartalmakat, 
– a hagyományos kézműves tárgyalkotó tevékenységek továbbéltetésének, 

beépítésének lehetőségeit a mai környezet– és tárgykultúrába, 
– a környezet– és kézműves kultúra műhely munkavédelmi teendőit. 
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A tanuló legyen képes: 

– az elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek, esztétikai törvényszerűségek 
alkalmazására, a környezet– és tárgykultúra tudatos alakítására, 

– önálló, igényes tárgyalkotásra a tervezéstől a kivitelezésig, 
– munkájában a funkció–forma–díszítés összhangjának megteremtésére, 
– az anyagok, eszközök, díszítő– és összeállító technikák helyes megválasztására, 

alkalmazására, 
– tárgyelemzésre, esztétikai értékek és kategóriák felismerésére, megfogalmazására, 
– a társművészetek, a kultúrtörténet, a népművészet összefüggéseinek meglátására, a 

tapasztalatok alkotó felhasználására, 
– tárgyak, díszítmények, technikák rekonstruálására, átírására, 
– alkotómunkájában a hagyományos kézművesség értékeit napjaink tárgykultúrájának 

igényeihez igazítva továbbéltetni, 
– a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására. 
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4.1.6. FÉM– ÉS ZOMÁNCMŰVES TANSZAK 
 
FÉM– ÉS ZOMÁNCMŰVES MŰHELYGYAKORLAT 
 
A fém– és zománcműves műhelymunka célja az általános és szakirányú vizuális műveltség 
megalapozása, fejlesztése mindazoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek az átadása 
révén, melyek képessé teszik a tanulót fém– és zománcműves tervek, alkotások 
létrehozására.  
Célja továbbá olyan fejlett formakultúra, rajzi, színtani, plasztikai ismeret, technikai tudás 
átadása és igényesség kialakítása, amely felkészít a művészi igényű alkotómunkára, az 
igényes kép– és tárgyalkotásra. 
A műhelygyakorlat feladata a fém– és zománcművesség műfaji sajátosságainak 
megismertetése, a feladatok megtervezéséhez szükséges ismeretek elsajátíttatása, a 
tárgyalkotáshoz szükséges anyag– és eszközismeret, eszközhasználat biztosítása, a 
munkaszervező készségek, képességek, a tárgyalkotói tudás kialakítása. 
 
 
Alapfokú évfolyamok 
 
4. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

– A fém– és zománcművesség műfaji sajátosságainak, tárgykultúrájának bemutatása.  
– A fém– és zománcműves műhely legfontosabb berendezéseinek, szerszámainak, 

anyagainak, a fémmegmunkálás legegyszerűbb módjainak, a zománcfelhordás, –
bevonás technikáinak megismertetése.  

– A tananyagtartalomban szereplő tárgyalkotási műveletekhez szükséges fém– és 
zománcműves elméleti tudás, anyag– és eszközismeret, szerszámhasználó, 
anyagformáló készségek és képességek kialakítása.  

– A balesetmentes munkavégzés szabályainak elsajátítatása. 
 
Tananyag  

– Fém– és zománcműves ismeretek 
– A kezdetek fémművessége 
– A fém– és zománcműves műhely berendezése, szerszámai, segédeszközei 
– A fém– és zománcművesség anyagai 
– A fémmegmunkálás módjai 
– A fémékszer–készítés műveletei 
– Zománcfelhordási, –bevonási technikák 
– Szárítási, égetési műveletek 
– Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

 
 
Feladatcsoportok 
Ismerkedés a fémművességgel 

– A fémművesség műfajai, tárgykultúrája 
– A kezdetek fémművessége (réz–, bronz– és vaskori tárgyak) 
– A kortárs fémművesség formanyelvi sokszínűsége 

 
A fémműves műhely 

– Térkialakítás, munkaasztal, satupad és tároló helyek 
– A fémműves műhely legalapvetőbb szerszámai (lemezvágók, fogók, kalapácsok, 

reszelők, satuk), anyagai (vas és acél, színes– és könnyűfémek) 
– Alapvető eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 
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– A fémek tulajdonságai, alakíthatósága 
– A réz–, és alumíniumhuzal tulajdonságai 
– A színes– és könnyűfém huzal alakításának lehetőségei (vágás, hajlítás, lapítás, 

kalapálás) 
– Az alakítás eszközei 
– A megismert eszközök, alakítási módok felhasználásával huzal ékszerek (kitűző, 

medál, függő) készítése 
 
Láncok készítése 

– Lánctípusok megismerése 
– A lánckészítés műveletei: láncszemek készítése, az egyszerű alapegységekből láncok 

fűzése, záródások készítése 
 
Ismerkedés a zománcművességgel 

– A zománc eredete 
– Az ipari és iparművészeti zománc 

 
A zománcművészet 

– A zománcművészet műfaji sajátosságai, tárgykultúrája 
– A kortárs zománcművészet sokszínűsége 
– Művészi példák felsorakoztatása a tanév anyagához 

 
A zománcműhely 

– Térkialakítás, munkaasztal és tároló helyek 
– A zománcműhely alapeszközei (zománcégető kemence), a zománcozás és égetés 

segédeszközei (égető villa, hőálló kesztyű, spatula, ecset) 
– A zománcművesség alapanyagai (előalapozott lemez, zománciszap, zománcpor) 
– Alapvető eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

 
Az ipari zománctechnika 

– Ipari zománccal készült alkotások bemutatása 
– Az előalapozott lemez és a zománciszap tulajdonságai 
– Zománcfelhordási, –bevonási technikák megismerése (felkenés ecsettel, felhordás 

spatulával, rácsurgatás, leöntés, összefolyatás, repesztés) 
– Előalapozott, zsírtalanított lemezen zománciszappal a megismert zománcfelhordási–

bevonási technikák kipróbálása 
– A szárítás, égetés műveletei 
– Zománcozási hibák, zománcjavítási módok 

 
Rusztikus felületképzés 

– Az egyenletesen felkent vagy felszitált zománcfelület rusztikussá tétele 
(fonalzománc, üveggolyócskák vagy szemcsés zománc alkalmazásával) 

– A minták elforgatásával azonos elemekből épülő sorozatok készítése 
 
Egyedi zománclapok készítése 

– Forma– és színtervek készítése 
– Zománcbevonási, díszítési műveletek alkalmazása 
– Egyedi kísérletek 
– Szárítás, égetés, utómunkálatok 

 
Értékelés és kiállítás rendezés 

– Az év során készített tárgyak közös értékelése 
– Ismerkedés a kiállítás rendezéssel  
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Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– a kezdetek fémművességét, 
– a fém– és zománcművesség legmeghatározóbb példáit, legalapvetőbb műfaji 

sajátosságait, 
– a fémtárgy és a zománcozott dísztárgy készítésének tárgyi feltételeit, 
– a színes– és könnyűfémek, valamint a zománciszap tulajdonságait, 
– a huzalalakítás, lánckészítés módjait, műveleteit, 
– a zománcbevonás technikáit (felkenés, összefolyatás), 
– a szárítás, égetés műveleteit, 
– a szakszerű műhely– és eszközhasználat követelményeit, 
– a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat. 

Legyen képes: 
– fémalakítási műveletekre (darabolás, hajítás), 
– egyszerű tárgyalkotási feladatok elvégzésére (fém ékszer, zománcozott lap 

készítésére), 
– előalapozott fémlapok zománcozására, 
– a legegyszerűbb zománcbevonási módok alkalmazására, 
– egyedi zománclapok készítésére, 
– az eszközök balesetmentes használatára. 

 
 
5. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– A fém– és zománcművesség műfaji sajátosságainak, tárgykultúrájának bemutatása.  
– A fém– és zománcműves műhely legfontosabb berendezéseinek, szerszámainak, 

anyagainak, a fémmegmunkálás módjainak, a zománcfelhordás–bevonás, a 
zománcdíszítés technikáinak megismertetése.  

– A tárgyalkotási műveletekhez szükséges vizuális művészeti (formai, színtani, 
komponálási, stilizálási, motívumképzési) ismeretek elsajátíttatása.  

– A munkavégzéshez szükséges, anyag– és eszközismeret, tervező, szerszámhasználó, 
anyagformáló készségek és képességek kialakítása.  

– A környezettudatos és balesetmentes munkavégzés szabályainak betartatása. 
 
Tananyag 

– Fém– és zománcműves ismeretek 
– A fém– és zománcművesség tárgykultúrája 
– Az ókori Egyiptom fémművessége 
– Kelta zománcművészet 
– Forma– és színismeret 
– Lényegkiemelés, figyelemvezetés 
– Stilizálás, motívumképzés 
– A fém– és zománcművesség műfaji követelményei 
– A fémművesség szerszámai 
– A fémművesség anyagai 
– A fémmegmunkálás módjai 
– A lemezékszer és a fémintarzia–készítés műveletei 
– A (kő)befoglalás technikái 
– A fémlapok zománcozásra történő előkészítése 
– A különböző zománcfajták tulajdonságai 
– Zománcfelhordási, –bevonási, díszítési technikák 
– Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 
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Feladatcsoportok 
A fémművesség 

– Az ókori Egyiptom fémművessége 
– Művészi példák felsorakoztatása a tanév tananyagához 

 
A fémek világa 

– A vas és acél, a színes– és nemesfémek, valamint a könnyűfémek tulajdonságai 
(szilárdság, hajlíthatóság) 

– A fémek alakíthatósága (vágás, hajlítás, lapítás, kalapálás, zömítés), az alakítás 
szerszámai, eszközei (satupad, lemezvágó olló, fogó, kalapács, fűrész, fúró, reszelő, 
csiszolóvászon) 

 
Lemezékszer, lemez öltözék–kiegészítő tervezése, készítése 

– Azonos elemekből álló ékszerek bemutatása 
– Azonos elemekből felépített ékszer tervezése 
– Az ékszerkészítés műveletei: az elemek kivágása, a lemezfelület mintázása, az 

összekötő elemek elkészítése, a tárgy összeállítása 
 
Fémintarzia készítés 

– Példák bemutatása a különböző anyagú fémek eltérő szín– és felületi hatására, 
fémintarziával díszített tárgyakra 

– Intarzia tervezése 
– Az intarzia készítés műveletei: az elemek (formák) kiszabása, a részek összeépítése 

 
Befoglalás 

– Befoglalási módok megismerése 
– Kövek befoglalása a választott foglalási móddal 

 
A tanultak alkotó alkalmazása 

– A tanult fémműves ismeretek, tárgykészítési technikák, eljárások önálló 
alkalmazásával tárgyalkotó szándék szerinti egyedi lemeztárgy készítése 

 
A zománcművészet 

– A kelta zománcművészet 
– Zománcművészeti példák felsorakoztatásával az ipari zománc alkalmazási 

lehetőségeinek megismerése 
 
A zománciszap 

– A zománciszap tulajdonságai 
– Színminták készítése előalapozott vaslemezre és rézlapra. Összehasonlító elemzések 
– A különböző fajtájú és színű zománciszapok hőigénye 

 
A szín és fény szerepe a zománcalkotásokban 

– Színtani ismeretek: a színek érzelmi és hőhatása, optikai és térhatása 
– A színek figyelemfelhívó és szimbolikus szerepe 
– A különböző zománcok fényáteresztő tulajdonságai (fényes és matt; áttetsző és fedő) 
– A tanultak tudatos alkalmazása a zománcozási feladatokban 

 
A forma szerepe a képalkotásban 

– A különböző formák síkokká, foltokká, motívumokká alakítása 
– A motívumok dinamikus rendezésével dekoratív zománckompozíciók kialakítása 

Stilizálási gyakorlatok 
– Kifejezési szándék szerinti átírási, komponálási gyakorlatok 
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Sablontechnika alkalmazása a zománcozás során 

– A sablontechnika megismerése. Sablon készítése 
– A pozitív–negatív formákból képzett sablonokkal más–más viszonyhelyzetek, 

forma–kapcsolatok kialakítása 
– Forma– és színtervek alapján a lealapozott lemez sablontechnikával, zománcpor 

felszitálásával történő zománcozása 
 
Zománcozott ékszer, vagy öltözék kiegészítő készítése 

– A vörösréz alakíthatósága 
– A transzparens zománc tulajdonságai 
– A fém lapok zománcozásra történő előkészítése (zsírtalanítás és a tapadóképesség 

fokozása), zománcozása, kiégetése, összeszerelése 
 
Zománcozott lapok befoglalása 

– Vörösréz alapú medálok zománcozása, a kiégetett medálok befoglalása 
 
A tanultak alkotó alkalmazása 

– A gyárilag lealapozott acéllemez vagy rézlemez egyéni kifejezési szándék szerinti 
zománcozása a megismert zománcok (zománciszap, zománcpor), zománcozási 
eljárások figyelembevételével. 

 
Értékelés és kiállítás rendezés 

– Az év során készített tárgyak közös értékelése 
– Ismerkedés a kiállítás rendezéssel 

  
Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– a szín és forma, a stilizálás, átírás, komponálás tárgyalkotó szerepét, 
– a fém– és zománcművesség példáit, műfajait, 
– az ókori Egyiptom és a kelták fém– és zománcművességét, 
– a vas és acél, a könnyű– és színesfémek tulajdonságait, 
– a zománciszapok és zománcporok tulajdonságait, 
– a tervezés fázisait, munkafolyamatait, 
– a fém– és zománcműves tárgy készítésének technikai feltételeit, 
– a lemezalakítás, díszítés módjait, 
– az egyszerű fémékszer–készítés műveleteit, 
– a zománcműves munkafolyamatokat (a zománcbevonás, –festés technikáit, a 

szárítás, égetés műveleteit), 
– a szakszerű műhely– és eszközhasználat követelményeit. 

Legyen képes: 
– fémalakítási műveletekre (vágás, darabolás, fúrás, fűrészelés, reszelés, csiszolás, 

hajítás, lapítás, kalapálás), 
– fémműves tárgyalkotási feladatok elvégzésére (lemez ékszer, lemez intarzia 

készítésére), 
– a fémek zománccal történő bevonására, a legegyszerűbb zománcdíszítési módok 

alkalmazására, 
– a zománccal bevont tárgy kiégetésére, 
– zománcozott ékszerek, öltözék kiegészítők készítésére, 
– kövek, zománcozott medálok befoglalására, 
– a munkavédelmi szabályok betartására, balesetmentes munkavégzésre. 
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6. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– A fém– és zománcművesség műfaji sajátosságainak, tárgykultúrájának bemutatása.  
– Felkészítés a fém– és zománcműves műhely berendezéseinek, szerszámainak, 

anyagainak átgondolt használatára.  
– A fémmegmunkálás, felületdíszítés (trasszírozás, domborítás, cizellálás) módjainak, 

a zománcművesség technikáinak (limougesi festett zománc, grisaille technika, 
zománc sgrafitto) megismertetése.  

– A tananyagtartalomban szereplő tárgyalkotási műveletekhez szükséges vizuális 
ismeretek (figyelemvezetés, kiemelés, ritmus, felületrendezés, egyensúlyteremtés) 
biztosítása.  

– A tárgyalkotáshoz szükséges anyag– és eszközismeret, tervező, munkaszervező, 
szerszámhasználó, anyagformáló készségek és képességek kialakítása.  

– A tanuló felkészítése elképzelései, gondolatai tárgyiasult formában való kifejezésére.  
– A balesetmentes munkavégzés szabályainak elsajátítatása. 

 
Tananyag 

– Fém– és zománcműves ismeretek 
– A fém– és zománcművesség tárgykultúrája 
– A népvándorlás kori törzsek, a szkíták és a honfoglaló magyarok fém– és 

ötvösművészete 
– A fém– és zománcművesség műfaji követelményei 
– A szín térhatása 
– Pozitív– negatív forma, formaredukció, motívum– és jelképzés, ornamentika 
– Az elemek elrendezése 
– A fémművesség anyagai 
– A fémművesség eszközei, szerszámai 
– A fémmegmunkálás módjai 
– A trasszírozás, domborítás és cizellálás műveletei 
– A zománciszapok tulajdonságai, fajtái, a felhordás módja, eszközei 
– A zománc–sgrafitto technikája 
– Festett zománc (grisaille technika) 
– A zománcozott tárgy égetésre történő előkészítése, ráégetés, átégetés 
– Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

 
Feladatcsoportok 
A fémművesség 

– A népvándorlás–korának fémművessége 
– A honfoglaló magyarok ötvösművészete 
– Művészi példák felsorakoztatása a tanév tananyagához 

 
Felületdíszítő technikák 

– Ismerkedés a vörös– és sárgaréz (ezüst) díszíthetőségével 
– A trasszírozás, domborítás, pusszírozás, cizellálás megismerése iparművészeti 

példákon keresztül 
 
Felületdíszítés trasszírozással 

– Trasszírozó szerszámok megismerése 
– Tervezés, előrajzolás, rajzátvitel  
– A lemeztárgy felületére átrajzolt kontúrok trasszírozása 
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Domborítás, cizellálás 
– A domborítás, cizellálás eszközei 
– Műveletei: az alapfelületek mélyítése, leütése poncolóval, a plasztikus minták 

kiemelése 
 
Domborított, cizellált vagy trasszírozott fémlap zománcozása 

– A mintázott lemez zománcozásra történő előkészítése, bevonása transzparens 
zománccal, szárítás, égetés 

 
A zománcművészet 

– Szkíta fém– és ötvösművészet 
– Limougesi festett zománc 
– Művészi példák felsorakoztatása a tanév tananyagához 

 
A színek térhatása 

– Azonos motívumok más–más színviszonyba helyezése 
 
Pozitív–negatív formák viszonya 

– A sablontechnika ismételt alkalmazása 
– Pozitív és negatív formák viszonyával más–más jelentéstartalom kifejezése 

 
Formaasszociációk 

– Asszociációra alkalmas motívumok, jelek képzésével új tartalom kifejezése szabadon 
választott színvilággal, a gondolatközlést legjobban erősítő zománctechnikával 

 
Festett zománc 

– A limouges–i festett zománc megismerése 
– Limouges–i technikai kipróbálása (fehér alapra ráégetett fekete kontúrok, külön–

külön felvitt színek) 
 
Grisaille technika 

– A grisaille technika megismerése 
– Műfaji sajátosságoknak való megfelelés (fekete alapzománcra festés több rétegben 

fehér zománccal) 
 
Zománc–sgrafitto készítése 

– A sgrafitto technika 
– Zománc–sgrafitto tervezése 
– A terv kivitelezése: gyárilag lealapozott lemezek zománcozásra történő előkészítése, 

a forma– és színtervek alapján a sgrafitto legalsó zománcrétegének kialakítása, a 
ráégetést követően a következő zománcréteg felvitele, a bőrkemény állapotú 
zománcrétegből a rajzolat vagy forma visszaszedése, ismételt égetés 

 
Fémműves vizsgamunka készítése 

– A megtanult fémműves ismeretek, tárgykészítési technikák, eljárások önálló 
alkalmazásával tárgyalkotó szándék szerinti egyedi lemeztárgy készítése 

– Egyéni kifejezési szándék szerinti zománcozás a megismert zománcok 
(zománciszap, zománcpor), a tanult zománctechnikai eljárások alkalmazásával 

– Dokumentálás 
 
Értékelés és kiállítás rendezés 

– Az év során készített tárgyak közös értékelése 
– Kiállítás rendezés 
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Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– a színek térhatását, a pozitív és negatív formák viszonyát, a motívum és jelképzés 
szerepét, 

– a fém– és zománcművesség példáit, műfajait, 
– a népvándorlás kori törzsek, a szkíták és a honfoglaló magyarok fém– és 

ötvösművészetét, 
– a trasszírozás, domborítás, cizellálás eszközeit, műveleteit, 
– a sablontechnika és a sgrafitto alkalmazhatóságát, 
– a limougesi festett zománcot és a grisaille technikát, 
– a szakszerű műhely– és eszközhasználat követelményeit. 

Legyen képes: 
– fémműves tárgyalkotási feladatok elvégzésére, 
– a fém felületének trasszírozással, domborítással, cizellálással történő díszítése, 
– a fémlapok zománcozására, 
– a zománccal bevont tárgy kiégetésére, 
– zománcgrafikai és festőzománc technikák alkalmazására, 
– a munkavédelmi szabályok betartására, balesetmentes munkavégzésre. 

 
 
 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 
A tanuló ismerje: 

– a fém és a zománc mint tárgyalkotási alapanyag tulajdonságait, 
– a fém– és zománcművesség példáit, műfaji követelményeit, 
– a tárgykészítéshez kapcsolódó tervezés munkafolyamatait, módszereit, 
– a fém– és a tűzzománcozott dísztárgy készítésének technikai feltételeit, 
– a fémalakítás, felületdíszítés és a kőfoglalás lehetőségeit, 
– a zománcműves munkafolyamatokat: a zománcbevonás, –díszítés és a zománcfestés 

technikáit, a szárítás, égetés műveleteit, 
– a szakszerű anyag– és eszközhasználat követelményeit, 
– a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat. 

 
Legyen képes: 

– fémmegmunkálási, –alakítási műveletekre (vágás, darabolás, fúrás, fűrészelés, 
reszelés, csiszolás, hajítás, lapítás, kalapálás, vésés, domborítás, trasszírozás, 
domborítás, cizellálás), 

– fémműves tárgyalkotási (lánc, lemez intarzia, lemez relief) feladatok elvégzésére, 
– a fémek zománcozására, 
– a fémek formára alakítására, zománcozásra történő előkészítésére, 
– a fémek zománccal történő bevonására, 
– a legegyszerűbb zománcdíszítési módok (repesztés, összefolyatás, átégetés) 

használatára, 
– a legegyszerűbb zománcgrafikai, –festészeti (sablon, sgrafitto, grisaille technika) 

megoldások alkalmazására, 
– a zománccal bevont, festett tárgy kiégetésére, 
– életkorának megfelelő szinten, az anyag, eszköz és technikai módszerek 

megválasztására, 
– gondolatainak tárgyiasult formában való megvalósítására, 
– a helyes munkamenet, a munkavédelmi szabályok következetes betartására. 
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Továbbképző évfolyamok 
 
7. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– Mindazon vizuális művészeti, fém– és zománcművészeti ismeretek átadása, melyek 
az adott évfolyamon az igényes tárgyalkotási gyakorlat megvalósításához 
szükségesek.  

– Mindazoknak a gyakorlati ismereteknek az elsajátítása, melyek képessé teszik a 
tanulót tervek, fém– és zománcműves alkotások létrehozására, a feladatnak 
megfelelő anyag, eszközök és technika megválasztására.  

– Olyan fejlett formakultúra, rajzi, színtani, plasztikai ismeret, technikai tudás és 
igényesség kialakítása, melyek a fém– és zománcműves területen lehetőséget 
biztosítanak a filigrán technikával, rekesz– és sodronyzománc technikával díszített 
tárgyak készítésére. 

 
Tananyag 

– Fém– és zománcműves ismeretek 
– Ékkő és almandin berakású, filigrán díszítésű ötvöstárgyak 
– Rekesz, sodrony és filigrán zománccal díszített ötvöstárgyak 
– Fémmegmunkálási eszközök, módok 
– Az ékszerzománc 
– A rekeszzománc változatai 
– Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

 
Feladatcsoportok 
A fémművesség 

– Gepida ékkő berakás 
– Germán almandin berakás 
– Középkori filigrán és bőrtűs díszítésű tárgyak 
– Egyéb művészi példák felsorakoztatása a tanév tananyagához 

 
Hengerlés és dróthúzás 

– A hengerlés eszközei, műveletei. A dróthúzás eszközei, műveletei 
 
Forrasztási eljárások 

– A lágyforrasztás és anyagai, eszközei. A keményforrasztás és anyagai, eszközei 
 
A filigrán technika 

– Sodratok készítése, formára alakítása 
 
Filigrán technikával ékszergarnitúra tervezése, készítése 

– A technikához illő forma, méret, díszítés, színvilág megválasztása 
– A zsinórfonalszerű, vékony filigránhuzalokkal a terveknek megfelelő 

motívumképzés 
– A kialakított motívumrendszerrel kollekcióképzés 

 
Filigrán és granulák alkalmazása 

– A granulák kialakításának művelete 
– Filigránnal és granulákkal díszített ékszer készítése 
– A kialakított motívumrendszerrel kollekcióképzés 

 
A zománcművészet 
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– Ókori görög bordázott zománcok 
– A legrégebbi kínai rekeszzománcok 
– Bizánci rekeszzománc 
– Ottó–kori rekeszzománc 
– Az orosz filigránzománc 
– A kijevi fejedelemségek rekesz– és sodronyzománc emlékei 
– A magyar sodronyzománc 
– Az erdélyi filigránzománc 
– Kortárs művészi példák felsorakoztatása a tanév anyagához 

 
Az ékszerzománc 

– A vörösrézre alkalmas ékszerzománcok fizikai és kémiai tulajdonságai 
– A zománcok fajtái funkció szerint (alapzománc, fedő, vagy díszítő zománc) 
– A zománcok fajtái állag szerint (zománciszap, zománcpor, zománckristály) 
– A zománcok fényáteresztő képesség szerint (transzparens, fondant, opak, opal 

zománcok) 
 
Próbalapok, színminták készítése 

– Az ékszerzománc tulajdonságainak megtapasztalása 
– Égetési variációk, technikai kísérletek 

 
Huzal– vagy drótzománc tervezése, készítése 

– Egyszerű geometrikus ornamentikával mintaképzés 
– A tárgyalkotás lépései: a huzal formára alakítása, a fémalap zománcozásra történő 

előkészítése, a lap ellenzománcozása, az előlap transzparens zománccal történő 
bevonása, a huzal beégetése az alapba, égetés után a reve eltávolítása, a huzalközök 
feltöltése zománckristállyal, szárítás, égetés, a zománcozási hibák számbavétele, 
szükség esetén újrafeltöltés, ismételt égetés 

 
Rekeszzománc készítése 

– A műfaji sajátosságokhoz alkalmazkodó képnyelvvel zománcalkotás tervezése 
– A tárgyalkotás lépései: rekeszszalagok készítése, formára alakítása, a felület 

berekeszelése, a rekeszek rögzítése, a rekeszközök feltöltése zománccal, szárítás, 
égetés, a zománcozási hibák számbavétele, szükség esetén újrafeltöltés, égetés, a 
felület felcsiszolása, polírozása 

 
Sodrony zománc 

– A sodronyzománc műfaji sajátosságaihoz alkalmazkodó képnyelvvel zománcalkotás 
tervezése 

– A tárgyalkotás lépései: sodronyok készítése, formára alakítása, rögzítése, feltöltése 
zománccal, szárítás, égetés, égetés utáni műveletek 

 

A tanultak alkotó alkalmazása 

– A tanultak egyéni kifejezési szándék szerinti alkalmazása 
– Az összeépítés, keretezés, installálás fontossága, megtervezése 

 
Értékelés, kiállítás rendezés 

– Az év során készített tárgyak értékelése 
– Kiállítás rendezés 

 
Követelmények 
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A tanuló ismerje: 
– az ötvösművészet legjelentősebb tárgyi emlékeit, technikai vonulatait, 
– a tervezéshez, képi–plasztikai megjelenítéshez szükséges eszközrendszert, 
– az átírás, stilizálás, ornamentikaképzés formai követelményeit, 
– a tárgyalkotás műveleteit, 
– a fémek viselkedését a különböző megmunkálási műveletek során, 
– a legalapvetőbb rekeszzománc technikákat, 
– a kész zománcalkotás megjelenítésének lehetőségeit, 
– a legfontosabb munkavédelmi teendőket. 

Legyen képes: 
– a feladatához kapcsolódóan tárgyterveket, műszaki rajzokat készíteni, 
– az alkalmazni kívánt műveletek előkészítésére, 
– a tervszerű, igényes munkavégzésre, 
– rekeszek, sodratok készítésére, 
– filigránhuzalokkal díszített ékszerek készítésére, 
– huzal– vagy drótzománc, rekesz– és sodronyzománccal díszített tárgyak alkotására, 
– a fém– és zománcműves műhely eszközeinek balesetmentes használatára, a 

környezetvédelmi előírások betartására. 
 
 
 
8. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 

– Mindazoknak a vizuális művészeti, fém– és zománcművészeti ismereteknek az 
átadása melyek az adott évfolyamon az igényes tárgyalkotási gyakorlat 
megvalósításához szükségesek.  

– Mindazon gyakorlati ismereteknek az elsajátíttatása, melyek képessé teszik a tanulót 
tervek, fém– és zománcműves alkotások létrehozására, a feladatnak megfelelő anyag, 
eszközök és technika megválasztására.  

– Olyan fejlett formakultúra, rajzi, színtani, plasztikai ismeret, technikai tudás és 
igényesség kialakítása, melyek a fém– és zománcműves területen lehetőséget 
biztosítanak niello technikával díszített fémtárgyak, beágyazott zománccal díszített 
ékszerek, öltözék kiegészítők, képlemezek készítésére. 

 
Tananyag 

– Fém– és zománcműves ismeretek 
– A fém– és zománcművesség műfajai, tárgykultúrája 
– A beágyazott zománc 
– A niello technika 
– A királyi Magyarország ötvös központjai, ötvöstárgyai 
– Fém– és zománcműves ékszerek 
– Képlemezek 
– A tervezés képi, plasztikai eszközrendszere 
– A műszaki rajz 
– A fém– és zománcművesség anyagai, eszközei, szerszámai 
– A fémmegmunkálás módjai 
– Ötvös zománc technikák 
– Alapvető eszközhasználati, munka–, és környezetvédelmi szabályok 

 
Feladatcsoportok 
A fémművesség 

– A magyar fémművesség 
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– Ötvös központok a királyi Magyarországon 
– Művészi példák felsorakoztatása a tanév tananyagához 
– A niello technika megismerése, alkalmazása 
– Nielloval díszített tárgyak bemutatása 
– A mintázatot adó anyag (pép) megismerése 
– A tárgyalkotás műveletei: vésett vájatok feltöltése, a pép beégetése, beégetés után a 

felületet lecsiszolása, polírozása 
 
A zománcművészet 

– Román kori beágyazott zománc 
– Rajna vidékén limougesi beágyazott zománc 
– Középköri magyar zománcművészet 
– Kortárs zománcművészi példák felsorakoztatása a tanév tananyagához 

 
A beágyazott zománc 

– A beágyazott zománc változatainak megismerése 
– Sima beágyazott zománc (a rajz körvonalain belüli rész eltávolítása véséssel, 

maratással, giluzsálással történik) 
– Áttetsző vagy lapos reliefzománc (az alap domború, esetleg cizellált) 
– Kevert zománc (együtt jelenik meg a rekeszzománc és a beágyazott zománc) 

 
Ékszerek tervezése, készítése 

– A különböző korú, stílusú ékszerek megismerése 
– Életkorhoz, személyhez, alkalomhoz, ruhához illő garnitúrák (függők, melltűk, 

medálok, gyűrűk, karkötők, hajdíszek) tervezése 
– Fémalakítási, zománctechnikai eljárások alkalmazása 

 
Ruha kiegészítők tervezése, készítése 

– Divattörténeti ismeretek 
– Az öltözékkel stílus azonos gombok, csatok tervezése, készítése 

 
Ötvös zománccal díszített képlemezek létrehozása 

– A tanult ötvös zománc technikák egyéni alkalmazása 
Értékelés, kiállítás rendezés 

– Az év során készített tárgyak értékelése 
– Kiállítás rendezés 

 
Követelmények 
A tanuló ismerje: 

– a fém– és zománcművészet legjelentősebb technikai vonulatait, tárgytípusait, 
– az ötvösművészet legjelentősebb tárgyi emlékeit, technikai vonulatait, 
– a tervezéshez, képi–plasztikai megjelenítéshez szükséges eszközrendszert, 
– az átírás, stilizálás, ornamentikaképzés formai követelményeit, 
– a tárgyalkotás műveleteit, 
– a fémek viselkedését a különböző megmunkálási műveletek során, 
– az ékszerkészítés lehetőségeit, 
– a legalapvetőbb beágyazott zománctechnikákat, 
– a kész zománcalkotás megjelenítésének lehetőségeit, 
– a legfontosabb munkavédelmi teendőket. 

Legyen képes: 
– a feladatához kapcsolódóan tárgyterveket, műszaki rajzokat készíteni, 
– az alkalmazni kívánt műveletek előkészítésére, 
– a tervszerű, igényes munkavégzésre, 
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– ékszerek készítésére, 
– a beágyazott zománctechnikák alkalmazására, 
– a fém– és zománcműves műhely eszközeinek balesetmentes használatára, a 

környezetvédelmi előírások betartására 
 
9. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– A fém– és zománcműves tárgykultúra műfaji sajátosságainak megismertetése. 
– Mindazoknak a vizuális művészeti ismereteknek az átadása, melyek az adott 

évfolyamon az igényes tárgyalkotási gyakorlat megvalósításához szükségesek.  
– Mindazon gyakorlati ismereteknek az elsajátíttatása, melyek képessé teszik a tanulót 

tervek, fém– és zománcműves alkotások létrehozására, a feladatnak megfelelő anyag, 
eszközök és technika megválasztására.  

– Olyan fejlett formakultúra, rajzi, színtani, plasztikai ismeret, technikai tudás és 
igényesség kialakítása, melyek a fém– és zománcműves területen lehetőséget 
biztosítanak a különböző fémműves, festő–, és ötvös–zománctechnikával díszített 
tárgyak, tárgytípusok készítésére. 

 
Tananyag 

– Fém– és zománcműves ismeretek 
– A fém– és zománcművesség legjelentősebb stíluskorszakai, tárgytípusai a 

reneszánsztól a szecesszió ötvösművészetéig 
– A látványrajz szerepe a tervezésben 
– A műszaki rajz szerepe a szerkesztett megjelenítésben 
– A műhelyrajz szerepe, jellemzői, a műhelyrajz készítésének menete 
– A fémalakítás, megmunkálás újabb lehetőségei 
– Festőzománc és ötvös zománc technikák 
– Alapvető eszközhasználati, munka–, és környezetvédelmi szabályok 

 
Feladatcsoportok 
A fémművesség 

– A reneszánsz ötvösművészet 
– A barokk, rokokó ötvösség és kovácsoltvas művesség 
– A klasszicizmus és az empire ötvösművészete 
– A romantikus és a biedermeier ötvösség 
– Szecessziós irányzatok a zománcötvös–művészetben 

 
Fémmegmunkálási eljárások 

– A fémnyomás, és sajtolás anyagai, eszközei, műveletei 
– Kovácsolási eljárások 

 
A zománcművészet 

– Erdélyi zománc 
– Limougesi festőzománc 
– A barokk zománc: miniatúrafestészet 
– Szecessziós irányzatok a zománcművészetben 

 
Sodronyzománc készítése 

– A magyar sodronyzománc emlékei 
– Virágdíszes motívumokkal saját tervezésű, tárgyra szerelhető sodronyzománc 

lapocskák tervezése, kivitelezése 
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Az erdélyi zománc 
– Erdélyi zománcok bemutatása 
– A megismert példák alapján zománctervek készítése 
– A tárgykészítés műveletei: keretelt mezők kialakítása, a keretelt mezők 

zománcozása, a zománc felülfestése, luminálása, a zománcmezők közé gyöngy 
beillesztése 

Az azsúrzománc (émail á jour) 
– Azsúrzománccal díszített tárgyak bemutatása 
– A megismert példák alapján zománctervek készítése 
– A tárgykészítés műveletei: a fémkeret kialakítása, a színt elválasztó lemezek 

kialakítása, alátét készítése, az azsúrkeret és az ideiglenes alátét rögzítése, a lemezek 
közötti részek zománccal való feltöltése, a zománcok beégetése, az ideiglenes alátét 
eltávolítása, pácolás, felcsiszolás, polírozás 

 
Festőzománc technikák 

– Festés fémoxiddal 
– Festés fondanttal és fémoxidokkal 
– Aranyfestés zománcra 

 
Miniatűrfestészet zománcon 

– A technika megismerése és alkalmazása 
– A megismert zománctechnikák alkalmazása különböző tárgytípusokon 
– Fémdoboz fedelének díszítése kazettába illeszthető erdélyi zománccal 
– Mérműves azsúrzománc alkotás tervezése 
– Szecessziós azsúrzománcok példájára zománcékszerek tervezése 

 
Követelmény 

A tanuló ismerje: 
– az ötvösművészet legjelentősebb tárgyi emlékeit a reneszánsztól a szecesszió koráig, 
– a magyar ötvösművészet legjelentősebb alkotásait, műhelyeit, alkotóit, 
– a tervezéshez, képi–plasztikai megjelenítéshez szükséges eszközrendszert, 
– a zománc– és fémművesség műveleteit, 
– a legalapvetőbb festőzománc és ötvös zománc technikáit, 
– a legfontosabb környezet– és munkavédelmi teendőket. 

Legyen képes: 
– fém– és zománcműves látványterveket, műszaki rajzokat készíteni, 
– az alkalmazni kívánt műveletek előkészítésére, 
– a tervszerű, igényes munkavégzésre, 
– a festőzománc technikák alkalmazására, 
– erdélyi zománccal, azsúrzománccal díszített tárgyak alkotására, 
– a műhely eszközeinek balesetmentes használatára, a környezetvédelmi előírások 

betartására. 
 
 
10. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– A fém– és zománcműves tárgykultúra műfaji sajátosságainak megismertetése.  
– Mindazoknak a vizuális művészeti ismereteknek az átadása melyek az adott 

évfolyamon a tárgytervezéshez szükségesek.  
– Olyan fejlett formakultúra, rajzi, színtani, plasztikai ismeret, tudás kialakítása, 

melyek lehetővé teszik a művészi igényű tárgytervezést.  
– Mindazon gyakorlati ismereteknek az elsajátíttatása, melyek képessé teszik a tanulót 
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a tárgyalkotói szándék szerinti fémműves tárgyak, tárgytípusok létrehozására.  
– Felkészítés arra, hogy a tanult festőzománc és ötvös zománc technikákkal különböző 

funkciójú képsorozatokat, belső– és külső tereket díszítő zománcalkotásokat hozzon 
létre. 

 
 
Tananyag 

– Fém– és zománcműves ismeretek 
– A kortárs fém– és zománcművesség tárgykultúrája, műfaji követelményei, alkotói 
– Cégérek, címerek 
– Öntészeti eljárások 
– Fémmegmunkálás, felületkezelés 
– Lemeztárgyak 
– Csavarkötés, szegecselés 
– Festőzománc 
– Ötvös zománc 
– A fémmegmunkálás, zománcozás munka–, és környezetvédelmi szabályai 

 
 
Feladatcsoportok 
A fémművesség 

– A modern fémművesség 
– Tárgytípusok 
– Alkotók, alkotóműhelyek 

 
Fémmegmunkálási eljárások 

– Különböző öntészeti eljárások 
– Homokba formázás, precíziós öntés viaszformával 
– Előkészítő eljárások és utómunkálatok 

 
Felületkezelési eljárások 

– A különböző fémek felületkezelési módjának megismerése 
– A galvanizálás 

 
Oldható és oldhatatlan kötések 

– Csavarkötés, szegecselés 
 
Lemezek térbeli alakítása 

– Doboz készítése lemezből, a tető záródása – zsanér, zárszerkezet alkalmazásával 
 
Összetett tárgyak létrehozása 

– Rézlemezből összetettebb funkciót kielégítő tárgyak tervezése és kivitelezése 
 
A zománcművészet 

– A kortárs zománcművészet 
– Alkotóműhelyek, alkotók, tárgytípusok 
– Műfaji sokszínűség 

 
Festőzománc technikák alkalmazása egyéni terv alapján 

– Festés fémoxiddal 
– Festés fondanttal és fémoxidokkal 
– Aranyfestés zománcra 
– Festőzománc és ötvös zománc technikák alkalmazása különböző tárgytípusokon 
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Cégérek, címerek, emblémák tervezése, készítése 

– A címer formája, a címerpajzs osztása, a mesteralak vagy jelkép és a felirat 
– Különböző funkciójú (ország, város, intézmény, család…) címerek tervezése a 

heraldikai ismeretekre építve 
– Különböző tevékenységek (cégek, üzletek, iparágak…) cégéreinek megtervezése, 

kivitelezése a tevékenység stilizált, szimbolikus jelével, feliratával 
– Emblémák tervezése stilizált motívumokkal, jelképpé minősült színekkel 

 
Utca és házszámtáblák tervezése, kivitelezése 

– A helység, (település) utca, épület jegyeinek kiemelésével, ornamentikaképzéssel, 
stilizálással egyedi irányító, jelölő táblák tervezése 

 
Lakberendezési zománcdíszek tervezése, kivitelezése 

– Adott belső térbe, enteriőrbe a különböző lakberendezési tárgyak (bútor, tükör, 
doboz, tál…) díszítő zománcbetéteinek megtervezése, az adott tárgy stílusához, 
formájához, anyagához alkalmazkodva 

 
Belső tereket díszítő zománcalkotások készítése 

– Különböző funkciójú terekbe (színházterem, ebédlő, bálterem, kártyaszoba, 
tanterem, folyosó...) a helyiség stílusához (mérethez, színhez) igazodó nagyméretű 
muráliák tervezése 

– A tervek kisméretű zománc–makettjeinek elkészítése 
 
Külső teret díszítő zománcmunkák 

– Fiktív vagy valódi épületek (étterem, cukrászda, zöldséges, szálloda...) 
homlokzatdíszeinek (kapu...) megtervezése, zománc makettjeinek elkészítése 

 
Vizsgamunka készítése 

– A megtanult fémműves ismeretek, tárgykészítési technikák, eljárások önálló 
alkalmazásával tárgyalkotó szándék szerinti egyedi lemeztárgy készítése 

– Tárgyalkotó szándék szerinti egyedi zománctárgy: – címer, cégér, ékszerkollekció, 
öltözék kiegészítő, zománcozott képsorozat, lakberendezési tárgy, vagy 
épületdíszítmény készítése 

 
Értékelés, kiállítás rendezés 

– Az év során készített tárgyak értékelése 
– Kiállítás rendezés 

 
Követelmény 

A tanuló ismerje: 
– a kortárs fém– és zománcművesség legjelentősebb műhelyeit, alkotóit, tárgytípusait 
– a tervezéshez, képi–plasztikai megjelenítéshez szükséges eszközrendszert, 
– az öntészeti, felületkezelési eljárásokat, 
– a lemeztárgy készítés, összeszerelés műveleteit, 
– a legalapvetőbb festőzománc és ötvös zománc technikáit, 
– a legfontosabb környezet– és munkavédelmi teendőket. 

Legyen képes: 
– fém– és zománcműves látványterveket, műszaki rajzokat készíteni, 
– az alkalmazni kívánt műveletek előkészítésére, 
– a tervszerű, igényes munkavégzésre, 
– a festőzománc technikák alkalmazására, 
– az ötvös zománc technikák alkalmazására, 
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– a megismert fém– és zománcműves technikákkal, eljárásokkal külső és belső teret 
díszítő zománcalkotások készítésére, 

– a műhely eszközeinek balesetmentes használatára, a környezetvédelmi előírások 
betartására. 

 
 

Követelmény a továbbképző évfolyam elvégzése után 
 
 
A tanuló ismerje: 

– a fém– és zománcművészet fogalmát, díszítő szerepét, 
– a fém– és zománcművészet legjelentősebb tárgyi emlékeit, stíluskorszakait, 

műhelyeit, 
– a fém– és zománcművészet fejlődési szakaszait, technikai vonulatait, 
– a magyar ötvös– és zománcművészet legjelentősebb korszakait, alkotásait, 

műhelyeit, alkotóit, 
– a fém– és zománcművészet kifejező eszközeit, 
– a tervezéshez, képi–plasztikai megjelenítéshez szükséges eszközrendszert, 
– az átírás, stilizálás, ornamentikaképzés formai követelményeit, 
– a színesfémek, könnyűfémek, nemesfémek anyagára jellemző fizikai és kémiai 

tulajdonságokat, 
– a zománc– és fémművesség műveleteit, 
– a fémek viselkedését a különböző megmunkálási műveletek során, 
– a filigrán, granulák, niello, rekesz és sodronykészítés, azsúrozás technikáit, 
– a térbeli lemezalakító módokat, 
– a különböző felületkezelési módokat, amelynek ismeretében saját terveit önállóan 

tudja megvalósítani, 
– a legalapvetőbb festőzománc és ötvös zománc (a huzal, rekesz, filigrán vagy sodrony 

zománc; a beágyazott és az azsúrzománc) technikáit, 
– a felhordott zománc szárítását, égetését, az égetés utáni műveleteket, 
– a kész zománcalkotás megjelenítésének lehetőségeit, 
– a legfontosabb környezet– és munkavédelmi teendőket. 

 
A tanuló legyen képes: 

– a megszerzett ismereteket tűzzománc– és fémműves alkotómunkájába beépíteni, 
– a feladatához kapcsolódóan tér, forma és színtanulmányokat, ornamentikaterveket, 

fémműves és zománcműves tárgyterveket, maketteket, magyarázó– és műszaki 
rajzokat készíteni, 

– munkáin a forma–funkció–díszítmény összhangját megteremteni, 
– az alkalmazni kívánt műveleteket előkészíteni, elvégezni, 
– tervszerű, igényes munkát végezni, 
– a tűzzománc– és fémműves műhely eszközeit balesetmentesen használni, a 

környezet– és tűzvédelmi előírásokat betartani. 
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4.1.7. FOTÓ ÉS FILM TANSZAK 
 
FOTÓ ÉS FILM MŰHELYGYAKORLAT 
 
A fotó és film műhelygyakorlat célja a fényképezés és a mozgófilm–készítés történetének, 
műfajának megismertetése, az alkotások történelmi, társadalmi és kulturális 
összefüggéseinek megértetése.  
Célja továbbá azoknak az elméleti és gyakorlati tudnivalóknak az elsajátíttatása, melyek 
birtokában a tanulók képessé válnak önálló alkotások létrehozása a fotós és a filmes nyelv 
sajátosságok, törvényszerűségek felhasználásával. 
A műhelygyakorlat feladata a fényképezés és a filmkészítés anyagainak, eszközeinek és 
alkalmazási lehetőségeinek megismertetése és alkotó alkalmazása. A képrögzítés és 
szerkesztés eszközeinek gyakorlati felhasználása, az álló– és mozgókép létrehozásához 
szükséges optikai és világítástechnikai alapismeretek elsajátíttatása. A képalkotási 
lehetőségek megismertetése, kipróbálása, alkalmazása, technikai kísérletek tervezése és 
kivitelezése, az utómunkálatok megvalósítása. 
 
 
Alapfokú évfolyamok 
 
4. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– A fényképezés és a filmkészítés anyagainak, eszközeinek és egyszerűbb alkalmazási 
lehetőségeinek megismertetése néhány példa segítségével. 

– A tanuló fantáziájának, kísérletező kedvének, nyitottságának fejlesztése.  
– Az életkori sajátosságoknak megfelelő elemző, képalkotó képességek 

kibontakoztatása.  
– Az eszköz– és anyaghasználat terén élményszerű ismeret– és tapasztalatszerzés 

biztosítása.  
– A társakhoz való pozitív viszonyulás formálása, a segítőkészség alakítása.  
– A munkakörnyezet tisztántartására való igény kialakítása, a fegyelmezett 

munkavégzés szabályainak elsajátíttatása. 
 
Tananyag 

– Álló– és mozgóképi ismeretek 
– Ízelítő néhány hazai vagy külföldi alkotó munkájából  
– A fénnyel, a fényérzékeny anyaggal való kísérletezés 
– A fotós és filmes formanyelv lehetőségei 
– A fotogram, kemogram, frottázs alapjai 
– Baleset–, munka– és környezetvédelmi ismeretek 

 
Feladatcsoportok 

Camera obscura, lyukkamera 
Camera obscura, lyukkamera készítése és használata 

Ismerkedés a kinetoszkóppal 
– 12 képes fázisrajz–csík készítése 

 
Fényképezőgép, kamera a gyakorlatban 

– Önálló felvételek készítése egyszerű képrögzítő eszközökkel (mobiltelefon, digitális 
fényképezőgép) 

– Az eszközök megóvása, szakszerű kezelése 
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Árnykép 
– Rövid történetet, jelenetet feldolgozó árnyképsorozat készítése 

 
Fotogramok 

– A fény, a tér és az idő összefüggéseinek kutatása 
– A fényérzékeny papír jellemzőinek, az előhívónak és rögzítőnek gyakorlati 

kipróbálása 
– A fény útjába helyezett tárgy megvilágításának lehetőségei 
– Fotogramok, kemogramok, frottázsok létrehozása 
– Lapozható, sodorható képsorok készítése 
– Képregény–vázlatok elkészítése 
– Szendvicsdia komponálása, képi megjelenítése 
– Egyéni próbálkozások, újszerű hatások létrehozása 

Értékelés és kiállítás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– a fotóművészet néhány jelentős alkotóját műveiken keresztül, 
– az álló– és mozgókép közti alapvető különbségeket, 
– a rendelkezésére álló képrögzítő eszközöket, 
– a laboreszközöket, 
– a nézőpont, kompozíció fogalmait. 

Legyen képes: 
– megfigyelni az alapvető fény–árnyék jelenségeket, és tapasztalatait a képi 

kifejezésben alkalmazni, 
– fotó– és filmalkotásokat tanári segítséggel elemezni. 

 
 
5. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– A fényképezés és a mozgófilm–készítés történetének bemutatása.  
– A fotós és a filmes nyelv sajátosságainak, törvényszerűségeinek tanulmányoztatása.  
– A fényképezés és a filmkészítés anyagainak, eszközeinek és alkalmazási 

lehetőségeinek megismertetése.  
– A nézőpont, a képkivágás megválasztási szabályainak, képi következményeinek, 

valamint az egyszerű képregény–vázlat elkészítésének megismertetése, mozgó, 
mozgatható képek, képsorozatok előállításának gyakoroltatása.  

– Az esztétikum iránti igény és befogadóképesség fejlesztése.  
– Nyitottságra, problémaérzékenységre való felkészítés kisebb feladatok önálló 

megoldása által.  
– A módszeres munkavégzés gyakoroltatása.  
– Saját munkák elemző értékelésének, rendezésének, rendszerezésének, 

dokumentálásának alkalmaztatása. 
 
Tananyag 

– Álló– és mozgóképi ismeretek 
– Szemelvények a fotográfia és a filmművészet technikatörténetéből 
– A fotó– és filmművészet néhány emblematikus alkotásának megismerése  
– Kameramozgások 
– Álló és mozgó tárgy, személy követése statikus és mozgó kameraállásból 
– Különböző képkivágások (plánok) 
– Egy kitalált vagy felépített jelenet plánokra bontása (premier plán, kistotál, 
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nagytotál) 
– Rövidfilmes kísérletek a tapasztalatok alapján 
– A mozgókép készítés néhány szabálya 
– A spontán felvételek hatása 
– A fénnyel, a fényérzékeny anyaggal való kísérletezés 
– Fotogram, kemogram, frottázs létrehozása 
– Camera obscurával, analóg vagy digitális fényképezőgéppel felvételek létrehozása 
– Képpár, képsor, képsorozat fogalma 
– A képsor dramaturgiai lehetőségei 
– Baleset–, munka– és környezetvédelmi ismeretek 

 
Feladatcsoportok 

A fényképezőgép és a kamera 
– A nézőpont megválasztásának képi hatása 
– A fénymérés alapjai, a záridő, fényrekesz (blende) összefüggéseinek és 

jelentőségének gyakorlati megismerése 
– A kameramozgások fajtái és ezek variációi (svenkelés, emelés, süllyesztés, kocsizás) 

 
A plánok kapcsolata 

– A képkivágások (plánok) rendje (premier–, szekond–, bőszekond–, amerikai–, 
kistotál–, nagytotál plán) 

– A jelenetek hosszának változatos alkalmazása 
– Rövidfilmes kísérletek és tapasztalatok 

 
Fotogramok, camera obscura felvételek 

– A fény, a tér és az idő összefüggéseinek kutatása 
– A fényérzékeny papír jellemzői, az előhívók és rögzítők működése 
– Átlátszó, félig átlátszó, átlátszatlan tárgyak megvilágításának lehetőségei 
– Transzparencia, reflexió 
– Fotogramok, kemogramok, frottázsok létrehozása 
– Tónusátmenetek kipróbálása 
– Nyomhagyás különféle eszközökkel és anyagokkal a fényérzékeny papíron 
– A fotogramok képsorokba, sorozatokba rendezése 
– A megvilágítás hatásai, fotós–filmes kísérletek a tárgyak térbeli megjelenítésére 
– A mozgás érzetének visszaadása képi eszközökkel 
– Egyszerű szituáció ábrázolása képsorokban 
– Egyéni próbálkozások, újszerű hatások létrehozása 

Értékelés és kiállítás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– a fotó–és filmművészet néhány jelentős alkotóját műveiken keresztül, 
– a természetes és mesterséges fényforrásokat, tudjon különbséget tenni 

hatásmechanizmusuk között, 
– a képkivágások (plánok) képalakító hatását, 
– az optikai képalkotás fogásait, fogalmait, lehetőségeit, 
– a mozgóképkészítés alapvető szabályait, 
– a nézőpont, kompozíció, ritmus, ismétlés, szimmetria fogalmát. 

Legyen képes: 
– a tanult képzőművészeti technikákat, módszereket saját munkáiban alkalmazni, 
– egyszerű képregény–vázlatot elkészíteni, mozgó, mozgatható képeket, 

képsorozatokat előállítani, 
– saját munkáit elemzően értékelni, rendezni, rendszerezni, dokumentálni. 
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6. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– A fényképezés és a mozgófilm–készítés történetének, műfajának megismertetése.  
– A képelemzések során az alkotások történelmi, társadalmi és kulturális hátterének 

felismertetése az összefüggések alapján.  
– A fényképezés és a filmkészítés anyagainak, eszközeinek és alkalmazási 

lehetőségeinek további megismertetése.  
– A képalkotási lehetőségek mélyítése, a tanultak kipróbáltatása és alkalmaztatása.  
– Az idő–, és térbeli változás, mozgás, fejlődés, haladás képi kifejezésének 

megismertetése.  
– A storyboard készítésének elsajátíttatása.  
– A képrögzítő és szerkesztő eszközök gyakorlati felhasználásának bemutatása.  
– Azoknak az elméleti és gyakorlati tudnivalóknak az elsajátíttatása, melyek 

birtokában a tanulók képessé válnak önálló alkotások létrehozása a fotós és a filmes 
nyelv sajátosságok, törvényszerűségek felhasználásával.  

– Az értékes munkák kiválogatásának, a rendszerezésének és kiállítási módjainak 
elsajátíttatása.  

– Tanári vezetéssel, bonyolultabb feladatok elvégzésére történő felkészítés.  
– Az interaktivitás (személyközi kapcsolatok aktivitása, kooperáció) elmélyítése. 

 
Tananyag 

– Álló– és mozgóképi ismeretek 
– A fotográfia és a filmművészet rövid technikatörténete 
– Néhány jelentős alkotóművész ismerete műveiken keresztül 
– A fotó– és filmművészet jelentős magyar alkotói 
– A helyes expozíció fogalma, szerepe, jelentősége 
– A fénymérés 
– A megvilágítás módjai, különböző világítási változatok hatása 
– A természetes és mesterséges fényforrások alkalmazási lehetőségei 
– A megvilágítás hatásai, fotós–filmes kísérletek a tárgyak térbeli megjelenítésére 
– A kontraszt jelentősége és szerepe a felvételeken 
– Ritmus, ismétlés, kiemelés, elhagyás, szimmetria fogalma 
– A képkivágások (plánok), a helyes nézőpont 
– A kollázs, montázs mint formanyelv 
– Közelítés és nyitás zoom–objektívvel 
– Közelítő és nyitó felvételek, kameramozgások vágási lehetőségei 
– A mozgóképkészítés szabályai 
– A vágóprogram 
– Folyamat– és mozgásábrázolás a művészetben 
– A felvételek technikai, tartalmi és esztétikai minősége 
– Baleset–, munka– és környezetvédelmi ismeretek 

 
 
Feladatcsoportok 
Fotogramok 

– A fény, a tér és az idő összefüggéseinek kutatása 
– A fényérzékeny papír jellemzőinek, az előhívónak és rögzítőnek gyakorlati 

kipróbálása 
– Fotogramok, kemogramok, frottázsok, különböző fotók, képek felhasználásával 

montázs, kollázs készítése 
– Képsorozat létrehozása a montázzsal 
– Térbeli manipuláció a fotópapírral (hajtogatás, vágás), megvilágítás, előhívás 
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– Irányított roncsolás (tépés, égetés), megvilágítás, előhívás 
– A mozgás illúziója 
– Szendvicsnegatív készítése 
– Egyéni próbálkozások, újszerű hatások létrehozása 

 
Kreatív feladatok 

– Egyéni nézőpont és kompozíciós rend megválasztása 
– Ritmus, ismétlés, kiemelés, elhagyás, szimmetria megjelenítése az alkotásokban 
– Spontán és rendezett fotók készítése 
– Az idő–, és térbeli változás, mozgás, képi kifejezése a fotó és a film formanyelvén 

keresztül 
– Képsorozatok készítése analóg fényképezőgéppel 
– Storyboard létrehozása rajzolással, kollázs technikával 
– Forgatási terv elkészítése, filmetűd forgatása stábmunkában 

 
Utómunkálatok 

– Analóg, fekete–fehér felvételek készítése, filmhívás 
– A leforgatott nyersanyag digitalizálása 
– A vágóprogram alkalmazása 
– A felvételek igényes megjelenítése webes felületeken 

 
Vizsgamunka készítése 

– A tanult technikai ismeretek segítségével megvalósított fotó vagy filmalkotás, 
dokumentálás 

Értékelés és kiállítás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– a fotó–és filmművészet néhány jelentős alkotóját műveiken keresztül, 
– a nézőpont, kompozíció, ritmus, ismétlés, szimmetria, kiemelés, elhagyás fogalmait, 
– a kameramozgások, a jelenetek képsorokra bontását, a képsorok megszerkesztésének 

elveit, módszereit, 
– azokat a kreatív technikákat, amelyeket felhasználhat mondanivalója képi 

kifejezéséhez, 
– folyamat– és mozgásábrázolás jellegzetességeit a művészetben, 
– a fotózással és a filmezéssel kapcsolatos személyiségjogokat, etikai szabályokat. 

Legyen képes: 
– fotogramok, valamint különböző fotók felhasználásával montázsokat létrehozni, 
– az idő–, és térbeli változást, mozgást, fejlődést, haladást képileg kifejezni, 
– storyboard–ot készíteni, 
– önálló nézőpontot kiválasztani, egyszerűbb forgatási tervet készíteni, és annak 

alapján megfelelő segítséggel filmet forgatni, 
– saját munkáit elemzően értékelni, rendezni, rendszerezni, dokumentálni, 
– a baleset–, munka–, és környezetvédelmi szabályokat betartani. 

 
 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 
A tanuló ismerje: 

– a fotó és filmtörténet néhány jellemző alkotását, 
– a fotó– és filmművészet néhány kiemelkedő hazai és külföldi képviselőjét, 
– az álló– és mozgókép közti lényeges különbségeket, 
– a rendelkezésére álló képrögzítő eszközöket, 
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– azokat a kreatív technikákat, amelyeket felhasználhat mondanivalója képi 
kifejezéséhez, 

– a folyamat– és mozgásábrázolás jellegzetességeit a művészetben, 
– a nézőpont, kompozíció, ritmus, ismétlés, szimmetria, kiemelés, elhagyás fogalmait, 
– a rajz–és animációs filmek készítésének elveit (lapozható, sodorható képsorok), 
– a laboreszközöket, 
– a képkivágások (plánok) képalakító hatását, 
– a mozgóképkészítés alapvető szabályait, 
– a kameramozgásokat, a jelenetek képsorokra bontását, 
– a fotózással és a filmezéssel kapcsolatos személyiségjogokat, etikai szabályokat, 
– a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat. 

 
A tanuló legyen képes: 

– megfigyelni az alapvető fény–árnyék jelenségeket, és tapasztalatait a képi 
kifejezésben alkalmazni, 

– képi gesztusokat, ábrákat, fotó– és filmalkotásokat tanári segítséggel elemezni, 
– az idő– és térbeli változást, mozgást, fejlődést, haladást képileg kifejezni, 
– egyszerű képregény–vázlatot elkészíteni, mozgó, mozgatható képeket, 

képsorozatokat előállítani, 
– fotogramok, valamint különböző fotók felhasználásával montázsokat létrehozni, 
– storyboard–ot készíteni, 
– csendéletet, csoportképet, tájképet, városképet, életképet fotózni, 
– saját munkáit elemzően értékelni, rendezni, 
– önálló nézőpontot kiválasztani, egyszerűbb forgatási tervet készíteni, és annak 

alapján megfelelő segítséggel filmet forgatni, 
– a tanult képzőművészeti technikákat, módszereket saját munkáiban is alkalmazni, 
– a baleset–, munka– és környezetvédelmi szabályokat betartani. 

 

 
 

Továbbképző évfolyamok 
 

7. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– A fényképezés és a mozgófilm–készítés történetének, műfajának, 
technikatörténetének megismertetése.  

– Az alkotások történelmi, társadalmi és kulturális összefüggéseinek megértetése.  
– Az álló– és mozgókép létrehozásához szükséges optikai és világítástechnikai 

ismeretek elsajátíttatása.  
– Újabb technikai kísérletek megtervezésének és kivitelezésének megismertetése.  
– Szinopszis írásának, a forgatókönyv felépítésének, szerkezetének, használatának 

megismertetése.  
– A tartalom és a művészi kifejezés összefüggéseinek megértetése.  
– A fotó–, és filmkészítéshez kapcsolódó számítógépes programokat alkalmazási 

lehetőségének elsajátíttatása.  
– A megtanult képzőművészeti technikák és kreatív módszerek egyre önállóbb 

beépítése az alkotó munkába.  
– Az utómunkálatok szakszerű megvalósítása.  
– A kész munkák webes megjelenítésének lehetőségei, szabályai.  
– A munkafolyamat résztvevőivel való együttműködés fontosságának tudatosítása. 
– A munka–, tűz és balesetvédelmi szabályok betartása. 
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Tananyag 
– Álló– és mozgóképi ismeretek 
– A fotográfia és a filmművészet rövid technikatörténete 
– Néhány jelentős alkotóművész ismerete műveiken keresztül (Daguerre, Talbot, 

Stieglietz) 
– Magyar alkotók a fotó– és filmművészetben (Moholy–Nagy László, André Kertész, 

Munkácsi Márton) 
– Az expozíció fogalma, szerepe, jelentősége 
– A fénymérés 
– Különböző fényviszonyok fajtái, a derítés fontossága 
– Szinopszis írása, a forgatókönyv felépítése, szerkezete, használata 
– Snittek ritmusa 
– A jelenetek felépítésének rendje, variációs lehetőségek 
– A tartalom és a művészi kifejezés összefüggései 
– Baleset–, munka– és környezetvédelmi ismeretek 

 
Feladatcsoportok 

Portréfényképezés 
– A portréfotózás gyakorlata különböző gyújtótávolságú objektív használatával 
– A portré megvilágításának változatai (egylámpás, kétlámpás és háromlámpás 

megoldások) 
– Az elkészült fotókból sorozatok összeállítása számítógép segítségével 

 
Montázsgyakorlatok 

– A jelenetek (snittek) jellegének és hosszának megválasztása 
– Plán kapcsolások 
– Számítógépes vágóprogramok gyakorlati alkalmazása 

 
Rövidfilmkészítés 

– Szinopszis elkészítése 
– Forgatókönyv írása a szinopszis alapján  
– Rövidfilm forgatása stábmunkában 

 
Utómunkálatok 

– A negatív, pozitív eljárásmódok, filmhívás, nagyítás 
– A leforgatott nyersanyag digitalizálása 
– A vágóprogram alkalmazása 
– Zenei részletek, hangeffektek alkalmazása 

Értékelés és kiállítás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– a fotózás és filmezés történetét, technikatörténetét, 
– a fotótörténet legnagyobb korszakait, 
– a legújabb hazai és nemzetközi fotó– és filmművészeti törekvéseket és azok 

képviselőit, 
– a kamera működését, 
– a fotózás és filmezés technikai és alkotói folyamatát, 
– a plánok összekapcsolásának szabályait, 
– a különböző kompozíciós rendszereket, a lényegkiemelés eszközeit, 
– a fotó– és filmkészítéshez kapcsolódó számítógépes programokat, 
– a filmkészítés elő– és utómunkálatait, 
– a fotó– és filmkészítés etikai és jogi szabályait,, a munkavédelmi tudnivalókat. 
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Legyen képes: 

– saját maga és mások által készített fotókat, filmeket értelmezni és elemezni, 
– spontán helyzeteket kreatív módon megörökíteni, 
– helyesen exponálni, 
– a különböző hosszúságú jelenetek (snittek) ritmusképző tulajdonságát tudatosan 

alkalmazni, 
– a megtanult képzőművészeti technikákat és kreatív módszereket munkáiba beépíteni, 
– a fotó– és filmkészítéshez kapcsolódó számítógépes programokat alkalmazni, 
– együttműködni a munkafolyamat résztvevőivel, 
– az elkészült alkotásait esztétikus formában dokumentálni és bemutatni (kiállítás, 

honlap), 
– a baleset–, munka– és környezetvédelmi szabályokat betartani. 

 
 
8. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– A fényképezés és a mozgófilm–készítés történetének, műfajának, 
technikatörténetének megismertetése.  

– Az alkotások történelmi, társadalmi és kulturális összefüggéseinek megértetése.  
– A fotó– és filmkészítés etikai és jogi szabályainak megismertetése.  
– Az álló– és mozgókép létrehozásához szükséges optikai és világítástechnikai 

ismeretek elmélyítése.  
– A mozgóképi formanyelv tudatos alkalmaztatása.  
– A fotográfiák módosítási lehetőségeinek, a műtermi felvételek és videóklip 

készítésének, az utómunkálatok módszereinek elsajátíttatása.  
– Az álló– és mozgóképi eszközök fejlesztési irányainak követése.  
– Az elkészült alkotások esztétikus formában történő dokumentálása és bemutatása 

(kiállítás, honlap).  
– A munka–, tűz és balesetvédelmi szabályok betartatása.  
– A stáb munkájában való aktív, kreatív részvétel fejlesztése. 

 
Tananyag 

– Álló– és mozgóképi ismeretek 
– A fotográfia és a filmművészet rövid technikatörténete 
– Néhány jelentős alkotóművész ismerete műveiken keresztül (Cartier–Bresson, Man 

Ray) 
– Magyar alkotók a fotó– és filmművészetben (Brassai, Capa) 
– Expozíciós alapfogalmak (zársebesség, blende, érzékenység) 
– Egész– és félalakos felvételek szabályai, lehetőségei 
– Az aranymetszés fogalma, jelentősége a képszerkesztésben 
– Munka–, tűz és balesetvédelmi szabályok 

 
Feladatcsoportok 

Fotográfiák módosítása 
– Képsorok, képsorozatok készítése a tanult technikai lehetőségek felhasználásával 
– A munkák átkomponálása, módosítása képszerkesztő program segítségével 

 
Műtermi felvételek 

– Álló– és mozgófigurák megvilágítási módjai (főfény, derítőfények) 
– Eltérő hátterek alkalmazása 
– Kísérletek a blue–box technikával 
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Videóklip készítése 
– A zenei anyag kiválasztása 
– A zenei hangulatot kifejező tudatos és rögtönzött felvételek készítése 
– Szokatlan nézőpontok és kameraállások használata 
– A jelenetek sorrendjének variációs lehetőségei 
– A leforgatott anyag utómunkálatai számítógépes programok segítségével 

Értékelés és kiállítás–rendezés 
 

Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– a fotózás és filmezés történetét, technikatörténetét, 
– a legújabb hazai és nemzetközi fotó– és filmművészeti törekvéseket és azok 

képviselőit, 
– a fotózás és filmezés technikai és alkotó folyamatát, 
– a plánok összekapcsolásának szabályait, a szubjektív kamerás felvételsorokat, 
– a különböző kompozíciós rendszereket, a lényeg kiemelés eszközeit, 
– a fotó– és filmkészítéshez kapcsolódó számítógépes programokat, 
– a filmkészítés elő– és utómunkálatait, 
– a kész munkák webes megjelenítésének lehetőségeit, szabályait, 
– a fotó– és filmkészítés etikai és jogi szabályait, 
– a munkavédelmi tudnivalókat. 

Legyen képes: 
– saját maga és mások által készített fotókat, filmeket értelmezni és elemezni, 
– spontán helyzeteket kreatív módon megörökíteni, 
– a különböző hosszúságú jelenetek (snittek) ritmusképző tulajdonságait tudatosan 

alkalmazni, 
– a megtanult képzőművészeti technikákat és kreatív módszereket munkáiba beépíteni, 
– a fotó– és filmkészítéshez kapcsolódó számítógépes programokat alkalmazni, 
– együttműködni a munkafolyamat résztvevőivel, 
– az elkészült alkotásait esztétikus formában dokumentálni és bemutatni (kiállítás, 

honlap), 
– a munka–, tűz és balesetvédelmi szabályokat betartani. 

 
 
9. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– A fényképezés és a mozgófilm–készítés történetének, műfajának, 
technikatörténetének megismertetése.  

– A fotó–, és filmalkotások történelmi, társadalmi és kulturális összefüggéseinek 
megértetése.  

– A fotó– és filmkészítés etikai és jogi szabályainak, valamint a reklámetika 
megismertetése.  

– Az álló– és mozgókép létrehozásához szükséges optikai és világítástechnikai 
ismeretek elmélyítése.  

– A reklámfotó sajátosságainak megismertetése.  
– Tárgy– és figura fotózási módszereinek elsajátíttatása műtermi és természetes 

körülmények között.  
– Tervezett vagy aktuális eseményen keresztül a fotóriport–készítés lehetőségeinek 

bemutatása.  
– Jelenetsorok rendezésének, montírozásának és utóhangosításának elsajátíttatása.  
– Reklámfilm forgatásának gyakoroltatása stábmunkában.  
– Tervezési készség, képesség továbbfejlesztése, új ötletek, megoldások kipróbáltatása 



 

 814 

és alkalmaztatása.  
– Egyéb utómunkálatok szakszerű megvalósításának megismertetése.  
– A munka–, tűz és balesetvédelmi szabályok betartatása. 

 
Tananyag 

– Álló– és mozgóképi ismeretek 
– Adott témához kapcsolódó rövid technikatörténet 
– Adott témához kapcsolódó külföldi és hazai alkotók a kortárs fotó– és 

filmművészetben 
– A kompozíciós szerkesztési elvek az álló– és mozgóképben 
– Kompozíció sémák a képzőművészetben 
– A kép és a szöveg egymásra hatása 
– Műtermi fotográfia 
– Tipográfia 
– Reklámetika 
– Számítógépes szerkesztőeszközök ismerete 
– Baleset–, munka– és környezetvédelmi ismeretek 

 
Feladatcsoportok 
Reklámfotó 

– Tárgy és figura fotózása műtermi és természetes körülmények között 
– A képek feldolgozása számítógép segítségével 
– Tipográfia gyakorlati alkalmazása 
– A nyomtatás gyakorlati megvalósítása 

 
Fotóriport 

– Tervezett vagy aktuális esemény dokumentálása 
– Az elkészült felvételek sorozatba rendezése 

 
Reklámfilm 

– Témaválasztás 
– Reklámozandó tárgyhoz kreatív történet megírása 
– Storyboard készítése 
– A reklámfilm leforgatása stábmunkában 
– Számítógépes utómunka (vágás, trükkök, zene) 

Értékelés és kiállítás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– a fotózás és filmezés történetét, technikatörténetét, 
– a legújabb hazai és nemzetközi fotó– és filmművészeti törekvéseket és azok 

képviselőit, 
– a plánok összekapcsolásának szabályait, a szubjektív kamerás felvételsorokat, 
– a különböző kompozíciós rendszereket, a lényeg kiemelés eszközeit, 
– a fotó– és filmkészítéshez kapcsolódó számítógépes programokat, 
– a filmkészítés elő– és utómunkálatait, 
– kész munkák webes megjelenítésének lehetőségeit, szabályait, 
– a fotó– és filmkészítés etikai és jogi szabályait, 
– a munkavédelmi tudnivalókat. 

 
Legyen képes: 

– megérteni a téma és tartalom, továbbá a társadalmi és a kulturális kapcsolatok 
összefüggéseit 
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– bonyolultabb folyamatot, jelenséget, szituációkat képsorokban, sorozatokban 
ábrázolni, 

– a különböző hosszúságú jelenetek (snittek) ritmusképző tulajdonságának tudatos 
alkalmazására, vágóképek kiválasztására, 

– a fotózás során elsajátított képszerkesztési, képkivágási, nagyítási, és egyéb 
lehetőségeket alkalmazni, 

– storyboard–ot, forgatási vázlatot készíteni, egyszerű forgatókönyvet írni, 
hanganyaggal ellátott filmet készíteni, 

– a kameramozgásokat, képkivágásokat, trükköket, a mondanivalónak megfelelően 
alkalmazni, 

– a fotó–és filmkészítéshez kapcsolódó számítógépes programokat alkalmazni, 
– együttműködni, a munkafolyamat résztvevőivel, 
– az elkészült alkotásait esztétikus formában dokumentálni és bemutatni (kiállítás, 

honlap), 
– a munka, tűz és balesetvédelmi szabályokat betartani. 

 
 
10. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– A fényképezés és a mozgófilm–készítés történetének, műfajának, 
technikatörténetének megismertetése.  

– A fotó–, és filmalkotások történelmi, társadalmi és kulturális összefüggéseinek 
megértetése. 

– A fotó– és filmkészítés etikai és jogi szabályainak bemutatása.  
– Különböző megvilágítási módszerek kombinációjának megismertetése.  
– A fotózás során elsajátított képszerkesztési, képkivágási, nagyítási és egyéb 

lehetőségek tudatos felhasználtatása.  
– A kameramozgások, képkivágások, trükkök alkalmazási lehetőségeinek 

elsajátíttatása a mondanivalónak megfelelően.  
– A professzionális kamerák alapvető felhasználási lehetőségeinek megismertetése.  
– Tervezési készség, képesség továbbfejlesztése, új ötletek, megoldások kipróbáltatása 

és alkalmaztatása.  
– Egyéb utómunkálatok szakszerű megvalósítatása.  
– A munka–, tűz és balesetvédelmi szabályok betartatása.  
– Az egész éves tudatos tervezésben és a gyakorlati munkában való aktív részvétel 

igényének kialakítása.  
– Felkészítés az elkészült alkotások kiállításra kész összeállítására és önálló 

bemutatására. 
 
Tananyag 

– Álló– és mozgóképi ismeretek 
– Adott témához kapcsolódó rövid technikatörténet 
– Adott témához kapcsolódó külföldi és hazai alkotók a kortárs fotó–és 

filmművészetben 
– Különböző megvilágítási módszerek kombinációja 
– A fényérték fogalma 
– A mélységélesség fogalma 
– Baleset–, munka– és környezetvédelmi szabályok 

 
Feladatcsoportok 

Fotótörténet (esszé) fényképezése 
– Előzetes tervezés 
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– Megrendezett vagy spontán jelenetek fényképezése adott fénynél 
– Felvételek készítése eltérő nézőpontokból, különböző látószögű objektívekkel 
– Történet 5–6 jellegzetes képre való redukálása 
– Összeállítás 

 
Videóklip forgatása 

– A zenei anyag kiválasztása 
– Forgatási ötletek, gegek összegyűjtése 
– A forgatókönyv elkészítése 
– Felvételezés többszörös forgatással 
– A klip végleges elkészítése vágással. A zenei ritmus előnyei 
– Vizsgamunka készítése 

Értékelés és kiállítás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– a fotózás és filmezés történetét, technikatörténetét, 
– a legújabb hazai és nemzetközi fotó– és filmművészeti törekvéseket és azok 

képviselőit, 
– a plánok összekapcsolásának szabályait, a szubjektív kamerás felvételsorokat, 
– a különböző kompozíciós rendszereket, a lényeg kiemelés eszközeit, 
– a professzionális kamerák alapvető felhasználási lehetőségeit, 
– a fotó– és filmkészítéshez kapcsolódó számítógépes programokat, 
– a filmkészítés elő– és utómunkálatait, 
– a fotó– és filmkészítés etikai és jogi szabályait, 
– a munkavédelmi tudnivalókat. 

Legyen képes: 
– megérteni a téma és tartalom, továbbá a társadalmi és a kulturális kapcsolatok 

összefüggéseit, 
– bonyolultabb folyamatot, jelenséget, szituációkat képsorokban, sorozatokban 

ábrázolni, 
– a különböző hosszúságú jelenetek (snittek) ritmusképző tulajdonságának tudatos 

alkalmazására, vágóképek kiválasztására, 
– a fotózás során elsajátított képszerkesztési, képkivágási, nagyítási, és egyéb 

lehetőségeket alkalmazni, 
– storyboard–ot, forgatási vázlatot készíteni, egyszerű forgatókönyvet írni, 

hanganyaggal ellátott filmet készíteni, 
– a kameramozgásokat, képkivágásokat, trükköket, a mondanivalónak megfelelően 

alkalmazni, 
– a fotó–és filmkészítéshez kapcsolódó számítógépes programokat alkalmazni, 
– együttműködni, a munkafolyamat résztvevőivel, 
– az elkészült alkotásait esztétikus formában dokumentálni és bemutatni (kiállítás, 

honlap), 
– a munka, tűz és balesetvédelmi szabályokat betartani. 

 
 

Követelmény a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 
A tanuló ismerje: 

– a fotózás és filmezés történetét, technikatörténetét, 
– a legújabb hazai és nemzetközi fotó– és filmművészeti törekvéseket és azok 

képviselőit, 
– a kamera működését, 
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– a professzionális kamerák alapvető felhasználási lehetőségeit, 
– a fotózás és filmezés technikai és alkotó folyamatát, 
– a filmkészítés elő– és utómunkálatait, 
– a plánok összekapcsolásának szabályait, a szubjektív kamerás felvételsorokat, 
– a különböző kompozíciós rendszereket, a lényeg kiemelés eszközeit, 
– a fotó– és filmkészítéshez kapcsolódó számítógépes programokat, 
– a fotó– és filmkészítés etikai és jogi szabályait, 
– a munkavédelmi tudnivalók. 

 
 
A tanuló legyen képes: 

– saját maga és mások által készített fotókat, filmeket értelmezni és elemezni, 
– megérteni a téma és tartalom, továbbá a társadalmi és a kulturális kapcsolatok 

összefüggéseit, 
– bonyolultabb folyamatot, jelenséget, szituációkat képsorokban, sorozatokban 

ábrázolni, 
– spontán helyzeteket kreatív módon megörökíteni, 
– konkrét eseményt előzetes szempontok alapján megörökíteni, 
– a különböző hosszúságú jelenetek (snittek) ritmusképző tulajdonságának tudatos 

alkalmazására, vágóképek kiválasztására, 
– a megtanult képzőművészeti technikákat és kreatív módszereket munkáiba beépíteni, 
– a fotózás során elsajátított képszerkesztési, képkivágási, nagyítási, és egyéb 

lehetőségeket alkalmazni, 
– storyboard–ot, forgatási vázlatot készíteni, egyszerű forgatókönyvet írni, 

hanganyaggal ellátott filmet készíteni, 
– a kameramozgásokat, képkivágásokat, trükköket, a mondanivalónak megfelelően 

alkalmazni, 
– a fotó– és filmkészítéshez kapcsolódó számítógépes programokat alkalmazni, 

igényes módon webes felületen bemutatkozni (honlap), 
– együttműködni a munkafolyamat résztvevőivel, 
– az elkészült alkotásait esztétikus formában dokumentálni és bemutatni (kiállítás, 

album), 
– a munka–, tűz és balesetvédelmi szabályokat betartani. 
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4.1.8. SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA TANSZAK 
 
SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA MŰHELYGYAKORLAT 
 
A szobrászat és kerámia műhelygyakorlat célja az általános és szakirányú vizuális műveltség 
megalapozása, fejlesztése, mindazoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek az átadása, 
melyek képessé teszik a tanulót térbeli szobrászati és kerámia tervek, alkotások 
létrehozására.  
Célja továbbá olyan fejlett formakultúra, rajzi, színtani, plasztikai ismeret, technikai tudás 
átadása és igényesség kialakítása, amely felkészít a művészi igényű alkotómunkára, az 
igényes plasztikai tárgyalkotásra.  
A műhelygyakorlat feladata a szobrászat és kerámia műfaji sajátosságainak megismertetése, 
a feladatok megtervezéséhez szükséges ismeretek elsajátíttatása, a tárgyalkotáshoz 
szükséges anyag– és eszközismeret, eszközhasználat biztosítása, a munkaszervező 
készségek, képességek kialakítása.  
A tárgyformálás hagyományos és új anyagainak, az egyes technológiai eljárások kivitelezési 
módjának és azok alkalmazási területének, valamint a szobrász és kerámia műterem 
felszerelésének megismertetése.  
A munka során használt anyagok és szerszámok takarékos és sokoldalú használatának 
megtanítása, kéziszerszámok készítése. 
A kreatív feladatmegoldások gyakoroltatása a tervtől a kész munkáig. 
A klasszikus szobrászat és kerámia formai megoldásainak és az azoktól való elszakadás 
lehetőségeinek bemutatása. 

 

 
Alapfokú évfolyamok 

 
4. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok  

– A plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példák megismertetése 
– Az alapvető szobrászati és kerámiatörténeti, valamint technikai tudnivalók 

megismertetése.   
– A szobrász és kerámia tárgykészítési technikák alkalmazásában való jártasság 

kialakítása  
– Egyszerű mintázó szerszámok elkészítése 
– Egyszerű felrakott és díszített edények készítése  
– Az alapvető mintázási ismeretekhez szükséges készségek kialakítása és fejlesztése 

 
Tananyag 

Szobrászat és kerámia ismeretek 
A megoldott feladatok során elsajátított plasztikai és kerámiaformáláshoz illeszthető 
művészettörténeti ismeretek 
Az agyag felhasználási területei a művészettörténet nagy korszakaiban 
Az agyag legfontosabb jellemzői, kezelése, alakítási lehetőségei 
Kerámiatárgy készítésének fázisai, formaadás, engobozás, mázazás munkarendje 
Baleset–, munka– és környezetvédelmi ismeretek 

 
Feladatcsoportok 
Ismerkedés a szobrász és kerámiaműhellyel 

– A szerszámok bemutatása, megnevezése 
– Agyag, gyurma, tészta, viasz, nemez – mint plasztikus anyagok – összehasonlítása 



 

 819 

– Egyszerű organikus formák mintázása 
– Állatfigurák mintázása 

 
Pozitív–negatív formák megismerése és formálása 

– Faktúragyűjtés, apró természeti formákról (nyomatok készítése) gipsznegatív öntése 
– Egyszerű tárgyak lenyomata agyagban, megőrzésük: terrakottában, gipszben 
– Monogrampecsét faragása 

 
Felületdíszítés színekkel 

– Masszagyúrás, lapsodrás, kerek és négyzetes síkfelület tagolása engobbal 
– Színes agyagok 
– Színes masszák készítése földfestékekkel,  
– Ritmusgyakorlatok – ékszerkészítés 

 
Plasztikai élménygyűjtés 

– Múzeumlátogatás 
 
Szabadon formálható kerámia 

– Apró agyagplasztikák – ember és állatfigurák – készítése, földfestékkel való díszítése 
 
Szobrászat és kerámiamintázási gyakorlatok 

– Gyakorlatok az arányérzék fejlesztésére: alapformák, rész–egész viszonya, pozitív–
negatív formák 

– Formaelemzések: természeti és mesterséges tárgyak 
– Relief készítése 

 
Állatábrázolás a különböző művészeti korokban 

– Múzeum– és könyvtárlátogatás 
– Állatrajzolás után mintázás: arányérzék fejlesztő gyakorlat 
– Kicsinyítés–nagyítás 
– Domborműmintázás agyagból 
– Relief és körplasztika készítése állatfigurákkal 
– Üregelt körplasztika készítése 
– Anyagválasztás – agyag, fa, gipsz 
– Mintázófa és szobrászgyűrű készítése 
– Mintázás pozitív–negatív plasztikai elemekkel 
– Terrakottára égetés. Gipszforma vétel terrakottáról 
– Gipszformába préseléssel sokszorosítás 
– A relief tagolása festéssel, engobozással 

 
Pozitív, negatív, relief készítése 

– Gipszlap öntése, agyagba, gipszbe való karcolás, felületképzés 
– Negatív ellenpár készítése 

 
Edénykészítés  

– Szabadformálású és felrakott edények készítése 
– Különféle marokedény készítése, azok díszítése nyomhagyással  
– Formára vagy formába rakott intarziaedény 
– Kézi korongon történő edényfelrakás 

 
Értékelés és kiállítás rendezés 

– Az év során készített tárgyak közös értékelése, a szaktanár irányításával 
– Ismerkedés a kiállítás rendezéssel  
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Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– a plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példákat. 
Legyen képes: 

– alkalmazni alapszinten az elsajátított tárgykészítési technikákat. 
– egyszerű edényeket felrakással elkészíteni és díszíteni.  
– életkorának megfelelő szinten megjeleníteni elképzeléseit, agyagban és gipszben. 

 
 
5. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok  

– A plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példák megismertetése 
– Az alapvető mintázási és edénykészítési technikák alkalmazása 
– A megismert tárgyalkotó eljárás gyakoroltatása, hogy ép tárgyat tudjon létrehozni.  
– Minta alapján egyszerű kéziszerszámok készítése és használata 
– A plasztilinnel, gipsszel, agyaggal való bánásmód elsajátíttatása  
– Kisebb feladatok önálló megoldására való felkészítés.  
– Tanári vezetéssel, bonyolultabb feladatok elvégzésére történő felkészítés.  

 
Tananyag 

Szobrászat és kerámia ismeretek 
– A megoldott feladatok során elsajátított plasztikai és kerámiaformáláshoz illeszthető 

művészettörténeti ismeretek 
– Relief és körplasztika 
– A kerámiaégetésben rejlő lehetőségek 
– A máz, mint védőréteg és színezőanyag 
– A gipsz, mint átmeneti, és mint végleges anyag 
– Szögletes formák összeépítése, vetemedés, zsugorodás 
– Baleset–, munka– és környezetvédelmi ismeretek 

 
Feladatcsoportok 

Szobrászat és kerámiamintázási gyakorlatok 
Pénzérmék, plakettek mintázása 

– Múzeumi példák alapján pénzérmék, plakettek mintázása plasztilinből 
– Gipszforma vétel. Préselés gipszformába, terrakotta égetés 
– Gipsz pozitív öntése, retusálása 

 
Az építészet és a társművészetek kapcsolata 

– Szobrok a közterületeken 
– Makettek készítése  
– Nagyobb méretű térforma felrakása samottos agyagból  
– Agyagvágó, simító kéziszerszámok készítése  

 
Műterem– és gyárlátogatás 

– Szobrászművész munka közben  
– Üzemlátogatás kerámiagyárban: gipszműhely, nyersgyártó–formázó műhely, 

festőműhelyek, különböző hőfokon üzemeltetett kemencék és a kész termékek 
megtekintése 

 
Felületalakítás  

– Nyomhagyásos gyakorlatok síkfelületen 
– Síkfelület tagolása engobbal (csíkozás, fröcskölés, ecsettel való festés, írókázás ...) 
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Edénykészítés 
– Síklapokból készített egyszerű fedeles tárgy készítése, díszítése a ritmusgyakorlatok 

alkalmazásával 
 
Korongozás 

– Egyszerű alapformák, azok díszítése a ritmusgyakorlatok alkalmazásával 
 
Értékelés és kiállítás rendezés 

– A tanév során készült munkák közös értékelése, válogatása 
– Záró kiállítás rendezése szaktanári irányítással 

 
Követelmény 

      A tanuló ismerje: 
– a plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példákat. 

      Legyen képes: 
– a megismert tárgyalakítási eljárás birtokában ép tárgyat létrehozni. 
– minta alapján egyszerű kéziszerszámok készítésére. 
– mintázni és formázni plasztilinnel, gipsszel, agyaggal. 
– kisebb feladatok önálló megoldására. 
– tanári vezetéssel bonyolultabb feladatok elkészítésére. 

 
 
6. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok  

– A plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példák megismertetése 
– Különböző alapszintű tárgykészítési technikák megismertetése és gyakoroltatása  
– Az önálló megoldási készség kialakítása, különböző plasztikai feladatok (dombormű, 

körplasztika) megoldásával  
– Az alapfogások elsajátíttatása, kisebb hengeres formák korongozásának megtanítása 

és gyakoroltatása 
– Az edényformálás és a mázak használatában való jártasság kialakítása 

 
Tananyag 

Szobrászat és kerámia ismeretek 
– A megoldott feladatok során elsajátított plasztikai és kerámiaformáláshoz illeszthető 

művészettörténeti ismeretek 
– Képzési lehetőségek megismerése: iskolalátogatás művészeti szakközépiskolában 
– Szobrászati technikákat felhasználó szakmák megismerése: épületszobrász, 

szobrászművész, keramikusművész  
– Műterem látogatás szobrász– és keramikusművésznél 
– Alacsony– és magastűzü masszák és azok mázazása, égetése 
– Oxidáló és redukáló égetés, kemencék 
– Baleset–, munka– és környezetvédelmi ismeretek 

 
Feladatcsoportok 
 
Szobrászat–kerámia gyakorlatok 

– Egyszerű körplasztikák pozitív–negatív öntése 
 
Portré mintázása  

– Vázra épített portré mintázása agyagból 
– A kész fejről 2 feles gipszforma vétel–tanári segítséggel 
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– A kiüregelt, kiszáradt agyagfej égetése terrakottára 
– A kiégetett agyagfej patinázása tanári segítséggel 

 
Drót és faelemekkel térkompozíció készítése 

– Az anyagok egymást erősítő hatásának, kifejező erejének tudatos felhasználása 
 
Anyaggyűjtés 

– Edényformák rajzolása, díszítmények másolása, elemzése 
 
Korongozás  

– Egyszerű hengeres formák fölhúzása, a felület tagolása engobbal 
– Egyszerű edényformák korongozása különféle peremmegoldással 
– Fenékszög esztergálása 
– Fedő kialakítása 

 
Fülezés 

– Fülhúzás, felragasztás 
 
Mázas edény készítés 

– Mázazási, kemencerakási gyakorlatok 
– Az égetés figyelemmel kísérése 

 
Értékelés és kiállítás rendezés 

– A tanév során készült munkák közös értékelése, válogatása 
– Záró kiállítás rendezése szaktanári irányítással 

 
Követelmény 

      A tanuló ismerje: 
– a plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példákat. 
– alapszinten az elsajátított tárgykészítési technikákat. 

      Legyen képes: 
– önállóan megoldani különböző plasztikai feladatokat (dombormű, körplasztika).  
– kisebb hengeres formát korongozni  

      Legyen jártassága az edényformálásban és a mázak használatában 
 
 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 
 
A tanuló ismerje: 

– a szobrászat– és a kerámiatörténet fontosabb állomásait, eredményeit,  
– a kiemelkedő jelentőségű műveket, alkotásokat, és azok készítőit, 
– a szobor– és kerámiakészítés alapjait, a felhasznált anyagok tulajdonságait, 

felhasználási területét, a készítés technikáját,  
– a forma és díszítmény összhangjára vonatkozó esztétikai követelményeket, 
– a balesetvédelmi szabályokat, 
– a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat. 

A tanuló legyen képes: 
– az anyagismeret birtokában a célnak legmegfelelőbb eljárást alkalmazni, 
– életkorának megfelelően tapasztalatait, ismereteit beépíteni az alkotás folyamatába, 
– a tárgyalkotás folyamatában a forma és díszítmény összhangját megteremteni, 
– a tárgyakat, az anyag–funkció–forma szempontjai szerint értelmezni, 
– domborművet és kisplasztikát mintázni, faragni, építeni, térkonstrukciót készíteni, 
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– különféle edénykészítési technikákat alkalmazni, 
– igényesen megoldani a kreatív feladatokat, az elképzeléseket a tervtől a kész 

munkáig, 
– saját munkáit elemző módon értékelni, rendszerezni, dokumentálni, 
– a helyes munkamenetet, munkavédelmi szabályokat következetesen betartani, 
– együttműködni a munkafolyamat résztvevőivel. 

 
A tanuló rendelkezzen: 

– a plasztikai formálás készségével, 
– saját és más munkájának szóbeli, közösség előtti értékelésének képességével. 

 
 
 
 

Továbbképző évfolyamok 
 

 
7. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok  

– A plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példák megismertetése 
– A különböző tárgyalkotó eljárások megismertetése és gyakoroltatása alapszinten 
– A tanév során megismertetett új fogalmak megértetése és elsajátíttatása a tanulóval, 

hogy azokat a gyakorlatban helyesen tudja alkalmazni.  
– Rajzi gyűjtés nyomán vázlat és tervkészítéshez szükséges ismeretek elsajátíttatása  
– Felrakással vagy korongolással öblös tárgy elkészítése  
– Az egyszerű gipszforma készítés és sokszorosításhoz szükséges készség, képesség 

kialakítása  
– A szobrász –kerámia tevékenységhez kapcsolódó baleset–, munka– és 

környezetvédelmi szabályok és azok gyakorlati alkalmazásának megismertetése  
 
Tananyag 

Szobrászat és kerámia ismeretek 
– A megoldott feladatok során elsajátított plasztikai és kerámiaformáláshoz illeszthető 

művészettörténeti ismeretek 
– A fény és árnyék szerepe a plasztikában 
– A ritmus 
– A geometrikus forma 
– A szín jelentősége a szobrászatban és kerámiában 
– A stilizálás és a kompozíció fogalma, törvényszerűségei, a jel fogalma 
– A díszítmények eredete 
– A monogram, a címer 
– Könyvtári és múzeumi anyaggyűjtés 
– Az agyag összetétele, anyagszerkezete 
– Kerámiatárgy készítésének munkafolyamata – agyaggyúrás, formaadási eljárások, 

szárítás, mázazás égetés rendje 
– Égetési alapismeretek 
– Baleset–, munka– és környezetvédelmi ismeretek 

 
Feladatcsoportok 
Szobrászat–kerámia gyakorlatok  

– Kötött és szabad formálás összekapcsolása 
– Préselés agyagból 
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– Engobozás, mázazás, égetés 
– Gipszbe vésett monogram tervezése, kivitelezése 
– Különböző anyagok viselkedésének vizsgálata: növekedés–zsugorodás, kemény–

lágy, kopás–csiszolódás 
– Formaalakító természeti erők megfigyelése, rajzi leképzése 
– Egyszerű szerkezetek építése: drótból, dróthálóból, papírból 

 
Különböző művészettörténeti korokból való padlólapok másolása 

– Gyűjtőmunka alapján padlólap másolás 
– Tervrajz átmásolása gipszlapra 
– Negatív vésés, pozitív gipszöntés 
– Mindkét modellről gipszforma vétel 
– Bepréseléssel a sokszorosítás gyakorlása 
– Engobozás, zsengélő égetés 

 
Tárgyelemzés 

– Az elkészült padlólap elemzése 
– A funkció–forma–anyag és díszítmény megjelenési formáinak értelmezése 

 
Nagyítás 

– Kirándulás során gyűjtött vízkoptatta kavicsok, kövek felnagyításával agyagszobrok 
alkotása 

– Kézzel épített, felrakott formák 
– Színezés engobbal és mázakkal, égetés  
– A felnagyított természeti formák újraalkotása drótból, dróthálóból, papírból 

 
Szabad és kötött formálás összekapcsolása 

– Figurális agyagplasztika kézi korongon felrakott edény részeként való alkalmazása 
– Tervezés és anyaggyűjtés látványszerű rajz segítségével 

 
Értékelés és kiállítás rendezés 

– A tanév során készült munkák közös értékelése, válogatása 
– Záró kiállítás rendezése szaktanári irányítással 

 
Követelmény 

– A tanuló ismerje: 
– a plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példákat. 
– a használat során megismert különböző anyagok tulajdonságait, jellegzetességeit. 
– a szakmához kapcsolódó baleset–, munka– és környezetvédelmi szabályokat és a 

gyakorlatban alkalmazza azokat.  
Legyen képes: 

– alkalmazni alapszinten az elsajátított tárgykészítési technikákat. 
– rajzi gyűjtés nyomán tervet, vázlatot készíteni  
– felrakással vagy korongolással öblös tárgyat (tárgyakat) elkészíteni. 
– a tanév során megismert új fogalmakat a gyakorlatban helyesen alkalmazni.  
– gipszformát készíteni, és tárgyakat sokszorosítani. 

 
 
8. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok  

– A plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példák megismertetése 
– A különböző tárgykészítési technikák megismertetése és gyakoroltatása  
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– A tárgykészítés során eltérő mintaszervezési megoldások alkalmazásának 
megismertetése 

– A sorolható csempék és reliefek elkészítésénél a különböző módszerek elsajátíttatása  
 
Tananyag 

Szobrászat és kerámia ismeretek 
– A megoldott feladatok során elsajátított plasztikai és kerámiaformáláshoz illeszthető 

művészettörténeti ismeretek 
– A stilizálás és kompozíció kapcsolata és törvényszerűségei 
– A jel fogalma 
– Az emberi lépték – arányösszefüggések 
– Az élő test vázszerkezetének egyes részei 
– Padlólapok és kályhaszemek, készítése 
– Különféle mázazási eljárások – máz alatti, máz feletti festés, sgraffito 
– Baleset–, munka– és környezetvédelmi ismeretek 

 
Feladatcsoportok 
Szobrászat és kerámia gyakorlatok 

– A csontok formáinak vizsgálata, elemzése, mintázása 
– Mintázás előtti nagyítás 
– Tartóváz készítése fémből, drótból 
– Állatkoponya mintázása a plasztika érzékeltetésével 
– Gipsznegatív készítése testrészletről 
– Festett és mázazott padlócsempe készítése 
– Tervezés anyaggyűjtéssel, stilizálás 

 
Tárgyelemzés 

– A tananyaghoz kapcsolódó plasztika elemzése történeti, művészettörténeti keretbe 
foglalva 

 
Követelmény 

A tanuló ismerje: 
– a plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példákat. 
– gyakorlottan alkalmazza az alapvető szobrászati és kerámia technológiai eljárásokat  

Legyen képes: 
– Műalkotások értő elemzésére a stilizálás érdekében 
– A stilizálás érdekében látványszerű rajzok egyszerűsitésére  

 
 
9. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok  

– A plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példák megismertetése 
– Az emberi lépték és arányösszefüggései alaposabb megismertetése 
– Életnagyságú részlet nagyításának bemutatása és gyakoroltatása 
– Koponya és csontváz alaposabb elemzése 
– Képi redukció és írott szöveg együttesének elemzése és alkalmazásának 

gyakoroltatása 
 
Tananyag 

Szobrászat és kerámia ismeretek 
A megoldott feladatok során elsajátított plasztikai és kerámiaformáláshoz illeszthető 
művészettörténeti ismeretek 



 

 826 

Természetes és mesterséges szerkezetek viszonya  
– csontváz rajzolása 
– részletkiemelés és nagyítás 
– a nagyítás felhasználása mintázáskor 
– a megmintázott részlet posztamensen való elhelyezése 

 
Stilizálás, deformálás 

– Mozdulatrajzok ruhás alakról 
– Ceruzavázlatok, tanulmányrajzok 
– Kis méretű agyagvázlatok stilizálva, deformálva 

 
Az emberi lépték 

– Gipsznegatív készítése különböző testrészletekről – arcról, kézről 
– Az arányösszefüggések megbeszélése 

 
Emberi koponya mintázása 

– koponya rajzolása, a forma és szerkezet értelmezése hangsúlyozása 
– koponya mintázása életnagyságban 
– a szobor üregelése, vagy gipszbe öntése 

Gyakorlati feladatok 
– Síkfelület és plasztika kapcsolata 

 
Felületkialakítási gyakorlatok 

– Anyaggyűjtés, díszítménymásolás, elemzés 
– Tervezés anyagban. Adott felület szabad illetve kötött rendszerű plasztikus tagolása 
– Pozitív és negatív viszonylatok kihasználása 

 
Plasztikus padlócsempe 

– Tervezés anyaggyűjtéssel 
– Mintaszervezés, sorolható és terülő díszítmények 
– Tárgykészítés gipsznegatív segítségével 

 
Egyedi relief 

– Organikus forma redukált képi megjelenítése és írott szöveg együttes alkalmazása 
– Lapos vagy magas plasztikájú egyedi megjelenésű dombormű tervezése és készítése 

szabadon választható funkcióra 
Tárgyelemzés 

– A tananyaghoz kapcsolódó szobor vagy kerámiatárgy elemzése történeti, 
művészettörténeti keretbe foglalva 

– A forma, szerkezet, valamint a funkció és díszítmény megjelenési formáinak 
értelmezése 

 
Értékelés és kiállítás rendezés 

– A tanév során készült munkák értékelése, válogatása 
– Záró kiállítás rendezése szaktanári irányítással 

Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– a plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példákat. 
– az emberi test fontosabb arányviszonyait 

Legyen képes: 
– alkalmazni az elsajátított tárgykészítési technikákat  
– organikus formák redukált, jelzésszerű egyszerűsítésére 
– műalkotások értő elemzésére 
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10. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok  

– A plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példák megismertetése 
– Az alapvető technológiai és szaktörténeti tudnivalók megismertetése úgy, hogy a 

tanuló képes legyen azokat szakszerűen alkalmazni 
– Az alapvető tervezési ismeretek és tárgykészítési technikák elsajátíttatása  
– Az építészeti elemek szobrászati díszítésének és törvényszerűségeinek 

megismertetése  
– A mintázásban való jártasság fejlesztése  
– Portré és ember figura mintázási készség fejlesztése 
– A használati funkcióra való tárgytervezés alapelveinek a megismertetése  

 
Tananyag 

Szobrászat és kerámia ismeretek 
– A megoldott feladatok során elsajátított plasztikai és kerámiaformáláshoz illeszthető 

művészettörténeti ismeretek 
– Az emberi figura, mint a szobrászat tárgya 
– Az emberi alak megjelenítése a különböző kultúrákban 
– A figura és környezet összefüggései a plasztikai formálás szempontjából 
– A töredék, a torzó problémája a művészetekben 
– Az épített tér és a szobor kapcsolata művészettörténeti példákon 
– Kőedény– és porcelángyárak  
– A formatervezés jelentősége 
– Egyedi kortárs kerámia, 
– A sorozatgyártással korongon készült edény összehasonlítása forma, anyag, 

szerkezet, szilárdság szempontjai szerint 
– Korongolt edény díszítésének lehetőségei: zsinórozás, plasztikus dombormű, 

csíkozás, sgraffito, fröcskölés, fésűs dísz, holdazás, ecsettel való festés, írókázás  
– Elektromos, gáz–, koksz– és olajtüzelésű kemencék 
– A redukció különböző formái – feketeedény, porcelánégetés, raku  
– Baleset–, munka– és környezetvédelmi ismeretek 

 
Feladatcsoportok 

      Portré mintázás 
      Rajzi előtanulmányok – fejrajz  
      Római portré rajzolása 

– Vázkészítés, mintázófa, mintázó gyűrű készítése 
– Mintázás, római portré másolása 

 
Szobrászati díszek készítése építészeti elemekhez 

– Ornamentika rajzolása és mintázása (másolat) 
 
Torzó mintázása agyagból 

– Krokizás modell után, Vázlatok, tanulmányrajzok 
– Vázkészítés drótból, vasból, fából 
– Mintázás agyagból 
– Gipszforma vétel szilikon betéttel 
– Pozitív öntése gipszből 
– Múzeumi, könyvtári előtanulmányok, aktrajz, kroki modell után 
– Vázkészítés vas, fa, drót felhasználásával 
– 1/2–es méretben tömeg–szerkezet téri viszonyok figyelembevételével alak mintázása 
– Egy kiválasztott részletről gipsz formavétel 
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– Látogatás kőszobrász műteremben 
 
Felületdíszítési gyakorlat 

– Anyaggyűjtés, díszítménymásolás, elemzés 
– Az elméletben megismert díszítőtechnikák gyakorlása 
– A begyakorolt technikák valamelyikének alkalmazásával önálló vonal–, folt–

ritmusok kialakítása síkfelületen 
 
Szögletes edény és díszítménye 

– Különböző rendeltetésű és formájú, egymással harmonizáló szögletes edény–
együttes kialakítása összeépítéssel, díszítése a fenti technikák alkalmazásával 

 
Korongozott edény és díszítménye 

– Különböző profilú korongolt tálféleségek készítése, díszítése festéssel, mázazással 
– A tervezést megelőző anyaggyűjtés kapcsán kompozíciós alapesetek rajzos elemzése 

 
Edényrészek kialakítása 

– Préselt fül készítése kétfeles forma segítségével 
– Korongozott csőr összeépítése az edénytesttel, a fül felragasztása 
– Értelmező rajzok készítése pl. kiöntőedény esetére 

 
Díszítményvariációs gyakorlat 

– Azonos formájú és méretű korongozott tárgysorozat díszítési variációi 
 
Tárgy együttes készítése 

– Azonos formavilágú, harmonikus tárgy együttes tervezése, elkészítése kézműves 
eszközökkel 

– Az elképzelt darabok látványszerű megjelenítése rajzban 
 
Értékelés és kiállítás rendezés 

– A tanév során készült munkák közös értékelése, válogatása 
– Záró kiállítás rendezése szaktanári irányítással 

 
Követelmény 

      A tanuló ismerje: 
– a plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példákat. 
– a szobrászat és a kerámia klasszikus műfajait. 
– a használati funkcióra tervezett tárgyak formai problémáit  
– az építészeti elemek szobrászati díszítésének törvényszerűségeit.  

      Legyen képes:  
– gyakorlottan alkalmazni az elsajátított tárgykészítési technikákat alapszinten. 
– Műalkotások értő elemzésére 

      Rendelkezzen alapvető tervezési ismeretekkel 
 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 
 
A tanuló ismerje: 

– a szobor– és kerámiakészítés anyagait, azok tulajdonságait és felhasználási területét, 
– a szobrászat és kerámiaművészet klasszikus műfajait, történetük fontosabb 

állomásait, 
– a formai jellemzőket a történeti és kortárs tárgyakon, 
– egyes tárgytípusok formái és rendeltetése közötti összefüggéseket, 
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– a forma és díszítmény összhangjának jelentőségét, 
– a szobrász és kerámia műterem szükséges berendezését, felszerelését, az anyagok 

előírásszerű kezelését, 
– a műalkotás és a környezet összefüggéseit a megformált tárgy és enteriőr 

viszonylatában, 
– a legfontosabb munkavédelmi teendőket.  

 
A tanuló legyen képes: 

– munkájában a szaktárgyi és személyes kompetenciáit felhasználni,   
– a műtárgyakat elemezni rendeltetés, forma és díszítmény szempontja szerint, 
– ismereteit, pozitív élményeit a tárgykészítés folyamatába beépíteni, 
– a szobrászat és kerámia hagyományos anyagait használni, 
– a szobrászat és kerámia segédanyagait (gipsz, plasztilin, szilikon…) alkalmazni, 
– a szobrászatban és kerámiában használatos speciális kéziszerszámokat (mintázófa, 

simító, gipszelő szerszámok…) előállítani, 
– a megmunkáláshoz szükséges kéziszerszámokat és gépeket használni, 
– a feladatnak megfelelő váz– és tartószerkezetet összeállítani, 
– tervezett, igényes munkát végezni, 
– önállóan tervezni az anyag–funkció–forma egységében, 
– terveit látványszerű és formaértelmező műhelyrajzban megjeleníteni, 
– a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában a tervet megvalósítani, 
– a feladatokat megfelelő általános műveltsége folytán kreatívan megoldani, 
– a természeti és mesterséges formákat megmintázni, átírni, 
– domborművet és kisplasztikát mintázni, faragni, építeni, térkonstrukciót készíteni, 
– különféle edénykészítési technikákat alkalmazni, 
– a célt és az eredményt összevetni, 
– biztonsági és balesetvédelmi előírásokat betartani. 
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4.1.9. TEXTIL– ÉS BŐRMŰVES TANSZAK 

 

TEXTIL– ÉS BŐRMŰVES MŰHELYGYAKORLAT  
 
A textil– és bőrműves műhelygyakorlat célja megismertetni a textil– és bőrművesség azon 
elméleti és gyakorlati tudnivalóit, melyek képessé teszik a tanulókat az önálló 
tárgyalkotásra, környezetalakításra a tervezéstől a kivitelezésig. Célja továbbá a manuális 
képességek fejlesztése, az értékteremtésre, –megőrzésre nevelés, az esztétikai és a 
konstruktív érzékenység, a textil– és bőrműves műhelymunka iránti nyitottság kialakítása. 
A műhelygyakorlat feladata irányított tárgyelemzéseken, tervezési és alkotói folyamatokon 
keresztül a harmonikus környezet–, a tárgykultúra iránti igény kialakítása. Az esztétikai 
érzék és ítélőképesség mélyítése, árnyaltabbá tétele. Feladata továbbá a vizuális alkotó 
gyakorlattal párhuzamosan olyan alapozó és speciális ismeretek, készségek biztosítása, 
melyek lehetővé teszik a fenti célok megvalósulását. Feladata megismertetni a tanulót a 
textil– és bőrművesség történetével, sajátos kifejező eszközeivel, esztétikai 
törvényszerűségeivel. A textil és a bőr felhasználási területeivel, a tárgyformálás 
hagyományos és új anyagaival, az anyagok tulajdonságaival, az alkalmazott eszközök 
típusaival. Feladata továbbá a művészeti területekhez kapcsolódó élményszerű ismeret– és 
tapasztalatszerzés biztosítása, az önművelés és önkifejezés képességének fejlesztése. 
 
 
Alapfokú évfolyamok 
 
4. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– A textil– és bőrműves tárgykultúra műfaji sajátosságainak, valamint a textil és a bőr 
felhasználhatóságának megismertetése.  

– A textil– és bőrműves tárgyalkotáshoz szükséges eszközismeret, tárgytervezési és 
kivitelezési ismeretek fejlesztése.  

– Az életkornak megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretek megalapozása.  
– Az igényes alkotómunkához szükséges tervező, eszközhasználó, anyagformáló, 

tárgyalkotó készségek, képességek kialakítása.  
– A tárgyalkotás során alkalmazható egyszerű technikák elsajátításával a manuális és 

konstruáló képességek fejlesztése.  
– A textil– és bőrműves műhely, valamint a műhelymunka rendjének megismertetése. 

 
Tananyag 
Textil–és bőrműves ismeretek 

– A textil és a bőr a tárgyi környezetben, a tárgyak funkciója 
– A textil és bőrműves műhely berendezése, eszközei 
– A textil és a bőr anyagtípusai, felhasználásuk fő területei 
– A textil– és bőrművességhez kapcsolódó, eszközök, szerszámok 
– A felhasznált anyagok tulajdonságai, rendszerezés alapanyag, előállítás, felhasználás 

szerint 
– Felületképzés. A díszítés és mintaképzés 
– Rezerválási technikák (batik) 
– A fonás és csomózás 
– A varrás felhasználási területei 
– Az alkalmazott eszközök ismerete, helyes használata 
– A tartalom és a forma kapcsolata 
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– A tárgykészítés folyamatának alapvető lépései 
– Eszközhasználati és munkavédelmi előírások 

 
Feladatcsoportok 
A textil–és bőrműves műhely 

– A textil– és bőrműves műhely berendezése 
– Alapvető anyagok, eszközök, szerszámok 
– A műhelymunka rendje 
– A műhelymunka alapvető munkavédelmi szabályai 

 
A textil és a bőr alapismeretek 

– A tárgyi környezet, a környezet anyagai 
– A textilből és bőrből készült tárgyak sajátosságai 
– Alapvető anyagok, eszközök, szerszámok 
– A tárgyalkotás alapvető fázisai 
– A textil és bőr szerepe a tárgykultúrában 

 
A díszítményalkotás alapjai 

– Különböző díszítő technikák textil– és bőrtárgyakon 
– Egyszerű díszítő technikák 
– A díszítmény tervezés alapjai 
– A felületképzés technikái. Nyomhagyás különböző anyagokkal, eszközökkel 
– Nyomtatás egyszerű eszközökkel 
– A tanult díszítőtechnikák alkalmazása a tárgyalkotásban 

 
A varrás alapjai 

– A varrás jelentősége, sajátosságai 
– A varrás alapvető eszközei, technikája 
– Egyszerű alapöltések 
– A tervezés és a szabás alaplépései 

 
A fonatok 

– Fonásra alkalmas anyagok 
– Egyszerű fonástechnikák 
– Fonások különböző anyagokkal, páros és páratlan ágszámmal. Lapos és gömbölyű 

fonások 
– Fonás egyszerű eszközökkel 
– A fonatok felhasználása 

 
A batikolás alapjai 

– A batik. A batiktechnika sajátosságai 
– A batikolás eszközei 
– Batikolás különböző anyagokon 
– A kötözött batik módszerei 
– Motívumrendszerek 
– A tanult technika alkalmazása az alkotás során 

 
A bőrművesség alapjai 

– A megmunkálás, tárgyalkotás alapvető lépései 
– A bőr szabása, darabolása 
– Egyszerű bőrintarzia 
– A szíjkészítés alapjai, fűzések egyszerű formái 
– Egyszerű összeerősítési technikák: fűzés, lyukasztás 
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– Mintázás nyomhagyással 
– A poncolás. Poncolásra alkalmas anyagok, eszközök 
– Tárgyalkotás a tanult technikák alkalmazásával 

A nemezelés alapjai 
– A nemez 
– A nemez történetének érdekességei 
– A nemezelés műfaji sajátosságai 
– A megmunkálás, tárgyalkotás alapvető lépései 
– Egyszerű tárgyalkotási és díszítési technikák 
– Egyszerű nemez tárgyak készítése: plasztikus formák (labda, zsinór) 

 
Kreatív feladatok 

– Felületminőségek 
– Színvariációk. A színek kifejező ereje 
– Az anyagtársítás lehetőségei 

Értékelés és kiállítás rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– a textil– és bőrművesség alapvető műfaji sajátosságait, 
– a megismert alapanyagok felhasználási lehetőségeit, alapvető tulajdonságait, 
– a tárgyalkotás munkafázisait, 
– az anyag– és formaalakítás egyszerű módjai, 
– a mintaképzés, felületalakítás egyszerűbb lehetőségeit, 
– egyszerűbb textil– és bőrtárgy készítésének műveletei, 
– a műhely berendezését, munkarendjét, 
– legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat. 

Legyen képes: 
– megszerzett ismeretek alkalmazására, 
– a megismert eszközök megfelelő használatára, 
– életkorának megfelelő szinten anyag, eszköz és technikai módszerek 

megválasztására, 
– a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására. 

 
 
5. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– Általános és szakirányú műveltség megalapozása, valamint olyan elméleti és 
gyakorlati tudnivalók megismertetése, melyek képessé teszik korosztályának 
megfelelő igényes, kreatív, alkotómunkára.  

– A textil– és bőrmegmunkálási, –alakítási műveletek elvégzéséhez szükséges 
képességek fejlesztése.  

– A textil– és bőrművesség hagyományos anyagainak, az anyagok tulajdonságainak, 
alkalmazott eszközeinek bemutatása.  

– A textil– és bőrműves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása.  
– Alapvető munka– és balesetvédelmi előírások megismertetése. 

 
Tananyag 
Textil–és bőrműves ismeretek 

– A textil– és bőrművesség tárgykultúrája, műfaji sajátosságai 
– A tárgyakkal közvetített jelentéstartalom 
– A gyapjú és a bőr tulajdonságai, alakíthatósága, felhasználásuk újabb lehetőségei 
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– A rátétes díszítmények 
– Gyűjtőmunka, motívumképzés, egyszerűsítés, átírás. Kompozíciós lehetőségek 
– A tervezés szempontjai 
– A szövés 
– A viaszbatik 
– A nemezművészet 
– Az adott témakörök megjelenése a népművészetben, az iparművészetben és a 

közvetlen környezetben 
– A tapasztalatok felhasználása az alkotómunkában 
– Eszköz– és munkavédelmi ismeretek 

 
Feladatcsoportok 
A textil és a bőr, tárgyalkotási ismeretek 

– A textil– és bőrműves tárgyak funkciói 
– A tervezés lépései, szempontjai 
– Az anyag– és technika választás szempontjai 
– Az anyagválasztás és a technika összefüggései 
– A forma és díszítmény összefüggései 

 
Díszítőtechnikák, a rátétek 

– Egyszerű díszítőtechnikák a bőr– és textilművességben 
– Rátétes díszítmények. Rátéttípusok, a rátétkészítés módjai 
– A motívumalakítás lehetőségei 
– A kompozícióépítés lehetőségei 
– Rátétes díszítések textilre, bőrre egyszerű tárgyakon 

 
Varrási technikák 

– A varrás sajátosságai az alapanyag–funkció viszonylatában 
– A varrást előkészítő műveletek 
– Tervezési feladatok 
– A textil és a bőr varrásának azonosságai és különbözőségei 
– A tanult technikák alkalmazása egyszerű, varrott használati tárgyakon 

 
A szövés alapjai 

– A szőttesek felhasználási területei 
– A szövés történeti érdekességei 
– A szövés alkotóelemei 
– A szövés alapvető műveletei a felvetéstől az összeállításig 
– Az egyvetélős mintázás. A csíkritmusok 
– A szőttesek tervezése. Az alapanyag, mintakincs, funkció összefüggései 
– Az alapanyag, a mintakincs és a funkció összefüggései a tervezésben 
– Egyszerű, szövött használati tárgyak 
– A szövés utómunkálatai 
– Egyszerű szövőeszköz használata (madzagszövő, karmantyúszövő, gyöngyszövő) 

 
Batikolás, a viaszbatik 

– A batiktechnika műfaji sajátosságai 
– A batikolás történeti érdekességei 
– A viaszolt batik technikája 
– Egyedi tárgyak tervezése, a tanult technikák alkalmazása textilen és bőrön 

 
Egyszerű bőrműves technikák, összeállítás típusok 

– A bőrvarrás eszközei 
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– A bőrvarrás alapjai, technikái. A szíjgyártóvarrás és a szűcshímzés 
– Egyszerű bőrműves összeállító technikák, széleldolgozások 
– Egyszerű záródástípusok, bőrkellékek 
– Rátétdíszítés, a tanultak alkalmazása egyszerű bőrtárgyakon 

 
A nemezelés technikái 

– A nemezművészet kezdetektől napjainkig 
– A nemezelés műfaji sajátosságai 
– A gyapjú alakíthatósága 
– Nemezelt használati tárgyak (tarsoly, papucs) 
– A nemezelés újabb lehetőségei.(kőnemez, tűnemez) 
– A megismert technikák alkalmazása az alkotás során 

 
Kreatív kísérletek az anyaggal 

– A felületminőségek változtatása. Kompozíciós lehetőségek 
– Színvariációk. A színek hangulati hatása 
– Anyagtársítás létrehozása. (bőr, nemez, szőttes) 

Értékelés és kiállítás rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– tárgyalkotás szerepét, a tárgyak funkcióját, 
– a tárgyalkotás munkafázisait a tervezéstől a kivitelezésig, 
– a textil, a bőr újabb felhasználási területeit, 
– az anyag– és formaalakítás módjait, az összeállítás egyes lehetőségeit, 
– a nemezelés újabb technikáit, 
– a szövés alaptechnikáit, 
– a forma, díszítmény összhangját, 
– egyes díszítőtechnikák alkalmazási lehetőségeit, 
– az iparművészet és népművészet kiemelkedő textil– és bőrműves példáit, 
– a tanult tárgyalkotási folyamtok legfontosabb munkavédelmi tudnivalóit. 

 
Legyen képes: 

– a megszerzett ismeretek alkalmazására, 
– textil– és bőrmegmunkálási, –alakítási műveletekre, 
– életkorának megfelelő szinten az anyag, eszköz és technikai módszerek 

megválasztására, 
– a textil– és bőrműves alapismeretek gyakorlati alkalmazására, 
– a tárgyakban lévő esztétikum felfedezésére, 
– gondolatainak tárgyiasult formában való megvalósítására, 
– az önálló tárgyalkotásra, 
– a munkavédelmi előírások betartására. 

 
 
 
6. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– A textil– és bőrműves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása.  
– Az általános és szakirányú műveltség megalapozása, fejlesztése.  
– Az esztétikai érzékenység, a kitartó munkavégzés kialakítása.  
– A textil– és bőrműves tárgykultúra műfaji sajátosságainak megismertetése.  
– A textil– és bőrműves tárgyak tervezéséhez, kivitelezéséhez szükséges újabb 
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ismeretek elsajátíttatása.  
– Az alkotómunkához szükséges, korosztálynak megfelelő eszközhasználó, 

tárgyalkotó, díszítő készségek, képességek fejlesztése.  
– Az önálló alkotómunka képességének kialakítása.  
– Az alkotómunka dokumentálási módszereinek elsajátíttatása.  
– Alapvető munkavédelmi ismeretek megalapozása. 

 
Tananyag 

– Textil–és bőrműves ismeretek 
– A textil– és bőrművesség tárgyainak esztétikai értéke, minősége 
– A tárgy– és díszítményalkotás újabb lehetőségei 
– A tárgyalkotás anyagai, újabb eszközei 
– A plasztika 
– A domborítás 
– A festés. A színek szerepe, a színhasználat üzenetértéke 
– A gyapjúszövés. A festékes szőttesek 
– Az önálló tárgyalkotás elvei 
– A dokumentálás 
– Kreatív anyaghasználat 
– Tárgyelemzések, a tapasztalatok felhasználása az alkotómunkában 
– Eszközhasználati és munkavédelmi előírások 

 
Feladatcsoportok 
A textil– és a bőrplasztikák 

– A plasztika fogalma 
– Plasztikus tárgyak, díszítmények 
– A plasztikus alkotások sajátosságai, technikája 
– Textil– vagy bőrplasztika 
– A tanult technika alkalmazása a tárgyalkotásban 

 
Díszítőtechnikák, a festés 

– A környezetünk tárgyainak díszítése 
– A festés. A festékek alapanyagai. Festőnövények 
– Az alapanyag, funkció, díszítmény összefüggései 
– A színek szerepe, a színhasználat üzenetértéke, jelentősége 
– Kompozíció 
– Textil és bőr festése 
– Tárgyalkotás a tanult díszítőtechnikák alkalmazásával 

 
A varrás, öltéstípusok 

– Különböző öltéstípusok. Vonalas technikák (száröltés, láncöltés, keresztöltés, 
huroköltés) 

– Egyszerű hímzéstechnikák, alapvető hímzéselemek (vonalak, álló– és dőlt keresztek, 
négyszögek) 

– A motívumképzés elvei a technika függvényében 
– Használati tárgyak tervezése, készítése az öltéstípusok alkalmazásával 

 
Szövési technikák, a festékes 

– A szövés újabb eszközei. A szövőszék részei 
– A festékes szőttesek sajátosságai 
– Érdekességek a festékes szőttesek eredetéről 
– Az ornamentika 
– A festékes szőttesek színei 
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– Alapkompozíciók. Tervezés 
– A szövés technikája a felvetéstől a leszedésig 
– Befejező műveletek. A szövés utómunkálatai 
– A tanult technika alkalmazása tárgyalakításkor 

 
A batikolás, színvariációk 

– A tanult batiktechnikák ötvözési lehetőségei textilen és bőrön 
– Színkihagyás, több szín alkalmazása 
– A színtartósság növelése 
– A rezerválás különféle lehetőségei 
– A mintaképzés módjai festéssel 
– Tárgykészítés a tanult batikolási technikák alkalmazásával 

 
Bőrműves technikák, domborítás 

– A domborított díszítmények különféle tárgytípusokon 
– A domborítás anyagai, eszközei 
– A domborítás lehetőségei (alátétes, zsinóros) 
– A domborítás munkafolyamata 
– A díszítményalakítás szempontjai a technika függvényében 
– Könyvtörténeti érdekességek, a könyvborítók díszítésmódjai 
– Szerkezet– és összeállítás típusok 
– Tárgyalakítás domborított technikával 

 
A nemezelés újabb technikái 

– A gyapjú festése 
– Festett gyapjú alkalmazása tárgyalkotás során 
– Díszítmények nemezből (zsinóros, rátétes, applikált) 
– A nemez szerepe a modern tárgykultúrában 
– Az eddig megismert nemezelési eljárások alkalmazása projektekben 
– Anyagtársítási lehetőségek a nemezmunkákban 

 
Kreatív kísérletek az anyaggal 

– Felületminőségek. Újszerű esztétikai minőségek 
– Színvariációk. Színek, érzelmek, hangulatok 
– Anyagtársítás létrehozása. Egymással össze nem illő, vagy egymás hatását erősítő 

anyagokból tárgy, tárgycsoport készítése. Talált tárgyak beépítése a kompozícióba 
 
 
Vizsgamunka készítése 

– Egyéni kifejezési szándék szerinti tárgyalkotás választott anyaggal és technikával, 
dokumentálás 

Értékelés és kiállítás rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– a tárgyalkotás szerepét, a tárgyak funkcióját, 
– a textil és a bőr tulajdonságait, 
– a tárgykészítés munkafolyamatait, módszereit, 
– az anyag– és formaalakítás módjait, díszítési lehetőségeit, 
– a plasztika, a dombormű fogalmát, készítésének módjait, 
– a szövés technikáit, 
– a festés technikáit, a színek szerepét, 
– a hagyományos tárgykészítést a textil– és bőrművesség példái alapján, 
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– a modern tárgykészítés lehetőségeit, 
– az anyagtársítás lehetőségeit, 
– az önálló alkotómunka törvényszerűségeit, 
– a szakszerű anyag– és eszközhasználat követelményeit, 
– legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat. 

Legyen képes: 
– a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására, 
– életkorának megfelelő szinten az anyag, eszköz, technikai módszerek 

megválasztására, 
– textil– és bőrmegmunkálási, –alakítási műveletek elvégzésére, 
– gondolatainak tárgyiasult formában való megvalósítására, 
– a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására. 

 
 
 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 
 
A tanuló ismerje: 

– a textil és a bőr fontosabb felhasználási területeit, 
– a textilből és bőrből készíthető tárgyak körét, 
– az alkalmazott anyagok alapvető tulajdonságait, a kéziszerszámok használatát, 
– a tervezés és a kivitelezés fő folyamatait, 
– a pontos vágás és ragasztás alapjait, 
– az egyszerű kézi varrott összeerősítéseket textilen, vékony bőrön, 
– az egyszerű hímző öltések készítését, 
– a rátétes díszítést, 
– az egyszerű nyomhagyási technikákat, a festést, batikolást, 
– a fonatok készítését, 
– a nemezelés, a szövés és az egyszerű textiltechnikák alapjait, 
– a domborítást, 
– a szíjkészítés alapjait, fűzések egyszerű formáit, 
– a legfontosabb baleset– és munkavédelmi tudnivalókat. 

 
A tanuló legyen képes: 

– önálló tárgyalkotásra, 
– véleményalkotásra, tárgyelemzésre, 
– az eszközök rendeltetésszerű használatára, 
– az elsajátított ismereteket, technikákat az alkotás folyamatában alkalmazni, 
– a helyes munkamenet betartására, 
– együttműködni a munkafolyamat résztvevőivel, 
– a munkavédelmi szabályok következetes betartására. 

 
 

 

Továbbképző évfolyamok 

 
7. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– Az általános és szakirányú műveltség megalapozása, fejlesztése olyan elméleti és 



 

 838 

gyakorlati ismeretek tanítása által, melyek felkészítik a tanulót a művészi 
alkotómunkára, képessé teszik tervek készítésére, textil– és bőrműves alkotások 
létrehozására, a feladatnak megfelelő anyag–, eszköz– és technikaválasztásra.   

– Az értékteremtés igényének kialakítása, az esztétikai érzékenység fejlesztése.  
– A tanuló felkészítése az önálló alkotómunkára.  
– A balesetmentes munkavégzés képességének elsajátíttatása. 

 
Tananyag 

– Textil –és bőrműves ismeretek 
– A tárgyalkotás és –elemzés szempontjai, esztétikai értékek, minőségek 
– A pásztorművészet jellemző tárgyai, forma– és motívumkincse 
– A szíjgyártók munkája 
– A tárgyakkal közvetített jelentéstartalom 
– A tárgyak használati funkciója 
– Különböző díszítési, összeerősítési technikák (fűzéstechnikák, öltésfajták) 
– Kézi és gépi varrási ismeretek 
– A varrógép. Munkavédelmi szabályok 
– A kárpitszövés, műfaji sajátosságok 
– Anyagtársítások 
– Tervezési és kivitelezési ismeretek az elsajátított technikák függvényében 
– Szabásminta, modellezés 
– Az adott témakörök megjelenése a népművészetben, az iparművészetben és a 

közvetlen környezetben 
– Tárgyelemzések, a tapasztalatok felhasználása a tárgyalkotásban 

 
Feladatcsoportok 
A textil és bőr, anyagtársítás 

– Textúrák, faktúrák textil– és bőr anyagokon 
– Az alapanyag, a forma és a funkció összefüggései 
– A tervezés lépései, szempontjai 
– Az anyaghasználat és a technikaválasztás elvei 
– Az anyagtársítások. A textil és a bőr együttes használata 
– Anyagtársítási variációk tárgyegyüttesek darabjain 
– A tanult díszítőtechnikák alkalmazása 
– Tárgyalkotási műveletek az anyagtársítás függvényében 

 
A varrás, a gépi varrás alapjai 

– A varrás sajátosságai, jelentősége 
– A varrógép 
– Gépi öltéstípusok (fércelő, szegő, hímző öltések) 
– A tervezés. A szabásminta és a modellezés 
– A forma, a funkció és az alapanyag összefüggései 
– Összeerősítési technikák 
– Tárgyalkotás a tanult technikák alkalmazásával 

 
 
Újabb bőrműves technikák 

– A pásztorművészet: tárgytípusok, motívumkincs, technikák 
– A szálvágás és a vékonyítás 
– Felhasználható anyagok, szükséges eszközök 
– Összeállító és díszítő fűzéstechnikák 
– A szíjgyártás. Tárgytípusok, jellegzetes technikák 
– Egyszerűbb szíjgyártó technikák. A sallangfűzés alapjai 
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– Tárgyalkotás az elsajátított ismeretek felhasználásával 
 
A szövés, a kárpitszövés alapjai 

– Érdekességek a kárpitszövés történelméből. A kárpitszövés a textilművészetben 
– A kárpitszövés műfaji sajátosságai, eszközei 
– A kárpitszövés alaptechnikája 
– A szövés előkészítése (tervezés, felvetés, vetülék, rendezés, előszövés) 
– A szövés utómunkálatai 
– Tárgyalkotás tanult technikával 

 
Kreatív kísérletek az anyaggal 

– A felületminőségek változtatása a díszítmény viszonylatában 
– Színvariációk. Hagyományos formák, újszerű színhasználat 
– Anyagtársítás. Régi formák, mai funkciók. Átírási gyakorlatok 

Értékelés és kiállítás rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– a textil– és bőrművesség sajátosságait, szerepét a mindennapokban, 
– a textil– és bőrművesség kifejező eszközeit, 
– a tervezéshez és kivitelezéshez szükséges eszközrendszert, 
– az átírás formai követelményeit, 
– a díszítmény szerepét, a motívumalkotás alapjait, 
– a kézi és gépi varrás műveleteit, 
– a pásztorművészet sajátosságait, 
– a különböző fűzéstechnikákat, a szíjgyártás alapjait, 
– a kárpitszövés műfaji sajátosságait, alaptechnikáit, 
– a legfontosabb munkavédelmi követelményeket. 

Legyen képes: 
– a megszerzett ismereteit a textil– és bőrműves alkotómunkájába beépíteni, 
– a feladatához kapcsolódóan textil– és bőrműves tárgyterveket készíteni, 
– munkáiban az alapanyag–forma–funkció, valamint a forma–díszítmény 

összhangjának megteremtésére, 
– tárgyelemzésre, esztétikai értékek és kategóriák felismerésére, megfogalmazására, 
– az önálló alkotómunkára, igényes munkavégzésre, 
– a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására. 

 
 
8. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– Az általános és szakirányú műveltség megalapozása.  
– Mindazoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek az elsajátíttatása, melyek 

képessé teszik a tanulót tervek, textil– és bőrműves alkotások létrehozására, a 
feladatnak megfelelő anyag–, eszköz– és technikaválasztásra.  

– A tárgytervezés, az alapanyag–forma–funkció és a forma–díszítmény összhangjának 
megteremtéséhez szükséges készségek és képességek elsajátíttatása.  

– A manuális és konstruáló képességek fejlesztése.  
– Az értékteremtés igényének, valamint a korosztályának megfelelő önálló 

alkotómunka képességének kialakítása.  
– A textil– és bőrművességhez kapcsolódó baleset– munka és környezetvédelmi 

szabályok gyakorlati alkalmazásának elsajátíttatása. 
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Tananyag 
Textil– és bőrműves ismeretek 

– Viselettörténeti alapismeretek. Viseletkészítő mesterségek 
– Öltözet, öltözet–kiegészítők 
– A tárgyalkotás és –elemzés szempontjai, esztétikai értékek, minőségek 
– A tárgyakkal közvetített jelentéstartalom 
– A csomózott szőnyegek műfaji sajátosságai 
– A csomózás technikája 
– A tárgyak használhatósága, a praktikum 
– A művészi átírás lehetőségei 
– Az adott témakörök megjelenése a népművészetben, az iparművészetben és a 

közvetlen környezetben 
– Mai textil–és bőrművesség művészeti törekvései 
– Tárgyelemzések, a tapasztalatok felhasználása a tárgyalkotásban 
– A tanult technikák önálló alkalmazása 
– Munkavédelmi és eszközhasználati ismeretek 

 
Feladatcsoportok 
A varrás, az átalakítás 

– A kézi és gépi varrás műfaji sajátosságai 
– A varrott textíliák a hagyományos és mai tárgykultúrában 
– A forma–funkció törvényszerűségei 
– A forma–funkció átírása. Funkcióváltás 
– Eredeti tartalom – újszerű gondolatiság. Stílusváltás 
– Kortalan textil– és bőrműves tárgyak 
– Az átalakítás műfaji sajátosságai 
– Tárgyalakítás, átalakítás a tanult technikák alkalmazásával 

 
A viselet, a ruházat 

– Viselettörténeti érdekességek 
– Viseletkészítő mesterségek 
– Honfoglalás kori viseletek 
– Az öltözet összetevői. A ruházat 
– Jelentés tartalmak a viseletben 
– Jellegzetes díszítőtechnikák 
– A viselet változása 
– A népviselet hagyományainak megjelenésének helye modern öltözködési kultúrában 
– Ruházattervezési alapismeretek. Mintakészítés, modellezés 
– Egyszerű ruházati darabok készítése textil és bőr felhasználásával, kombinálásával 

 
Újabb textil– és bőrműves technikák 

– Textil– és bőrműves öltözetdarabok 
– Más korok és népek öltözetei. Történelmi érdekességek 
– Lábbeli típusok 
– A fejviselet típusai 
– Szerkezetek, modellezések 
– Összeállítási és díszítési technikák megválasztása az öltözetdarabok függvényében 
– Alapvető hímzésfajták (vászon– és szűcshímzés) 
– Egyszerű textil– vagy bőrműves tárgy készítése a tanult technikák alkalmazásával 

 
A szövés, a csomózott szőttes 

– A csomózott szőttesek történelmi érdekességei. A csomózás a keleti 
textilkultúrákban és a modern tárgykészítésben 



 

 841 

– A csomózott szőnyegek. Műfaji sajátosságok 
– A csomózás technikája, jellegzetes motívumkincse 
– A szövés alapműveletei 
– Tárgykészítés a tanult technikák alkalmazásával 

 
 
Kreatív kísérletek az anyaggal 

– Felületminőségek. Újszerű díszítmények 
– Színvariációk. A viselet színei, színviseletek 
– Anyagtársítási lehetőségek az átalakítás viszonylatában 

Értékelés és kiállítás rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– a textil– és bőrművesség műfaji sajátosságait, 
– a textil– és bőrművesség jelentősebb tárgyi emlékeit, 
– a viselettörténet jellegzetességeit, 
– a honfoglalás kori bőrtárgyakat, 
– az öltözetkészítő mesterségeket, 
– az öltözetdarabokat és az öltözet–kiegészítőket, 
– a csomózott szőttesek sajátosságait, 
– a textil– és bőrművesség szerepét napjainkban, 
– a művészi átírás, az alakíthatóság lehetőségeit, 
– a balesetmentes munkavégzés szabályait. 

Legyen képes: 
– a megszerzett ismereteket alkotómunkájába beépíteni, 
– a feladatához kapcsolódóan textil– és bőrműves tárgyterveket készíteni, 
– munkáiban az alapanyag–forma–funkció és a forma–díszítmény összhangját 

megteremteni, 
– a hagyományos textil– és bőrművesség értékeit napjaink tárgykultúrájának 

igényeihez igazodva továbbéltetni, 
– tárgyak, díszítmények átírására, 
– tervszerű igényes munkavégzésre, önálló alkotómunkára, 
– a munkavédelmi előírások betartására. 

 
 
 
9. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– Az általános és szakirányú műveltség megalapozása, fejlesztése, olyan elméleti és 
gyakorlati ismeretek tanítása és gyakoroltatása által, melyek felkészítik a tanulót az 
igényes alkotómunkára.  

– Az egyedi tárgyak kialakításának, a művészi átírás ismereteinek elsajátíttatása.  
– Az önállóság, a manuális és konstruáló képességek fejlesztése.  
– Az önkifejezés lehetőségeinek felfedeztetése.  
– A balesetmentes munkavégzés ismereteinek fejlesztése. 

 
Tananyag 

– Textil– és bőrműves ismeretek 
– A textil és bőrművesség műfaji követelményei napjainkban 
– A díszítményképzés újabb lehetőségei 
– A foltvarrás műfaji sajátosságai 
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– Gépi és kézi varrási ismeretek 
– Öltözet–kiegészítők: az ékszerkészítés 
– A divat 
– A divattervezés alapismeretei 
– Jelmeztervezési alapismeretek 
– A művészi átírás 
– Az adott témakörök megjelenése a népművészetben, az iparművészetben és a 

közvetlen környezetben 
– Tárgyelemzések, a tapasztalatok felhasználása a tárgyalkotásban 
– Eszközhasználati– és munkavédelmi ismeretek 

 
Feladatcsoportok 
A divat 

– A divat fogalma. Érdekességek a divat történetéből 
– A mai kor öltözékkultúrája 
– A divat és a praktikum 
– A divattervezés alapjai 
– Az alapanyag–forma–funkció összhangja 
– A hagyományos és divatos ízlésvilág kombinálása. Átírási gyakorlatok 
– Tárgytervezés, tárgykészítés a tanult technikák alkalmazásával 

 
Textilművesség, a foltvarrás 

– A foltvarrás történeti érdekességei 
– A foltvarrás műfaji sajátosságai 
– A tervezés szabályszerűségei 
– Anyaghasználati lehetőségek 
– A foltvarrás alapműveletei, eszközei 
– Mozaikkészítés, applikációs feladatok. Blokkok, sablonok, rátétek 
– Tárgyalkotás a tanult technikák alkalmazásával 

 
Bőrművesség, az öltözet–kiegészítők 

– Övtípusok, övszerkezetek 
– Az ékszerek típusai és funkciói 
– Jellegzetes anyagok és technikák 
– Csontmunkák 
– Bőr társítása más anyagokkal (csont, gyöngy, fém, nemez) 
– A munkafolyamatok sajátosságai 
– Tárgytervezés, tárgykészítés a tanultak alkalmazásával 

 
Egyedi tárgyak 

– A jelmez 
– Az egyén és jelmeze, a jelmez egyénisége 
– A karakter jellegzetességei. A maszk 
– A jelmeztervezés műfaji sajátosságai 
– A textil és a bőr kifejezőereje, anyagkapcsolatok 
– Tárgytervezés, tárgyalakítás a tanult technikákkal 

 
Kreatív kísérletek az anyaggal 

– Felületminőségek. A tanult technikák ötvözése 
– Színvariációk. A színek jellemábrázoló szerepe 
– Szokatlan anyagtársítások 

Értékelés és kiállítás rendezés 
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Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– a textil– és bőrművesség műfaji sajátosságait a tanult témakörökben, 
– a textil– és bőrművesség kifejezőeszközeit, eszközrendszerét, 
– a díszítményképzés tanult lehetőségeit, 
– a divat fogalmát, 
– a divattervezés alapjait, 
– a foltvarrás alapjait, 
– a gépi– és kézi varrás műveleteit, 
– az öltözet–kiegészítők készítési lehetőségeit, 
– a jelmeztervezés alapjait, 
– a textil és bőr felhasználhatóságát egyedi tárgyak készítésekor, 
– a művészi átírás jellemzőit, 
– eszközhasználati és munkavédelmi szabályokat. 

Legyen képes: 
– a megszerzett ismereteket textil– és bőrműves alkotómunkájába beépíteni, 
– munkáiban az alapanyag–forma–funkció–díszítmény összhangját megteremteni, 
– tervszerű, igényes, önálló alkotómunkára, 
– balesetmentes munkavégzésre. 

 
 
10. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– Az általános és szakirányú műveltség megalapozása.  
– A művészi alkotómunka és az igényes tárgyalkotás képességének fejlesztése.  
– Mindazoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek az elsajátíttatása, melyek 

képessé teszik a tanulót művészi igényű tervek, textil– és bőrműves alkotások 
létrehozására.  

– A tervezési tárgykészítési technikák szakszerű alkalmazásának fejlesztése, az 
egyéniség kifejezési lehetőségeinek, és az ehhez kapcsolódó ismeretek kialakítása.  

– Az önálló alkotómunkához való képesség fejlesztése.  
– A dokumentálás lehetőségeinek megismertetése.  
– A korosztálynak megfelelő baleset– és környezetvédelmi ismeretek elsajátíttatása. 

 
Tananyag 
Textil– és bőrműves ismeretek 

– A textil és bőrművesség tárgykultúrája 
– A lakhelyek típusai 
– A lakáskultúra 
– A textil és a bőr megjelenése a lakáskultúrában 
– Berendezési tárgyak, lakástextilek 
– Tárgyelemzések: formavariációk, technikai megoldások, díszítmények 
– Különleges tárgyak, több funkciós textilek 
– A kreatív anyag– és eszközhasználati ismeretek 
– Az alkotómunka bemutatása, dokumentálása 
– Az adott témakörök megjelenése a népművészetben, az iparművészetben, a 

közvetlen környezetben 
– A hagyományok továbbéltetésének lehetőségei 
– Eszközhasználati– és munkavédelmi ismeretek 
– A textil– és bőrműves műhelymunka elméleti és gyakorlati anyagának rendszerezése 
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Feladatcsoportok 
Lakáskultúra 

– Az épített környezet vizsgálata. A lakhelyek típusai, alaprajz, beosztás 
– A bőr szerepe a lakhely kialakításában. Történeti érdekességek 
– A lakáskultúra történeti érdekességei 
– Az egyéniség kifejeződése a lakáskultúrában 
– Textil– és bőrtárgyak a lakásban 
– Makett– és modellkészítés 
– Lakástextilek tervezése 
– Textil és bőr felhasználása tárgyak, tárgyegyüttesek készítésénél a lakhely, 

lakáskultúra témakörében 
 
Tértextilek 

– A tértextilek sajátosságai, jellemzői 
– Tértextilek a kortárs művészetben 
– Szimbolikus jelentésű textilek 
– Új technikai eszközök és társműfajok (festészet, grafika) alkalmazása 
– Tértextíliák tervezése, alakítása, díszítményei 
– Különleges környezetalakítási lehetőségek. A díszlet 
– Tárgyalkotás az elsajátított ismeretekkel 

 
A modern bőrművesség 

– Bőr a kortárs művészetben és a mai tárgykultúrában (berendezési tárgyak, 
bőrszobrok, bőrplasztikák, design tárgyak) 

– Újszerű formák, technikák, díszítmények 
– Makett– és modellkészítés 
– Tárgytervezés, tárgyalakítás a bőr igényes, szabad felhasználásával 

 
Egyedi tárgyak, öltözetek 

– A textil és a bőr felhasználásának egyedi módjai 
– Az egyén és a közösség kölcsönhatásai az öltözködésben. Elvegyülés–kitűnés 
– Alternatív szemléletmódok, egyedi stílusok az öltözék viszonylatában 
– A textil és a bőr szokatlan megjelenítési formái 
– Az egyéniség kifejezése az alkotás során 
– Tervezés, tárgyalakítás a tanult ismeretek igényes felhasználásával 

 
Kreatív kísérletek az anyaggal 

– Felületminőségek. Szokatlan alakítási módok 
– Színvariációk. Egyedi színhasználat. Szín–játékok 
– Anyagtársítás. Időtálló textil– és bőr tárgyak 

 
Vizsgamunka készítése 

– A tanult textil– és bőrműves ismeretek, tárgykészítési technikák, eljárások önálló 
alkalmazásával tárgyalkotó szándék szerinti, művészi igényű tárgy készítése, a 
vizsga követelményeinek megfelelően. Dokumentálás 

– Értékelés és kiállítás rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– a textil– és bőrművesség műfaji sajátosságait a lakáskultúra témakörében, 
– a textil– és bőrművesség kifejezőeszközeit, eszközrendszerét, 
– az alkotáshoz szükséges tervezési, kivitelezési követelményeket, 
– a tanult eljárások önálló alkalmazását, 
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– a hagyományok továbbéltetési lehetőségeit, 
– az egyéniség megjelenítését az alkotásban, 
– munkavédelmi előírásokat. 

Legyen képes: 
– a megszerzett ismereteket a textil– és bőrműves alkotómunkájába beépíteni, 
– feladatához kapcsolódóan szakszerű, igényes terveket készíteni, 
– a forma–díszítmény, az alapanyag–forma–funkció összefüggéseinek alkalmazására, 
– az önálló igényes munkavégzésre, 
– alkotásainak művészi igényű dokumentálására és bemutatására, 
– balesetmentes munkavégzésre. 

 
 
 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 
A tanuló ismerje: 

– a textil– és bőrművesség történeti alakulásának legjelentősebb korszakait, tárgyi 
emlékeit, műfaji sajátosságait, kifejezőeszközeit, 

– az anyagok eredetét, feldolgozási módjait, fajtáit, tulajdonságait, 
– az eszközök szerszámok típusait, helyes használatukat, 
– a tárgykészítés munkafolyamatait, 
– a tervezés szempontjait, folyamatát, a mintakészítést, 
– az ornamentikaképzés, kompozícióépítés követelményeit, 
– a szabás módjait, szempontjait, 
– az előkészítő folyamatokat, 
– az összeállítás módjait, 
– a díszítési módokat, technikákat, 
– a varrás, hímzés fajtáit, a nemezelést, a festést, a szövési technikákat, 
– a rátétek alkalmazását, a domborítást, a poncolást, a fűzött technikákat és az egyéb 

tanult textil– és bőrműves technikákat, 
– a műhelymunka eszközhasználati, munkavédelmi tudnivalóit. 

 
 
A tanuló legyen képes 

– gondolatait, elképzeléseit alkotó módon tárgyi formában megjeleníteni, 
– a megszerzett ismereteket saját munkájába konstruktív módon beépíteni, 
– munkájában a funkció–forma–díszítés harmóniáját megteremteni, 
– az elsajátított munkafolyamatok igényes elvégzésére, esztétikus termékek 

létrehozására, 
– az anyagok, díszítő– és összeállító technikáinak helyes megválasztására, 
– a textil, a bőr és más anyagok egymással való kombinálására, 
– a hagyományos művészeti területek értékeit napjaink követelményeihez igazítva 

továbbéltetni, 
– alkotások elemzésére, esztétikai értékek és kategóriák felismerésére, 

megfogalmazására, 
– a munka– és balesetvédelmi előírások betartására. 
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4.1.10. VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY: NÉPMŰVÉSZET 
 
A népművészet tantárgy célja a hagyományos magyar népi kultúra átfogó rendszerének 
megismertetése, a hagyomány értékeinek bemutatásával a múlt öröksége iránti tisztelet, 
megbecsülés kialakítása, a múlt és a jelen összefüggéseinek felfedeztetése, mindezzel a 
személyiség formálódásának pozitív irányba terelése. 
A tantárgy feladata a tantárgy iránti nyitottság kialakítása, az általános néprajzi, 
népművészeti ismeretek átadása. Feladata emellett a hagyományos népi kultúra és 
értékrendszer bemutatásával a mindennapi élet kérdéseire, problémáira való válaszkeresés, a 
közösségi érzés mélyítése, az egyén helyének, szerepének tudatosítása, a hovatartozás–tudat, 
a szülőföldhöz való kötődés erősítése, értelmi és érzelmi ráhatással a személyiség 
fejlesztése, az esztétikai, etikai élmény– és ítélőképesség, az empátia és a tolerancia 
mélyítése. 
A népművészet tantárgy oktatása szorosan kötődik a művészeti képzés programjához, a 
vizuális alkotó gyakorlattal, valamint a műhelyekben folyó elméleti és gyakorlati tudnivalók 
elsajátításával párhuzamosan nyújt ismereteket, ugyanakkor igyekszik kapcsolatot találni a 
társművészetek felé is. 
A népművészet tantárgy szabadon választható, emellett tananyagtartalma szervesen 
beépíthető a többi tantárgy oktatási folyamatába is. 
 
 

Alapfokú évfolyamok 

 
1. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– A hagyományok felelevenítésével, bemutatásával tantárgy iránti nyitottság 
kialakítása.  

– A tananyag elsajátíttatása során élményszerű megismerés, tapasztalatszerzés 
biztosítása, valamint a közösségi érzés kialakítása, mélyítése. 

 
 
Tananyag 
Népművészet ismeretek 
Népi gyermekjátékok típusai 
Közösségi élmény, a játék során betöltött szerepek 
Népköltészeti alkotások 
Cselekmények, érzelmek, jó és rossz 
 
Feladatcsoportok 
Népi gyermekjátékok 

– Mondókák 
– Mozgásos játékok 
– Vonulások 
– Párválasztó játékok, körjátékok 
– Szellemi játékok 
– Hagyományos játéktevékenységek felelevenítése 

 
Népköltészet 

– Népmesék 
– Népdalok 
– Találós kérdés 
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Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– a népi gyermekjátékok néhány fajtáját, 
– a népköltészet néhány alkotását. 

Legyen képes: 
– nyitottan viszonyulni a hagyományokhoz. 

 
 
 
2. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– A hagyományok felelevenítésével, bemutatásával tantárgy iránti nyitottság 
kialakítása, mélyítése.  

– A tananyag elsajátíttatása során élményszerű megismerés, tapasztalatszerzés 
biztosítása, valamint a közösségi érzés kialakítása, erősítése. 

 
Tananyag 

– Népművészet ismeretek 
– Népi gyermekjátékok típusai 
– Játékkészítés, csapatszellem, szabályok 
– Jeles napok, naptári ünnepek 
– Szereplők, események, szokástárgyak 

 
Feladatcsoportok 
Népi gyermekjátékok 

– Eszközös játékok 
– Ügyességi és sportjátékok 
– Hagyományos játéktevékenységek felelevenítése 

 
Naptári ünnepek 

– Kiemelkedő őszi ünnepek 
– Kiemelkedő téli ünnepek 
– Kiemelkedő tavaszi ünnepek 
– Kiemelkedő nyári ünnepek 
– A szokások felelevenítése 

 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– a népi gyermekjátékok néhány fajtáját, 
– a kiemelkedő jeles napok fontosabb szokásait. 

 
 
A tanuló legyen képes: 

– nyitottan viszonyulni a hagyományokhoz. 
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3. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– A hagyományos magyar népi kultúra emlékeinek megismertetése, a múlt öröksége 
iránti érdeklődés mélyítése.  

– A népköltészeti alkotások, a népi hitvilág és a gyermekjátékok jellemzőinek 
bemutatása, rajtuk keresztül az érzelmi és erkölcsi érzékenység árnyalása, a 
közösségi szerepek felismertetése, mindezzel a személyiség formálódásának pozitív 
irányba terelése. 

 
Tananyag 

– Népművészet ismeretek 
– Múlt, és jelen, a népi kultúra 
– A közösség és a hagyomány szerepe 
– Népköltészeti alkotások: a népmese, a népmonda, a népdal jellemzői 
– Hiedelemvilág, magyarázatkeresés 
– Népi gyermekjátékok, a játékok szerepe, típusai 

 
Feladatcsoportok 
A népi kultúra, népi közösség 

– Múlt és jelen egymásra épülése 
– A hagyomány, a hagyományozódás folyamata, fontossága 
– A népi kultúra mibenlétének körvonalazása 
– A közösség szerepe az ember életében 
– A közösségi érzés, hovatartozás–tudat felkeltése a tanulókban 

 
Népköltészet 

– A népköltészet sajátosságai 
– Mesemondók, a mesemondás alkalmai 
– A népmese: a népmesék szereplői, mesei cselekmények 
– A mese világképe, jellegzetes mesei elemek 
– A népmonda: valóságra épülés, magyarázatkeresés 
– Népi bölcsességek: szólások, közmondások 
– Játékos kedv: mondókák, találós kérdések 
– Események és érzelmek a népdalokban 

 
Népi hitvilág 

– A népi hitvilág 
– Világképek 
– Hiedelemalakok 
– Mágikus cselekmények 
– Hiedelmek a mindennapokban és a népköltészeti alkotásokban 

 
Népi gyermekjátékok 

– A gyermekjáték szerepe 
– Csoportba tartozás – feladatok, szerepek 
– A játékok típusai 
– Felnőttek játékai a gyermekekkel 
– Fiúk és lányok játékai 
– Szellemi és mozgásos játékok 
– Eszközös és eszközkészítő játékok 
– Szokások, hagyományok megjelenése gyermekjátékokban 
– A hagyományos játéktevékenységek felelevenítése 
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Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a hagyományok szerepét, 
– a népi hitvilág, a népköltészet alapjait. 
Legyen képes: 
– a népi kultúra értékeinek befogadására. 
 
 
 
4. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– A magyar népi kultúra emlékeinek megismertetése, a múlt öröksége iránti érdeklődés 
mélyítése.  

– Az emberélet fordulóinak és a jeles napok jellemzőinek bemutatása, rajtuk keresztül 
az érzelmi és erkölcsi érzékenység árnyalása.  

– A hagyományok és a közösség szerepének, működésének felismertetése, mindezzel a 
személyiség formálódásának pozitív irányba terelése.  

– A népszokások és a saját környezetük szokásainak megfigyelésével az elemző és 
összehasonlító képesség fejlesztése. 

 
Tananyag 

– Népművészet ismeretek 
– A néprajz mibenléte 
– Ünnep és hétköznap. Az ünnep jellemzői 
– Népszokások 
– Jeles napok, naptári ünnepek 
– Népi közösségek, a közösség szerepe az ember életében 
– Az emberélet fordulói: születés, gyermekkor, felnőtté válás, házasság 

 
Feladatcsoportok 
A néprajz 

– A népi kultúra fogalma, területei 
– A hagyomány fogalma, a hagyományozódás kérdésköre 
– Múlt és jelen egymásra épülése 

 
Népszokások – Jeles napok 

– Hétköznapok és ünnepek 
– A tavaszi ünnepkör fontosabb ünnepei 
– A nyári ünnepkör fontosabb ünnepei 
– Az őszi ünnepkör fontosabb ünnepei 
– A téli ünnepkör fontosabb ünnepei 
– A jeles napokhoz kapcsolódó népköltészeti alkotások, dramatikus jelenetek, 

hiedelmek, mágikus tevékenységek, szokástárgyak 
 
Az ember életének fordulói 

– Az egyén és a közösség viszonya 
– A közösségi értékrend 
– Család, nagycsalád 
– Csoportba tartozás – feladatok, lehetőségek 
– Életút a közösségen át, Születés, gyermekkor 
– A hagyomány, a hagyományokba való belenevelődés folyamata 
– A gyermekjáték szerepe, felkészülés a felnőtt életre 
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– Ifjúkor 
– Lakodalom, házasság 
– Az emberélet fordulóihoz kapcsolódó fontosabb szokások, népköltészeti alkotások, 

dramatikus jelenetek, hiedelmek, mágikus tevékenységek 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– a néprajz, a népi kultúra területeit, 
– az egyén és a közösség viszonyát, a hagyományok szerepét, 
– a szellemi kultúra területeit, a népszokások alapjait. 

Legyen képes: 
– a népi kultúra értékeinek befogadására, 
– a megismert népi hagyományokat és saját tapasztalatait összehasonlítani. 

 
 
 
5. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– A hagyományok bemutatásával a múlt öröksége iránti tisztelet mélyítése.  
– A népi építészet és a népi gazdálkodás jellemzőinek megismertetése, általuk a népi 

kultúra az élet minden területét átfogó rendszerének felismertetése, a természet és az 
ember kölcsönhatásainak felfedeztetése, valamint az ember termelő munkája iránti 
megbecsülés kialakítása.  

– A régi és a mai viszonyok egymás mellé állításával, saját környezetük 
megfigyelésével, az elemző és összehasonlító képesség fejlesztése.  

– A hagyományok és a közösség működésének példájával a személyiség 
formálódásának pozitív irányba terelése. 

 
Tananyag 

– Népművészet ismeretek 
– A népi építészet: településtípusok, építmények, lakhely, alaprajz 
– A ház berendezése, bútorfajták 
– Életmód, munka, munkamegosztás 
– A népi gazdálkodás fajtái: az állattartás és a földművelés 

 
Feladatcsoportok 
A népi építészet 

– A természeti viszonyok hatása az építkezésre 
– A települések fajtái. A falu és a város 
– A népi építészet jellemzői: az építkezés alapvető anyagai, technikái 
– Az építkezés mint közösségi munkaalkalom 
– Lakóházak, gazdasági épületek 
– Alaprajz, a jellegzetes háromosztatú ház 

 
A ház berendezése 

– A bútorok típusai, a bútortörténet érdekességei 
– A helyiségek jellegzetes berendezési módjai 
– A bútorok és a berendezés jelfunkciója 
– A népi építészethez, berendezéshez fűződő jellegzetes népköltészeti alkotások, 

népszokások, hiedelmek 
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A népi gazdálkodás 
– A munka szerepe a közösségi értékrendben 
– A közösség munkamegosztása – férfi és női munkák 
– A "minden hasznosításának" elve 
– A természeti környezet és az életmód összefüggései 

 
Állattartás 

– Az állattartás szerepe, fajtái, fontosabb munkafolyamatai 
– A pásztorkodás 
– A termelt javak feldolgozása 
– Az állattartáshoz kapcsolódó népszokások, jeles napok, hiedelmek, mágikus 

tevékenységek 
 
Földművelés 

– Az földművelés szerepe, fajtái, fontosabb munkafolyamatai 
– Termények, a termelt javak feldolgozása 
– A földműveléshez kapcsolódó népszokások, jeles napok, hiedelmek, mágikus 

tevékenységek 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– a népi kultúra területeit, 
– a gazdálkodás szerepét, alapjait, 
– a természet és az életmód alapvető összefüggéseit, 
– a népi építészet fontosabb jellemzőit. 

Legyen képes: 
– a népi kultúra értékeinek befogadására, 
– a természet és a népi kultúra közti összefüggések felismerésére, 
– a megismert népi hagyományok, valamint a mai kor és saját tapasztalatai közt 

párhuzamot vonni. 
 

 
 
6. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– A hagyományok bemutatásával a múlt öröksége iránti tisztelet mélyítése.  
– A népi kultúra az élet minden területét átfogó rendszerének felismertetése. 
– A tárgyalkotó tevékenység, a céhes hagyományok bemutatásával az ember termelő 

munkája iránti megbecsülés kialakítása.  
– A régi és a mai viszonyok egymás mellé állításával, saját környezetük 

megfigyelésével, az elemző és összehasonlító képesség fejlesztése.  
– A hagyományok példájával a személyiség formálódásának pozitív irányba terelése. 

 
Tananyag 

– Népművészet ismeretek 
– A népi kézműves tárgyalkotás szerepe, jellemzői 
– A tárgyak csoportjai a felhasználási területek alapján 
– Kézműves mesterségek kialakulása 
– Fával, agyaggal, textillel, bőrrel és fémmel dolgozó mesteremberek 
– Céh, céhszervezet 
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Feladatcsoportok 
A hagyományos tárgyalkotás 

– Az ember tárgykészítő tevékenysége, a tárgykészítés szerepe, területei 
– A hagyományos tárgyalkotás alapvető szempontjai 
– A tárgykészítés fontosabb alapanyagai 
– A tárgyak jelző értéke, mágikus funkciója 
– Háztartási és gazdasági eszközök 

 
A tárgyalkotás munkaformái 

– Önellátás 
– Kézműves mesterségek 
– Céhszervezet, céhes hagyományok 

 
Kézműves mesterségek 

– Faművesség 
– Agyagművesség 
– Textilművesség 
– Bőrművesség 
– Fémművesség 
– Egyéb mesterségek 
– A mesterségek alapjai, jellegzetes tárgyalkotási területek 
– Céhtörténeti érdekességek 

 
Vizsgamunka készítése 

– Rajzokkal illusztrált néprajzi gyűjtőmunka 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– a népi kultúra területeit, a hagyományok szerepét, 
– tárgyalkotás szerepét, területeit, fontosabb jellemzőit, 
– a kézműves mesterségek fajtáit, alapjait. 

Legyen képes: 
– a népi kultúra értékeinek befogadására, 
– az ember, a természet, a tárgyi és a szellemi kultúra közti összefüggések 

megértésére, 
– a megismert népi hagyományok, valamint a mai kor és saját tapasztalatai közt 

párhuzamot vonni. 
 
 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje: 

– a néprajz, a népi kultúra fogalmát, területeit, 
– az egyén és a közösség viszonyát, a hagyományok szerepét, 
– a szellemi kultúra területeit, a népszokások, a népi hitvilág, a népköltészet alapjait, 
– a természet és az életmód alapvető összefüggéseit, 
– tárgyalkotás szerepét, területeit, 
– a népi építészet fontosabb jellemzőit. 

A tanuló legyen képes: 
– a népi kultúra értékeinek befogadására, 
– az ember, a természet, a tárgyi és a szellemi kultúra közti összefüggések 

megértésére, 
– a megismert népi hagyományok, valamint a mai kor és saját tapasztalatai közt 

párhuzamot vonni 
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Továbbképző évfolyamok 
 
 
7. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– A hagyományos szellemi és anyagi kultúra emlékeinek bemutatásával a múlt 
öröksége iránti tisztelet kialakítása.  

– Az ember tárgyalkotó tevékenységének területeinek (famunkák, fonható 
szálasanyagok, népi kerámiák) megismertetése, tanulmányozásukkal a kézműves 
tevékenységek megbecsülésének kialakítása, mélyítése.  

– A népművészeti emlékek, a díszítőművészet megismertetésével az értékrend 
árnyalása, tudatos tárgykultúra létrehozása iránti igény felkeltése, az esztétikai 
érzékenység fejlesztése. 

 
Tananyag 

– Népművészet ismeretek 
– A népművészet általános jellemzői 
– Művészet a folklórban 
– Népzene, néptánc, dramatikus szokások 
– A tárgyalkotó népművészet 
– A népi díszítőművészet jellemzői 
– Famunkák, fonható szálasanyagok, népi kerámiák: jellegzetes tárgytípusok és 

technikák 
 
Feladatcsoportok 
A népművészet 

– A népművészet fogalma, általános jellemzői 
– Népművészet a szellemi és tárgyi kultúrában 
– Kollektív művészet, közösségi értékrend 
– Információhordozó szerep, jelentéstartalom a népművészetben 

 
Népzene, néptánc 

– A népi hangszerek jellegzetes típusai 
– A népzene jellegzetességei 
– Jellegzetes tánctípusok 
– Férfi és női táncok, páros táncok 
– Táncalkalmak 

 
Dramatikus szokások 

– A népi színjátszás alapvető jellemzői 
– Dramatikus szokások alkalmai 

 
A népművészet motívumrendszere 

– A népi díszítőművészet jellegzetességei, a díszítmények funkciói 
– A népművészet motívumrendszere, motívumtípusok 
– A kompozícióépítés jellegzetességei 
– A népművészet színvilága 
– Jelentéstartalom, hiedelmek, szokások a motívumokhoz kapcsolódóan 

 
Famunkák, fonható szálasanyagok 

– A fa felhasználási területei 
– A fa alapvető megmunkálási és díszítési technikái 
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– A pásztorfaragás sajátos tárgyai, motívumkincse 
– A bútorkészítés jellegzetességei 
– Kapufaragás 
– Vessző–, gyékény–, szalma– és csuhémunkák 
– Felhasználási területek, tárgytípusok 
– Jellegzetes munkafolyamatok 
– A tárgyakhoz fűződő jelentéstartalom, szokások, hiedelmek 

 
Népi kerámia 

– A kerámiakészítés munkafolyamata 
– Alapvető formázási és díszítési technikák, motívumkincs 
– A kerámiák típusai, funkciói 
– A kerámia tárgyakkal kifejezett jelentéstartalom, hozzájuk fűződő szokások, 

hiedelmek 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– a népművészet ágait, 
– a tárgyi és a szellemi kultúra területeit és kapcsolatukat, 
– a népi kézműves tárgyalkotás tanult területeit: famunkák, fonható szálasanyagok, 

népi kerámiák jellemzőit, 
– a díszítőművészet eszközrendszerét. 

Legyen képes: 
– a népművészet tárgyainak vizsgálatára, elemzésére, 
– megadott szempontok alapján önálló gyűjtőmunkára, 
– a sajátjától eltérő kultúra, gondolkodásmód elfogadására. 

 
 
8. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

– A hagyományos magyar népi kultúra emlékeinek bemutatásával a múlt öröksége 
iránti tisztelet kialakítása.  

– Az ember tárgyalkotó tevékenységének újabb területeinek megismertetése (népi 
bőrmunkák, textilmunkák és egyéb tárgyalkotási területek), tanulmányozásukkal a 
kézműves tevékenységek megbecsülésének kialakítása, az értékrend árnyalása, 
tudatos tárgykultúra létrehozása iránti igény felkeltése. 

– A népművészeti emlékek megismertetésével az esztétikai érzék fejlesztése. 
 
Tananyag 

– Népművészet ismeretek 
– A tárgyi népművészet 
– Népi bőrművesség 
– Népi textíliák, népviselet 
– Egyéb kézműves területek 
– Az anyagok előállítása és feldolgozása 
– Jellegzetes tárgytípusok és technikák 

 
Feladatcsoportok 
Népi bőrmunkák 

– A bőrkikészítés alapjai 
– A bőr felhasználási területei, bőrműves tárgytípusok 
– Jellegzetes munkafolyamatok, készítési és díszítési technikák 
– A bőrmunkákkal kifejezett jelentéstartalom, hozzájuk fűződő szokások, hiedelmek 
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Népi textíliák 
– A népi textíliák alapanyagai 
– A kendermunka és a gyapjúfeldolgozás alapjai 
– A szövés – fonás anyagai, eszközei, munkafolyamatuk 
– A szövés mintakincse 
– A népi hímzések 
– Jellegzetes színvilág, motívumkincs, kompozíciók 
– A kékfestés 
– Alapvető munkafolyamatok 
– Motívumkincs, mintafák 
– A népi textíliák felhasználási területei 
– A népi textíliákkal kifejezett jelentéstartalom, hozzájuk fűződő szokások, hiedelmek 

 
A népviselet 

– A viselet elemei 
– A ruházat jellemzői 
– Fejviselet, hajviselet fajtái, jellemzői 
– Lábbeli típusok 
– Öltözet–kiegészítők, ékszerek fajtái, jellemzői 
– A viselet mint jelrendszer, a közösséghez tartozás kifejeződése az öltözeten keresztül 
– Öltözetdarabokhoz kapcsolódó szokások és hiedelmek 

 
Egyéb kézműves tevékenységek 

– Mézesbábosság 
– Mintaformák 
– Tojásfestés 
– A tojás mint szimbólum 
– Egyéb kézműves tevékenységek 
– A tárgyakhoz fűződő szokások, hiedelmek 

 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– a népművészet ágait, 
– a tárgyi és a szellemi kultúra területeit és kapcsolatukat, 
– a népi kézműves tárgyalkotás tanult területeit: a népi bőrmunkák, textilmunkák és 

egyéb tárgyalkotási területek jellemzőit, 
– a díszítőművészet eszközrendszerét. 

Legyen képes: 
– a népművészet tárgyainak vizsgálatára, elemzésére, az esztétikai értékek 

felismerésére és megfogalmazására, 
– megadott szempontok alapján önálló gyűjtőmunkára, 
– a sajátjától eltérő kultúra, gondolkodásmód elfogadására. 

 
 
9. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– A hagyományos magyar népi kultúra átfogó rendszerének, értékeinek bemutatásával 
a múlt öröksége iránti tisztelet, megbecsülés kialakítása.  

– A természet, a társadalom és az ember kapcsolatának elemzésével az összefüggések 
felismertetése.  

– A néprajzi tájegységek tanulmányozásával (Dunántúl, Alföld, Északi–középhegység 
néprajzi tájegységei) a szülőföldhöz való kötődés erősítése, a közösségi érzés 
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mélyítése, a humánus magatartás, az elfogadás, a tolerancia kialakítása, fejlesztése.  
– A népművészeti emlékek tanulmányozásával a változások folyamatának 

felismertetése az esztétikai, etikai élmény– és ítélőképesség mélyítése.  
– A néprajzi gyűjtőmunka által az önművelés lehetőségeinek elsajátíttatása. 

 
Tananyag 

– Népművészet ismeretek 
– A népművészet történeti változásai 
– A stíluskorszakok jellemzői 
– Néprajzi tájegységek 
– Dunántúl, Alföld, Északi–középhegység néprajzi tájegységei 
– A tájegységek jellegzetes népi kultúrája 
– A néprajzi gyűjtőmunka, a könyvtárazás alapjai 

 
Feladatcsoportok 
A népművészet stíluskorszakai 

– A népművészet általános jellemzői 
– A népművészet stíluskorszakai 
– Régi stílus 
– Új stílus 
– Legújabb stílus 
– A stíluskorszakok kialakulásának háttere 
– Az egyes korszakok jellegzetes tárgykultúrája, díszítőművészete 

 
Néprajzi tájegységek 

– Közösségi értékrend 
– Egyén és közösség viszonya, a közösségbetartozás kifejeződése 
– Centrális és peremhelyzet 
– A népi kultúra táji tagolódása, a magyarországi tájegységek 
– Dunántúli tájegységek 
– Az Alföld tájegységei 
– Az Északi–középhegység tájegységei 
– Fontosabb tájegységek tanulmányozása: 
– Földrajzi elhelyezkedés 
– A természeti környezet, jellegzetes életmód 
– A táj szellemi kultúrájának érdekességei 
– A táj jellegzetes népművészete – tárgykultúrája, díszítőművészete 
– Kiemelkedő kézműves tevékenységek, fontosabb központok 
– Irányított gyűjtőmunkák 

 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– a népművészet területeit, 
– a tárgyi és a szellemi kultúra területeit és kapcsolatukat, 
– a népművészet korszakait, a népi kézműves tárgyalkotás területeit, 
– a népművészet tanult tájegységeit: Dunántúl, Alföld, Északi–középhegység 

fontosabb néprajzi tájegységeit, az alapvető néprajzi szakirodalmat. 
Legyen képes: 

– a népművészet értékeinek felismerésére és megfogalmazására, 
– megadott szempontok alapján önálló gyűjtőmunkára, 
– az empátiára, a sajátjától eltérő kultúra, gondolkodásmód elfogadására 
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10. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– A hagyományos magyar népi kultúra átfogó rendszerének, értékeinek bemutatásával 
a múlt öröksége iránti tisztelet, megbecsülés kialakítása, a múlt és a jelen 
összefüggéseinek felfedeztetése.  

– A régi és a mai szemlélet egymás mellé állításával mindennapi élet kérdéseire, való 
válaszkeresés, a problémamegoldó képesség fejlesztése.  

– A természet, a társadalom és az ember kapcsolatának elemzésével az egyén 
helyének, szerepének tudatosítása.  

– A néprajzi tájegységek (a magyar nyelvterület határainkon túli tájegységei), valamint 
a saját környezetük, lakóhelyük hagyományainak tanulmányozásával a hovatartozás–
tudat, a szülőföldhöz való kötődés erősítése.  

– A közösségi érzés mélyítése, a humánus magatartás, az elfogadás, a tolerancia 
kialakítása, fejlesztése.  

– A néprajzi gyűjtőmunka által az önművelés lehetőségeinek elsajátíttatása. 
 
Tananyag 

– Népművészet ismeretek 
– Néprajzi tájegységek 
– A magyar nyelvterület határainkon túli tájegységei 
– A saját tájegység tanulmányozása 
– A tájegységek jellegzetes népi kultúrája 
– A közösség és az értékrend változása. A népi iparművészet kialakulása 
– Hagyományápolás, értékmegőrzés 
– Néprajzi szakirodalom 
– A néprajzi gyűjtőmunka, a könyvtárazás alapjai 

 
Feladatcsoportok 
A határainkon túli magyarság 

– A népi kultúra táji tagolódása 
– A magyar nyelvterület határainkon túli tájegységei 
– Földrajzi elhelyezkedés, történelmi háttér 
– A természeti környezet, az életmód jellemzői 
– A táj szellemi kultúrájának érdekességei 
– A táj jellegzetes népművészete – tárgykultúrája, díszítőművészete 
– Kiemelkedő kézműves tevékenységek, fontosabb központok 
– A közösségbetartozás kifejeződése 
– Alkalmazkodás, asszimiláció, identitás 
– Irányított gyűjtőmunkák 

 
A saját tájegység népművészete 

– Elhelyezkedés, természetföldrajzi adottságok, életmód, gazdálkodás 
– A táj jellegzetes népművészete, tárgykultúrája, díszítőművészete 
– A szellemi kultúra sajátosságai 
– A táj fontosabb központjai 
– Irányított gyűjtőmunkák 

 
Népi iparművészet 

– A hagyományos közösségek felbomlása 
– A népi iparművészet jellemzői 
– Változások, átfogalmazva beépítés – új igényekhez való igazodás 
– Érték, stílus és a használó ember összhangja 
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– A népi kultúra, a népművészet továbbélési lehetőségei 
– A hagyományok és a közösségi értékek szerepe napjainkban 
– A hagyományápolás lehetőségei 
– Intézmények, rendezvények a népi kultúra szolgálatában 
– Néprajzi szakirodalom: könyvek, folyóiratok 

 
Rendszerezés 

– A népi kultúráról tanultak áttekintése, rendszerezése 
– A tárgyelemzésről és a gyűjtőmunkáról tanultak áttekintése 

 
Vizsgamunka készítése 

– Rajzokkal illusztrált tárgyelemzés, műleírás 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– a népművészet fogalmát, területeit, 
– a népi közösségek működésének és értékrendjének alapjait, 
– a tárgyi és a szellemi kultúra területeit és kapcsolatukat, 
– a népművészet tanult tájegységeit: a magyar nyelvterület határainkon túli 

tájegységeit és a saját tájegységét, 
– a népi iparművészet jellemzőit, 
– a hagyományápolás lehetőségeit, 
– az alapvető néprajzi szakirodalmat. 

Legyen képes: 
– a népművészet tárgyainak vizsgálatára, elemzésére, az esztétikai értékek 

felismerésére és megfogalmazására, 
– az egyes tárgyak funkcióját, helyét a népi kultúrában meghatározni, 
– megadott szempontok alapján önálló gyűjtőmunkára, 
– az empátiára, a sajátjától eltérő kultúra, gondolkodásmód elfogadására. 

 
 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 
A tanuló ismerje: 

– a népművészet fogalmát, területeit, 
– a népi közösségek működésének és értékrendjének alapjait, 
– a tárgyi és a szellemi kultúra területeit és kapcsolatukat, 
– a népművészet korszakait, a népi kézműves tárgyalkotás területeit, 
– a magyar nép, és a népművészet táji, történeti tagolódását, 
– a díszítőművészet eszközrendszerét, 
– az alapvető néprajzi szakirodalmat. 

 
A tanuló legyen képes: 

– a népművészet tárgyainak vizsgálatára, elemzésére, az esztétikai értékek 
felismerésére és megfogalmazására, 

– az egyes tárgyak funkcióját, helyét a népi kultúrában meghatározni, 
– megadott szempontok alapján önálló gyűjtőmunkára, 
– az empátiára, a sajátjától eltérő kultúra, gondolkodásmód elfogadására. 

 
 
 
 
 



 

 859 

4.1.11.VÁLASZTHATÓ TÁRGY: MŰVÉSZETTÖRTÉNET 
 
 
művészettörténet tantárgy célja a tanuló érdeklődésének felkeltése, érzékennyé és nyitottá 
tétele a műalkotások által nyújtott vizuális élmény befogadására. A tanuló világos kifejező– 
és érvelési képességének fejlesztése a közös műelemzéseken és az egyes korokra jellemző 
legfontosabb stílusirányzatokon keresztül. A már megismert művészettörténeti korok új 
összefüggésbe helyezése, a korszakok formanyelvének, stílusjegyeinek vizsgálata.  
Célja továbbá a művészettörténet emlékanyagában való eligazodás elősegítése, az ismeretek 
beépítése a tanuló életébe és munkájába az ábrázolási és kifejezési módok 
tanulmányozásával, az anyagok, műfajok, technikák, eljárások megismerésével. 
A tantárgy feladata a világkép és a képzőművészet viszonyának megismertetése. A művészet 
kultúrában és társadalomban betöltött szerepének bemutatása, a művészet folytonosságának 
és korról korra változó jellegének feltárása, az egyes művészettörténeti korok jellemző 
stílusjegyeinek összehasonlítása.  
Feladata továbbá a kortárs művészet hagyományokhoz való viszonyának bemutatása a 
művészeti ágak kapcsolatának, érzékeltetése a műfajhatárok elmosódásának és a műfajok 
közötti közlekedés lehetőségeinek, megmutatásával. Az önálló tájékozódás képességének, az 
ismeretszerzés igényének kialakítása. Jelentős műemlékek, múzeumok, gyűjtemények, 
kiállítások látogatásával a szűkebb környezet iránti elkötelezettség előhívása. A művészetek 
formanyelvének, a legjellemzőbb kifejezőeszközöknek és komponálásmódoknak 
megismertetése, a művészettörténet nagy alkotóinak és jellemző alkotásainak bemutatása az 
őskortál napjainkig. 
A művészettörténet tantárgy oktatása szorosan kötődik a művészeti képzés programjához, a 
vizuális alkotó gyakorlattal, valamint a műhelyekben folyó elméleti és gyakorlati tudnivalók 
elsajátításával párhuzamosan nyújt ismereteket, ugyanakkor igyekszik kapcsolatot találni a 
társművészetek felé is. 
A tantárgy szabadon választható, emellett tananyagtartalma szervesen beépíthető a többi 
tantárgy oktatási folyamatába is. 
 
 
 
Alapfokú évfolyamok 
 
3. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– A tanuló érdeklődésének felkeltése a műalkotások által nyújtott vizuális élmény 
befogadására.  

– Közösen végzett műelemzéseken keresztül a művészet legkorábbi korszakaira 
jellemző legfontosabb stílusjegyek megismertetése.  

– Az ismeretszerzés igényének kialakítása, a művészet szerepének szemléltetése a 
különböző korszakokban és civilizációkban. 

 
 
Tananyag 
Bevezetés 

– A művészettörténet alapfogalmai 
– A művészettörténet helye és szerepe a tudományok között 
– A művészet vizuális nyelve 
– A képző– és iparművészet ágai, műfajai, jellemzői, kapcsolatuk, kölcsönhatásaik 
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Őskor 
– Az emberré válás folyamata 
– A művészet kezdetei 
– Használati és kultikus tárgyak, ékszerek – a temetkezés legrégibb emlékei 
– Plasztikák, idolok, állatszobrok 
– Barlang– és sziklarajzok, festmények 
– A megalitikus kultúra emlékei 

 
Mezopotámia 

– A folyamközi birodalmak 
– Sumérok, akkádok, babiloniak, asszírok, perzsák 

 
Egyiptom 

– Az egyiptomi társadalom 
– Világkép, hitvilág 
– Az egyiptomi kultúra időrendi áttekintése 
– Az egyiptomi művészet konvenciói, stílusai, korszakai 

 
A Kínai Birodalom 

– A nagy dinasztiák időrendi áttekintése 
– Hiedelemvilág, az ősök kultusza 
– A Kínai Birodalom kultúrája: edények, plasztikák 
– Festészet, tájképfestés, kalligráfia 

 
Japán művészete 

– A természet erőinek és az ősöknek tisztelete, sintoizmus 
– Kínai befolyás, a buddhizmus elterjedése 
– A zen buddhizmus és a művészet 
– Teaszertartás, virágrendezés, tusfestészet 

 
India művészete 

– Indiai kultúrák, birodalmak áttekintése 
– A buddhizmus eszmerendszere, elterjedése 
– A hinduista hitvilág és kultúra 

 
Afrika művészete 

– Ősi birodalmak Fekete–Afrikában 
– A kultúrák sokfélesége 
– Az afrikai maszkok, mágia, ősök kultusza 
– Plasztika, bronzszobrászat 

 
A prekolumbiánus művészet 

– Korai földművelő kultúrák 
– Mítoszok, szertartás és építészet 
– A közép– és dél–amerikai indián kultúrák áttekintése 

 
Kréta és Mükéné 

– A minoszi kultúra: építészet, festészet, plasztika 
– Az akháj szellemiség, építészet 

 
Görög művészet 

– A görög kultúra nagy korszakainak áttekintése 
– A városállamok és a társadalom felépítése 
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– Szellemiség, hitvilág, mitológia, tudományok, filozófia 
– Az építészet új nyelvezete, oszloprendek, épülettípusok 
– A szobrászat nagy korszakai 
– Festészet, vázafestészet 

 
A hellenizmus kora 

– Új kulturális áramlatok és a klasszikus hellén kultúra kapcsolata, ötvöződése 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– az elemi kifejezési és ábrázolási módozatokat, és ismerje fel azokat konkrét 
műalkotásokban, 

– a tanult művészettörténeti korok, korszakok főbb stílusjegyeit, 
– a művészet különböző funkcióját és társadalmi szerepét az őskorban, a korai nagy 

kultúrákban és más földrészek művészetében, 
– az európai kultúra forrásait, bölcsőjét. 

Legyen képes: 
– az egyes művészettörténeti korokra, korszakokra jellemző stílusjegyek felismerésére, 
– a megismert művészettörténeti korok, korszakok időrendi áttekintésére, 
– a tanult korszakok műtárgyainak esztétikai és funkció–szempontú elemzésére, 
– a nem európai kultúrák művészetének megértéséhez szükséges szempontok és 

kulturális tényezők figyelembe vételére. 
 
 
 
4. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– A tanuló világos kifejező képességének fejlesztése, a művészettörténet 
emlékanyagában való eligazodás biztosítása.  

– A tanuló felkészítése az önálló szóbeli műelemzésre az ábrázolási és kifejezési 
módok tanulmányozása, valamint az anyagok, műfajok, technikák, eljárások 
megismerése által.  

– Az önálló tájékozódás képességének és az ismeretszerzés igényének kialakítása. 
 
Tananyag 
Az etruszkok 

– A római kultúra kezdetei, görög hatások 
– Az etruszk hitvilág, kultuszhelyek, sírépítmények 

 
Római művészet 

– Róma kialakulása, felemelkedése és hanyatlása 
– Új építészeti vívmányok, szerkezetek, épülettípusok 
– A szobrászat új feladatok előtt – a portré 
– Falfestmények, a jellegzetes római stílus kialakulása 

Késő római és bizánci művészet 
– A kereszténység eszmevilága, elterjedése 
– A latin ókeresztény és a görög bizánci építészet legfőbb jellemzői, sajátosságai 
– A mozaikművészet 
– A kereszténység és az állam 
– Egyházi táblakép–festészet, ikonok 
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A népvándorlás korának művészete 
– A római birodalom bukása 
– A nomád népek életmódja, hitvilága 
– A honfoglaló magyarok művészete 
– A Karoling Birodalom művészete 
– Kultúra, vallás és képzőművészet 

 
Az Iszlám Birodalom művészete 

– Az iszlám kialakulása, felemelkedése, elterjedése 
– Az iszlám építészet főbb épülettípusai, stílusjegyei 
– A kalligráfia az iszlám művészetben 

 
A román kor művészete 

– A római katolikus egyház szerepe a kultúrában 
– Szerzetesek, zarándokok, kolostorok 
– Az egyházi építészet sokszínűsége 
– A kereszténység képi nyelve 
– Hódítások, keresztes hadjáratok 

 
A gótika 

– Gótikus építészet – gótikus katedrális 
– Üvegablakok, gótikus szobrászat 
– Az egyház megújhodása 
– A gótika sokszínűsége Európa országaiban 

 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– a tanult művészettörténeti korok, korszakok főbb stílusjegyeit, 
– az európai kultúra első nagy korszakainak szellemi és társadalmi hátterét (antik 

mitológia, kereszténység), 
– a tárgy– és környezetkultúra alkotásait a tanult művészettörténeti korokban, 

korszakokban, 
– a római kortól a gótikáig a stílusok magyarországi vonatkozásait, itteni megjelenési 

formájukat, jelentőségüket, 
– azokat a múzeumokat, régészeti parkokat, műemlékeket, ahol személyesen 

tanulmányozhatja a tanult stílusok emlékeit. 
Legyen képes: 

– az egyes művészettörténeti korokra, korszakokra jellemző stílusjegyek felismerésére, 
– a megismert művészettörténeti korok, korszakok időrendi és térbeli áttekintésére, 
– művészeti, esztétikai élmények kifejtésére szóban. 

 
 
5. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– A tanuló figyelmének ráirányítása a világkép és a képzőművészet viszonyára, a 
művészet kultúrában és a társadalomban betöltött helyére, a művészet 
folytonosságnak és korról korra változó jellegének az egyes művészettörténeti korok 
jellemző stílusjegyeinek bemutatása.  

– Az önálló tájékozódás képességének, az ismeretszerzés igényének kialakítása, a 
kitartó, módszeres munkavégzésre való nevelés.  

– A művészet saját múltjához, hagyományához való viszonyának megismertetése. 
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Tananyag 
A reneszánsz előzményei – trecento 

– Művészet az itáliai városállamokban 
– A szellemi megújulás első jelei 
– Vallási és világi építészet 
– A plasztika és festészet az új igények szolgálatában 
– Új stílus születése 

 
A korai reneszánsz – quattrocento 

– Kereskedők és mecénások 
– Új keresztény művészet 
– Vallási hagyomány és antik kultúra 
– A művészet és a természettudományok viszonya 
– Művészet és humanizmus 

 
Az érett reneszánsz – cinquecento 

– Az itáliai udvarok és az antik világ 
– Városi palotaépítészet és a megújuló egyházi építkezések 
– A pápaság és a művészetek 
– A reneszánsz művészet Itálián kívül 

 
A reneszánsz alkonya – manierizmus 

– A manierizmus fogalma, jellemző stílusjegyei 
– A manierizmus Itáliában, Spanyolországban és a Németalföldön 

 
A barokk művészet 

– A katolikus egyház diadala 
– Az új szellemiség hatása az egyházi építészetre, festészetre, szobrászatra 
– Európa világi építészete a királyi udvarokban 
– A barokk festészet Itáliában, Spanyolországban 
– A holland festészet aranykora 
– Új témák, új megrendelők, új műfajok, portré, tájkép, életkép, csendélet 

 
A rokokó művészete 

– Művészi érzékenység, frivolitás, elegancia 
– A rokokó és a vallásos művészet 
– A rokokó portréművészete 

 
A klasszicizmus 

– Itáliai, görögországi és kis–ázsiai ásatások 
– Új művészet az antik világ bűvöletében 
– A klasszicizmus építészetének, szobrászatának, festészetének áttekintése 

A romantika 
– Szubjektivitás, erős érzelmi töltés 
– A napóleoni birodalom 
– A romantika az irodalomban, a filozófiában, a zenében 
– A romantika Európa országaiban 

 
A realizmus 

– Valóságfeltárás, társadalomkritika 
– A realista portréművészet és tájképfestészet 
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Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– a tanult művészettörténeti korok, korszakok főbb stílusjegyeit, 
– a művészettörténeti korok, korszakok legkiemelkedőbb alkotóit és jellemző 

alkotásait, 
– a tárgy– és környezetkultúra alkotásait a művészettörténeti korokban, korszakokban, 
– az egyes korszakok kultúrtörténeti és világnézeti hátterét, társadalmi vonatkozásait, 
– a reneszánsztól a realizmusig terjedő korszak változásainak jellemző 

törvényszerűségeit, célkitűzéseit, a művészeti tradícióhoz, a valósághoz, valamint az 
esztétikumhoz való viszonyát, 

– a tanult korszakok művészetének jellemző, kedvelt témáit és azok ikonográfiai 
változásait. 

Legyen képes: 
– az egyes művészettörténeti korokra, korszakokra jellemző stílusjegyek felismerésére, 
– a megismert művészettörténeti korok, korszakok időrendi áttekintésére, 
– művészeti, esztétikai élmények kifejtésére szóban, írásban és kompozíciós 

vázlatokban, 
– műalkotásokat elemezni tartalmi és formai szempontból. 

 
 
 
6. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– A tanuló világos kifejező és érvelési képességének fejlesztése, az ismeretek a tanuló 
életébe és munkájába való beépülésének, felhasználhatóságának biztosítása.  

– Az összehasonlító elemzések során a korok, korszakok kapcsolatainak, 
kölcsönhatásainak, egymásra épüléseinek kiemelése. 

– A modern művészet létrejöttének, fő művészi és társadalmi problémáinak, 
kérdésfelvetéseinek megértetése. 

 
Tananyag 
Az impresszionizmus 

– Új utak, új művészi szabadság 
– Szemléleti forradalom a modern festészet történetében 
– Pillanatnyi benyomások, érzések, hangulatok 

 
Posztimpresszionizmus 

– Pointillizmus 
– Az ösztönök felszabadítása 
– A belső lényeg megragadása 

 
A századforduló építészete és képzőművészete 

– Ipari forradalom – új igények, új anyagok, új építészeti feladatok 
– A historizmus, akadémizmus, eklektika 
– Szecesszió 
– Szakítás, szembefordulás az akadémizmus világával 

 
A XX. század első fele 

– A klasszikus modernség, a klasszikus avantgarde irányzatai 
 
Expresszionizmus 

– A primitív művészet felfedezése 
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A fauvizmus 
 
Kubizmus 

– A látvány felbontása mértani alapformákra 
– Autonóm képalkotás 
– Újítások az építészetben 

 
Organikus és funkcionalista építészet 
Futurizmus 

– Gépek kultusza. Mozgás, dinamizmus 
 
Absztrakt művészet 

– Utalásszerű kapcsolódás a külső tárgyi világhoz 
– Megszületik a nem ábrázoló, nem tárgyi és nem figurális művészet 
– Művészet a két világháború között 

 
Konstruktivizmus 

– Geometrikus alakzatok síkon és térben 
– Festészet, függőleges, vízszintes irányok, tiszta színek 

 
Dadaizmus 

– Antiművészet, a háború ellen, az esztétikai és erkölcsi konvenciók ellen 
– A konceptuális művészet előfutára 

 
Szürrealizmus 

– A belső felszabadítása, automatizmus 
 
Bauhaus 

– Az építőműhely. Előkurzus – kézműves mesterség – ipari formatervezés 
 
Művészet 1945–től napjainkig 

– A modernség megújhodása 
 
Absztrakt expresszionizmus 

– Felfokozott érzelmi hatások 
– Tasizmus, akciófestészet 

 
Pop art 

– Jóléti társadalom, reklámok, tömegtermékek, társadalomkritika 
 
Hiperrealizmus 

– Fényképszerű valósághűség 
 
Op–art, kinetikus művészet 

– Tiszta optikai hatások, tiszta szerkezetek – mozgás, fényeffektusok 
 
Minimal art, konceptual art 

– Gondolati tartalmak feltárása 
– A kreatív gondolat fontosabb, mint maga a mű 

 
Napjaink művészete – kortárs művészet 

– Land art, body art, performance, happening, totális művészet ... 
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– Az építészet új útjai 
– A posztmodern változatai 

 
Vizsgamunka készítése 

– Műalkotásokkal, tanulmányrajzokkal illusztrált műelemzés, műleírás 
 

Követelmény 
 
A tanuló ismerje: 

– a tanult művészettörténeti korok, korszakok főbb stílusjegyeit, 
– a művészettörténeti korok, korszakok legkiemelkedőbb alkotóit és jellemző 

alkotásait, 
– egyes kiemelkedő műalkotások befogadás–történetét és utóéletét, 
– a tárgy– és környezetkultúra alkotásait, ezek forradalmian megváltozó esztétikumát 

és funkcionalitását a 19–20. században, 
– az egyes irányzatok kultúrtörténeti és világnézeti hátterét, társadalmi vonatkozásait, 
– a modern művészet létrejöttének főbb állomásait, motivációit, korabeli fogadtatását. 

 
Legyen képes: 

– a megismert művészettörténeti irányzatok időrendi áttekintésére, összehasonlítására, 
értékelésére, 

– művészeti, esztétikai élmények kifejtésére szóban, írásban és kompozíciós 
vázlatokban, 

– műalkotásokat elemezni a témák és stíluselemek szempontjából, sikeresen 
alkalmazni az összehasonlító műelemzés eszközét, 

– érteni és értékelni a művészet kísérletező megnyilvánulásait, felbecsülni ezek 
jelentőségét a későbbi korokra nézve. 

 
 
 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 
A tanuló ismerje: 

– az elemi ábrázolási módozatokat (konvenciókat), s ismerje fel azokat konkrét 
műalkotásokban, 

– a művészettörténeti korok, korszakok, irányzatok főbb stílusjegyeit és 
legkiemelkedőbb alkotóit, alkotásait. 

 
A tanuló legyen képes: 

– műalkotásokat elemezni a témák és stíluselemek szempontjából, 
– eligazodni és szelektálni a tárgy– és környezetkultúra világában, 
– az egyes művészettörténeti korokra jellemző stílusjegyek felismerésére, 
– művészeti, esztétikai élmények kifejtésére szóban, írásban és kompozíciós 

vázlatokban, a megismert művészettörténeti korok időrendi áttekintésére. 
 
7. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– A már megismert művészettörténeti korok új összefüggésbe helyezése, 
formanyelvüknek és stílusjegyeiknek vizsgálatával összehasonlító elemzések 
végzése.  

– A művészeti ágak kapcsolatának bemutatása, a műfajhatárok elmosódásának és a 
műfajok közötti közlekedés lehetőségeinek érzékeltetése. 
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– Jelentős műemlékek, múzeumok, gyűjtemények felkeresésével, kiállítások 
látogatásával a szűkebb környezet iránti elkötelezettség kialakítása. 

 
 
Tananyag 
Primitív művészet egykor és ma 

– Afrika, Ausztrália, Óceánia, Amazónia törzsi művészete 
– Észak–, Közép– és Dél–Amerika indián kultúrái 
– Hitvilág, stílusok, szertartások, testfestés, tetoválás 

 
A primitív művészet hatása a magas művészetre 

– A XX. századi izmusok és az ősművészet, illetve primitív művészet 
– A primitív kultúrák és napjaink művészete 

 
Népművészet 

– A népművészet fogalma, megközelítése 
– Hagyomány, életmód, szokások, zene, tánc, viselet, tárgyak 
– A népművészet tárgyi emlékei Magyarországon 
– Életmódváltás és népművészet 
– A népművészet napjainkban 
– Népművészet és üzlet 
– Népművészet és turizmus 
– Népművészet és politika 

 
A városi folklór 

– Az ipari forradalom és a fogyasztói társadalom hatása a klasszikus népművészetre 
– Új életforma, új anyagok, új műfajok a városi folklórban 
– Grafittik, tetoválás 
– A szubkultúrák művészete 

A naiv művészet 
– A magas művészet és a naiv művészet viszonya 
– Utak a népművészetből a naiv művészet felé 
– A világháborúk művészete: életmód, emlékek, tárgyak 

 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– a teljes művészettörténet főbb korszakait, stílusait, stílusjegyeit, 
– a prehisztorikus és a nem európai kultúrák művészetének lényeges sajátosságait, 
– a különböző művészeti jelenségek mögött húzódó világnézeti, társadalmi hátteret, 
– a tárgy– és környezetkultúra alkotásait a különböző kultúrákban, illetve különböző 

társadalmi rétegekben. 
Legyen képes: 

– tájékozódni a művészettörténet nagy korszakaiban, 
– összefüggéseket találni a különböző korszakok és kultúrák jelenségei között, 
– összefüggések megértésére a kor és a műalkotások kapcsolatában, 
– elemzéseket végezni jellemző példák, műalkotások segítségével, 
– értelmezni a kortárs művészet hagyományokhoz való viszonyát. 

 
8. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– A már megismert művészettörténeti jelenségek új összefüggésbe helyezése, azok 
formanyelvének és stílusjegyeinek, vizsgálatával összehasonlító elemzések végzése.  
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– A klasszikus kultúra lényegi vonásainak megvilágítása, irodalmi, mitológiai és 
történeti forrásainak megismertetése, a nyugati civilizációra gyakorolt hatásainak 
érzékeltetése.  

– A művészeti ágak kapcsolatának bemutatása, a műfajhatárok elmosódásának és a 
műfajok közötti közlekedés lehetőségeinek érzékeltetése.  

– Jelentős műemlékek, múzeumok, gyűjtemények felkeresésével, kiállítások 
látogatásával a szűkebb környezet iránti elkötelezettség kialakítása. 

 
Tananyag 
A görög művészet gyökerei 

– Előzmények – a minoszi kultúra 
– Hatások – a hellén kultúra kialakulásának körülményei, okai 

 
Az archaikus, a klasszikus és a hellenisztikus művészet 

– Hasonlóságok, különbözőségek 
– Kölcsönhatások, egymásra épülés 
– A hellén kultúra hatásai Itáliától az Indusig 
– Helyi sajátosságok, új kulturális áramlatok 

 
Etruszk művészet 

– Híd a görög és a római művészet között 
– Görög hatások és hagyományok 
– A római kultúra kezdetei 

 
Római művészet 

– Görög, etruszk hatások 
– Görög emlékek, görög mesterek Itáliában 
– Másolatok, műgyűjtés 
– A provinciák művészete 
– A klasszikus római művészet hatása a barbár kultúrákra 
– Róma hatása a bizánci művészetre 
– Róma hatása a korai keresztény művészetre 

 
A reneszánsz mint az antikvitás újjászületése 

– Ásatások, tárgyi emlékek 
– Antik eszmények, formák és kánonok 
– Az antik filozófia újjászületése 
– Művészet és humanizmus 

 
A klasszicizmus 

– Utazások, rajzok, metszetek 
– Itáliai, görögországi és kis–ázsiai ásatások 
– Gyűjtemények, múzeumok 
– Az antikvitás, mint a klasszicizmus alapja 
– Az antikvitás a magas művészetben és a hétköznapokban (ruházat, bútorok) 

 
Az antik hagyományok hatása a XX. századi művészetre  

– A klasszicizmus és a szocialista realista építészet és művészet 
– Az antik kultúra és a klasszicizmus hatása a Harmadik Birodalom művészetére 
– Az antik kultúra hatása napjainkban 

 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
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– a klasszikus antik művészettörténeti korok és az európai művészeti korszakok 
lényeges sajátosságait, 

– a művészettörténeti korok (korszakok) legfontosabb alkotóit és legjellemzőbb 
alkotásait, 

– az antik mitológia, irodalom és történelem legfontosabb epizódjait, szereplőit, 
– a nyugati kultúra egyes korszakainak viszonyulási módját az antik örökséghez. 

Legyen képes: 
– tájékozódni a művészettörténet nagy korszakaiban, 
– összefüggések megértésére a kor és a műalkotások kapcsolatában, 
– összehasonlító elemzéseket végezni jellemző példák, műalkotások segítségével, 
– jellemző ikonográfiai témák felismerésére, elemzésére, változatainak értelmezésére. 

 
 
 
9. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

– A már megismert művészettörténeti jelenségek új összefüggésbe helyezése, azok 
formanyelvének és stílusjegyeinek vizsgálatával összehasonlító elemzések végzése.  

– A különböző vallási jelenségek és a képzőművészet kapcsolatának elemzése, az 
általános törvényszerűségek és sajátosságok felismertetése.  

– Az ideológia alapvetően meghatározó szerepének érzékeltetése minden művészeti 
jelenségben. 

 
Tananyag 
 
Egyiptom hiedelemvilága, életmódja, kultúrája és művészete 

– Sokistenhit 
– Az élet folytatása a túlvilágon 
– Az Amarna–kor (Ehnaton birodalma) és hatásai 

 
Mezopotámia művészete 

– Sumer és akkád művészet és hitvilág 
– Babiloni és asszír művészet és hitvilág 
– Az ókori Irán művészete és hitvilága 

 
A Közép–Kelet művészete 

– Párthusok és Szasszanidák, valamint az Ahura–Mazda–kultusz 
 
Az iszlám művészete 

– Az iszlám vallás, világmagyarázat és életszemlélet, valamint a művészet 
– Az iszlám gondolatvilág – a távol–keleti bölcselet és a nyugati eszmerendszerek 

összehasonlítása 
 
Az ókori és a klasszikus India kultúrája és művészete 

– A buddhizmus és a művészet 
– A dzsainizmus, a hinduizmus és a művészet 

 
Délkelet–Ázsia művészete 

– India és a buddhizmus hatása a helyi kultúrákra 
 
Kína művészete 

– A buddhizmus, taoizmus és konfucianizmus hatása a művészetre 
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– Tibet és Kína hiedelemvilága, kultúrája és művészete 
 
Japán művészete 

– A sintoizmus és a művészet 
– A zen–buddhizmus hatása a művészetre 

 
Zsidó művészet 

– A zsidó hiedelemvilág, életmód, kultúra és művészet 
– A zsidó világszemlélet, a hellén filozófiák és a keresztény gondolatvilág 

összehasonlítása 
 
A keresztény művészet 

– A kereszténység kialakulása, elterjedése és eszmerendszere 
– A korai kereszténység és a művészet 
– A késő római és a bizánci művészet 

 
A kereszténység és az állam 

– A kelta kereszténység Írországban és Észak–Angliában 
– Kultúra, vallás és képzőművészet a Karoling Birodalomban 

 
A keresztény Európa a román kor idején 

– A kereszténység és a hatalom 
– Hódítások és keresztes hadjáratok 

 
A keresztény Európa a gótika idején 

– Fellendülés, pénz és hatalom a városokban 
– A gótika virágzása és az egyház 

 
Pogány motívumok a keresztény világban 

– A szakrális művészet és a reneszánsz 
– A pápai udvar hatása a művészetekre 

 
A reformáció hatása a művészetre 

– Az új eszmék hatása az életmódra, kultúrára 
– Új megrendelői réteg, új igények, új műfajok 

 
A katolikus egyház diadala 

– A barokk művészet gyökerei 
– Az ellenreformáció hatása a művészetre 
– Új optimizmus, pompa, fényűzés 

 
Keresztény szellemiségű művészet a barokktól napjainkig 
– Hittérítés és művészet 
– A gyarmatok művészete 
– Keresztény eszmeiség és helyi hiedelemvilág keveredése 
– Kortárs keresztény művészet 
 
A felvilágosodás művészete 
– Ráció és művészet 
– Ateista művészet 
Művészet az ideológiák szolgálatában 
– A szocialista realizmus művészete 
– A Harmadik Birodalom művészete 
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Ideológiák napjaink művészetében 
– Szubkultúrák, csoport ideológiák 
– Kvázi kultuszok, rítusok 
– Magánmitológiák 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a művészettörténeti korokat és irányzatokat, azok főbb stílusjegyeit, 
– a főbb vallásokat, azok mitológiáit, rítusait, teológiáját, legfontosabb szent szövegeit, 
– a kereszténység tanítását, történetét, egyházi művészetét, 
– a kereszténység helyét, szerepét az európai kultúra egyes korszakaiban. 
Legyen képes: 
– tájékozódni a vallástörténet és a művészettörténet nagy korszakaiban, 
– összefüggések megértésére a kor, a világnézet és a műalkotások kapcsolatában, 
– önálló, alkotószellemű elemzéseket végezni jellemző példák, műalkotások segítségével, 
– felismerni és elemezni az egyes műalkotások vallási funkcióját, világnézeti 
mondanivalóját és közösségi szerepét. 
 
 
10. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A 19–20. századi művészetről tanultak új megvilágításba helyezése, elsősorban a 
művészet társadalmi funkciója, illetve a társadalmi konvencióval való konfliktusa 
szempontjából.  
– A művészeti törekvések és folyamatok létrejöttének és társadalmi fogadtatásának 
megértetése.  
– A művészet és a művész definiálásának, lehetséges szempontjainak és problematikájának 
felvetése. 
 
Tananyag 
Realizmustól az impresszionizmusig 
– Az uralkodó ízlés "klasszikus felfogása" és a pillanatnyi benyomásokat rögzítő új 
valóságfelfogás ellentéte 
 
Az impresszionizmustól a fauvizmusig 
– A művészet és a nyilvánosság újfajta kapcsolata 
– Tudományos megalapozottság – rendszerezésre való törekvés 
– Egyéni stílus, expresszív motívumhasználat 
 
Az építészet és az ipari forradalom 
– A hagyományos neo irányzatok és az új építészeti mozgalmak 
– Az új építészeti feladatok kihívásai és a rájuk adott válaszok 
 
A szecesszió 
– Nyílt szembenállás, szakítás az akadémizmus felfogásával 
– A szecesszió és az alkalmazott művészete 
Az avantgarde irányzatai és a hivatalos művészet 
– A hagyománytisztelő és az úttörő művészet viszonya 
 
Úttörők és epigonok 
– Magányos alkotók és iskolák 
– Az avantgarde művészet utóélete 
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Művészet és társadalom 
– Művészet és politika 
– Direkt módon politizáló agitatív művészet 
– Tiltott, tűrt, támogatott művészet 
– Művészet a rendszerváltás után 
 
Művészet és kommunikáció 
– Művészet és manipuláció 
– Művészet és üzlet 
– A magas művészet és a közönség 
– A giccs fogalma 
 
Kortárs művészet 
– Klasszikus hagyományok és azok tagadása 
– Az akadémikus iskolázottság és az autodidakta művész 
– Mesterségbeli tudás és eszköztelen művészet 
– "Profi" és "amatőr" művészet 
– Művészet és közönség, művészet és a közönség hiánya 
– Totális művészet, "mindenki művész" 
– Művészet és élet 
 
Vizsgamunka készítése 
– Műalkotásokkal, tanulmányrajzokkal illusztrált műelemzés, műleírás 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a művészettörténeti korok lényeges sajátosságait a legfontosabb alkotók és legjellemzőbb 
alkotások tükrében, 
– a művészet fogalmának „kitágulását” a 19–20. században, 
– a művészet társadalmi, ideológiai meghatározottságát, művészet és társadalom 
konfliktusainak különböző példáit, 
– a művész szerepének, feladatának, magatartásformáinak okait és következményeit a 
különböző korokban. 
Legyen képes: 
– összehasonlító elemzéseket végezni jellemző példák, műalkotások segítségével, 
– ismertetni konkrét példákon keresztül a művészet társadalmi funkcióinak pozitív és 
negatív vonatkozásait, művészet és társadalom konfliktusainak lehetőségét, 
– önálló, alkotószellemű műelemzésre, vélemények ütköztetésére, vitakészsége 
fejlesztésével; más nézetek, vélemények megértésére, elfogadására. 
 

 
 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 
A tanuló ismerje: 
– a művészettörténeti korok lényeges sajátosságait a legfontosabb alkotók és legjellemzőbb 
alkotások tükrében, 
– tudja olvasni, elemezni a tanult műalkotásokat. 
 
A tanuló legyen képes: 
– összehasonlító elemzéseket végezni jellemző példák, műalkotások segítségével, 
– reálisan értékelni önmaga és mások munkáját, eredményeit és a sokszínűséget, 
– összefüggések megértésére a kor és a műalkotások kapcsolatában, 
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– tájékozódni a művészettörténet nagy korszakaiban, 
– ismertetni az adott kor kiemelkedő alkotóinak munkásságát és elemezni alkotásaikat, 
– felismerni koronként jellemző alkotásokat a tárgy– és környezetkultúra világából, 
– önálló, alkotószellemű műelemzésre, vélemények ütköztetésére, vitakészsége 
fejlesztésével más nézetek, vélemények megértésére, elfogadására. 
 
 
 
4.2. SZÍNMŰVÉSZET – BÁBMŰVÉSZET 
 
4.2.1. SZÍNJÁTÉK TANSZAK 

 

DRÁMA ÉS SZÍNJÁTÉK - FŐTÁRGY 
 

A dráma és színjáték főtárgy elsődleges célja, hogy a színházművészet – ezen belül is 

elsősorban a színjáték – iránt érdeklődő tanulók számára lehetőséget biztosítson a drámán és 

színjátékon keresztül történő önkifejezésre, közösségi alkotásra, a kommunikációs és 

előadói képességeik fejlődésére, a színházi alkotófolyamaton keresztül a színpadi munka 

alapjainak elsajátítására, a színházon keresztül önmagukra és a világra vonatkozó kérdések 

megfogalmazására és a válaszok keresésére.  

A tantárgy oktatása során a célokat a közösségben végzett dramatikus tevékenység 

élményén, a játék örömén keresztül érjük el.  

A tantárgy feladata, hogy a folyamatos fejlesztés eredményeképpen a tanuló váljon képessé 

a dráma és a színház értő befogadására, értelmezésére, illetve művészi együttműködésen 

keresztül, tanulótársaival együtt, drámai és színházi produktumok létrehozatalára.  

 

 

Előképző évfolyamok 
 

1. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

- Ismertesse meg a tanulókkal  

– a csoportos játék örömét  

– a csoportos játék szabályait  

– az érzékszervek működésének jelentőségét  

– az alapvető emberi, állati mozgássémákat  

– a jelenet kezdetének és befejezésének fontosságát  

– a szerepjátékokban való részvétel élményét  

– a dramatikus munkához szükséges népi gyermekjátékokat, kiszámolókat, 

mondókákat, gyerekdalokat, énekes–táncos játékokat, gyerekverseket, népmeséket  

 

Fejlessze a tanulók  

– érzékszerveinek működését, érzékelését  

– ritmusérzékét  

– megfigyelő– és utánzóképességét  

– mozgásos ügyességét, koordinációját  

– együttműködési képességét  

– hallási figyelmét  

– figyelemösszpontosító (koncentráló) képességét  
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– szabálytudatát, közösségtudatát  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– környezetük megfigyelésére, megismerésére, az arról való véleményalkotásra  

– társaikkal való nyugodt kapcsolat kialakítására, egymás elfogadására  

– versek, mesék meghallgatására, értelmezésére  

– a hétköznapi szabályok és a csoportos játék szabályainak betartására és betartatására  

– a nemkívánatos (pl. agresszív) viselkedésformák visszaszorítására  

– a játék örömének másokkal való megosztására  

 

Tananyag  

 

Bemelegítő mozgásos játékok  

– Versenyjátékok, nagymozgásos játékok  

– Népi kiszámoló– és fogócskajátékok  

– Egyszerű mozgáselemeket is tartalmazó körjátékok, népi játékok  

– Egyszerű mímes játékok tanári narrációra  

– Rövidebb versek, mesék kísérése mozgással  

 

Érzékelő játékok  

– Színek, formák, illatok, ízek felismerése, csoportosítása, megkülönböztetése  

– Az érzékszervek által keltett érzetek megfogalmazása  

– Az idő észlelésének fejlesztése  

 

Ritmusgyakorlatok  

– Egyenletes lüktetés érzékeltetése mondókázással  

– Szöveges és mozgásos ritmusjátékok  

– Tempótartás (gyors és lassú) különböző térformákban  

– Természetes ritmusok felfedezése és mozgásos lekövetése  

 

Beszédgyakorlatok  

– Hangok utánzása  

– Beszédszervek ügyesítése játékos formában (ajak–, nyelvgyakorlatok)  

– Beszédre késztető játékok  

 

Utánzó játékok  

– Testtartás és mozgás utánzása  

– Hétköznapi tevékenységek utánzása  

– Állatok mozgásának utánzása  

 

Memória– és koncentrációfejlesztő játékok  

– Mondókák, kiszámolók, találós kérdések  

– Mozgásos és szöveges figyelemfejlesztő játékok  

 

Szerepjátékok, szabályjátékok  

– Népi gyermekjátékok  

– Énekes–táncos játékok  

– Mozgásos (testnevelési) játékok  

– Egyszerű szerkezetű drámajátékok  
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Csoportos improvizációs játékok  

– Mondókák, gyerekdalok feldolgozása  

– Gyerekversek feldolgozása  

 

Komplex drámafoglalkozások  

– Mesei motívum vagy meserészlet vagy rövidebb mese feldolgozása tanári 

közreműködéssel (térmeghatározás, szimuláció, a teljes csoportot megmozgató 

szerepjáték, a tanár szerepben, szertartás, állókép, némajáték)  

 

Követelmények  

A tanulók ismerjék  

– az érzékszervek működésének funkcióját, jelentőségét  

– a jelenet kezdetének és befejezésének fontosságát  

– a dramatikus munkához szükséges népi gyermekjátékokat, kiszámolókat, 

mondókákat, gyerekdalokat, énekes–táncos játékokat, gyerekverseket, népmeséket 

(mindegyikből legalább egyet)  

 

Legyenek képesek  

– –adottságaiknak megfelelően a látáshoz és halláshoz kapcsolódó differenciált és 

pontos érzékelésre  

– a csoportos ritmusjátékokban való aktív részvételre  

– alapvető emberi, állati mozgássémák utánzására, a csoportos utánzó játékokban való 

aktív részvételre  

– legalább egy vers vagy rövid meserészlet önálló elmondására  

– a beszéd és a mozgás összekapcsolására csoportos játék során  

– a szerepjátékokban, csoportos improvizációkban való részvételre  

– társaikkal való együttműködésre  

 

 

2. évfolyam  

 
Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a csoportos improvizációs játék örömét  

– a csoportos játék szabályait  

– az alapvető emberi, állati mozgássémákat  

– a bemelegítéshez használható mozgásos (testnevelési) játékokat  

– az alapvető ritmushangszerek használatát  

– a dramatikus munkához szükséges újabb népi gyermekjátékokat, mondókákat, 

gyerekdalokat, gyerekverseket, népmeséket  

– egyes drámajátékok szabályait  

 

Fejlessze a tanulók  

– érzékszerveinek működését, érzékelését  

– ritmusérzékét  

– megfigyelő– és utánzóképességét  

– mozgásos ügyességét, koordinációját  

– együttműködési képességét  

– hallási figyelmét  

– figyelemösszpontosító (koncentráló) képességét  
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– kifejezőkészségét  

– helyzet-felismerési képességét  

– szabálytudatát  

– közösségtudatát  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– környezetük megfigyelésére, megismerésére, az arról való véleményalkotásra  

– társaikkal való nyugodt kapcsolat kialakítására, egymás elfogadására  

– versek, mesék meghallgatására, értelmezésére  

– az önállóan olvasott versek, mesék élményének megosztására  

– a hétköznapi szabályok és a csoportos játék szabályainak betartására és betartatására  

– a nemkívánatos (pl. agresszív) viselkedésformák visszaszorítására  

– a játék örömének másokkal való megosztására  

 

Tananyag  

 

Mozgásgyakorlatok  

– Fogójátékok  

– Versenyjátékok, nagymozgásos játékok  

– Mozgáselemeket tartalmazó körjátékok, népi játékok  

– Mímes játékok tanári narrációra  

 

Érzékelő játékok  

– Az érzékszervek által keltett érzetek megfogalmazása  

– Színkompozíciók összehasonlítása  

– Tájékozódás hangok segítségével, tapintással, szaglással  

– Az idő észlelésének fejlesztése  

 

Ritmusgyakorlatok  

– Szöveges és mozgásos ritmusjátékok  

– Tempótartás különböző térformákban  

– Futások irányváltoztatással  

– Ritmushangszerek és mozgás  

 

Beszédgyakorlatok  

– Beszédre késztető játékok  

– Beszédgimnasztikai gyakorlatok  

– Beszédszervek ügyesítése játékos formában  

 

Utánzó játékok  

– Egyszerű mozgástükrözések  

– Hétköznapi tevékenységek és mesterségek jellemző gesztusainak utánzása  

– Állatmozgások, természeti jelenségekhez kapcsolódó mozgások utánzása  

 

Memória– és koncentrációfejlesztő játékok  

– Versek, mondókák szöveg nélkül, csak mozgással  

– Összetettebb mozgásos és szöveges figyelemfejlesztő játékok  

 

Szerepjátékok, szabályjátékok  

– Népi gyermekjátékok  
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– Mozgásos (testnevelési) játékok  

– Egész csoportos és páros munkára épülő drámajátékok  

– Vetélkedőjátékok  

 

 

Komplex drámafoglalkozások  

– Mesei motívum vagy meserészlet, vagy rövidebb mese feldolgozása tanári 

közreműködéssel (térmeghatározás, közös rajzolás, üzenetek, szimuláció, a teljes 

csoportot megmozgató szerepjáték, a tanár szerepben, szertartás, állókép, némajáték)  

 

 

Követelmények  

 

A tanulók ismerjék  

– a csoportos játék szabályait  

– az alapvető emberi, állati mozgássémákat  

– a bemelegítéshez során használt mozgásos (testnevelési) játékokat  

– a megismert ritmushangszerek használatát  

– a dramatikus munkához szükséges népi gyermekjátékokat, mondókákat, 

gyerekdalokat, gyerekverseket, népmeséket (az újonnan – tanultak közül 

mindegyikből legalább egyet)  

– egyes drámajátékok szabályait  

 

 

Legyenek képesek  

– adottságaiknak megfelelően differenciált és pontos érzékelésre  

– a csoportos ritmusjátékokban való aktív részvételre  

– alapvető emberi, állati mozgássémák utánzására, a csoportos utánzó játékokban való 

aktív részvételre  

– legalább egy újonnan tanult vers és rövid meserészlet önálló elmondására  

– a beszéd és a mozgás összekapcsolására a játékok során  

– a szerepjátékokban, csoportos improvizációkban való részvételre  

– társaikkal való együttműködésre  

 

 

 

Alapfokú évfolyamok 
 

1. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

 

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a képzelet és az emlékezet szerepét, fontosságát  

– az egyszerű mozgáselemek összekapcsolását  

– a tér használatát és az abban való tájékozódást  

– a helyszín fogalmát, jelentőségét  

– a figyelemösszpontosítás fontosságát, alapvető technikáit  

– a beszédtevékenység részeit (légzés, hangadás, kiejtés)  

– rövidebb prózai mesék dramatikus feldolgozásának folyamatát  
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– a hang tulajdonságait (pl. mélység, magasság)  

– a legfontosabb légző– és hangképző gyakorlatokat  

– a ritmikus mozgással kombinált koncentrációs gyakorlatokat  

 

Fejlessze a tanulók  

– együttműködő képességét  

– képzelőerejét  

– mozgásos improvizációs képességét  

– térbeli tájékozódását  

– figyelem–összpontosító képességét  

– megfigyelő képességét  

– problémamegoldó képességét  

– ritmusérzékét  

– légző kapacitását  

– hangképzését  

– artikulációs képességét  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– maguk és környezetük egyre tudatosabb megfigyelésére  

– a közlésformák egyre differenciáltabb alkalmazására  

– társaikkal való együttműködésre  

– gondolataik és érzelmeik pontos kifejezésére  

– a csoporton belüli aktív és kezdeményező munkára  

– kiscsoportokban önállóan végzett tevékenységre  

 

Tananyag  

Mozgásgyakorlatok  

– Összekapaszkodó, érintésére törekvő, érintés elől elhúzódó, a gimnasztika 

gyakorlatait játékos szituációba tevő gyakorlatok (pl. váll–, térdérintős játékok, 

nehezített speciális helyzetű fogók)  

– Lazító és feszítő gyakorlatok  

– Térformáló, térérzékelő játékok: játékos formában különböző térformák felvétele, 

formálása, kikerüléses gyakorlatokban térérzék–fejlesztés körjátékok, lánc–típusú 

népi játékok  

– Szabad mozgás zenére önállóan és a társakkal együttműködve  

Beszédgyakorlatok  

– Légző gyakorlatok  

– A saját és a társak légzésének megfigyelése nyugalmi állapotban, tevékenység során 

(pl. tűzfújás), beszéd közben; a tapasztalatok megfogalmazása  

– Fúvójátékok (pl. lyukas kulcs, síp, szájharmonika fúvása) a kilégzés erejének és 

hosszának tanulmányozására; folyamatos és szaggatott fúvások  

– Indirekt légző gyakorlatok (pl. „gumibaba” felfújása, leeresztése)  

– Hanggyakorlatok  

– A hangadás megfigyelése (ásítás, nevetés, lelkiállapotok, hangulatok tükröződése a 

hangban)  

– A hang tulajdonságairól szerzett tapasztalatok megfogalmazása (magas–mély, halk 

hangos)  

– Egymás hangjának felismerése, utánzása  

– Hangkitalálás (a saját hangtól eltérő hangzások játékos próbálgatása)  

– Szavak, rövid mondat párok játékos variálása  
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– Játékos hangerő–gyakorlatok  

– Artikulációs gyakorlatok  

– A kiejtés, az artikulációs mozgások megfigyelése  

– A beszédszervek mozgásának „ügyesítése” szavak, szólamok ismételgető ejtésével  

– Szájról olvasás – kezdetben hangok, majd szavak  

– Szóláncok pontos hangzó– és szóvégejtéssel  

– Hangsúlygyakorlatok  

– A szóhangsúly gyakorlása (az első szótag nyomatékos ejtésének gyakorlása egyre 

hosszabb szavakban)  

– Az összetett szavak előtagjának és a teljes személynév első tagjának hangsúlya  

 

Fantáziajátékok  

– Elképzelt tárgyak, helyszínek, figurák részletes kigondolása csoportban  

– A közösen kitalált figurák, helyszínek, tárgyak köré szervezett játék  

 

Ritmikus mozgással kombinált koncentrációs gyakorlatok  

– Játékos, mozgással és szöveggel összekapcsolt ritmikus koordinációs gyakorlatok 

(pl. versek, mondókák ütemezése tapssal, járással, mozgással különböző tempóban)  

– Térkitöltő gyakorlatok  

– Ritmikus, mozgással és szöveggel összekapcsolt számolós gyakorlatok  

– Gyermekversek, mondókák ritmus– és mozgásváltással  

 

Dramatikus játékok  

– Mimetikus (egyéni és csoportos) improvizációk zenére  

– Szituációs játékok pl. szó, mondat, helyszín megadásával  

 

Komplex drámafoglalkozások  

– Központi figura köré épülő dráma (hangaláfestés, szerep a falon, térképek és ábrák 

készítése, állókép, gyűlés, véletlenül meghallott beszélgetés, képaláírás, maszkok, 

beépített szereplő, gondolatkövetés konvenciók felhasználásával)  

 

Követelmények  

 

A tanulók ismerjék  

– a tér használatát és az abban való tájékozódást  

– a helyszín fogalmát, jelentőségét  

– a figyelemösszpontosítás fontosságát, alapvető technikáit  

– a beszédtevékenység részeit (légzés, hangadás, kiejtés)  

– a hang tulajdonságait (pl. mélység, magasság)  

– a legfontosabb légző– és hangképző gyakorlatokat  

– a ritmikus mozgással kombinált koncentrációs gyakorlatokat  

 

Legyenek képesek  

– egyszerű képzettársításra, annak játékbeli alkalmazására  

– egyes érzelmi állapotok verbális és mozgásos kifejezésére  

– a tanult mozgáselemek összekapcsolására  

– az adott tér használatára és az abban való tájékozódásra  

– a helyszín fogalmának alkalmazására, jelentőségének felismerésére  

– a tanult beszédgyakorlatok tudatos alkalmazására  

– tanári irányítás mellett zajló komplex dramatikus tevékenységben való részvételre  
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2. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

 

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a figyelem–összpontosítás tudatos alkalmazását  

– a megfigyelés és önmegfigyelés fontosságát  

– a bizalomra épülő kapcsolatteremtés és kapcsolattartás szabályait  

– a tiszta, érthető beszéd alapjait  

– a történet, a jelenet, jelenet kezdete és vége, a főhős, a szereplők fogalmát  

– a szereplők ábrázolását segítő egyes technikákat (pl. beszédstílus, testtartás)  

– a beszédtevékenység részeinek egymásrautaltságát  

– a feszítés–lazítás alapgyakorlatait  

– a mimikai bemelegítés gyakorlatait  

 

Fejlessze a tanulók  

– figyelem–összpontosító képességét  

– megfigyelő képességét  

– együttműködő képességét  

– verbális megnyilvánulásainak tisztaságát  

– fogalmazási és kifejező képességét  

– dramatizáló képességét  

– rögtönzési képességét  

– elméleti drámaelméleti tudását  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– figyelmük tudatos összpontosítására  

– a külvilág és önmaguk érzékeny megfigyelésére  

– önálló és tudatos kapcsolatteremtésre  

– a nemkívánatos viselkedésformák konstruktív visszajelzésére, megváltoztatására  

– önálló verbális megnyilvánulásra  

– pontos és kifejező szerepjátékra  

– önálló dramatizálásra   

 

Tananyag  

 

Mozgásgyakorlatok  

– Gimnasztikus gyakorlatok játékos helyzetekben, nehezített járásmóddal, fordított 

testhelyzetben  

– Indítás és megállás különböző tempóban, helyzetben, magasságban történő 

gyakorlása versenyjátékok segítségével (pl. tapsos fogó, csendkirály – típusú 

játékok)  

 

Lazító gyakorlatok  

– Feszítés–lazítás fekve, állva, ülve  

– Az arc ellazítása, „kirázása” kilégzés közben  

 

Beszédgyakorlatok  

– Légző gyakorlatok  

– A különböző légzéstípusok megfigyelése (váll, mellkas, rekesz)  
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– A célszerű beszédlégzés folyamatának ismertetése  

– Saját légzés megfigyelése nyugalmi állapotban és beszéd közben  

– Zörej nélküli belégzést követő kilégzés a laza testtónus megőrzése mellett  

– Kapacitásnövelő gyakorlatok versekkel, mondókákkal a laza testtónus megtartása 

mellett (legfeljebb 40–50 szótag)  

– Hanggyakorlatok  

– Játékos hangerő próbálgatás  

– Hangok próbálgatása az erős érzelmi–indulati állapotok kifejezésére  

– Artikulációs gyakorlatok  

– Az áll nyitó mozdulatát megerősítő gyakorlatok  

– Nyelvmozgást ügyesítő gyakorlatok  

– Ritmus és tempógyakorlat  

– Versek ütemezése kötött mozgással  

– Hangsúly– és hanglejtésgyakorlatok  

– Számnevek, évszámok hangsúlya  

– A kijelentés hanglejtése  

 

Koncentrációs gyakorlatok  

– Játékok számokkal  

– Kérdés–felelet típusú játékok  

– Mozgáskoncentrációs játékok  

– Kapcsolatteremtő és bizalomgyakorlatok  

– Kapcsolatteremtés szemkontaktussal, érintéssel, kézfogással, hanggal  

– Vakvezető játékok alapváltozatai  

 

Improvizációs játékok  

– Mimetikus improvizációk (mozdulatra, hangeffektusokra, tárgyakkal)  

– Hétköznapi élethelyzetek felidézése mozgással és beszéddel  

– Szituációs játékok (pl. befejezetlen történetre, képzőművészeti alkotások 

reprodukcióival, a szereplők jellegzetes vonásainak megadásával)  

– Rövid történetek (ismert mesék) elmesélése zenére, kisebb csoportokban előkészített 

improvizációkkal  

 

Komplex drámafoglalkozások  

– Reális (de eltávolított) szituációk kibontása drámán keresztül  

– Csoportról szóló drámaóra (a jelmezöltés, befejezetlen anyagok, interjú, forró szék, 

szerepcsere, kiscsoportos improvizáció, mímes játék, az igazság pillanata, belső 

hangok, szertartás, vita konvenciók felhasználásával)  

 

Drámaelméleti alapok  

– Verses mesék, mesék, elbeszélések szerkezetének érzékeltetése (történet, jelenet, 

jelenet kezdete és vége, főhős, szereplők, helyszín)   

 

Követelmények  

A tanulók ismerjék  

– a figyelem–összpontosítás tudatos alkalmazását  

– a megfigyelés és önmegfigyelés fontosságát  

– a bizalomra épülő kapcsolatteremtés és kapcsolattartás szabályait  

– a tiszta, érthető beszéd alapjait  

– a történet, a jelenet, jelenet kezdete és vége, a főhős, a szereplők fogalmát  
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– a szereplők ábrázolását segítő egyes technikákat (pl. beszédstílus, testtartás)  

– a feszítés–lazítás alapgyakorlatait  

– a mimikai bemelegítés gyakorlatait  

 

Legyenek képesek  

– figyelmük tudatos összpontosítására  

– társaik, önmaguk és a felnőtt világ érzékeny megfigyelésére  

– a bizalom megélésére  

– érzékeny kapcsolatteremtésre és a kapcsolat megtartására  

– tiszta és kifejező verbális megnyilatkozásokra  

– egy nagyobb lélegzetű vers vagy próza pontos, tiszta, érthető elmondására  

– aktív szerepjátékra  

 

 

3. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

 

Ismertesse meg a tanulókkal  

– az együtt érző beleélés szükséges voltát  

– a szavak nélküli közlések jelentőségét  

– a nonverbális kommunikáció csatornák működését  

– a kommunikációs jelek jelentéshordozó erejét  

– a feszültség élményét és fogalmát  

– az analógiás gondolkodás alapjait  

– a karakter fogalmát  

– a gyakran alkalmazott páros és kiscsoportos kooperációs játékokat  

 

Fejlessze a tanulók  

– légzéskapacitását  

– térhez igazodó beszédét  

– artikulációs képességét  

– empátiás képességét  

– verbális és nonverbális kommunikációs képességét  

– fantáziáját és kreativitását  

– differenciált kifejezőképességét  

– fogalmi gondolkodását  

– kooperációs készségét  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– elfogadó együttműködésre  

– érzelmeik és szándékaik pontos kifejezésére  

– a nonverbális kommunikációs jelek tudatos használatára  

– a nonverbális kommunikációs jelek minél pontosabb értelmezésére  

 

Tananyag  

 

Mozgásgyakorlatok  

– Versenyjátékok, különböző típusú fogójátékok, nehezített fogó és üldözéses játékok 

a megfelelő intenzitású jelenlét megteremtésére és a feszültség elvezetésére  
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– Különböző tempójú, karakterű és funkciójú futástípusok  

– Testrész–vezetéses futások, páros fogó, a vezetőt követő futás  

– Lazító gyakorlatok  

– Feszítés–lazítás testrészenként  

 

Beszédgyakorlatok  

– Légző gyakorlat  

– A be– és kilélegzett levegő mennyiségének fokozatos növelése a laza testtónus 

megtartása mellett kapacitásnövelés versekkel, mondókákkal (legfeljebb 50–60 

szótag)  

– Hanggyakorlatok  

– A térhez igazodó hangerő gyakorlása  

– Az emelt hangvétel gyakorlása a test megfelelő tónusának összehangolásával (pl. 

rikkancs, piaci árus, idegenvezető)  

– Artikulációs gyakorlatok  

– Nyelvtörő mondókák  

– A hosszú magánhangzók pontos ejtésének gyakorlatai  

– Szájról olvasási gyakorlatok (versek, verssorok)  

– Ritmus és tempógyakorlat  

– Ütemezés változó tempóban kitalált mozgássorral, tánccal, tapsjátékkal  

– Hangsúly– és hanglejtésgyakorlat  

– A kérdezés hangsúlya kérdőszóval és a nélkül  

– A kérdezés hanglejtése kérdőszóval és a nélkül  

 

Kapcsolatteremtő és kommunikációs játékok  

– Az arc, tekintet, gesztusok kifejezőképességét fejlesztő játékok, gyakorlatok  

– Érzelmi állapotok kifejezése testtartással, gesztusokkal  

– Üzenetek (pl. utasítások, parancsok, kérések) küldése tekintettel és gesztusokkal  

 

Fantáziajátékok  

– Tárgyjátékok, tárgyak megszólaltatása, képzeletbeli tárgyak  

– Képzelt lények megszemélyesítése, beszéltetése  

– Belső képek megjelenítése mozgással és beszéddel  

 

Improvizációs játékok  

– Szituációs játékok vázlat megadásával  

– Különböző karakterek megjelenítése páros vagy kiscsoportos improvizációkban  

– Feszültségteli hétköznapi helyzetek megjelenítése és értelmezése  

– Látott vagy hallott történetek feszültségteli jeleneteinek felidézése improvizációkban  

 

Páros és kiscsoportos kooperációs játékok  

– Tükörjátékok  

– Távolságtartó játékok  

– Szoborjátékok  

 

Ön– és társismereti játékok  

– Tulajdonságok megfogalmazásával járó játékok (apróhirdetés, tulajdonságok vására)  

– Egyszerű visszajelzésekre építő játékok  

–  

Komplex drámafoglalkozások  
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– Erkölcsi dilemmákat vizsgáló drámaórák (pl. a szakértő köntösében, 

telefonbeszélgetés, az élet egy napja, fórum–színház, Hogyan történt? 

konvenciókkal)  

 

Követelmények  

 

A tanulók ismerjék  

– az együtt érző beleélés szükséges voltát  

– a szavak nélküli közlések jelentőségét  

– a nonverbális kommunikáció csatornák működését  

– a kommunikációs jelek jelentéshordozó erejét  

– az analógiás gondolkodás alapjait  

– egyes karakterjellemzőket  

– a gyakran alkalmazott páros és kiscsoportos kooperációs játékokat  

– a belső feszültség élményét, szerepét a drámai történésekben  

 

Legyenek képesek  

– a szavak nélküli közlések különböző élethelyzetekben való felismerésére  

– a nonverbális kommunikációs csatornák használatára  

– aktív részvételre különböző élethelyzeteket feldolgozó improvizációkban, komplex 

drámaórákban  

– feszültségteremtő drámai jelenetek létrehozására  

– beszédüket a térhez igazítani  

– pontosan körülírt feladatok kiscsoportokban történő elvégzésére  

 

 

4. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

 

Ismertesse meg a tanulókkal  

– az elemző gondolkodás lényegét, használatát  

– különböző hétköznapi élethelyzetek és morális problémák dramatikus 

megjelenítésének egyes módjait  

– a konfliktus és a feszültség fogalmát, különbözőségét  

– a színpadi tér kreatív használatának alapjait  

– az artikuláció ritmus– és tempóformáló szerepét  

– az idomértékes versek ritmizálását  

– a tagadás hangsúlyát  

– az improvizáció szabályait  

– a színpadi létezés alapszabályait  

– a figyelem felkeltésének és megtartásának eljárásait  

 

Fejlessze a tanulók  

– légzéskapacitását  

– kifejező beszédét  

– testkontrollját  

– elemző gondolkodási képességét  

– szóbeli és nem szóbeli kifejezőképességét  

– fogalmazási képességét  
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– helyzet-felismerési képességét  

– problémamegoldó képességét  

– együttműködési képességét  

– megfigyelési képességét  

– analógiás gondolkodását  

– előadói képességét  

– improvizációs képességét  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– önmaguk és környezetük tudatos megfigyelésére  

– kritikus és önkritikus gondolkodásra  

– különböző élethelyzetek és morális problémák erőszakmentes kezelésére  

– beszédük és mozdulataik koordinált és kifejező használatára  

– a különböző közlésformák differenciált alkalmazására  

– egy–egy életkoruknak megfelelő rövid vers vagy prózai mű részletének bemutatására  

– a munkaforma önálló megválasztásra egy–egy probléma feldolgozása során  

– életkoruknak megfelelő rangos színházi előadások, színházi nevelési programok, 

filmek megtekintésére és a látottak közös feldolgozására a dráma eszközeivel  

 

 

Tananyag  

Mozgásgyakorlatok  

– Futásos és kikerüléses gyakorlatok: ritmus és irányváltásos futások (szituációval), 

testrész–vezetéses futások  

– Egyensúly–játékok: toló és húzó mozdulatok játékos formában  

– Lazítógyakorlat  

– Feszítés–lazítás testrészenként  

 

Beszédgyakorlatok  

– Légző gyakorlatok  

– Légzéskapacitás növelése a laza testtónus megtartása mellett (legfeljebb 60–70 

szótag)  

– Hanggyakorlatok  

– Hangkitalálás  

– Artikulációs gyakorlatok  

– Nyelvtörők, versek pontos, pergő kiejtéssel  

– Magánhangzók gyakorlatai (különös figyelemmel az időtartamra)  

– Szinkronizálási (leolvasási) gyakorlatok versekkel  

– Ritmus– és tempógyakorlat  

– Idomértékes versek ritmizálása  

– Hangsúlygyakorlat  

– A tagadás hangsúlyai  

 

Bizalomgyakorlatok  

– Vakvezetéses gyakorlatok  

 

Improvizációs játékok  

– Rögtönzések életkori témákra  

– Hétköznapi szituációkat feldolgozó páros rögtönzések  

– Rögtönzések közmondásokra  
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– Rögtönzések megadott konfliktusra  

– Rögtönzések megadott témára  

– Rövid monológok különböző élethelyzetekben  

 

Komplex drámafoglalkozások  

– Erkölcsi, életkori és társadalmi problémák feldolgozása drámával  

– Ismert történetek, regények részleteinek feldolgozása drámán keresztül (pl. 

riportkészítés, montázs, újrajátszás, stílusváltás, analógia, mélyítés konvenciók által)  

 

Színjátékos gyakorlatok  

– A színpadi létezés alapszabályai  

– Rövid vers vagy prózai mű részletének önálló előadása  

– Rögzített kiscsoportos improvizációk nézők előtt  

– A figyelem felkeltése és megtartása  

 

Követelmények  

A tanulók ismerjék  

– különböző hétköznapi élethelyzetek és morális problémák dramatikus 

megjelenítésének egyes módjait  

– a konfliktus és a feszültség fogalmát, különbözőségét  

– a színpadi tér kreatív használatának alapjait  

– az idomértékes versek ritmizálását  

– a tagadás hangsúlyát  

– az improvizáció szabályait  

– a színpadi létezés alapszabályait  

– a figyelem felkeltésének és megtartásának eljárásait  

 

Legyenek képesek  

– mozgásuk, testtartásuk kontrollálására a csoportos gyakorlatok során  

– véleményalkotásra a látott színművek, filmek és improvizációk elemző 

megbeszélésekor  

– kifejező szóbeli és mozgásos megnyilvánulásokra  

– különböző élethelyzetek kritikus és önkritikus elemzésére  

– részvételre különböző élethelyzeteket feldolgozó improvizációkban, tanítási 

drámákban  

– konfliktushelyzetek erőszakmentes megoldására  

– a tér tudatos használatára  

– a ritmus és tempó tudatos alkalmazására  

 

 

5. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

 

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a bizalom fontosságát  

– a legfontosabb bizalomgyakorlatokat  

– a kontraszt fogalmát, tudatos, jelentést hangsúlyozó és jelentésteremtő használatát  

– a beszédszervek tudatos, célszerű és pontos használatának fontosságát  

– a drámák alapvető munkaformáit  
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Fejlessze a tanulók  

– megismerő, önmegismerő képességét  

– önfegyelmét, színpadi fegyelmét  

– asszociációs képességét  

– konstruktivitását  

– elemző gondolkodási képességét  

– kritikai és önkritikai képességét  

– előadói képességeit  

– improvizációs képességét  

– problémamegoldó képességét  

– együttműködési képességét  

– analógiás gondolkodását  

– előadói képességét  

– improvizációs képességét  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– önálló döntéshozatalra  

– hiteles és őszinte színpadi jelenlétre  

– előrevivő, építő gondolkodásra  

– a feszültségteli helyzetek, konfliktusok elemzésére, a konfliktusokkal való 

szembenézésre  

– más csoportok munkájának beható megismerésére  

– színházi és mozgásszínházi előadások megtekintésére  

– színházi előadásokat bemutató tévéfelvételek, videofilmek, dokumentumfilmek 

megtekintésére  

 

Tananyag  

 

Mozgásgyakorlatok  

– Egyensúlygyakorlatok  

– Vezetéses gyakorlatok  

– Forgás, gurulás, támaszhelyzetek talajon  

 

Beszédgyakorlatok  

– Légző gyakorlatok  

– Nyelvtörő mondókák légzésszabályozással  

– Hanggyakorlat  

– Erős érzelmek, indulatok hangjának próbálgatása versekkel  

– Artikulációs gyakorlat  

– Szinkronizálás  

– Ritmus– és tempógyakorlat  

– Az idomértékes versek gyakorlása tetszőleges ritmuskísérettel  

– Hangsúly– és hanglejtésgyakorlat  

– Számnevek, évszámok, összetett szavak, nevek, ikerszavak hangsúlya  

– Az összetett mondatok hangsúly– és hanglejtés–variációi  

 

Fantáziajátékok  

– Irodalmi művek „új címe”  

– Képzőművészeti alkotások „előzménye”  
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– Kevéssé ismert irodalmi művek befejezése, folytatása  

– Tárgyak nem rendeltetésszerű alkalmazása  

 

 

Bizalomgyakorlatok  

– Dőléses, billenéses gyakorlatok  

 

Improvizációs gyakorlatok  

– Versek indulati tartalmaira épülő improvizációk  

– Versek által keltett hangulatokra épülő improvizációk  

– Mozgáselemekből építkező improvizációk  

– Rögtönzés zenei effektek beépítésével  

– Rögtönzések szimbólumok, ellentétek megadásával  

– Etűdök (indulatok, hangulatok, érzelmek megadásával)  

 

Komplex drámafoglalkozások  

– Erkölcsi, életkori és társadalmi problémák feldolgozása drámával  

– Ismert történetek, regények részleteinek feldolgozása drámán keresztül (az eddig 

tanult konvenciók alkalmazásával)  

 

Ön– és társismereti játékok  

– Vélemények közlését és fogadását lehetővé tévő szabályjátékok (pl. mi lenne, ha?, 

telefon, ilyennek látlak)  

 

Színjátékos gyakorlatok  

– Rövid monológ önálló előadása  

– Rögzített páros improvizációk nézők előtt  

– Kapcsolattartás a partnerrel  

  

Követelmények  

 

A tanulók ismerjék  

– a legfontosabb bizalomgyakorlatokat  

– a kontraszt fogalmát  

– a beszédszervek tudatos, célszerű és pontos használatának fontosságát  

– a drámák alapvető munkaformáit  

 

Legyenek képesek  

– ellentétek tudatos, jelentést hangsúlyozó és jelentésteremtő alkalmazására  

– egy–egy drámai szövegmozgásban és szóban való megjelenítésére  

– a beszédfolyamat részeinek tudatos irányítására  

– bonyolultabb feladatok kiscsoportokban történő elvégzésére  

– a munka eredményének bemutatására  

– véleményalkotásra a látott színművek, filmek és improvizációk elemző 

megbeszélésekor  

– kifejező szóbeli és mozgásos megnyilvánulásokra  

– részvételre különböző élethelyzeteket feldolgozó improvizációkban, tanítási 

drámákban  

– a tér tudatos használatára  

– a ritmus és tempó tudatos alkalmazására  
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6. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

 

Ismertesse meg a tanulókkal  

– különböző színházi terek jellemzőit  

– a dobozszínházi tér hangsúlyos pontjait és irányait  

– a színházi formanyelv alapelemeinek alkalmazását egy adott drámai szöveg 

megközelítésében  

– a tanult drámai konvenciók alkalmazási lehetőségeit a szerepépítés folyamatában  

– a mindennapi és a színpadi beszéd különbségeit  

– a különböző szerkezetű tanítási drámák lényeges jegyeit  

– az alárendelő mondatok hangsúlyozását, hanglejtését  

– a „félre” és a monológ technikai alapjait  

 

Fejlessze a tanulók  

– színházi fogékonyságát  

– kritikai és önkritikai képességét  

– más művészetek iránti fogékonyságát  

– önállóságát, magabiztosságát  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– az előző évek során tapasztaltak, tanultak alkalmazására  

– kísérletezésre, rugalmas gondolkodásra  

– konstruktív együttműködésre  

– drámai művek olvasására  

– színházzal rokon művészeti tevékenységek megismerésére, gyakorlására  

– önálló, magabiztos megnyilvánulásra  

– más, hasonló művészeti tevékenységet folytató csoportok tevékenységének 

megismerésére  

– őszinte, építő szándékú kritikai megnyilvánulásokra  

– nyilvánosság előtti fellépésre  

 

 

Tananyag  

 

Mozgásgyakorlatok  

– Lassított mozgás (különböző helyzetekben)  

– A mozdulat megállítására vonatkozó gyakorlatok   

 

Beszédgyakorlatok  

– Légző gyakorlatok  

– Koncentrációs légző gyakorlatok mozgás közben  

– Hanggyakorlatok  

– Szöveges hangerő–gyakorlatok  

– Életkorok hangadási karakterének tanulmányozása, próbálgatása  

– Artikulációs gyakorlatok  

– Pontos, laza, pergő artikulációjárás, mozgás, fizikai terhelés közben  

– Egymás artikulációjának megfigyelése, utánzása  

– Ritmus– és tempógyakorlatok  
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– Ritmusgyakorlatok tempóváltással  

– Hangsúly–, hanglejtésgyakorlatok  

– Az alárendelő mondatok hangsúly– és hanglejtés variációi  

 

Színházi alapismeretek  

– Színházi térformák (pl. dobozszínház, körszínház)  

– Mozgás a dobozszínház terében (a tér hangsúlyos pontjai és irányai)  

– A „félre” technikája  

– Monológ  

 

Színjátékos gyakorlatok  

– Különböző drámai konvenciók (pl. állókép, gondolatkövetés) alkalmazása az 

improvizációk és egy adott színdarab megjelenítésének előkészítésében  

– Különböző drámai konvenciók (pl. belső hangok, „forró szék”) alkalmazása a 

szerepépítés folyamatában  

– Rögtönzések érzelmi állapotok, színjátékos stílusok, szöveg megadásával  

– Rögtönzések drámarészletek alapján, a mögöttes tartalmának és a szereplők érzelmi 

állapotának kibontásával  

 

Felkészülés a vizsgára  

– Improvizációk létrehozása és javítása tanári segítséggel  

– Jelenet létrehozása és javítása tanári segítséggel vagy  

Rövid előadás létrehozása tanári irányítással  

 

Követelmények  

 

A tanulók ismerjék  

– a különböző színházi terek jellemzőit  

– a dobozszínházi tér hangsúlyos pontjait és irányait  

– a tanult drámai konvenciók alkalmazási lehetőségeit a szerepépítés folyamatában  

– a mindennapi és a színpadi beszéd különbségeit  

– a különböző szerkezetű tanítási drámák lényeges jegyeit  

– az alárendelő mondatok hangsúlyozását, hanglejtését  

– a „félre” és a monológ technikai alapjait  

– az előző évek tapasztalatainak alkalmazási, hasznosítási lehetőségét  

– a fejlesztő és szinten tartó beszédes játékokat, beszédgyakorlatokat  

 

Legyenek képesek  

– alkotó és eredeti módon hasznosítani az előző évek tapasztalatait  

– munkaformát választani az adott gondolat, érzelem kifejezése érdekében  

– a munkaformák alkalmazására egy kötött drámai szöveg megjelenítésének 

előkészítésében  

– a munkaformák tudatos alkalmazására egy komplex drámafoglalkozás során  

– részvételre egy adott mű színpadi feldolgozásának előkészítésében  

– a helyes színpadi beszédre dramatikus és színpadi munkájukban egyaránt  

– az alapfokon elsajátított képességeiknek megfelelő improvizációban, jelenetben vagy 

színházi előadásban való közreműködésre  
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Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 

 

A tanulók ismerjék  

– saját teste lehetőségeit, illetve érzékszervei hatékonyságát  

– a különböző verbális és gesztusnyelvi megnyilatkozásokat, illetve saját eszköztára ez 

irányú fejlettségének mértékét  

– a különböző, szerepjátékokban alkalmazható mozgásformákat, illetve saját 

eszköztára ez irányú fejlettségének mértékét  

– az empátiás képesség szerepét társas helyzetekben, kortársaival és másokkal való 

kapcsolatában  

– a kreatív dramatizálás alapvető eszköztárát, a dramatizálás egyes lépéseit  

– a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazásának lehetőségeit saját 

ötletei, gondolatai kidolgozásában, illetve egy kötött drámai szöveg megjelenítésének 

előkészítésében  

– azokat a dramatikus technikákat valamint a társművészetek alapvető 

kifejezőeszközeit, amelyek a körülöttük lévő világról való gondolkodásban, 

véleményalkotásban, s azok kommunikációjában segítséget nyújtanak  

 

Legyenek képesek  

– figyelme tudatos összpontosítására, fegyelmezett feladatvégzésre  

– társai, önmaga és a felnőtt világ érzékeny megfigyelésére  

– a verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák tudatos használatára  

– a bizalom átélésére, az empátiás képesség működtetésére társas helyzetekben  

– személyes élményei felszínre hozására és a szerepjátékokban való alkalmazására  

– drámában és színjátékokban a szerepnek és a helyzetnek megfelelő 

kapcsolatteremtésre  

– pontos és érzékletes szerepjátékra társaival és egyénileg  

– a dramatizálás alapvető eszköztárának önálló alkalmazására, kreatív dramatizálásra  

– saját teste, mozgásai, illetve a tér és a térben mozgó társak differenciált és pontos 

érzékelésére, a tér kreatív használatára  

– a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazására saját ötletei, gondolatai 

kidolgozásában, illetve egy kötött drámai – szöveg megjelenítésének előkészítésében  

– társadalmi, életkori és erkölcsi problémákról szóló drámajátékokban való aktív 

közreműködésre, valamint a problémák életkorának megfelelő szintű vizsgálatára és 

megfogalmazására  

 

 

Továbbképző évfolyamok 
 

7. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

 

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a túlzó karakteres ábrázolás formajegyeit  

– a figurába lépés, kilépés, figuraváltás törvényszerűségeit, hatásmechanizmusát  

– az intenzitás fogalmát  

– a bemelegítés, ráhangolás gyakran alkalmazott szabályjátékait  

– a koncentráció, az együttműködés jelentőségét a színjátszásban  
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– az alkat, a személyiség szerepét a színházi alkotómunkában  

– a fokozás, kiállás, váltás gyakorlatát  

– a foglalkozás legfontosabb munkaformáit  

– a kollektív alkotás „játékszabályait”, a közös munka meghatározó normáit  

– a társak játékát blokkoló vagy előmozdító megnyilvánulások különbségét  

– az idő múlását, a helyszínváltozást, a figuraváltást jelző alapvető színházi 

konvenciókat (etűdön belül)  

– a feszültség, a fordulat, a jelenetnyitás és –zárás szerepét, fontosságát  

 

Fejlessze a tanulók  

– koncentrációját  

– kezdeményezőkészségét  

– megfigyelőkészségét önmaga és a társak reakcióinak megfigyelése terén  

– arányérzékét hatás, idő, tempó, játékmód vonatkozásában  

– együttműködési készségét   

 

Ösztönözze a tanulókat  

– az együttműködésre, a társak játékából való építkezésre  

– közösségi alkotásra  

– diákszínjátszó előadások megtekintésére  

– drámai művek olvasására  

– a színjátékos tevékenységen keresztül az önkifejezésre és a valóságra való reagálásra  

– közösségi alkotásra  

– színházi előadások megtekintésére felvételről  

 

Tananyag  

Ezen az évfolyamon az alapfokot elvégző, többnyire kamaszkorú fiataloknak a valóságtól a 

színpadig vezető út megkezdését kívánjuk lehetővé tenni. Önmaguk megismerése, saját 

személyiségük, képességeik adta lehetőségeik és korlátaik felismerése, a körülöttük lévő 

világ és a másik ember megfigyelése jelenti a munka első szakaszát. Ehhez szükséges, hogy 

félelem és gátlás nélküli légkör jöjjön létre a foglalkozásokon, amelyben mindenki képes  

felszabadultan játszani, ugyanakkor kíváncsian és türelemmel tudja követni társai játékát. 

Alkotó közösséggé kell, hogy formálódjon a csoport, ahol ki–ki kiteljesítheti a játékban 

személyiségét. Számos szabályjátékra, koncentrációs gyakorlatra, csoportépítő– és 

bizalomjátékra van szükség, hogy mindenkinél kialakuljon a felszabadult, egyben 

koncentrált színjátszói állapot.  

Az alapfokú képzés során elsajátítottak tapasztalatait figyelembe véve a hétköznapi 

életanyagból építkező, kevés szereplős, rögtönzésre épülő etűdök létrehozása, kidolgozása 

jelentheti a színpad, a színpadi munka felé vezető út következő fázisát.  

 

Szabályjátékok  

– Ismerkedő játékok  

– Csoportépítő játékok  

– Önismereti játékok  

– Verbális és mozgásos koncentrációs játékok  

– Bizalomjátékok  

– Agresszió levezető gyakorlatok  

– Feloldó, felszabadító gyakorlatok  

– Fantáziajátékok  
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Szobrok, állóképek  

– Egyéni szobrok  

– Páros szobrok  

– Csoportos állóképek (pl. szobrok, megadott helyszínek, megadott figurák, megadott 

hangulatok, kapcsolatok pillanatai – két– és háromszereplős állóképek)  

– Történetmesélés állóképekkel  

– Drámai tartalmú állóképek (tablók)  

 

Szabályokhoz kötött szituációs játékok  

– Szinkronjátékok  

– Hotelportás  

– Ismételd a mozdulatot  

– Lavina  

– Stoppos játékok  

 

Hangjátékok  

– Történetmesélés hangokkal  

– Atmoszférateremtés hangokkal  

– Hangjátékok helyzetre, témára  

 

Spontán improvizációk  

– Csoportos (egyidejű, egyénre épülő) improvizációk  

– Spontán improvizációk egyéni vagy páros munkában, az improvizáció 

alapszabályainak betartásával (légy jelen; tartsd a szabályokat; tartsd a kapcsolatot; 

abba ne hagyd; ne nézz ki)  

Etűdök  

– Etűdök szöveg nélkül  

– Etűdök szöveghelyettesítő eszközökkel  

– Etűdök tárgyak használatával  

– Etűdök megadott szövegre  

– Etűdök vágyképekre, álmokra, félelmekre, konfliktusos élethelyzetekre  

– Etűdök indítása, fordulatai, tetőpontja, lezárása  

– A kontraszt szerepe, alkalmazása; az ellenpont–technika  

– Etűdök túlzó, elrajzolt, szélsőséges játékmódban  

– Etűdsorozatok szerkesztési elvei  

– Etűdsorozatok összeállítása önálló munkában  

Mozgásgyakorlatok  

– Versenyjátékok és egyéb játékfajták: különböző típusú, a korábbi évek anyagában 

szereplő játékok ismételt feldolgozása a színházi jelenlét elvárásainak megfelelő 

intenzitással  

– Lépés– és járásgyakorlatok: karakterformák keresése, ritmikai és dinamikai 

szempontok figyelembevétele különböző típusú lépés anyag és járásgyakorlat esetén  

– A gerinc hullámmozgása, a láb karakteres vezetése, a kar plasztikus lehetőségeinek 

kibontása tervezési feladatban  

 

Beszédgyakorlatok  

– Légző gyakorlatok  

– Kapacitásnövelés (90–100 szótag)  

– Légzésszabályozás növekvő szólamokkal  
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– Koncentrációs légző gyakorlatok a figyelem megosztásával (pl. kötött mozgássor 

végrehajtása közben)  

– Hanggyakorlatok  

– A hangerőt szabályozó gyakorlatok (folyamatos és fokozatos erősítés és halkítás)  

– A hangmagasságot szabályozó gyakorlatok  

– Fizikai állapotok és azok változásának tanulmányozása hangadásban  

– Artikulációs gyakorlatok  

– A pontos, pergő artikuláció gyakorlása folyamatos szövegmondás közben  

– Artikulációs gyakorlatok suttogva és hang nélkül  

– Ritmus– és tempógyakorlatok  

– Idomértékes versek gyakorlása néma szövegmondással, ritmizálva  

– Verssorok fölismerése ritmusképük hallatán  

– Saját és a társak nevének fölismerése azok ritmusa alapján  

– Gyakorlatok a tempó fokozásával és csillapításával  

– Hangsúlygyakorlatok  

– Az értelmi–, érzelmi hangsúly tanulmányozása  

 

Követelmények  

 

A tanulók ismerjék  

– a figurába lépés, kilépés, figuraváltás szabályszerűségeit  

– a koncentráció, az együttműködés jelentőségét a színjátszásban  

– a bemelegítés, ráhangolás gyakran alkalmazott szabályjátékait  

– az alkat, a személyiség szerepét a színházi alkotómunkában  

– a fokozás, kiállás, váltás eljárásait, hatását  

– a foglalkozás legfontosabb munkaformáit  

– a kollektív alkotás „játékszabályait”, a közös munka meghatározó normáit  

– a társak játékát blokkoló vagy előmozdító megnyilvánulások különbségét  

– az idő múlását, helyszínváltozását, figuraváltást jelző alapvető színházi konvenciókat  

– a feszültség, a fordulat, a jelenetnyitás és –zárás szerepét, fontosságát  

 

 

Legyenek képesek  

– a túlzó, szélsőséges, elrajzolt játékmód verbális és nem verbális eszközeit a kifejezés 

érdekében mozgósítani  

– gesztusok felnagyítására, túlzó mimikára, karakteres megszólalásmódokra  

– saját testi adottságaik, személyiségük szerint fogalmazni  

– alkalmazni az idő múlását, a helyszín változását, illetve a figuraváltást jelző alapvető 

színházi konvenciókat egy jeleneten (improvizáción) belül  

– csendben figyelni társaik játékát  

– a kollektív alkotás „játékszabályait”, a közös munka meghatározó normáit 

figyelembe véve társaikkal együtt dolgozni  

– a szituáció alapelemeit figyelembe véve improvizálni  

 

 

8. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

 

Ismertesse meg a tanulókkal  
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– a típus fogalmát, jelentőségét a színház művészetében  

– a tipizáló és egyénített ábrázolásmód sajátosságait, eszközkészletét  

– a túlzó ábrázolásmód sajátosságait, eszközkészletét, fokozatait  

– az egyes színészi kifejezőeszközök (pl. arcjáték, gesztus, megszólalásmód) együttes 

és elkülönített használatának jelentését, hatását, az ebben rejlő kifejező erőt  

– a történetmesélés színházi lehetőségeit  

– a kollektív játék formai jegyeit (pl. kórusmegszólalás, kóruscselekvés, helyszínek 

közös megjelenítése, a narráció formái)  

– az előadásra készülés, a néző elé állás „játékszabályait”, morálját  

– a szerepek kontextusba ágyazottságának fontosságát  

 

Fejlessze a tanulók  

– képességét a koncentrált állapot megtartására  

– a befelé figyelési képességét  

– a helyes önértékelését, önkritikáját  

– az odaadó, önfeledt, mégis tudatos játékképességét  

– a vitakészségét, az érvelés kultúráját  

– az ötleteinek, gondolatainak artikulációját  

– a nyitottságát, empátiáját  

– a felelősségérzetét a közösségi alkotás és annak produktumai iránt  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– az együttműködésre, a társak játékából való építkezésre  

– saját ötleteik megfogalmazására, megvalósítására, önálló alkotásra a foglalkozásokon  

– a színjátékos tevékenységen keresztül az önkifejezésre és a valóságra való reagálásra  

– közösségi alkotásra, azok bemutatására  

– diákszínjátszó előadások, fesztiválok megtekintésére  

– színházi előadások megtekintésére  

– a színházi portálok figyelemmel követésére  

– a látottak, olvasottak értelmezésére, megbeszélésére  

 

Tananyag  

A 8. évfolyam során végzett munka célja, hogy a tanulók legyenek képesek típusfigurákat, 

tipikus élethelyzeteket megjeleníteni improvizációkban és rögzített jelenetben egyaránt. 

Ismerjék meg és bátran használják a túlzó játékmód színjátékos eszközkészletét. Tudjanak 

lényegi vonásokat sűríteni és kiemelni. Előtérbe kerülnek az együttes játék, a közösségi 

alkotás munkaformái, mint a kórusos megszólalás, csoportos improvizáció.   

Szabályjátékok  

– Összetett, többirányú figyelmet követelő koncentrációs gyakorlatok  

– Ön– és társismereti játékok  

– A bizalomgyakorlatok összetett változatai  

 

Improvizációk típusfigurákkal  

– A lélektani típusok a hétköznapokban, típusfigurák megfigyelése  

– Hétköznapi típusok megjelenítése: jellemzőik sűrítése  

– Egyéni típusfigura–tanulmányok  

– Hétköznapi típusfigurák különböző szituációkban  

– Típusfigurák típushelyzetei  
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Színjátékos eszközök fejlesztése  

– A színészi kifejezőeszközök elkülönített használatára rávezető gyakorlatok  

– A gesztusok felerősítésének, a megszólalások felhangosításának gyakorlatai  

– A váltás technikái  

– Kórusgyakorlatok  

– Térérzékelés, térhasználat gyakorlatai  

Etűdök, improvizációk  

– Csoportos improvizációk  

– Etűdök típusfigurákkal  

– Etűdök tipikus élethelyzetekkel  

– Páros, hármas és csoportos improvizációk felkészüléssel és felkészülés nélkül, a 

szituáció több alapelemének megadásával  

– Etűdök műalkotás (festmény, fotó, zene) alapján  

– Etűdsor adott figurákra  

– Jelenet építése  

 

Drámaórák  

– A színpadra állított alkotás erkölcsi problémáit feldolgozó drámamunka  

– A próbamunka során felmerült problémákat feltáró drámamunka  

 

Mozgásgyakorlatok  

– Gyakorlattervezés: különböző típusú gyakorlatok gyakorlatsorrá fűzése, a színpadi 

elvárások figyelembevételével  

– Tréningtervezés: egy adott feladathoz szükséges tréning megtervezése, s önálló 

levezetése, önálló, a saját színházi feladatának megfelelő bemelegítő mozgássor 

megtervezése és elvégzése  

 

Beszédgyakorlatok  

– Légző gyakorlatok  

– Kapacitásnövelő gyakorlatok legfeljebb100–110 szótag  

– Légző gyakorlatok fizikai igénybevétel közben  

– Légző gyakorlatok a suttogott és a hangos beszéd váltogatásával)  

– Hanggyakorlatok  

– Szöveges hangerő gyakorlatok  

– Szöveges hangmagasság gyakorlatok  

– A lágy/meleg hangvétel; a kemény/hideg hangvétel; a hangerő és a hangmagasság 

váltásai szöveges gyakorlatokban  

– Az érzelmek, indulatok hangformáló szerepének tanulmányozása, megszólaltatása  

– Artikulációs gyakorlatok  

– A suttogott és a halk beszéd célszerű artikulációja  

– Gyakori artikulációs hibák fölismerése hallás útján  

– A beszédtempótól, hangerőtől és –színtől független, pontos, kifejező artikuláció 

gyakorlása  

– Ritmus– és tempógyakorlatok  

– Ritmusjátékok hangos és néma szövegmondással  

– A hangsúlyos verselésű és az idomértékes versek gyakorlása; egyszerű prózai 

szövegek ritmizálása  

– Hangsúly és hanglejtés gyakorlatok  

– Az érzelmek hangsúlyai  

– A szórend és a hangsúly kapcsolata 



 

 897 

Követelmények  

 

A tanulók ismerjék  

– a tipizáló és egyénített, a túlzó és személyes ábrázolásmód sajátosságait, 

különbségeit, viszonyát, eszközkészletét  

– az egyes színészi kifejezőeszközök (pl. arcjáték, gesztus, megszólalásmód) együttes 

és elkülönített használatának gyakorlati alkalmazását  

– a kollektív játék formai jegyeit (pl. kórusmegszólalás, kóruscselekvés, helyszínek 

közös megjelenítése, a narráció formái)  

– egy előadás feszültségének, fordulatainak, a kezdetnek és végnek jelentőségét  

– a történetmesélés színházi eszköztárát  

– az előadásra készülés, a néző elé állás „játékszabályait”, morálját  

 

Legyenek képesek  

– alkalmazni a tipizáló ábrázolás eszközeit  

– a színészi váltás alaptechnikáinak alkalmazására  

– egyes színészi kifejezőeszközök együttes és elkülönített használatára  

– személyes élményeiket, gondolataikat figurába, jelenetbe fogalmazni  

– a kontextust figyelembe véve rögtönözni  

– instrukciókat az improvizációba építeni  

– különböző munkaformákban együtt dolgozni társaikkal  

– ötleteiket az alkotófolyamathoz igazítani, mások ötleteit eljátszani  

– jelenet nyitni és zárni, jelenetet építeni  

 

 

9. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal  

– tipizáló ábrázolásmód mélyítésének, egyénítésének lehetőségeit  

– a kellékhasználat szabályszerűségeit, alapelveit  

– a jelmez figurateremtő jelentőségét  

– a realista–naturalista játékmód sajátosságait, eszközkészletét  

– az élményfelidézés (pl. belső képek, emlékek, mozdulatok) lehetőségeit, technikáit  

– a színjáték hitelességét, személyességét, mélységét szolgáló módszereket (csendek, 

belső hang, belső monológ, mozdulatlan – „eszköztelen játék”, ellenpontozó játék, 

elhallgatottat feltáró cselekvés)  

– az elmélyítés technikáit (figurák előélete, jelenet előzményei, feszítő körülmények, 

cselekvések, döntések következményei)  

– szó és gesztus ellentmondásának jelentését és hatását  

– a drámai dialógus sajátosságait  

– az egyszerű státusjátékokat  

 

Fejlessze a tanulók  

– képességeit az érzetek felidézése terén  

– verbális kifejezőerejét  

– érzékenységét  

– toleranciáját  

– konfliktuskezelő képességét  
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– megjelenítési képességét az összetett, ellentmondásos figurák és helyzetek 

ábrázolása során   

 

Ösztönözze a tanulókat  

– önálló alkotásra egy előadás elkészítésének során  

– a diákszínjátszás legfontosabb eseményeinek figyelemmel kísérésére  

– különböző műfajú színházi előadások megtekintésére  

– jelentős színházi alkotások megtekintésére felvételről  

– az ismertebb színházi folyóiratok olvasására  

 

Tananyag  

A típusfigurák egyéni vonásokkal való felruházása (egyénítése) a jellemábrázolás felé tett 

jelentős lépés: a tanév első szakaszában ezzel foglalkozunk – tudva azt, hogy az egyénített 

típus nem azonos a jellemmel. Az embert megmutatni változásai folyamatában, 

fejlődésében, a vágyaival és törekvéseivel, kinyilvánított akaratával és titkaival, érzelmeivel 

és gondolataival – mindez a színészi munka magasiskolájához tartozik. Ezt az alapfokú 

művészeti képzés során csak elemeiben sajátíthatják el a tanulók.  

A jellemábrázolás felé törekedve ismerik meg a realista–naturalista játékmód színészi 

eszközkészletét, és azokat az eljárásokat, amelyek segítségével elmélyíthetik, gazdagíthatják 

és árnyaltabbá tehetik az ábrázolást. Megtapasztalják a szöveg és a nem verbális jelek 

ellentmondásainak jelentését, az ebben rejlő kifejezőerőt, és képessé válhatnak összetett 

jelentés színjátékos megfogalmazására, annak megértésére. Ellentmondásos és szélsőséges 

érzelmeket követelő élethelyzetekben hitelességre törekedve tudnak megnyilvánulni. 

Megvizsgálják az emberi cselekedetek mozgatórugóit, a kommunikáció természetét, ezáltal 

gazdagodik önismeretük és emberismeretük.  

A típusfigurák egyénítése improvizációkban  

Típusfigurák atipikus helyzetben  

Egyéni jellemrajz–tanulmányok  

Egyazon figura különféle helyzetekbe helyezésével  

Jellem változását ábrázoló etűdsor  

Etűdök a figura „hátterének” kidolgozására  

A realista–naturalista játékmód sajátosságai, eszközkészlete  

A drámai feszültség növelésének technikái  

Egy drámai mű jelenetének kapcsán a lélektani háttér kidolgozása  

Az élményfelidézés (pl. belső képek, emlékek, mozdulatok) lehetőségei, technikái  

A színjáték hitelességének feltételei, törvényszerűségei  

A színjáték hitelességét, személyességét, mélységét szolgáló módszerek (csendek, belső 

hang, belső monológ, mozdulatlan – „eszköztelen játék”) 

„belülről kifelé”: az érzetektől a kifejezésig  

„kívülről befelé”: a cselekvéstől az érzetekig, állapotig  

A kellékhasználat szabályszerűségei, alapelvei  

A kellékhasználat gyakorlatai  

Etűdök kellékekkel  

A jelmez figurateremtő jelentősége  

Színjáték jelmezben  

Szó és gesztus ellentmondása a színészi kifejezésben  

A drámai dialógus természete  

Emberi taktikák és stratégiák: páros vagy csoportos improvizációk egy cél elérésének 

különböző stratégiáira  

Emberi taktikák és stratégiák: fórum–színház  Egyszerűbb státuszjátékok  
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Követelmények  

A tanulók ismerjék  

– a kellékhasználatra épülő rögtönzések gyakorlatát  

– a jelmez figurateremtő jelentőségét  

– az élményfelidézés (pl. belső képek, emlékek, mozdulatok) lehetőségeit, technikáit  

– a színjáték hitelességét, személyességét, mélységét szolgáló módszereket (csendek, 

belső hang, belső monológ, mozdulatlan – „eszköztelen játék”, ellenpontozó játék, 

elhallgatottat feltáró cselekvés)  

– a drámai feszültség növelésének technikáit  

– egy–egy jelenet lélektani hátterének jelentőségét  

– a realista–naturalista játékmód sajátosságait, eszközkészletét  

– a drámai dialógus sajátosságait  

 

Legyenek képesek  

– egyszerűbb státusjátékokat játszani  

– a rögtönzések visszaidézésére, újraformálására, csiszolására  

– önállóan, tanári instrukciók nélkül alkalmazni a sűrítés, drámai feszültség 

növelésének egyes technikáit  

– kelléket használva improvizálni  

– jelmezben improvizálni  

– hitelességre törekedve játszani  

– a színjáték hitelességét, személyességét, mélységét szolgáló módszerek 

valamelyikének alkalmazására  

– emberi taktikák és stratégiák jelentbe emelésére  

– típusfigurák elmélyítésére  

 

 

10. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a stilizáció eljárásait  

– szimbolikus ábrázolás eljárásait  

– a szerepépítést elősegítő egyes munkamódszereket, eljárásokat (pl. belső monológ, 

szereplők elő– és utóéletének megírása, emblematikus tárgy, gesztus)  

– a szerep felépítésének nélkülözhetetlen feltételeit (pl. szereptudás, darabismeret, 

háttérismeretek)  

– a jellemábrázolás legfontosabb követelményeit  

– a cselekvő elemzés alapjait  

– egy előadás stiláris egységének jelentőségét, a stiláris elmozdulásban rejlő 

kifejezőerőt  

– a drámai alapanyag színrevitelének állomásait és ezek célját  

– egy előadás hatásdramaturgiájának alapvető tényezőit (pl. tempó, kontraszt, 

várakozás)  

– a státuszok jelentőségét  

– a különböző státuszjeleket  

 

Fejlessze a tanulók  

– közös célért, közösségben végzett tevékenységének lelki feltételeit  

– szimbolikus színpadi jelek alkotására és értelmezésére irányuló képességeit  



 

 900 

– szerepformálási képességeit  

– a jeleneteken átívelő folyamatos jelenlét képességét  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– rendszeres színházlátogatásra (ezen belül diákszínpadi előadások megtekintésére)  

– a diákszínjátszás és az alternatív színházi világ legfontosabb eseményeinek 

figyelemmel kísérésére  

– színházi irodalom és szaksajtó olvasására  

– az elsajátított színjátszói képességek, készségek, ismeretek közönség előtt történő 

bemutatására  

– legalább egy – a tanultak elsajátítását segítő – színvonalas (élő) színházi előadás 

megtekintésére  

 

Tananyag 

A záró évfolyamon a tanulókkal magasabb szinten ismételjük a továbbképző legfontosabb 

gyakorlatait, ezáltal tudatosítjuk bennük az általuk és velük bejárt utat, lehetőséget nyújtunk 

a színjátszói készségek, képességek és ismeretek szintetizálására. Új elem, hogy 

stlilizációval, szimbolikus ábrázolással tudjanak összetettebb, ambivalensebb, egyetemesebb 

jelenségek kifejezésére kísérletet tenni. Ezáltal elmélyülnek a művészi ábrázolás, színházi 

jelentésképzés kérdéseiben. 

A tanulók megismerkednek a státuszjátékok alapjaival és a bonyolultabb szerkezetű, 

hosszabb időt igénybe vevő improvizációkkal. 

A tanév során készülő jelenetek, ezekből szerkesztett játék vagy előadás egyfajta szintézisre 

ad lehetőséget, ezzel együtt a képzés során megszerzett tudás alkalmazására: a következetes, 

igényes színházi alkotómunka megismerésére, annak megtapasztalására, hogy a színházi 

jelek rendszerében minden elemnek tudatos alkotói szándékot kell tükröznie. Ennek 

részeként a tanulók a színészi munka mellett kapjanak módot arra, hogy egy produkció 

létrehozásához szükséges más színházi tevékenységekben is (csoport szinten: az összes 

alapvető fontosságú színházi munkában) kipróbálhassák magukat.  

 

Szabályjátékok  

Ön– és társismereti játékok (”helyem a csoportban”)  

Összetettebb, nagyobb koncentrációt igénylő bizalomgyakorlatok  

Fantáziát fejlesztő feladatok a szimbolikus kifejezés jegyében  

Státuszjátékok alapjai, „sajátstátusz”–játékok, státuszok váltogatása  

Etűdök különböző stílusokban – stílusgyakorlatok  

A szerepek, a kontextus, az atmoszféra tartása hosszú improvizációkban  

Hosszú improvizációk a stílus, a státusz, a színpadi kapcsolat tartásával, illetve ezek tudatos 

váltásával  

A színész játéka – amikor a mozgásé, a gesztusé a főszerep  

Gesztikus tartalmak a szimbolikus kifejezés érdekében)  

A vokális kifejező eszközök színpadi használata  

Etűdök zenei motívumok alapján  

A különböző auditív színházi eszközök alkalmazása (pl. emberi és zenei hang, zörej)  

A szöveg, mint a stilizáció kiindulópontja (asszociációkeltő alapanyag)  

A szöveg, mint vokális alkotás alapja  

 

Követelmények  
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A tanulók ismerjék  

– a drámai alapanyag színrevitelének állomásait és ezek célját  

– a cselekvő elemzés alapjait  

– egy előadás stiláris egységének jelentőségét, a stiláris elmozdulásban rejlő 

kifejezőerőt  

– a szimbolikus ábrázolás és a stilizáció gyakorlati jelentőségét, hatását  

– a szerepépítést elősegítő egyes munkamódszereket, eljárásokat (pl. belső monológ, 

szereplők elő– és utóéletének megírása, emblematikus tárgy, gesztus) illetve 

feltételeket (szereptudás, darabismeret, háttérismeretek)  

– a státusz jelentőségét  

– a különböző státuszjeleket  

– egy előadás hatásdramaturgiájának alapvető tényezőit (pl. tempó, kontraszt, 

várakozás)  

– a stilizáció és a szimbolikus ábrázolás színpadi lehetőségeit  

 

Legyenek képesek  

– a megszerzett készségek alkalmazására a kifejezés érdekében  

– a kifejezés érdekében az „eszköztelen” színpadi létezéstől az expresszív játékmódig 

tartó skálán különböző megnyilvánulásokra  

– több jeleneten áthúzódó szerepív ábrázolására  

– különböző státuszú figurák megformálására  

– jeleneten belül státuszt módosítani  

– jellemfejlődés alapszintű bemutatására  

– társaikkal kisebb csoportokban önálló jelenetalkotási munkára  

– az improvizáció stiláris egységének megőrzésére, a stiláris váltás tudatos 

használatára  

– ötleteiket az éppen készülő jelenethez, illetve a színre állított produkcióhoz, a színre 

állítás folyamatához igazítani  

 

 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 
A tanulók ismerjék  

– a leggyakoribb drámai/színházi konvenciókat, azok alkalmazását  

– a legfontosabb kortárs és/vagy történeti színházi stílusokat, színházi műfajokat  

– egy jelenet indításának, zárásának, fordulatainak, feszültségének, tétjének gyakorlati 

jelentőségét és hatását  

– a színházi alkotófolyamatot, illetve az együttjátszást szolgáló cselekvésformákat, 

technikákat  

– a szerepépítés legfontosabb módszereit, a színészi játék alapvető iskoláit  

– a színészi alkotómunka fázisait, főbb összetevőit  

 

Legyenek képesek  

– koncentráltan, társaira figyelve, velük együttműködve részt venni tréningeken, 

próbamunkában, előadásokon  

– a színjátékot, mint kommunikációs formát használni az önkifejezésre, a valóság 

tanulmányozására,  

– színházi improvizációra  

– az improvizációk elemzésére, értékelésére  
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– egyes színészi technikák tudatos alkalmazására  

– karakterábrázolásra mozgásos, nyelvi, beszédtechnikai eszközökkel  

– alkattól, képességektől függően különféle szerepek megformálására  

– rendezői instrukciók mentén végzett munkára  

– drámai szövegek értő, színházi megközelítésű olvasására  

 

 

4.2.2. BÁBJÁTÉK TANSZAK – BÁBJÁTÉK FŐTÁRGY 
 

A tantárgy célja, hogy a tanulók a bábjátékot, mint komplex művészeti kifejezési formát 

élményszerűen, elsősorban játékba ágyazottan ismerjék meg. A képzés feladata, hogy 

biztosítson lehetőséget az önkifejezésre, a tanulók által elkészített egyszerűbb kivitelezésű 

bábok használatára, képességeik szerint nagyobb technikai tudást igénylő bábtechnikák 

megismerésére és alkalmazására, a megszerzett ismeretek bővítésére és a kialakított 

készségek továbbfejlesztésére.  

Biztosítson lehetőséget, továbbá csoportos produkciók létrehozására és bemutatására, de a  

kísérletezést szolgáló tevékenységformákra is.  

 

 

Előképző évfolyamok 
 

1. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a kapcsolatteremtés lehetőségeit hangok, mozgás által  

– a természetes és mesterséges környezet formai gazdagságát  

– saját testi adottságainak lehetőségeit a bábjátékban  

– a természetes és a mesterséges világ tárgyaival való játék különböző lehetőségeit  

– az ember alkotta tárgyak funkcióinak sokféleségét, a tárgyak formai gazdagságát  

– a csoportos játék szabályait  

– a tárgyaknak játék során a megszokottól eltérő funkcióba helyezését  

– a tárgyak játék során történő átalakításának lehetőségét  

– egy tárgy mozgás, mozgatás általi életre keltésének lehetőségét  

– a nyitott és zárt terek közötti különbséget  

 

Fejlessze a tanulók  

– csoportos megszólalásának képességét  

– az egyénnek a csoporttal való együttműködési képességét  

– egyéni megszólalásának képességét  

– érzékelésének és megfigyelésének képességét  

– szerepek iránti érzékenységét  

– finommotoros képességét  

– tárgyalkotó és tárgyátalakító képességét  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– csoportos játékra  

– a csoportos játék szabályainak betartására és betartatására  

– környezetük és saját adottságaik megfigyelésére  
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– a testbeszéd megfigyelésére  

– élőlények jellemző mozgásának megfigyelésére, annak ujjakkal, kézzel történő 

felidézésre (pl. fű, virágok, fa, hangya, pók, kígyó)  

– saját mozdulatainak összehangolására  

– egyszerű átalakító vagy tárgyalkotó tevékenységre  

– tárgygyűjtemény kialakítására  

– rövid, egyszerű történet megjelenítésére kézjátékkal, párban  

– csoportos bábjátékban való részvételre  

Tananyag  

 

A közvetlenül körülöttünk létező épített–világ és Én  

– Előttem, mögöttem, jobbra, balra, lent, fent – térirányok a teremben, tájékozódás és 

tárgyak felismerése csukott szemmel  

– Testem (pl. külsőm, belsőm)  

– Hangom (pl. természetes és elváltoztatott, beszéd és ének)  

– Ritmusaim (pl. a természet ritmusai és én, testem ritmusai)  

– Mozgások (pl. rám jellemző mozdulatok, testem adottságaiból fakadó mozdulatok, 

mozdulatlanság és gyorsaság általam, bennem, körülöttem)  

– Egyszerű utánzó mozgások ujjakkal, kézzel, testtel  

– A képmutogató játékok: a kép és én, önarckép (saját festmény), teljesalakú kép (fotó) 

alapján rövid történet magamról  

 

A közvetlenül körülöttünk létező épített–világ és Mi  

– Én és Te, páros– és utánzó–, tükörjátékok ujjakkal, kézzel, mimikával, testtel  

– Egyszerű történet eljátszása párban, a szereplők fő jellemzőit (mozgás, forma) utánzó 

kézjátékkal  

– Én és a Többiek, csoportos helyzetgyakorlatok, a csoport által kialakított ritmusok, 

mozgások, mozdulatok „színháza” (ehhez népi gyermekmondókák, gyermekdalok, 

csúfolók, kiszámolók akár egy–egy népszokás ünnepköréhez készített szerkesztett 

vázlat alapján)  

– Csoportos játék tárgyhasználattal  

 

A közvetlenül körülöttünk létező épített–világ és tárgyainak felfedezése  

– Tárgygyűjtemény kialakítása a közvetlen környezetünk tárgyaiból  

– Nyitott és zárt terek kialakítása a tanteremben testünkkel és bútorokkal, tárgyakkal, 

ezekben rövid történetek eljátszása  

 

A közvetlenül körülöttünk tárgyak felruházása többletjelentéssel  

– Vonulós gyermekjátékok, ahol a tárgyhasználat természetes, és tárgy nélkül nem 

megvalósítható  

– Tárgyhasználatot igénylő népi gyermekjátékok  

 

Bábos játék  

– Mondókák, gyerekdalok feldolgozása tárgyhasználattal  

– Gyerekversek feldolgozása tárgyhasználattal  

– Mesei motívum vagy meserészlet vagy rövidebb mese feldolgozása 

tárgyhasználattal, tanári közreműködéssel  

 

 

Követelmények  
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A tanulók ismerjék  

– saját testi adottságaik lehetőségeit a bábjátékban  

– a természetes és a mesterséges világ tárgyaival való játék különböző lehetőségeit  

– a tárgyaknak játék során a megszokottól eltérő funkcióba helyezésének lehetőségét  

– a tárgyak játék során történő átalakításának lehetőségét  

– egy tárgy mozgás, mozgatás általi életre keltésének lehetőségét  

– a nyitott és zárt terek közötti különbséget  

 

Legyenek képesek  

– önmaguk és környezetük megfigyelésére  

– élőlények jellemző mozgásának megfigyelésére, annak ujjakkal, kézzel történő 

felidézésre  

– saját mozdulataik összehangolására  

– egyszerű átalakító vagy tárgyalkotó tevékenységre  

– rövid, egyszerű történet megjelenítésére kézjátékkal, párban  

– egyéni és csoportos megszólalásra  

– kapcsolatteremtésre hangok, mozgás által  

– csoportos játékra  

 

 

2. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

 

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a tér irányait, az ebben való tájékozódás módjait  

– a tér átalakításának következtében létrejövő tartalmi változásait, ezek összefüggését  

– a tér benépesítésének lehetőségeit  

– a tárgyakkal alkotott mesei tér belső szabályait,  

– a hangok, a hangokat adó tárgyak, ritmus hangszerek fajtáit, az ezekkel való játék 

különböző lehetőségeit  

– a termésekből való figurák kialakításának módjait  

– a tárggyal való és az élőszereplős játék közötti különbséget  

– a leggyakrabban előforduló mesei figurákat és azok változatos megjelenítési 

lehetőségeit  

 

Fejlessze a tanulók  

– fantáziáját  

– figyelmét   

– megfigyelőképességét  

– önismeretét  

– gesztusnyelvi kifejezőképességét  

– verbális kifejezőkészségét  

– kapcsolatteremtő és együttműködő képességét  

– térbeli tájékozódását, térhasználatát  

– finommotoros kézmozgását  

– tárgyalkotó képességét  

– instrukciókövető képességét  

– Ösztönözze a tanulókat  
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– a testbeszéd megfigyelésére, gyakorlására  

– mesei helyzetek tárgyakkal való eljátszására  

– a mese folyamatának követésére, annak önálló alakítására  

– szerepjátékokban minél több szerep kipróbálására  

– a mesei szerepekhez tárgyak, jelzések kialakítására  

– csoportos bábjátékban való részvételre  

 

Tananyag  

A közvetlenül körülöttünk létező természeti világ és Mi  

– Előttünk, mögöttünk, jobbra, balra, lent, fent – térirányok felfedezése  

– A tér határainak tágítása a tárgygyűjtemény felhasználásával  

– A természet hangjainak megfigyelése  

– Hangkeltés a természetben talált tárgyakkal  

– Termések, gyökerek, zöldségek, virágok, ágak, kövek, madártollak, szálas anyagok 

gyűjtése, figurák létrehozása  

 

A közvetlenül körülöttünk létező természetes és a mesterséges tárgyak tudatos 

összekeverése  

– Legkedvesebb tárgyam, kabalám, játéktárgyam bemutatása (pl. Miért és mióta 

kedves? Mi az eredeti funkciója? Mit lehet még vele tenni? Át lehet–e alakítani 

valami mássá?)  

– A gyűjtött terményeink és kedves tárgyaink közös térbe helyezése  

– A közös térbe helyezett tárgyakról saját történetek kialakítása, a történet egyes 

részeinek megelevenítése  

– Termények és tárgyak egyszerű technológiával történő átalakítása  

– Az egyszerű technológiával átalakított termények és tárgyak megmozgatása, 

szerepbe hozása  

 

Típusok és karakterek megjelenítése tárgyakkal  

– A leggyakrabban előforduló mesefigurák megjelenítése a tárgygyűjtemény tárgyaival  

– A megjelenítés lehetőségeinek keresése (sémák és saját utak)  

 

Bábos játék  

– A tárgygyűjtemény elemeivel játszott saját történetek fejlesztése, összefűzése  

– Mesei figurák szituációba helyezése  

– A mesék csodás erővel rendelkező tárgyainak megjelenítése a tárgygyűjtemény 

elemeivel  

– A szituációk történetté fűzése  

– A szituációk és a történet térbe helyezése  

 

Követelmények  

 

A tanulók ismerjék  

– a tér irányait  

– a tér átalakításának és használatának változatos lehetőségeit  

– a tárgyakkal történő hangkeltés lehetőségeit a termés– vagy terményfigurák 

készítésének lehetőségeit  

– a leggyakrabban előforduló mesei figurákat és azok változatos megjelenítési 

lehetőségeit  
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Legyenek képesek  

– csoportos térkialakításra  

– tanári instrukciók követésére  

– a mese folyamatának követésére  

– történetalkotásra  

– mesei szerepekhez tárgyak, jelzések kialakítására, azok használatára  

– a játékban a tárgyak helyének, funkciójának felismerésére  

– mesei helyzetek tárgyakkal való eljátszására  

– terménybábok készítésére, játékba helyezésére  

 

 

Alapfokú évfolyamok 
 

1. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

 

Ismertesse meg a tanulókkal  

– bábok, tárgyak mozgatással történő megelevenítésének egyes módjait  

– a karakteralkotás összetevőit (ábrázolás, mozgás, beszéd)  

– a bábos játék szabad térben lehetséges módjait  

– néphagyományunk egyes mágikus elemeit  

– a szertartás (rítus) fogalmát  

– rítusaink, népszokásaink bábos elemeit, eszközeit és ezek használatának módjait, 

funkcióváltásait  

– a szertartásmester szerepét (pl. mint vőfély, mint öreg pásztor, mint farsangi 

alakoskodó)  

– az embert helyettesítő bábuk szerepét a népszokásokban  

– az ünnepteremtés folyamatát, eseményeit, eszközeit  

 

Fejlessze a tanulók  

– koncentrációját  

– kommunikációját a nonverbális jelek észlelése és értelmezése kapcsán  

– testbeszédét  

– problémaérzékenységét, probléma-megoldási készségét  

– képességét a tárgyat mozgató kéz és a mozgatott tárgy közötti összhang 

megteremtésére  

– ritmusérzékét  

– karakterábrázoló képességét  

– beleélő képességét  

– lényegkiemelő képességét  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– hangutánzásra  

– saját hangi adottságaik kipróbálására, hangjukkal való játékra  

– az életkoruknak megfelelő, minél többféle szerep kipróbálására  

– ellentétes karakterek mozgásban és hangban való megjelenítésére  

– a maguk által készített bábuval, tárggyal való játékra  
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Tananyag  

 

A tárgy bábbá alakításának első lépései, az átlényegítés fázisai  

 

– Az egyszerű technológiával átalakított terményeink és kedvenc tárgyaink 

megmozgatása, eredeti funkcióiktól való eltávolítása, új szerepbe emelése  

– Tárgy–metamorfózis játékok különböző tárgyakkal  

– Ellentétes tulajdonságú tárgyak keresése, azokhoz karakterek társítása  

– Emberi tulajdonságok kifejezéséhez tárgyak társítása  

 

Kialakított játékterünkben ünnepek teremtése népszokásaink bábos elemeivel  

– Embert helyettesítő bábok közös felépítése, a velük való vonulás  

– őszi, téli tavaszi játékok (pl. kisfarsang, betlehemes bábtáncoltatás, farsangi 

alakoskodás, kiszézés)  

– Lány– és legénycsúfolók  

 

Bábos játék (törekedve arra, hogy a fontos dramaturgiai egységeket bábuval, bábjátékkal 

oldják meg)  

– Egyszerű állatmesék  

– Tündérmesék epizódjai  

 

 

Követelmények  

 

A tanulók ismerjék  

– a tárgyjáték fogalmát  

– bábok, tárgyak mozgatással történő megelevenítésének egyes módjait  

– a karakteralkotás összetevőit (ábrázolás, mozgás, beszéd)  

– néphagyományunk egyes mágikus elemeit  

– a megismert rítusok, népszokások bábos elemeit  

– az ünnepteremtés folyamatát, eseményeit, eszközeit  

 

Legyenek képesek  

– a tanári instrukciót követő munkavégzésre  

– egyszerű, botból kialakított bábuk mozgatására  

– tárgyakból egyszerű bábokat alkotni, ezekkel típusfigurák alapvonásait megjeleníteni  

– rövid jelenetekben tárgyak segítségével szerepet formálni  

 

 

2. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

 

Ismertesse meg a tanulókkal  

– az egyszerű zsinóros és pálcás marionett anatómiai részeit  

– a felülről és hátulról mozgatás módjait, technikáit  

– az ízesüléssel mozdítható és az átváltozó bábuk mozgatásának technikáit  

– a valóságos és a színpadi tér közti legfőbb különbségeket  

– egyszerű színpadi terek használatát  

– a bábu fölött vagy mögött való megszólalás sajátosságait  
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Fejlessze a tanulók  

– finommotoros mozgását  

– figyelmét, koncentrációs készségét  

– képességét a mozgás– és tekintetirányok összehangolására  

– térérzékelő képességét, térhasználatát  

– játékiránynak megfelelő hangképzését  

– színpadi ritmusérzékét  

 

 

Ösztönözze a tanulókat  

– saját ötleteik megvalósítására  

– csoportos alkotóforma gyakorlására  

– a beszéd és a mozgás harmóniájának, egyensúlyának kialakítására  

– koncentrált bábmozgatás begyakorlására  

– a felülről és a hátulról mozgatott bábokkal kapcsolatos ismereteik önálló bővítésére  

 

 

Tananyag  

 

Játéktér kialakítása asztalon  

– A játéktér kijelölése, részei, arányai  

– Az asztalon kialakítható különböző játékterek alkalmazási lehetőségei  

 

A felülről mozgatott egyszerű plasztikus bábok világa  

– Tárgy bábuvá alakulásának bábjátékos eszközei (pl. koncentráció, tekintet, 

mozdulat)  

– A felülről való mozgatás technikai elvárásai (pl. a test, a törzs, a fej helyzete; a 

tömeg és a testsúly arányának elosztása; láb nélküli figurák használata)  

– Játék a maguk által készített egyszerű, rögtönzött merevpálcás és zsinóros 

marionettekkel  

– A tér és a lehatárolás (doboz–színház) lehetőségeinek feltérképezése  

– Asztalon papírdobozból bábszínház kialakítása oldaljárásokkal, kipróbálása az 

egyszerű marionett bábokkal.  

 

A hátulról mozgatott egyszerű plasztikus bábok világa  

– Hátulról mozgatott, kisméretű plasztikus bábok használata (a fejet pálcával, a 

végtagokat kézzel mozgatva)  

– A hátulról mozgatott bábu fejében elhelyezett mozgatóval (markolattal) való játék  

– A fej–nyak–törzs és a kezek mozgatásának összehangolása  

– Bunraku típusú báb használata  

– A hátulról nyitott színpad lehetőségei  

 

Színpadi bábjáték  

– Felülről vagy hátulról mozgatott, plasztikusan megformált bábokkal népmesékből 

vagy legendákból jelenetek létrehozása 2–3 fős csoportokban, tanári 

közreműködéssel  

 

 

Követelmények  
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A tanulók ismerjék  

– a bábszínpadon felülről és hátulról való játék lehetőségeit  

– a néma– és a hangokkal kísért játék különféle lehetőségeit  

– a beszéd, a hangsúlyok, a légzés módjait a bábu mozgatása közben  

 

Legyenek képesek  

– egyszerű felülről és hátulról mozgatott plasztikus bábok mozgatására  

– mesék és legendák alakjainak megjelenítésére egyszerű felülről és hátulról mozgatott 

plasztikus bábokkal  

– papírdobozból színpadi tér létrehozására és használatára  

 

 

3. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

 

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a sík és a plasztikus felületek, formák közötti különbségeket, ezek hatását a színpadi 

játékban  

– a képmutogató játék műfaji sajátosságait  

– a síkbábok mozgatásának szabályait  

– árnyékok létrehozásának lehetőségeit  

– az árnyék és a fény színpadon betöltött szerepét  

– a mágikus eredetű árnyjátékot  

– a pontfénnyel létrehozott árnyjáték–technikát, és annak bábtörténeti vonatkozásait  

– az árnyfigurák különböző fajtáit  

– a beszédtevékenység részeit (légzés, hangadás, kiejtés), ezek összefüggéseit  

– a takarás mögötti megszólalás sajátosságait  

– a jelenetszerkesztés főbb szabályait  

 

Fejlessze a tanulók  

– síkbeli látásmódját  

– mozgásos karakteralkotó technikáját  

– beszéddel történő karakterábrázolását  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– saját ötleteik megvalósítására  

– csoportos alkotóforma gyakorlására  

– koncentrált bábmozgatás begyakorlására  

– a síkbábokkal és az árnyjátékkal kapcsolatos ismereteik önálló bővítésére  

 

Tananyag  

 

Síkbábok és síkfelületek világa  

– A körülöttünk lévő térbeli világ síkba fordításának lehetőségei  

– A doboz–színház síkbábjai alulról, felülről, hátulról mozgatva  

– Ember méretű síkbábok hátulról mozgatva (bábu játokban történő összeépítése, 

szétesése)  

– Felülről mozgatott síkbábok: kétoldalú (elől – hátul, jobb – baloldal), egyszerű 

ízekből összeállított, merevpálcás sík–marionettek  
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– Alulról mozgatott síkbábok paravánhasználattal  

 

Árnyak világa  

– Fényforrások és vetítőfelületek az árnyjátékban  

– Árnyékok létrehozása fény elé tartott tárgyakkal, testekkel, síkká alakulásuk 

megfigyelése  

– Az árnyfigurák különböző fajtái (pl. telített, áttört felületű, áttört felületű színezett)  

– Játék alulról mozgatott árnyfigurákkal  

– Síkbábok és különböző drapériák, vetített felületek (pl. képzőművészeti alkotások, 

fotók) együttes alkalmazása  

 

Árnyjáték kezekkel  

– A pontfényben alulról mozgatott (jávai, indiai, egyiptomi, török) technika  

– Kísérletek a fényforrás mozgatásával (fel, le, előre, hátra)  

 

Bábtörténet  

– A képmutogató játék műfaji sajátosságai  

– Az árnyjáték mágikus eredete, megőrzött mágikus elemei  

– A tanult árnyjáték–technikák bábtörténeti vonatkozásai  

 

Színpadi bábjáték  

– Jelenetszerkesztés  

– Az ókori világok mítoszaiból és/vagy a keresztény kultúrkör legendáiból válogatva 

történetek feldolgozása a tanult technikákkal és műfajokban  

– Szabadon választott téma rövid etűdben való feldolgozása a tanult technikák 

keverésével, egyedi stílusban  

 

Követelmények  

 

A tanulók ismerjék  

– a síkbábok mozgatásának szabályait  

– a pontfénnyel létrehozott árnyjáték–technikát  

– az árnyfigurák különböző fajtáit  

 

Legyenek képesek  

– a tanári instrukciót követő munkavégzésre  

– a sík és plasztikus formák megkülönböztetésére  

– árnyképek létrehozására pontfény megvilágítással  

– paravánon és árnyjátékban egyszerű síkbábok mozgatására  

– jelenetszerkesztésre  

– doboz–színházban kisméretű bábokkal jelenetek előadására  

– a megfelelő technikák kiválasztására a jelenetek készítése során  

– karakterek mozgásban, hangban történő megformálására  

 

 

4. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

 

Ismertesse meg a tanulókkal  
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– a botbáb képi világának jellemzőit  

– a botos bábok fő szerkezeti és esztétikai elemeit  

– az egyszerű botbábokat és azok játéklehetőségeit  

– a titiri doboz–színház sajátosságait  

– a paraván mögül, felfelé irányuló megszólalás sajátosságait  

– a kellékhasználat alapvetéseit  

– a tánckoreográfia és a bábu mozdulatsorának összekapcsolását  

– a méretek fontosságát a bábok világában  

– a vajang történetiségét  

Fejlessze a tanulók  

– arányérzékét  

– együttműködési készségét  

– verbális kifejezőerejét  

– állóképességét  

– testtudatát  

– jeleneteken átívelő folyamatos jelenlétre való készségét  

– érzelmek, gondolatok gesztusokba való tömörítésének képességét  

– ritmusérzékét  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– önálló gyakorlásra, egymás jelenetsorainak megtekintésére  

– minél több különböző karakter megformálására bábjátékában  

– tükör előtti mozgásgyakorlásra, a hibák javítására  

– állóképességét, testének karbantartását szolgáló gyakorlatok végzésére  

– bábelőadások megtekintésére, ezek elemzésére, a bábjátékos munkájának 

megfigyelésére  

 

Tananyag  

Alulról mozgatható egyszerű botbábok  

– Bábtáncoltatás titiri doboz–színházban  

– Ízesülésekkel (felkar, alkar) és kézhez rögzített mozgatópálcával ellátott bábu 

használata  

– Több segédpálca alkalmazása (lábak)  

– Óriásfigurák hosszú mozgatópálcákkal/rudakkal, két–három mozgató munkájának 

összehangolása  

– A kellékhasználat alapjai  

– Paraván és háttérelemek, díszletek használata  

– Díszletekkel térkialakítási gyakorlatok  

– Térhasználat a tanult technikákkal  

– Ritmus– és dinamikai gyakorlatok, egyszerűbb koreográfiák tanulása  

– A színpadi kommunikáció alapjai (játszó–játszó, játszó–néző)  

 

Bábtörténet  

– A mitikus bábjáték, a rítus helye és szerepe a bábszínházban  

– A vajang tradicionális megjelenési formája  

 

Színpadi bábjáték  

– Láncmese feldolgozása titiri doboz–színházban  

– Etűd készítése szabadon választott témára, az eddigiekben tanult bábtechnikákkal  

– A méretek, arányok különbségeire épülő mitikus, csodás tartalmú játék létrehozása  
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Követelmények  

 

A tanulók ismerjék  

– a botos bábok fő szerkezeti és esztétikai elemeit  

– az egyszerű botbábokat és azok játéklehetőségeit  

– a titiri doboz–színház sajátosságait  

– a méretek fontosságát a bábok világában  

 

 

Legyenek képesek  

– lazító és koncentrációs gyakorlatok végzésére  

– szöveg nélküli és szöveges légző–, hang– és artikulációs gyakorlatokra  

– a megismert bábtechnikák és mozgatási elvek tudatos alkalmazására  

– a pálcás mozgatás egyszerűbb módjaival jelenet bemutatására  

– kellék használatára  

– a színpad, a paraván terében feladatok végrehajtására  

 

 

5. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

 

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a színpadi jelenlét, a szerepbelépés fogalmát  

– a bábjáték létrehozásának munkafázisait, azok egymásra épülését, kölcsönhatását  

– az idő múlásának különféle megjelenítései lehetőségeit  

– a tempó, a ritmus, mint a kifejezőeszközök lehetőségeit  

– a helyszínváltás lehetőségeit  

– a kéz bemelegítő gyakorlatait  

– a kézjáték, kézpantomim alapjait  

– a kesztyűs játék szabályait  

– a rögzített jellemek, szereptípusok fogalmát  

– a vásári bábjáték magyar hagyományait  

– a vásári bábjáték jeles magyarországi képviselőit  

 

Fejlessze a tanulók  

– karakteralkotó, jelentésteremtő nyelvi és beszédtechnikai eszköztárát  

– bábos improvizációs képességét  

– szöveg– és előadás-elemzési képességét  

– koncentrációs készségét  

– önértékelését, önkritikáját  

– ritmusérzékét  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– saját ötleteik megvalósítására  

– a társakkal való toleráns magatartásra  

– a bábszínpadi előadás különböző feladatainak ellátására  

– a kesztyűbábbal kapcsolatos ismereteik önálló bővítésére  

– az érdeklődésüknek és képességüknek megfelelő bábjátékos területen való 

elmélyülésre  
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Tananyag  

 

A kesztyűbáb világa  

– Az emberi kéz, mint forma, mint bonyolult szerkezet, mint anatómiai egység  

– A kéz, mint a kommunikáció eszköze  

– A könyök–alkar–tenyér–kézfej kapcsolata  

– A kéz bemelegítő gyakorlatai  

– Kézjátékok: csupasz és felöltöztetett kéz  

– Mozdulatsorok gyakorlása kötetlen ritmusban és zenére  

– Ábrázolás a könyök–alkar–tenyér–kézfej formai lehetőségeivel (pl. fa, ház, erdő, 

kukac, lepke)  

– A kesztyűk tárháza, a különböző kesztyűk kínálta jelentésteremtési lehetőségek  

– A kézpantomim megjelenítő képessége, alkalmazási lehetőségei  

– A takarás, a paraván, a háttér– és díszletelemek használata  

– Paravános játék kesztyűbábbal (karakterábrázolás, ellentétes karakterek)  

– A bábjáték létrehozásának folyamata  

– A bábos és közönség kapcsolattartásának lehetősége (pl. köszönés, kitekintés, 

kikérdezés, kiszólás)  

– A játék akusztikus elemekkel (zenével, zajkeltő tárgyakkal, szöveggel) való 

kiegészítése  

– Ismerkedés a magyar vásári bábjáték hőseivel (Paprika Jancsi, Vitéz László)  

 

Bábtörténet  

– A vásári bábjáték magyarországi tradícióit  

 

Színpadi bábjáték  

– Kézpantomimmel különböző tartalmak megjelenítése szólójátékban 

(kellékhasználattal) vagy csoportosan  

– Egyéni, majd páros jelenetekben ellentétes karakterek megformálása, szerepcsere, 

szerepátvétel  

– Vásári bábjáték–etűdök létrehozása  

– Etűd készítése szabadon választott témára, az eddigiekben tanult bábtechnikákkal  

 

Követelmények  

A tanulók ismerjék  

– a bábjáték létrehozásának munkafázisait, azok egymásra épülését, kölcsönhatását  

– az idő múlásának különféle megjelenítései lehetőségeit  

– a helyszínváltás lehetőségeit  

– a kézjáték, kézpantomim alapjait  

– a kesztyűs játék szabályait  

– a vásári bábjáték magyar hagyományait  

– a vásári bábjáték jeles magyarországi képviselőit  

 

 

Legyenek képesek  

– a kéz bemelegítő gyakorlatainak önálló elvégzésére  

– a kesztyűbáb technikájának alkalmazására  

– kesztyűbábbal rövid jelenetek eljátszására  

– együttműködésre a paraván mögötti térben  

– az eddig megismert bábtechnikák és mozgatási elvek alkalmazására 
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6. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

 

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a maszk szerepét a természeti népek rítusaiban és magyar népszokásainkban  

– a maszk színháztörténeti vonatkozásait  

– a maszkok fajtáit, funkcióit  

– a maszkos játékot előkészítő bemelegítő, lazító és kondicionáló mozgásgyakorlatok  

– a maszkos játékot előkészítő bemelegítő és fejlesztő beszédgyakorlatok  

– a maszkkal történő játék szabályait  

– a maszkban való megszólalás sajátosságait  

– a jelentős méretkülönbségű figurák megszólaltatásának lehetőségeit  

– a főbb bábszínpad–típusokat  

– a színpadtechnika egyszerűbb elemeit  

– a zene, zaj, zörej funkcióit az előadásban  

– a bábos nyílt színi játékához kötődő elvárásokat  

– a pantomimtechnikában használt alapfogalmakat  

– a pantomimes test–technikát segítő gyakorlatokat  

 

Fejlessze a tanulók  

– arányérzékét  

– mozgásos és gesztusnyelvi kifejezőkészségét  

– lényegkiemelő képességét  

– karakterábrázoló képességét  

– színpadi jelenlétét  

– játékintenzitását  

– társművészetekhez tartozó (elsősorban zenei, táncos) kifejezőeszközeit  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– tanári irányítás nélküli feladatmegoldásra  

– az elvégzett feladatok elemző értékelésére, önértékelésre  

– társaik ötletének elfogadására  

– arányos feladatmegosztására  

– bábszínpadi előadások megtekintésére, elemzésére, értékelésére  

– bábszínpadi előadásban való részvételre  

 

 

Tananyag  

 

Maszkok világa  

– A maszkos játékot előkészítő bemelegítő, lazító és kondicionáló mozgásgyakorlatok  

– A maszkos játékot előkészítő bemelegítő és fejlesztő beszédgyakorlatok  

– A maszk a természeti népek rítusaiban és magyar népszokásainkban  

– A maszk mögé bújás különféle jelentései  

– Félmaszk, teljes maszk, elöl–hátul maszk  

– A maszkos játékok jellegzetességei  

– A tekintet és a fej iránya maszkos játékban  

– Maszkos szerep megformálása  

– A test kommunikációs eszközei maszkos játékban  
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– A pantomim a maszkos játékban  

– Tánc a maszkos játékban  

– Kísérletezés a hangok torzításával  

– Élőszereplő, óriásbáb, maszkos figura, és kisméretű báb együtt a színpadon  

 

Színpadtechnika  

– A főbb bábszínpad–típusok (pl. fekete– és kulisszaszínház, marionett–, 

forgószínpad)  

– A színpadtechnika egyszerűbb elemei  

– Kísérletezés különböző technikai eszközökkel színpadi effektek létrehozására (pl. 

diavetítő, írásvetítő, számítógép)  

 

Bábtörténet  

– A maszk színháztörténeti vonatkozásai  

 

Színpadi bábjáték  

– Csoportos előadás létrehozása az eddigiekben tanult bábtechnikák kevert 

alkalmazásával  

– Etűd készítése szabadon választott témára, az eddigiekben tanult bábtechnikákkal  

 

 

Követelmények  

 

A tanulók ismerjék  

– a maszkok fajtáit, funkcióit  

– a maszkos játékot előkészítő bemelegítő, lazító és kondicionáló mozgásgyakorlatokat  

– a maszkos játékot előkészítő bemelegítő és fejlesztő beszédgyakorlatokat  

– a maszkkal történő játék szabályait  

– a maszkban való megszólalás sajátosságait  

– a jelentős méretkülönbségű figurák megszólaltatásának lehetőségeit  

– a főbb bábszínpad–típusokat  

– a színpadtechnika egyszerűbb elemeit  

– a bábos nyílt színi játékához kötődő elvárásokat   

 

Legyenek képesek  

– a maszkos játékot előkészítő gyakorlatok önálló elvégzésére  

– egyszerű ritmuskíséret rögtönzésre  

– rövid zenei részletre mozgás rögtönzésére  

– a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányítására  

– helyes színpadi beszédre maszkos színpadi munkájában egyaránt  

– testtudatos szerepformálásra  

– pantomimes alapismeretek alkalmazására  

– az eddigiekben megismert bábtechnikák és mozgatási elvek alkalmazására 

 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 

A tanulók ismerjék  

– a bábjáték meghatározó tradícióit  

– az alapvető bábtípusokat és bábtechnikákat  
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– a főbb bábszínpad–típusokat  

– az általuk használt bábu felépítését, főbb alkotórészeinek elnevezését  

– a bemelegítő, kondicionáló, fejlesztő beszéd – és mozgásgyakorlatokat  

– az alapvető improvizációs technikákat  

– az alapvető szakkifejezéseket (pl. paraván, mozgatókereszt, gapit)  

 

Legyenek képesek  

– a tanári instrukciók mentén végzett munkára  

– a bemelegítő, kondicionáló, fejlesztő beszéd– és mozgásgyakorlatok önálló 

elvégzésére  

– testtudatos mozgásra  

– a bábu általi kapcsolatteremtésre, illetve érzelmi, gondolati tartalmak kifejezésére  

– a megfigyelt és/vagy önállóan megtervezett mozdulatsor elvégzésére, 

megismétlésére  

– egyszerű bábmozgatási technikák színpadi tartalomnak megfelelő alkalmazására  

– az anyag életre keltéséhez szükséges egyszerű átalakító vagy tárgyalkotó 

tevékenységre, eszközhasználatra  

– a lényegkiemelésre  

– improvizációra  

– verbális produkcióban a szöveg kifejező megszólaltatására  

– a partnerekkel alkotó együttműködésre  

– bekapcsolódni az adott bábjátékhoz szükséges, egyszerűen kivitelezhető 

látványelemek (bábu, díszlet, kellék) csoportos megtervezésébe és kivitelezésébe  

– adottságaiknak és képességeinek megfelelően az adott tartalmak kifejtésére komplex 

játék (jelenet vagy jelenetsor vagy előadás) formájában  

 

 

 

Továbbképző évfolyamok 
 

7. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

 

Ismertesse meg a tanulókkal  

– az egyensúly és a gravitáció központi szerepét  

– az egyensúlygyakorlatokat  

– a felülről lefelé irányuló hang képzésének technikáját  

– a bábu súlypontjait, függesztési pontjait, a felzsinórozás módját  

– a marionett–technikában rejlő speciális ábrázolási lehetőségeket  

– a bonyolult marionett–technikákat és alkalmazásukat  

– a marionett–játék hagyományait  

– a marionett színpad szerkezetét és szcenikai megoldásait  

– a bábu felépítésével, mozgatásával kapcsolatos szakkifejezéseket  

 

Fejlessze a tanulók  

– térérzékelését, térhasználatát  

– finommotoros képességeit  

– mozgáskoordinációját  

– egyensúlyérzékét  
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– állóképességét  

– koncentrációját  

– improvizációs készségét  

– együttműködési készségét  

– a felülről lefelé irányuló hang képzésének technikáját  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– a bábjáték során használt bábuik, eszközeik megtervezésére, elkészítésére  

– bábszínpadi előadások megtekintésére, abban a bábszínész munkájának elemzésére, 

értékelésére  

– bábelőadás bemutatására  

– a marionett játékkal kapcsolatos ismereteik önálló bővítésére  

 

Tananyag  

 

Marionettek világa  

– Az egyensúly és a gravitáció központi szerepe  

– Egyensúlygyakorlatok  

– Egymás testének felzsinórozása, közös játék: engem mozgatnak, én mozgatok  

– A bábu súlypontjai, függesztési pontjai, felzsinórozása  

– Mozdulatsorok tervezése és kivitelezése önállóan és csoportban  

– Mozgáskompozíciók zenére  

– A naturalisztikus és szürreális ábrázolás speciális lehetőségei  

– A mozgatók kiemelt és segítő szerepben  

– Különböző marionett–technikák (pl. pálcás, egy– és többzsinóros, átváltozó, 

szétváló) alkalmazása  

– A marionett bábu hagyományainak, fajtáinak, működési elvének összefoglalása  

– A marionett színpad szerkezete és szcenikai megoldásai (járatok és függönyök fajtái, 

takarások módjai, használata)  

 

Bábtörténet  

– A marionettjáték színháztörténeti vonatkozásai  

 

Színpadi bábjáték  

– Csoportos előadás létrehozása marionett–technikákkal  

– Etűd készítése szabadon választott témára, az eddigiekben tanult bábtechnikákkal  

 

Követelmények  

A tanulók ismerjék  

– az egyensúlygyakorlatokat  

– a felülről lefelé irányuló hang képzésének technikáját  

– a bábu súlypontjait, függesztési pontjait, a felzsinórozás módját  

– a marionett–technikában rejlő speciális ábrázolási lehetőségeket  

– a bonyolult marionett–technikákat  

– a marionett–játék hagyományait  

– a marionett színpad szerkezetét és szcenikai megoldásait  

– a bábu felépítésével, mozgatásával kapcsolatos szakkifejezéseket  

 

Legyenek képesek  

– a szerepelemzési, szerepépítési módszereket gyakorlatban alkalmazni  
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– zsinóros marionett mozgatására  

– a megismert mozgatási technikák improvizáció során történő alkalmazására  

– a marionett bábu mozdulatsorának megtervezésére, a mozdulatsor begyakorlására  

– zenei ritmusokra való bábmozgatásra  

– a felülről lefelé irányuló megszólalás helyes alkalmazására  

– a naturalisztikus és szürreális megoldások megvalósítására  

 

8. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a bunraku bábu felépítését, mozgatását, játékmódját  

– a bunraku bábszínpadot  

– a feketeszínházat és változatait  

– a fényutcás játékmódot  

– a különböző bábkesztyű–fajtákat  

– a különböző kesztyűbábok arányait, szerkezetét, mozgatását  

– a kesztyűs bábjátékot előkészítő bemelegítő, lazító és kondicionáló 

mozgásgyakorlatokat  

– a kesztyűs bábjátékot előkészítő bemelegítő és fejlesztő beszédgyakorlatokat  

– az európai vásári bábjáték műfaji sajátosságait  

– a különböző paravánok és állványokra szerelhető háttér–díszletelemek használatát  

– kétkezes játék sajátosságait  

– a kétkezes, kesztyűs bábjátékot előkészítő mozgásgyakorlatokat  

– az európai vásári bábjáték–hősöket  

– egyszerű diavetítők, elemlámpák, állványra szerelhető halogének alkalmazását a 

színpad szemből történő megvilágításához  

– a színpadi fény és az idő kapcsolatát  

– a látvány és az akusztikus mező összekapcsolásának lehetőségeit  

 

Fejlessze a tanulók  

– koordinációs készségét  

– a tanulók együttműködési készségét  

– a bábu és mozgatóinak összjátékát  

– verbális kifejezőkészségét  

– hangkarakter–formáló képességét  

– érzelemfelidéző képességét  

– rögtönzésben való jártasságát  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– a megszerzett mozgatástechnikai szint gyakorlás útján történő megtartására  

– a bábkészítés, bábmozgatás és szerepformálás kölcsönhatásának kialakítására  

– a választott bábjátékmódnak megfelelő színpadi játékra  

– a kivitelezési munka részfeladatainak összehangolására  

– látott előadások, jelenetek elemzésére, értékelésére, önértékelésre  

– egyéni megoldások keresésére  

– önálló kezdeményezések kidolgozására  

– a rögtönzésen alapuló játékra  
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Tananyag  

 

A bunraku bábok világa  

– A bunraku bábu felépítése, mozgatása  

– A bábu és mozgatóinak összjátéka  

– A bunraku színpada  

– A feketeszínház és változatai (technikai megoldások kipróbálása, fényutcák 

kialakítása)  

– Feketeszínház: játék fényutcában  

– A mozdulat folyamatának megtervezése, végigkövetése, megvalósítása, mozdulatok 

begyakorlása  

– Jelenetek szerkesztése, előadása  

 

Kesztyűbábok világa  

– Különböző bábkesztyű–fajták  

– A bábu aránya, szerkezete, mozgatása  

– A kesztyűs bábjátékot előkészítő bemelegítő, lazító és kondicionáló 

mozgásgyakorlatok  

– A kesztyűs bábjátékot előkészítő bemelegítő és fejlesztő beszédgyakorlatok  

– Az európai vásári bábjáték műfaji sajátosságainak összegyűjtése (pl. ellentétes 

karakterek, állandó figurák, jó és rossz küzdelme, dinamikus és pergő ritmus, 

rögtönzés, a közönséggel való közvetlen kapcsolat)  

– Ellentétes karakterek tervezése (egyéni munka), etűd felépítése, mozgássor 

megtanulása és bemutatása  

– Különböző magasságú, mélységű, szélességű paravánok és állványokra szerelhető 

egyszerű háttér–díszletelemek használata  

– Kétkezes játék gyakorlása  

– Humor és groteszk hangnem a színpadon  

– Ismerkedés az európai vásári bábjáték–hősökkel (pl. Puncs, Guignoll, Hans Wurst)  

– A szemből megvilágított színpad (egyszerű diavetítők, elemlámpák, állványra 

szerelhető halogének kipróbálása)  

– A fény és az idő kapcsolata (az időmúlás fénnyel való jelzése)  

– Fényvisszaverő, csillámló felületek kipróbálása (pl. tükrök, üvegfelületek, tűz– és 

vízhatás)  

– Akusztikai terekkel, hangokkal, zajkeltő eszközökkel való kísérletezés  

– A látvány, az akusztikus mező és a mozgás összekapcsolása  

 

Bábtörténet  

– A bunraku történeti hagyományainak megismerése  

– A vásári bábjáték és mutatványosság története, az utcaszínházi műfaj megjelenése  

 

Színpadi bábjáték  

– Bunraku technikájú bábuval jelenetek, jelenetsorok létrehozása  

– A tradicionális vásári bábjáték–részlet bemutatása  

– Etűd készítése szabadon választott témára, az eddigiekben tanult bábtechnikákkal  

 

Követelmények  

A tanulók ismerjék  

– a bunraku bábu felépítését, mozgatását, játékmódját  

– a bunraku bábszínpadot  
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– a feketeszínházat és változatait  

– a fényutcás játékmódot  

– a különböző bábkesztyű–fajtákat  

– a kesztyűs bábjátékot előkészítő bemelegítő, lazító és kondicionáló 

mozgásgyakorlatokat  

– a kesztyűs bábjátékot előkészítő bemelegítő és fejlesztő beszédgyakorlatokat  

– az európai vásári bábjáték műfaji sajátosságait  

– a különböző paravánok és állványokra szerelhető háttér–díszletelemek használatát  

– kétkezes játék sajátosságait  

– a kétkezes, kesztyűs bábjátékot előkészítő mozgásgyakorlatokat  

– az európai vásári bábjáték hőseit és műfaji sajátosságait  

 

Legyenek képesek  

– a bábjátékos munkájukat a bábjáték egészébe illeszteni, annak céljait szolgálni  

– tanári–rendezői instrukciók alapján dolgozni  

– bábuját a játék tartalmának megfelelő mozgatni  

– a helyes színpadi beszédre szerephelyzetben  

– a bunraku bábu mozgatása során magas fokú együttműködésre  

– a bunraku bábbal játszott jelenetben egyszerű díszletelem használatára  

– kesztyűbáb szerkezeti felépítésének megfelelő bábmozgatásra  

– ellentétes karakterű figurákat jelenetbe helyezni  

 

 

9. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal  

– zártterű dobozszínházban kialakítható árnyjáték játéklehetőségeit  

– különböző árnyfigurák játéklehetőségeit  

– a világítás bábszínpadi alkalmazását, módszereit, eszközeit  

– festett hátterek használatát  

– az árnyjáték történetét, nagy civilizációk árnyjátékos hagyományait  

– a polgári bábjátszás jelentősebb képviselőit, állomásait  

– a művészi bábjáték sajátos lehetőségeit, jeles magyar alkotóit, alkotóműhelyeit  

– a bábszínésznek, bábjátékosnak a különböző színházi struktúrákban betöltött 

szerepét  

 

Fejlessze a tanulók  

– stílusérzékét  

– művészi látásmódját  

– képalkotó képességét  

– animációs látásmódját  

– lényegkiemelő képességét  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– egyéni munkavégzésre, önálló elképzeléseik megvalósítására  

– társai és saját bábjátékos munkájának értékelésére  

– adottságaiknak, képességeiknek leginkább megfelelő játékmód megtanulására, az 

abban való elmélyülésre  

– a társművészetekben rejlő lehetőségek keresésére és felhasználására  
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– kísérletezésre a bábszínház képi világának egyedivé tétele érdekében  

– bábszínpadi előadások megtekintésére, elemzésére, értékelésére  

– bábszínházak és/vagy bábművészek munkájába való betekintésre  

– a tanulók által készített bábelőadás bemutatására  

 

Tananyag  

Árnyszínházak, árnybábok világa  

– Zártterű dobozszínházban (elemlámpával, gyertyával) kialakítható árnyjáték  

– Az emberi kézzel, az emberi sziluettel, tömör síkidomokkal, áttört síkfelületekkel 

való kísérletezés, események vetítőernyőn való megjelenítése  

– A fényforrás helyének tudatos kialakítása  

– Az árnyfigurák fajtájának kiválasztása, egyszerű figurák elkészítése  

– Játék különböző árnyfigurákkal  

– Az egyes bábtechnikák árnyjátékban való alkalmazása  

– A nézőpont és a technika összefüggései  

– A világítás lehetőségei a bábszínpadon, a fény fajtái (pl. pont–, szórt–, csúcs–, 

ellenfény)  

– A realitás és az irrealitás határán (pl. két írásvetítő használatával)  

– Festett hátterek használata (pl. vetített dia háttér, celluloidra festett hátterek, vegyes 

anyagú hátterek)  

– A festői hátterek alkalmazásának jelentősége  

– A bábszínésznek, bábjátékosnak a különböző színházi struktúrákban betöltött 

szerepe  

 

Bábtörténet  

– A művészi bábjáték kialakulása Magyarországon és a világban  

– A társművészetek hatása a bábművészetre  

 

Színpadi bábjáték  

– Szabadon választott témához fénytechnikai kísérletek, majd ezek eredményeinek 

beépítése előadásba  

– Árnyszínházi bábelőadás létrehozása  

– Etűd készítése önállóan vagy párban szabadon választott témára az eddigiekben 

tanult bábtechnikákkal; ezeket független jelenetekként vagy egymásba fűzve adják 

elő  

 

Követelmények  

A tanulók ismerjék  

– zártterű dobozszínházban kialakítható árnyjáték játéklehetőségeit  

– különböző árnyfigurák játéklehetőségeit  

– a világítás bábszínpadi alkalmazását, módszereit, eszközeit  

– festett hátterek használatát  

– az árnyjáték történetét, nagy civilizációk árnyjátékos hagyományait  

– az egyes bábtechnikák használatára vonatkozó konvenciókat  

Legyenek képesek  

– bonyolultabb mozgatási technikájú bábu működtetésére  

– az árnyszínházi előadás létrehozásában, különböző szerepekben és funkciókban 

történő közreműködésre  

– tanulmányai során szerzett bábszínházi, dramatikus tapasztalatainak alkotó 

felhasználására  
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10. évfoyam  
 

Fejlesztési feladatok  

 

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a nemzetközi és hazai kortárs bábszínházakat  

– az új bábszínpadi törekvéseket  

– néhány kiemelkedő bábszínházi előadást  

– a manufaktúra jellegű kiscsoportos együttműködést  

– az értékelés fontosságát, az értékelési szempontokat  

 

Fejlessze a tanulók  

– a bábszínpadi munkában való jártasságát  

– színpadi jelenlétének erejét  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– önálló kísérletezésre, gyakorlás általi fejlődésre  

– a bábjáték sajátos kifejezési formáinak alkalmazására  

– a bábjáték során használt eszközeik elkészítésére vagy megtervezésére  

– minél több bábelőadás megtekintésére, megbeszélésére, elemzésére, értelmezésére  

– a bábszínészet hivatásszerűen gyakorolt módjainak megismerésére  

 

Tananyag  

 

A kísérletezések színháza  

– Kortárs, jeles alkotások megtekintése és elemzése  

– Témához szabadon választott bábtechnika és színpad (pl. paraván, doboz–színház, 

díszletek) kialakítása  

– Kiscsoportos együttműködés a tervezéstől a kivitelezésig, manufaktúra jelleggel  

– Az effektek, a térhasználat, a fény szerepe a tervezett bábjátékban  

– Kiscsoportos bábjáték a létrehozott bábszínházban  

– A létrejött előadás bemutatása  

– Egymás alkotásainak megtekintése és értékelés (szempont kell legyen, pl. a bábu és 

bábos kapcsolata; a bábu megjelenítő, utánzó, megidéző, helyettesítő funkciójának 

játékban való kibontása; a bábu–bábos–tér hármasságának kapcsolata; a vizuális 

megjelenítés egyedi stílusa; a szokásostól eltérő effektek használata)  

 

Felkészülés a vizsgára  

– Minden tanuló a szaktanár vezetésével egy szabadon, a tanuló egyéniségéhez, 

érdeklődéséhez, képességeihez közel álló témát, ehhez bábtechnikát választ  

– A témát önállóan, jelenetekre bontva, a próbafolyamatot megtervezve, majd 

bepróbálva kell előadásra kész állapotba hozni  

– Csoportokban egy szabadon választott téma bábszínpadra állítása: a hangsúlyt a 

bábtípusnak megfelelő mozgatási eljárások begyakorlására, a színpadkép 

kialakítására, a bábuk és bábosok kapcsolatára, a bábszínészi hiteles jelenlétre 

helyezve  

 

Bábtörténet  

– Nemzetközi és hazai kortárs bábszínházak  

– Új törekvések a bábszínpadon  
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Követelmények  

A tanulók ismerjék  

– a nemzetközi és hazai kortárs bábszínházakat  

– az új bábszínpadi törekvéseket  

– kiemelkedő bábszínházi előadásokat  

– a manufaktúra jellegű kiscsoportos együttműködést  

– az értékelés fontosságát, értékelési szempontokat  

 

Legyenek képesek  

– a szerepalkotásban önálló gondolataik, egyéniségük érvényesítésére  

– kifejező bábmozgatásra  

– a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányítására  

– az ábrázolt figura megjelenítésének elemzésére  

– a társművészetekben szerzett ismereteiket a bábjátékos munkában hasznosítani  

 

 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 

A tanulók ismerjék  

– a polgári–művészi bábjáték európai hagyományait, kortárs törekvéseit  

– a bemutatásra szánt produkció funkcionális és látványelemeinek működését, hatását  

– az egyes bábtechnikák lehetséges színpadtechnikai alkalmazását  

– a társművészetekkel való kapcsolódás lehetőségét  

– a bábszínház működéséhez kapcsolódó legfontosabb mesterségeket  

 

Legyenek képesek  

– bonyolult szerkezetű (marionett–, bunraku–, árny–) bábu mozgatására és 

alkalmazására  

– az emberi és technikai tényezők összehangolt alkalmazására  

– a bábjáték alkotófázisaiban való részvételre  

– a bábu és bábos kapcsolatának értelmezésére a csoportos játékban és mások 

játékában is  

– az általa használt bábu színpadi tartalomnak megfelelő mozgatására  

– különféle szerepek megformálására, a szerepalkotásban önálló gondolataik, 

egyéniségük érvényesítésére  

– az előadás/próba folyamán szükség szerinti háttérmunkára  

– egyéni és csoportos jelenetek önálló összeállítására, előadására  
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4.2.3. KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY -   

 BÁBKÉSZÍTÉS 
 

 

A bábkészítés tantárgy legfőbb célja, hogy a tárgyalkotás során fejlessze a tanulók 

képzelőerejét, fantáziáját, továbbá tegye lehetővé, hogy a tanulók megismerhessék a 

bábkészítés során a tárgy bábuvá alakításának élményét. A képzés feladata, hogy a tanulók 

képességeit, eltérő fejlődési ütemét figyelembe véve fejlessze vizuális érzékenységüket, 

kifejezőkészségüket, alkotóképességüket, bővítse technikai tudásukat, jártasságukat. 

A tantárgy speciális feladata, hogy a bábjáték főtárggyal összhangban az ott alkalmazásra 

kerülő bábok, kellékek, díszletek előállítását is szolgálja. 

 

 

Alapfokú évfolyamok 
 

1. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

 

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a természeti anyagok, a természetben található formák felhasználásának többféle 

módját  

– az ember alkotta formák, tárgyak felhasználásnak többféle módját  

– a tárgyak átlényegítési lehetőségeit  

– a mozgatási irányokat  

– emberi tulajdonságok, jellemvonások, valamint anyagok, formák, arányok 

társításának lehetőségeit  

– gyakran előforduló mesefigurák terményekből/tárgyakból történő elkészítésének 

egyes lehetőségeit  

 

Fejlessze a tanulók  

– lényegkiemelő képességét  

– megfigyelő képességét  

– a hasonlóságfelismerő és asszociációs képességét  

– a természetben található formák iránti érzékenységét  

– formaalkotási képességét  

– stílusérzékét  

  

Ösztönözze a tanulókat  

– a tárgyak funkciójának megváltoztatására  

– az ember alkotta formák megismerésére  

– a különböző természetes és mesterséges formák, tárgyak, anyagok szabadon történő 

összeépítésére  

– az egyszerű tárgyalakító technológiai eljárások kipróbálására  

– a kialakított tárgybábokkal való játékra  

 

Tananyag  

A természetben rejlő formák tanulmányozása, felhasználása  
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– Természetes anyagok (pl. termések, gyökerek, zöldségek, virágok, ágak, kövek, 

madártollak, szálas anyagok gyűjtése, megfigyelése, csoportosítása)  

– Szereptípusok és karakterek létrehozása a látvány alapján  

– Egyszerű technológiák alkalmazásával rögtönzött bábuk készítése  

 

A tanteremben, gyerekszobában található tárgyak, formák tanulmányozása, 

felhasználása: a tárgy–bábok világa  

– Tárgy–metamorfózis játékok különböző tárgyakkal  

– Ellentétes tulajdonságú tárgyak keresése, azokhoz karakterek társítása  

– Emberi tulajdonságok kifejezéséhez tárgyak társítása  

– A mozgatási irányok és a mozgatási áttételek összhangba hozása  

– Tárgyak összeépítése, átalakítása a kialakítandó figurának megfelelően  

 

Játék a létrehozott bábokkal  

– Mesefigurák és egyszerű mesei helyzetek megjelenítése  

 

Követelmények  

 

A tanulók ismerjék  

– a természetben található és a mesterséges tárgyak közötti lényegi különbségeket  

– azokat az egyszerű technológiai eljárásokat, amelyekkel a természetben található és 

mesterséges tárgyak összeépíthetők, átalakíthatók  

– mozgatási irányokat  

– a leggyakrabban előforduló mesefigurákat  

 

Legyenek képesek  

– a természetben található és a mesterséges tárgyak megkülönböztetésére  

– emberi tulajdonságok megjelenítéséhez szükséges anyagok, formák vagy tárgyak 

keresésére  

– tulajdonságok tárgyi ábrázolására  

– a mozgatási irányok közötti eligazodásra  

– tárgyakhoz, formákhoz meseszereplők társítására  

– az általa készített tárgy–bábok használatára  

 

2. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a bábtest fogalmát, ennek lényegi összetevőit  

– a test, a tömeg, a méretek, arányok kifejező erejét  

– a függőlegesen tagolt bábu részeit  

– a felülről, merevrúddal mozgatott egyszerű marionett bábu fizikai tulajdonságait és 

abból adódó képességeit  

– a bábu anyagának és az elvárt mozgékonyságának összefüggéseit  

– a textilek sokoldalú alkalmazási lehetőségét  

– a színekkel, felületekkel, tömegekkel létrehozható legfontosabb figurákat  

– a hátulról mozgatott egyszerű bábtest anatómiai részeit  

– a markolat használatát, s így a bábu mozgatásának lehetőségeit  

– a fej–nyak–törzs összeillesztésének egyszerű módjait  

– a báb arcának legfontosabb kifejező részeit  
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– az emberi arányoktól való eltérés következményeit (pl. érzelmi, hangulati, 

kifejezésbeli hangsúlyok)  

– a bábu talajon való járásának módjait  

 

Fejlessze a tanulók  

– anyaghasználatban való következetességét  

– anyagtársítási és –alakítási képességét  

– arányérzékelését  

– térformáló képességét  

– tárgyalkotó képességét  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– az anyagok bátor kombinálására  

– a pontos anyagmegmunkálásra  

– az érzelmek megjelenítésére egyszerű, formában, színben, anyagban  

– elkészített bábjaikhoz történetek kitalálására  

– a bábuk kialakításával párhuzamosan mesei fordulatok játékban való kipróbálásra  

– a társakkal való közös alkotásra  

– művészeti albumok tanulmányozására (öltözetek, viselek, épületek)  

 

Tananyag  

A felülről mozgatott egyszerű plasztikus bábok világa  

– Ismerkedés a felülről mozgatott egyszerű plasztikus bábok készítésére alkalmas 

anyagokkal  

– A felülről mozgatás technikai elvárásai: függőlegesek, vízszintesek aránya; a test, a 

törzs, a fej helyzete; a tömeg és a testsúly arányának elosztása; szoknyás, palástos, 

láb nélküli figurák kialakítása  

– Marionett kereszt nélküli mozgatási lehetőségei  

– Egyszerű figurák felzsinórozása  

– A plasztikusság, a hengeresség megjelenése  

– A tartórúd és nyelének használata  

 

A hátulról mozgatott egyszerű plasztikus bábok világa  

– A hátulról mozgatott bábu fejében elhelyezett mozgató (markolat) használata  

– Az emberi anatómia szerinti szerkezet kialakítása a testarányok esetleges 

változtatásával  

– A fej–nyak–törzs ízeinek mozgékonyságára való törekvés  

– Az arc egyszerű, de kifejező megjelenítése  

– Apró mozdulatok kivitelezéséhez szükséges anyagok, eljárások megismerése  

 

Asztalon kialakítható doboz–színház  

– Az asztalon kialakítható színpadi tér lehetőségeinek kutatása  

– A tér és a lehatárolás lehetőségeinek kialakítása  

– Hullámkarton dobozok asztali színházzá alakítása  

– A „színpad” használatának további lehetőségei (mint hátul nyitott tér, a hátulról való 

benyúlás)  

Játék a létrehozott bábokkal  

– Népmesék vagy legendamesék részleteinek megjelenítése az elkészített doboz–

színházban, a kivitelezett bábokkal, csoportbontással  

– A tanulók által szabadon készített bábukhoz közös történet kialakítása  



 

 927 

Követelmények  

 

A tanulók ismerjék  

– a bábtest fogalmát, ennek lényegi összetevőit  

– a függőlegesen tagolt bábu részeit  

– a textilek sokoldalú alkalmazási lehetőségét  

– a hátulról mozgatott egyszerű bábtest anatómiai részeit  

– a markolat használatát, s így a bábu mozgatásának lehetőségeit  

– a fej–nyak–törzs összeillesztésének egyszerű módjait  

– a bábu talajon való járásának módjait  

 

Legyenek képesek  

– a felülről mozgatott bábu szerkezeti elemeinek felismerésére  

– felülről, merevrúddal mozgatott egyszerű szerkezetű, textiltestű báb elkészítésére  

– a hátulról mozgatott bábu szerkezeti elemeinek felismerésére  

– hátulról mozgatott, rövid markolatú egyszerű szerkezetű bábu elkészítésére  

– textilek egyszerű megmunkálására,  

– az általuk készített bábokkal kapcsolatot teremteni, azokat mozgásba hozni  

 

 

3. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a sík és a tér közötti legfontosabb különbségeket  

– a síkok felhasználásával téri elemek építésének lehetőségeit, egyszerű technológiai 

eljárásokat  

– az izületek, ízesülések találkozásának technológiai összeépítését, a síkok 

összeszerelésének lehetőségeit  

– a mozgató pálca törzshöz illesztésének módjait  

– a papírok sokféleségét, felhasználásuk sokoldalúságát, a felület–megmunkálási 

eljárásokat  

– a síkbábok öltöztetésének lehetőségeit  

– a nagyítást–kicsinyítést és ennek technológiai megoldásait  

– az alulról mozgatott síkbábok szerkezeti részeit  

– a vásári mézesbábokat  

 

Fejlessze a tanulók  

– konstrukciós képességét  

– látványelemző képességét  

– lényegkiemelő képességét  

– absztraháló képességét  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– egyéni látásmód, egyéni stílus kialakítására  

– a papírok sokoldalú kombinálására  

– a síkbábokkal kialakítható papírszínház használatára  

– egymás figurájának kipróbálására, közös játék szervezésére  

– művészeti albumok megtekintésére (öltözködéstörténet, egyházművészet, 

népművészet, naiv festészet, történelmi korok emberábrázolása)  
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Tananyag  

 

Síkbábok világa  

– Egy anekdota– vagy legendamese elemzése, jelenetekre bontása, majd a 

képmutogató játékformához szükséges felületek megfestése  

– Fényképek, fotók (ember, állat–, és növényvilág) vizsgálata, kézrajzzal való 

felnagyítása, ezek kivágása, ízekre bontása, kiegészítése, egyszerű technológiával 

való összeszerelése  

– A szemben–nézet fontossága, eltűnés élbe fordulással, a profil nézet kialakítása  

– Kétoldalú (elől – hátul, jobb – baloldal), felülről mozgatható, egyszerű ízekből 

összeállított síkbábok kivitelezése  

– A síkbábokhoz dobogó, porond készítése  

– A pálcás sík–marionettel való ismerkedés, mozgatópálcák használata  

– A papír, mint anyag sokoldalú felhasználása, különböző eljárások és felület-

megmunkálások kipróbálása  

– Síkidomok figurákká építése, ízeknél mozgékonnyá alakítása  

– Vásári mézesbábok egyszerű formáinak vizsgálata  

– Alulról mozgatható síkbábok tervezése, kivitelezése  

– Az alulról mozgatott síkbábokhoz háromoldalú, hullámkartonból rögtönzött 

paravánok készítése  

– Különböző rétegek egymásra építése, plasztikus felületek létrehozása papírból  

– Óriási méretű figurák alkotása hullámkartonból  

 

Játék a létrehozott bábokkal  

– Mítoszok, mitikus tartalmú mesék (vagy azok részleteinek) megjelenítése mozgó 

képekkel  

– A tanulók által szabadon készített síkbábokhoz közös történet kialakítása  

 

 

Követelmények  

 

A tanulók ismerjék  

– a síkok felhasználásával téri elemek építésének lehetőségeit, egyszerű technológiai 

eljárásokat  

– az izületek, ízesülések találkozásának technológiai összeépítését  

– a síkok összeszerelésének lehetőségeit  

– a mozgató pálca törzshöz illesztésének módjait  

– a papírok sokféleségét, felhasználásuk sokoldalúságát, a felület–megmunkálási 

eljárásokat  

– a síkbábok öltöztetésének lehetőségeit  

– a nagyítást–kicsinyítést és ennek technológiai megoldásait  

– az alulról mozgatott síkbábok szerkezeti részeit  

 

Legyenek képesek  

– papírok felhasználásával felülről és alulról mozgatott, egyszerű ízesítésű síkbábok 

készítésére  

– a papírok megmunkálásához szükséges eljárások végrehajtására  

– a síkformák figurákká alakítására  

– a szemben és profil nézet megkülönböztetésére  

– a pálcás sík–marionett és a mozgatópálcák használatára  
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4. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

 

Ismertesse meg a tanulókkal  

– az emberi test legfontosabb arányait  

– a karakterek és a hozzájuk társítható anyagok sokféleségét  

– a botbábok egyszerűbb fajtáit  

– a botbábok egyszerűbb fajtáit  

– a botos bábok szerkezetének alapvető részeit  

– az alulról mozgatott botbáb mozgatási lehetőségeit  

– a mozgatási szerkezetek elkészítésének egyszerű változatait  

– az ízesülések illesztéséhez használható anyagokat, eljárásokat  

– a bábu kézmozdulatainak kifejezésbeli jelentőségét  

 

Fejlessze a tanulók  

– formaérzékét  

– tárgyalkotó képességét  

– a felületgazdag díszítésre való képességét  

– metaforikus, szimbolikus látásmódját  

– analizáló és szintetizáló képességét  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– önálló feladatmegoldásra  

– egymás alkotásainak megismerésére  

– közös játék kialakítására  

– a népszokásaink bábjátékos elemeinek vizsgálatára   

 

Tananyag  

 

Alulról mozgatható egyszerű botbábok  

– Egyszerű mozgásokra képes törzs, tengely, szerkezeti váz kialakítása  

– Plasztikus fej létrehozása  

– A népi betlehemes bábtáncoltatás tanulmányozása  

– Saját, arasznyi méretű botbáb kollekció készítése, nyakba akasztható 

dobozszínházzal  

– Fakanál báb (szoknyás és nadrágos) készítése  

 

Alulról mozgatható egyszerű vajang bábok változatai  

– Áttétellel, pálcákkal mozgatott kezek és karok ízesülései  

– Az izületek csatlakoztatása egyszerű technológiával  

– A textilhasználat kifejező felhasználása a bábu öltöztetése során  

– Különböző méretű (akár 70–80 cm magas) bábok készítése az eddig tanult 

technológiák alapján  

 

Játék a létrehozott bábokkal  

– Rövid bábetűdök létrehozása botbábokkal, csoportbontásban  

– A tanulók által szabadon készített botbábokhoz közös történet kialakítása  
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Követelmények  

 

A tanulók ismerjék  

– az emberi test legfontosabb arányait  

– a karakterek és a hozzájuk társítható anyagok sokféleségét  

– a botbábok egyszerűbb fajtáit  

– a botos bábok szerkezetének alapvető részeit  

– az alulról mozgatott botbáb mozgatási lehetőségeit  

– a mozgatási szerkezetek elkészítésének egyszerű változatait  

– az ízesülések illesztéséhez használható anyagokat, eljárásokat  

 

Legyenek képesek  

– az egyszerű botos bábok szerkezetének felépítésére  

– érzelmek kifejező ábrázolására a bábkészítés során  

– az alapanyagok jellegzetességeit figyelembe vevő alkalmazásra  

– a szerepkaraktereknek megfelelő mozgatás kitalálására, a szükséges szerkezetek 

megvalósítására  

 

 

5. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a kesztyűbáb (zsákbáb) szerkezeti elemeit, felépítését  

– a kesztyűbábbal végrehajtható egyszerű mozgássorok technikai igényeit  

– a kesztyűbáb szerkezeti adottságaiból fakadó elkészítési eljárások technológiáit  

– a sík és plasztikus felületek kombinálási lehetőségeit  

– a bábu tekintetének jelölését, az arckarakterek kialakításának módjait  

– a kétkezes játék nyújtotta lehetőségeket  

– az anyagkiválasztás és a mozgás, mozgékonyság összefüggéseit  

– a jelenethez illeszkedő stílus és mozgáslehetőségek jelentőségét a bábkészítést 

megelőző tervezésben  

– a vásári bábjátékok műfaji sajátosságait  

 

Fejlessze a tanulók  

– vizuális érzékenységét  

– absztrakciós képességét  

– stílusérzékét  

– mozgáskoordinációját  

– szakszerű eszközhasználatát  

  

Ösztönözze a tanulókat  

– a kivitelezés során a technológia átgondolására  

– a kézjátékok kipróbálására  

– egyszerű, könnyű szerkezetű paravánok kipróbálására  

– humoros jelenetek kitalálására, szereplőinek elkészítésére, a játék bemutatására  

– a tradicionális vásári népi bábhősök megismerésére  

 

Tananyag  
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Az alulról mozgatott gyűszűtől a zsákbábig  

– Az emberi kéz, mint a kommunikáció eszköze (mint forma, és mint bonyolult 

szerkezet)  

– A könyök–alkar–tenyér–kézfej, mint anatómiai egységgel való ismerkedés  

– Kézjátékok  

– A kéz csupasz és kesztyűbe bújtatott „lénye”  

– Zenére való mozdulatsorok gyakorlása, a könyök–alkar–tenyér–kézfej formai 

adottságaiból kialakítható „lények”  

– A mindennapi életben használt különböző kesztyűk bábos felhasználása  

– A kezek által megformált figurák mozgékonysága, (kellékfogás, élethű szuszogás 

alvás közben, csetepaté teremtése)  

– Egy vagy két ujjra húzható apró gyűszűbábok készítése  

– Festett, ötujjas kesztyűre könnyű, üreges fej szerelése  

 

Az alulról mozgatott kesztyűbáb  

– Zsákbáb készítésének fázisai: elemző megfigyelés, figurák tervezése, anyagválasztás  

– A bábu alakjának és a kéz anatómiájának összefüggései  

– A bábu nyakának, derekának, „lábának” helye  

– A fej kialakításának technológiái: papírmasé, rideghab, szivacs, papírpép  

– Az arc kifejező festése, varrása, a szem formája, a tekintet iránya  

– A haj, az öltözetek fontossága  

 

Játék a létrehozott bábokkal  

– Rövid bábetűdök létrehozása ellentétes karakterű kesztyűbábokkal, 2–3 fős 

csoportokban  

– Ismerkedés Vitéz László–játékkal  

 

Követelmények  

A tanulók ismerjék  

– a kesztyűbáb (zsákbáb) szerkezeti elemeit, felépítését  

– a kesztyűbábbal végrehajtható egyszerű mozgássorok technikai igényeit  

– a bábu tekintetének jelölését, az arckarakterek kialakításának módjait  

– az anyagkiválasztás és a mozgás, mozgékonyság összefüggéseit  

– a tradicionális vásári bábjátékot, néhány népi bábhős történetét  

 

Legyenek képesek  

– kézjátékokban egyszerű mozdulatokkal megjeleníthető figura megjelenítésére  

– öt ujjas kesztyűből báb készítésére  

– a bábu tekintetének jelölésére, karaktervonások kifejezésére  

– a jelenethez illeszkedő stílus– és mozgáslehetőségek kiválasztására  

 

 

6. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a maszkok különböző típusait  

– maszkkészítési eljárások egyszerűbb és bonyolultabb változatait  

– a maszkon megjelenő érzelmek, arckifejezések torzításának, túlzásának, növelésének 

hatásait   
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– a maszkok, álarcok használatának egyes kultúrtörténeti példáit  

– maszkok és öltözetek kapcsolatát  

– a magyar népszokások farsangi alakoskodó maszkjait  

– a maszkok színháztörténeti, színházi jelentőségét  

 

Fejlessze a tanulók  

– érzelemkifejező képességét  

– arányérzékét  

– térhasználatát  

– szimbólumalkotó képességét  

– absztraháló, elvonatkoztató képességét  

– stílusérzékenységét  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– változatos eljárások kipróbálásra  

– veszélytelen technológiák alkalmazására  

– a maszkok kipróbálására  

– egyszerű jelmezek készítésére  

– fejfedők tervezésére és egyszerű eljárásokkal való kivitelezésére  

– társművészeti kitekintésre  

– társai, önmaga és a felnőtt világ, a hétköznapi maszkok megfigyelésére  

– művészeti albumok megtekintésére (nagy kultúrtörténeti korok maszkkultúrájával 

való ismerkedésre)  

 

Tananyag  

 

Maszkok világa  

– A maszk, mint jel a természeti népek rítusaiban és népszokásainkban  

– A maszk jelentősége a színháztörténetben, a történelmi korok karneváljain  

– A maszk mögé bújás jelentésváltozásai  

– Maszkkészítés: zacskó, zsák, sík, festett, teljes arcot eltakaró, orrnyergig érő 

plasztikus, léggömbre kasírozott, textil maszkok  

– A karakterek felnagyítása, méretnövelés, a felületek érzelmi kifejezése  

– A maszkos játékok jellegzetességeinek kipróbálása, közös játék (rítus, farsang, mesei 

vagy mitológiai jelenetek) kipróbálása  

 

Óriások és törpék  

– A méretek megnövelése, eltúlzása  

– A maszkokhoz egyszerű jelmezek készítése  

– Ellentétes karakterek teremtése méretek, arányok, bábtechnikák felhasználásával  

– Kétemberes óriásbábok, „földön túli lények” készítése  

– Fejre szerelt maszkok, elöl–hátul kiképzett álarcok készítése  

– Természeti népek rítusmaszkjainak rekonstrukciói, ezek működésbe hozása  

– Gyűjtőmunka a természetből, természeti formák beépítése a maszkokba  

 

Játék a létrehozott bábokkal, maszkokkal  

– Játék mitológiai történethez készített maszkokkal és jelmezekkel  

– Alakoskodó játék farsangi maszkokkal  
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Követelmények  

 

A tanulók ismerjék  

– maszkkészítési eljárások egyszerűbb változatait  

– a maszkon megjelenő érzelmek, arckifejezések torzításának, túlzásának, növelésének 

hatásait  

– maszkok és öltözetek kapcsolatát  

– a magyar népszokások farsangi alakoskodó maszkjait  

– a maszkok színháztörténeti, színházi jelentőségét  

  

Legyenek képesek  

– maszk tervezésére, figyelemmel az emberi arc arányaira,  

– különböző technikákkal karakteres maszkokat létrehozni  

– a maszk használatóságának bemutatására  

– a különböző maszkokhoz egyszerű jelmezeket kivitelezni  

– eligazodni a maszkos játékok világában  

 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
 

A tanulók ismerjék  

– a bábkészítés alapvető szakkifejezéseit (pl. felülről, alulról, hátulról mozgatott, sík és 

plasztikus báb)  

– az egyes bábmozgatási technikák működési elvét, és elkészítésének egyszerűbb 

változatait (pl. merevpálcás sík marionett, hátulról mozgatott, bábfejbe beépített 

markolatú báb, kesztyűbáb ötujjas kesztyűre épített bábfejjel)  

– a tervezés és kivitelezés alapvető szempontjait (pl. jelenetelemzésen alapuló figura 

látványterve, bábtechnika meghatározása, anyagkiválasztás, technológiai lépések 

egymásra épülő sorrendjének eldöntése, kivitelezése)  

– az alapanyagok sokféleségét, fontosabb fizikai–kémiai tulajdonságaikat  

– a kivitelezéshez szükséges eszközöket, technikákat, technológiákat  

– az elkészített bábualkalmazási lehetőségeit  

– a rögtönzött báb fogalmát  

 

Legyenek képesek  

– az alapvető bábmozgatási technikák közötti biztonságos eligazodásra  

– a kivitelezési munka fázisainak követésére  

– kreatív anyaghasználatra, megmunkálásra  

– a tárgyak átlényegítésére, azok funkcióinak megváltoztatásával egyszerű figurák 

megalkotására  

– az alapvető anatómiai arányrendszereknek megfelelő figurák tervezésére és 

kivitelezésére  

– a képi sűrítésre  

– a csodás elemek egyszerű technikai megoldásainak (pl. sík átváltozó–báb) 

alkalmazására  

– egy adott témát megjelenítő bábok csoportjának elkészítése során a stílusegység 

megtartására  

– saját elképzeléseinek megvalósítására tanári segítséggel vagy önállóan  

– rögtönzött bábot készíteni  
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– az elkészített bábu „életterének” kialakítására egyszerű díszletelemekkel (pl. 

állványra szerelt sík hátterek, függesztett függönyök, rúdra szerelt térbeli tárgyak)  

– az általa készített bábu használatára  

 

Továbbképző évfolyamok 
 

7. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

 

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a bonyolultabb marionett bábok szerkezetét  

– ezek elkészítésének technológiai lépéseit  

– a merev tartórúd és a zsinórral való függesztés közötti különbséget  

– a marionettkereszt elkészítésének és használatának módjait  

– a bábtest anyagának különböző fajtáit  

– a bábtest és emberi arány kapcsolatát  

– a többzsinóros marionettek függesztésének és felzsinórozásának lehetőségeit  

– a bábtest izületeinek és felzsinórozásának kapcsolatát  

– a marionettbábbal való játék és a játéktér kapcsolatának lehetőségeit  

 

Fejlessze a tanulók  

– szimbólumalkotó képességét  

– absztraháló, elvonatkoztató képességét  

– stílusérzékenységét  

– manipulációs képességét  

– térlátását és térhasználatát  

– konstrukciós képességét  

– analizáló és szintetizáló képességét  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– változatosságra az anyaghasználat során  

– önálló munkavégzésre  

– a megismert munkaformák alkalmazására saját ötleteik, gondolataik kidolgozásában  

– egyre összetettebb szerkezetek alkotására, a többzsinóros marionett készítésére és 

használatára  

– műalkotások, bábszínházi előadások megtekintésére  

 

 

 

Tananyag  

 

Marionettek világa  

– A felülről mozgatottság újszerű megtapasztalása, egymás testének felzsinórozása, 

közös játék  

– A marionett bábok bonyolultabb változatainak vizsgálata  

– A merev mozgatórúd kiváltása felzsinórozással  

– Mozgatókereszt szerkesztése  

– Ízelt testrészekkel rendelkező bábu készítése  

– A bábu kezeinek, lábainak felzsinórozása, majd mozgatása  
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– A marionett bábu hagyományainak, fajtáinak, technikájának, működési elvének 

tanulmányozása  

– A marionett színpad technikai megoldásaival való ismerkedés, egyszerű, asztalok 

segítségével is kialakítható marionett–híd építése  

 

Játék a létrehozott bábokkal  

– Bábetűdök létrehozása, kiemelt tekintettel az egyensúlyi problémákra, a reptetésre, a 

lebegés lehetőségeire  

– A tanulók saját élményeiből, tapasztalataiból építkező történet feldolgozása 

marionett technikával, csoportbontással  

 

Követelmények  

 

A tanulók ismerjék  

– a bonyolultabb marionett bábok szerkezetét  

– ezek elkészítésének technológiai lépéseit  

– a merev tartórúd és a zsinórral való függesztés közötti különbséget  

– a marionettkereszt elkészítésének és használatának módjait  

– a bábtest anyagának különböző fajtáit  

– a bábtest és emberi arány kapcsolatát  

 

Legyenek képesek  

– a marionett bábok szerkezeti elemeinek megnevezésére  

– felzsinórozással mozgatható marionett bábok elkészítésére  

– mozgatókereszt készítésére és alkalmazására  

– a bábtest felzsinórozására  

 

 

8. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

 

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a bunraku bábu sajátosságait, szerkezetének részeit  

– a bunraku bábu mozgatásának módjait  

– a bunraku bábu elkészítésének fázisait, a bábtörzs belső mechanikájának kialakításait  

– a bábtörzsbe építhető egyszerűbb gapitok fajtáit és elkészítésének módjait  

– a bunraku történetét, kultúrtörténeti jelentőségét  

– a bonyolultabb kesztyűbábok szerkezetét  

– kezek, lábak készítésének, felhelyezésének módjait  

– a kesztyűbáb készítésének egymásra épülő munkafázisait  

– az egyszerű paravánok, porondok felépítését  

– a fény, a világítás jelentőségét, használatának egyszerű módjait  

– akusztikus hatások keltésének egyszerűbb változatait  

– a vásári bábjáték műfaji sajátosságait  

 

Fejlessze a tanulók  

– formateremtő, tárgyalakító, mintázó képességét  

– perspektivikus ábrázoló képességét  

– téralkotó képességét  
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– esztétikai érzékét  

– képi önkifejező képességét  

– igényét anyagok, tárgyak gazdag felület-megmunkálására  

– eszközhasználatának szakszerűségét  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– a szerkezetek aprólékos megfigyelésre  

– a megfigyelt szerkezetek elemzésére, rekonstruálásának igényére  

– egyre összetettebb és mechanikus szerkezetekkel mozgatott bábuk tanulmányozására  

– egyszerű világítástechnikai megoldások kialakítására  

– a fénnyel való kísérletezésekre  

– egyéni korrekciók, vélemények megfogalmazására  

– mások munkájának elemző értékelésére  

– műalkotások vizsgálatára  

 

Tananyag  

 

A hátulról mozgatott bábtípus, a bunrakuk világa  

– A bábfej és markolatának kialakítása  

– A bábtörzsbe való benyúlás módjainak kipróbálása és egyszerűbb bábtörzs 

elkészítése  

– A báb kezeinek megjelenítési módjai (saját kezünk, mintázott karok és kezek) 

összegyűjtése  

– A bábu könyökéhez mozgató pálcák, markolatok szerelése  

– A bábu és a bábos testének viszonyrendszeréből adódó sajátosságok tanulmányozása  

– A bábfej formázása, festése  

– A bunraku színpad sajátosságainak vizsgálata  

– A bábos nyílszíni játékterének kialakítása  

– A bunraku történeti hagyományainak megismerése  

 

Játék a létrehozott bábokkal  

– Bábetűdök létrehozása, kiemelt tekintettel egy bunraku és 2–3 

mozgatókapcsolatának megvalósítására, játékban való közös koncentráció 

megélésére  

 

Kesztyűbábok világa  

Az 5. alapfokú évfolyamon megtanult technikák tovább fejlesztése, a kesztyűbáb színpadi 

eszközeinek megismerése  

– A bábu arányának, szerkezetének, mozgatásának tanulmányozása  

– Hagyományos vásári figurák rekonstrukcióinak elkészítése  

– A vásári bábjáték műfaji sajátosságainak összegyűjtése  

– Saját stílusú vásári bábfigurák tervezése, kivitelezése  

– A kesztyűbáb technikájához szükséges színpadi ismeretek összegyűjtése  

– Állványokra szerelhető egyszerű háttér és díszletelemek készítése  

– Ismerkedés a fénnyel, a világítással, mint fontos látványelemekkel  

– A fénnyel való időmúlás jelzése  

– Fényvisszaverő, csillámló felületek kipróbálása  

– Akusztikai terekkel, hangokkal, zajkeltő eszközökkel való kísérletezés, egyszerű 

zajkeltő eszközök készítése  

– A látvány, az akusztikus mező és mozgás összekapcsolása  
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Játék a létrehozott bábokkal  

– A vásári bábjáték műfaji sajátosságainak, a játékmód hagyományainak megfelelő 2–

3 fős bábetűd létrehozása kesztyűbábbal  

– A Vitéz László–játékok egy–egy szituációjának eljátszása csoportbontásban  

 

Követelmények  

 

A tanulók ismerjék  

– a bábtörténet egyetemes és magyar vonatkozásainak lényeges korszakait és nagy 

művészegyéniségeit  

– a bunraku bábu sajátosságait, szerkezetének részeit  

– a bunraku bábu elkészítésének fázisait, a bábtörzs belső mechanikájának kialakításait  

– a bunraku történetét, kultúrtörténeti jelentőségét  

– a bonyolultabb kesztyűbáb szerkezetét  

– a kesztyűbáb készítésének egymásra épülő munkafázisait  

– az egyszerű paravánok, porondok felépítését  

– a fény, a világítás jelentőségét, használatuk egyszerű módjait  

– a vásári bábjáték műfaji sajátosságait  

 

Legyenek képesek  

– egyszerű fejmozgató–rudas bunraku báb készítésére  

– a bunraku báb fejének mintázására  

– a bunraku bábbal játszott jelenthez egyszerű díszletelemek készítésére  

– egyszerű világítástechnikával a bábu karakterének megerősítésére  

– kesztyűbáb szerkezeti felépítését követve a báb megalkotására  

– a felületeket aprólékos, igényes kidolgozására  

– a tradicionális vásári bábjáték műfaji sajátosságait ismerve két ellentétes karakterű 

figura elkészítésére,  

 

 

 

9. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

 

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a pálcás bábok tradícióit, történetiségét  

– a pálcás, vajang bábok szerkezeti felépítését  

– a pálcás báb arányainak fontosságát  

– az arányok és mozgatási sajátosságok összhangját  

– a színpadi irányoknak megfelelő arc és tekintet kialakítását  

– a mozgatás és az anyag, valamint az ehhez társítható technológia kiválasztás 

összhangjának fontosságát  

– az árnyjáték változatait, történeti hátterét, kultúrtörténeti jelentőségét  

– az egyszerű eljárásokkal létrehozható árnyékok megjelenítésének módjait  

– egyszerű szerkezetű árnybábok készítésének fázisait  

– a balesetmentes kísérletezés és munkavégzés szabályait  

 

Fejlessze a tanulók  
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– tárgyalkotó képességét  

– rögtönző képességét  

– absztraháló képességét  

– téralkotó képességét  

– a látványelemző képességét  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– a sík és plasztikus formák fényben, vetítőfelületen való viselkedésének vizsgálatára  

– az anyagmegmunkálásban és a tárgyalakításban a technológiák kombinálására  

– más népek és korok kultúrájának, művészetének megismerésére  

– pontos, szakszerű munkavégzésre  

– egyéni stílus kialakítására  

– önálló alkotómunkára, anyaggyűjtésre  

 

Tananyag  

 

Vajangok – alulról mozgatott pálcás bábok  

– A vajang báb kultúrtörténeti jelentősége, a bábtörténetben elfoglalt helye  

– A pálcás vajang báb szerkezetének megfigyelése  

– Egyszerű szerkezetű vajang készítése  

– A bábu fejének, tartórúdjának, karjainak rögzítés módjainak tanulmányozása, 

elkészítése  

– A méretek anatómiai hűséghez való igazítása  

– Egy vagy két, rövid vagy hosszú mozgató segédpálca beépítése  

– A pálcás báb testének öltöztetése  

– A világítás módjai (alulról, oldalról, felülről), hatása a bábu plaszticitására, a játék 

dramaturgiájára  

 

Játék a létrehozott bábokkal  

– A keleti mitológia egy–egy történetének árnyjátékkal történő megjelenítése  

 

Árnyszínházak, árnybábok  

– A keleti mitológia és az árnyjáték kapcsolata  

– Vetítőernyő, vetítőfelületek, különböző fényforrások kipróbálása  

– Kézzel, az ember sziluettjével, tömör és áttört síkfelületekkel fényforrások előtt való 

kísérletezés  

– Több pontból való vetítés, mélységek kialakítása a vetítőernyőn  

– Színes fények használata  

– Zártterű dobozszínházban létrehozható árnyfelületek kialakítása  

– Különböző anyagok mozgatása fényben, ezek árnyékával való kísérletezés  

– A fényforrás helyének tudatos megválasztása, az árnyfigurák fajtájának kiválasztása, 

elkészítése  

– A nézőpont és a technika összefüggéseinek vizsgálata  

 

Játék a létrehozott bábokkal  

– Önállóan választott témához az árnyjáték műfaji és technikai sajátosságait szolgáló 

báb etűdök létrehozása csoportbontásban  

 

Követelmények  
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A tanulók ismerjék  

– a vajang és az árnybáb történetét, műfaji sajátosságait  

– a vajang és az árnybáb mozgatási lehetőségeit  

– a vajang és az árnybáb készítéséhez használható anyagokat, eljárásokat, eszközöket  

– a fény használatának egyszerű módjait  

– a vajang és az árnyszínpad szerkezeti elemeit, felépítését  

 

Legyenek képesek  

– egyszerű vajang báb készítésére  

– a vajang báb testrészeinek összeszerelésére  

– a játékterek tagolására, ebben a vajang és árnybáb mozgatására  

– hátulról és alulról mozgatott árnybábok szerkezetének továbbgondolására  

– fényforrások összeállítására, vetítőfelületek kialakítására  

 

 

10. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

 

Ismertesse meg a tanulókkal  

– az alapvető színpadtechnikai, látványtervezői kifejezéseket  

– a színpadi látványtervezést segítő makettek, modellek funkcióját  

– a bábparavánok, takarások, színpadi elemek szerkezetét  

– a színpadi világítás jelentőségét, a bábjáték világítási, fénytechnikai eljárásait  

– a fény látványelemként való alkalmazásának fontosságát  

– a kivitelezés fázisainak ésszerű elosztását a technika, az anyag, a technológia között  

– az önellenőrzés, a folyamatos korrektúra módjait  

– az alkotó folyamatok (tervezés, kivitelezés, életre keltés) egymásra hatását  

– bábelőadások látványelemző metodikáját  

 

Fejlessze a tanulók  

– önállóságát  

– biztonságos munkavégzését  

– konstrukciós képességét  

– analizáló és szintetizáló képességét  

– tervező– és kivitelező készségét  

– látványelemző képességét  

– térlátását  

– téri tájékozódási képességét  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– a színpadok szerkezetének lerajzolására, ezek elemzésére  

– egyéni munkavégzésre  

– pontos, szakszerű tervezésre és kivitelezésre  

– látott bábelőadások látványrajzainak, díszletelemeinek lerajzolására  

– makettek készítésére, berendezésére, ehhez méretarányos figurák készítésére  

– önellenőrzésre, folyamatos korrektúrára   

– a kísérletezések szakszerű korrektúrájára  

– színházi, bábszínházi előadások megtekintésére  
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– társainak alkotásaival szemben elfogadó, elemző, igényes, értékelő észrevételek 

megfogalmazására  

– saját alkotásának elemzésére, az eljárási, megoldási, technológiai, tervezői fázisok 

indokolására, másokkal való elfogadtatására  

 

Tananyag  

Szcenika, fények, világítás  

– Kisméretű makett színpadok építése  

– A makettek arányait figyelembe vevő díszletelemek, bábok készítése  

– A készítés fázisainak rajzos rögzítése, látványtervek alkotása  

– Paravánok, dobozszínházak, asztali porondok szerkezetének, felépítésének 

megismerése  

– Egyszerű szerkezetű paravánok, takarások, díszletelemek alkotása  

– Az eddig tanult összes bábkészítési eljárás önálló alkalmazása  

– A világítással és fénnyel való festés alkalmazása, fényvisszaverő felületek kialakítása  

– A műhelymunka fázisainak, szabályainak kialakítása  

 

Felkészülés a vizsgára  

– A szaktanár vezetésével egy szabadon, a tanuló egyéniségéhez, érdeklődéséhez, 

képességeihez legközelebb álló bábtechnika kiválasztása  

– A bábkészítés fázisainak önállóan felvázolása  

– A tanuló által megtervezett bábu elkészítse  

– Az elkészült bábu típusához társítható díszletelemek, paravánok, doboz–színházak 

elkészítése  

 

Játék a létrehozott bábokkal  

– Közösen választott témához a tervezéstől a kivitelezésig, manufaktúra jelleggel a 

csoport bábszínházának kialakítása, kiemelt tekintettel az eddig tanult bábtechnikák 

szabadon történő felhasználásával  

– Az önállóan létrehozott egyéni bábszínház bemutatása a csoport előtt  

 

Követelmények  

A tanulók ismerjék  

– a szabadon választott téma önálló feldolgozásának, a tervezésnek, a bábkészítésnek 

egyes lépéseit  

– az önellenőrzés, a folyamatos korrektúra módjait  

– az egyéni munka során felhasználható segédanyagok szabadon történő használatát  

– a bábjáték legfontosabb bábtípusait, bábfajtáit  

– a bábfajtákhoz illeszkedő tereket, paravánokat, esztétikai elvárásokat  

– a látványtervezés alapvető kritériumait  

 

Legyenek képesek  

– a tervezéstől a kivitelezéséig önálló munkavégzésre  

– az anyagok és a bábtechnika kiválasztásának indoklására  

– az egyes bábfajták elkészítéséhez szükséges idő megtervezésére  

– az általa tervezett idő betartására  

– a kivitelezés, bábkészítés során önmagával és társaival türelmes, igényes, elmélyült 

alkotási folyamatra  

– önellenőrzésre  

– önmaga és társai értékelésére   
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Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 

 

A tanulók ismerjék  

– a bábkészítés során használt anyagok fajtáit, ezek jellemző tulajdonságát, 

megmunkálásának eljárásait  

– az egyes bábmozgatási technikák elkészítésének bonyolultabb változatait is (pl. 

zsinóros marionett, bunraku, kétpálcás vajang)  

– az általa készített bábu kultúrtörténeti gyökereit  

 

Legyenek képesek  

– az alapvető bábtípusokhoz (kesztyűs, vajang, bunraku, marionett, árny) egyéni 

stílusú báb tervezésére és elkészítésére, a technikai megoldások továbbfejlesztésére  

– az anatómiai arányrendszerektől eltérő figurák tervezésére, kivitelezésére  

– az absztrakcióra, a stilizálásra  

– a bábjátékban speciálisan alkalmazható trükkök, csodás elemek bonyolultabb 

technikai megoldásainak alkalmazására  

– egy adott témát megjelenítő bábok csoportjának elkészítése során saját, egyéni stílus 

kialakítására, stílusegységre, az attól eltérés megindokolására  

– saját elképzeléseinek önálló megvalósítására  

– a tervezés során, más területeken szerzett ismereteinek (pl. gyermekjátékok, viselet, 

divat) beépítésére  

– az általa készített bábu használatára, működtetésére a saját maga kialakította 

játéktérben (pl. kisméretű dobozszínház, térbeli domborzatok marionett bábhoz, 

térbeli, állványra szerelt díszletek kesztyűbábhoz).  
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4.2.4. KÖZÖS TANTÁRGYAK - BESZÉD ÉS VERS  
 

A beszéd és vers tantárgy tanításának célja, hogy hozzásegítse a tanulókat beszédük oldottá, 

természetessé válásához és maradásához, dramatikus és színpadi munkájukban egyaránt – az 

adottságaiknak és a képességeiknek megfelelő szinten – könnyen érthetővé és élvezhetővé 

fejlesztéséhez. A tantárgy ugyanakkor keltse fel az érdeklődést a tudatos beszédművelés, 

valamint a vers– és prózamondás, mint önálló pódiumi műfaj iránt.  

A tantárgy feladata, hogy a tanulók a különböző képességfejlesztő gyakorlatokon, játékos 

feladatokon, szövegelemzéseken és memoritereken keresztül váljanak képessé a magyar 

nyelv magas szintű, tudatos használatára, az irodalmi műalkotások értő befogadására és 

értelmezésére, jussanak el a lírai és prózai szövegek interpretálásának magas színvonaláig. A 

tantárggyal való ismerkedés során erősödjön befogadói és előadói attitűdjük, váljanak 

képessé a verskultúra ápolására.  

  

 

Alapfokú évfolyamok 
 

1. évfolyam  

 
Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a beszédfolyamat eseményeit (légzés, hangadás, kiejtés)  

– a vers zenei–ritmikai jellemzőit  

 

Fejlessze a tanulók  

– hallási figyelmét  

– megfigyelőképességét  

– ritmusérzékét  

– a csoportos munkára való készségét  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– képességeik megismerésére  

– megfigyeléseik megfogalmazására  

– versolvasásra, fantáziájuk, asszociációs képességeik felszabadítására  

– csoportos versjátékokra  

 

Tananyag  

 

Lazítógyakorlat  

– Lazítás–feszítés  

 

Légző gyakorlat  

– A légutak és a légzés folyamatának megfigyelése  

– Légző gyakorlatok hangokkal  

– Szabályozott légzés egyszerű szólamokkal, mondókákkal  

– Fúvójátékok folyamatosan, szaggatottan, lágyan, erősen  

 

Hanggyakorlatok  

– Játékos hangutánzás (állatok, gépek, tárgyak) magassági és dinamikai váltásokkal)  
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Hallásgyakorlat  

– Egymás hangjának felismerése  

– A környezet hangjainak megfigyelése  

 

Artikulációs gyakorlatok  

– Beszédmozgás–ügyesítés szavakkal, szólamokkal, nyelvtörő mondókákkal  

 

Ritmus– és tempógyakorlatok  

– Versek ütemezése tapssal, járással, ütőhangszerekkel  

– Kis vers–zenei kompozíciók készítése közmondásokból, ritmikus szólásokból  

 

Hangsúlygyakorlat  

– A szóhangsúly  

– Szövegek memoriterként való rögzítése  

– A közös szövegtanulás (mondókák, ritmikus gyermekversek, párbeszédes versek)   

 

Követelmények  

 

A tanulók ismerjék  

– az egyszerű mozgásügyesítő gyakorlatokat  

– artikulációs és ritmusgyakorlatokat  

– az általában érvényes hangsúly–szabályokat  

 

Legyenek képesek  

– figyelmüket a saját beszédükre irányítani  

– a szöveg zenei–ritmikai elemeinek kiemelésére  

– csoportos ritmusjátékokra  

– csoportban történő vers–előadásra  

 

 

2. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

 

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a célszerű beszédlégzés folyamatát és egyszerű gyakorlatait  

– a hétköznapi beszéd stílusteremtő erejét  

– a vershelyzetek felismerésének lehetőségeit  

– az egyszerűbb képek, hangulatok kibontásának lehetőségeit  

– a mimika és a testbeszéd szerepének jelentőségét  

 

Fejlessze a tanulók  

– hangszínnel való bánásának képességét  

– szabad asszociációs készségét  

– hanggal történő karakterábrázoló képességét  

  

Ösztönözze a tanulókat  

– a saját és mások beszédének megfigyelésére  

– különböző hangulatú szövegekkel való munkára  

– kifejezőeszközeik bővítésére  
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Tananyag  

 

Légző gyakorlatok  

– Légzéstípusok ismertetése, megfigyelése  

– A célszerű beszédlégzés folyamatának ismertetése és egyszerű gyakorlatai  

 

Hanggyakorlatok  

– Hangkitaláló játékok (pl. állatok, mesefigurák, tárgyak elképzelt beszéde)  

– Személyek és hangulatok megszólaltatása (hangszín–játék)  

– A természetes alaphang gyakorlatai mindennapi szólamokkal, verssorokkal  

 

Artikulációs gyakorlatok  

– Ajak és áll gyakorlatok  

– A magánhangzók gyakorlatai  

– A szóvégejtés játékos gyakorlatai  

 

Ritmus és tempógyakorlatok  

– Versek, mondókák ütemezése kötött mozgással  

– Versek, mondókák lassuló és gyorsuló tempóban egyaránt, hangerőváltásokkal  

 

Hangsúlygyakorlatok  

– Az állítás (kijelentés) hangsúlya  

– Ereszkedő beszéddallam  

– Számnevek, évszámok hangsúlya  

– A név hangsúlyai  

– A név a cím, és a szöveg kapcsolata szöveggel való munkák  

– Játék a szöveggel (ismert gyerekdalokkal, versekkel)  

– Képek felismerése, szétválasztása, saját szavakkal történő leírása  

– A hangulatváltó–pontok tudatosítása  

– Hangkulissza készítése szabad asszociációkkal  

– Mozgás–improvizáció a szövegre (szöveg nélkül)  

– Szöveg és mozgás összekapcsolása  

 

Szövegek memoriterként való rögzítése  

– Rövidebb szövegek kiválasztása, bemutatása a gyerekirodalom klasszikusaitól,– az 

egyéni választások szabadságával  

 

Követelmények  

 

A tanulók ismerjék  

– a természetes és a szerep–beszédhang jellemzőit  

– a vers képekre tagolásának módjait az artikuláció ritmus– és tempóformáló szerepét  

 

Legyenek képesek  

– légzésük egyszerű szabályozására  

– különféle hangszínekkel karakterek és hangulatok megjelenítésére  

– egyszerűbb költői képek felismerésére és kibontására  

– a szövegek tartalmának kifejtésére  

– a szöveg memoriterként való rögzítésére  
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3. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

 

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a természetes beszédhang tulajdonságait  

– a hétköznapi beszéd stílusteremtő erejét  

– a saját középhang megtalálásának módjait  

– a meseszövés alapvetéseit  

– a mesék, verses mesék, kisprózák illetve a prózaversek előadói különbségeit  

 

Fejlessze a tanulók  

– koncentrációs képességét  

– artikulációs ügyességét és pontosságát  

– a belső képek előhívását  

– a történetmeséléshez szükséges készségeket  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– az otthoni gyakorlásra  

– saját élményeik szabatos megfogalmazására  

– mese és novella olvasására  

– eredményeik bemutatására  

– mesélésre, nagy mesemondó egyéniségek lemezeinek vagy előadásainak 

meghallgatására  

 

Tananyag  

 

Légző gyakorlatok  

– Kapacitásnövelő légző gyakorlatok zaj és látvány (vállemelés) nélkül  

– Légzésszabályozó gyakorlatok  

  

Hanggyakorlatok  

– A mellkasi rezonancia megerősítése  

– Mondókák mellhangon és fejhangon  

– A közép hangsáv felismertetése  

– Hangelőrehozó gyakorlatok  

 

Artikulációs gyakorlatok  

– A zárhangok gyakorlatai, kettőzésük technikája  

– A hosszú magánhangzók ejtésének gyakorlatai  

– Szájról olvasás (ismert verssorok, mondókák)  

 

Ritmusgyakorlatok  

– Ütemezés kitalált mozgássorral  

– Idomérték – ütemhangsúly (támaszkodni a ritmusra, ellene dolgozni…)  

– Ritmus a prózában  

– A tagolás módozatai  

 

Hangsúly–gyakorlatok  

– A kérdezés hangsúlya és hanglejtése kérdőszóval és a nélkül  
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– Közbevetések  

– A mesélő és a beszélő elkülönítése  

– Értelmi és érzelmi hangsúlyok  

– Felkiáltások, óhajtások, jelző és jelzett szó kapcsolata  

 

A szöveggel való munkák  

– Közös mese–költés (pl. egyszerű láncmese vagy ismeretlen történetek végének 

kitalálása, nem várt fordulat beiktatása)  

– Így mesélte anyukám – kedves mesék után–mondása  

– Saját élményű történetek és viccek mesélése  

– Mesélési technikák felismerése  

– Közös mesemondás, dramatizálással  

– A szereplők elkülönítése, megszólaltatása  

– Nonverbális kommunikáció, mimika, testbeszéd  

 

Mesehallgatás, meseolvasás  

– Mesemondókkal való ismerkedés, előadás, hangos–könyv vagy mese–lemez 

segítségével  

– Régi és új „mesék” olvasása (népmesék, majd rövid műmesék)  

 

 

Követelmények  

 

A tanulók ismerjék  

– a kérdezés, felkiáltás, közbevetés helyes dallamvonalát  

– a szereplők elkülönítésének néhány variációját  

– az alapvető testbeszéd–formákat  

 

Legyenek képesek  

– széles hangterjedelemben, játékosan és könnyedén mondani szöveget  

– rövid történetek, mesék értelmezésére, élményszerű felépítésére, közönség előtti 

önálló előadására  

 

 

4. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a koncentráció szerepét a beszédben  

– a vers–kommunikáció fogalmát  

– a művek befogadásának, értelmezésének és közvetítésének lehetőségeit  

– a versmondó versenyek mibenlétét, és az azokon való részvétel ismérveit  

– a balladamondás sajátosságait  

 

Fejlessze a tanulók  

– ritmusérzékét  

– kommunikációját  

– a személyes közlés és a saját gesztusrendszer tudatosítását  

– képi fantáziáját  

– előadói technikai tudását  
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Ösztönözze a tanulók  

– eleven hanghasználatát  

– produktív fantáziáinak előhívását  

– önálló szövegválasztását  

– „házi” vers– és prózamondó alkalmainak szervezését  

– önálló véleménynyilvánítását  

 

 

Tananyag  

 

Légző gyakorlatok  

– Szöveges gyakorlatok mozgás közben  

– A lopott (pót) levegővétel technikája  

 

Hanggyakorlatok  

– A mellkasi rezonancia megerősítése  

– Skálázás szavakkal, verssorokkal, legfeljebb egy oktáv terjedelemben  

 

Artikulációs gyakorlatok  

– A j–l–r hangok gyakorlatai  

– Az artikulációs hibák fölismerése hallás útján  

– „Szinkron–játék” (szájról olvasás) versekkel  

 

Ritmusgyakorlatok  

– Idomértékes versek ritmizálása  

– Játék a magyaros versformákkal  

 

Hangsúlygyakorlatok  

– A tagadás hangsúlya  

 

Szöveggel való munka:  

– Változatos hangulatok, érzelmek megmutatása (kreatív hangfestés)  

– Vershelyzetek, szituációk – helyzetdalokban, zsánerképekben  

– Lírai dalok – hangszín, hangulat, érzelem, tempó  

– Ismerkedés a balladákkal – sűrített érzelmek, feszültségek megjelenítése  

 

Szövegek memoriterként való rögzítése  

– Választott nép– vagy vígballada  

– Kisprózák (műmesék, novellák)  

– Vidám, rövid idomértékes versek  

 

Követelmények  

 

A tanulók ismerjék  

– a légzés szövegtagoló szerepét  

– beszédhibáik korrekciós lehetőségeit, a kreatív hangfestés eszközeit  

– a hangszín szerepét a hangulatteremtésben  

– a pódiumi kiállás, megszólalás alapvető ismérveit  

 

Legyenek képesek  
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– légzésük tudatos irányítására  

– oldott, természetes középhangjuk használatára  

– saját kiejtésük megfigyelésére és elemzésére  

– különböző ritmusú lírai művek érzékletes megszólaltatására  

– felépített produkciók bemutatására  

 

 

5. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

 

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a hallás és beszédállapot kapcsolatát  

– a gyakran hallható beszédhibákat, és azok korrekciós lehetőségeit  

– az érzelmek, indulatok hangsúlymódosító szerepét  

– a verselemzés előadói központú megközelítését  

 

Fejlessze a tanulók  

– hallásfigyelmét, hallási megkülönböztető képességét  

– képzelőerejét  

– érzelmi intelligenciáját  

– empatikus és műértelmező képességeit  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– a gesztusok és a mimika természetes használatára  

– a versek saját élményű megfogalmazásának közelítésére  

– önálló választású szövegek megformálására  

– csoportos versműsorokban való részvételre  

 

Tananyag  

 

Légző gyakorlatok  

– Fizikai terheléssel  

– Koncentrációs légző gyakorlatok  

– Nyelvtörők légzésszabályozással  

 

Hanggyakorlatok  

– A térhez igazodó középhang gyakorlatai  

– Indulati fokozás–csillapítás egyszerű szólamokkal  

 

Artikulációs gyakorlatok  

– Nyelvtörők a sziszegő és a susogó hangok gyakorlására  

– A gyakran előforduló beszédhibák egyszerű korrekciós gyakorlatai  

 

Ritmusgyakorlatok  

– Idomértékes versek tetszőleges és kötött ritmuskísérettel  

 

Hangsúly és hanglejtésgyakorlatok  

– Mondatok hangsúly–variációi  

– Az indulat és érzelem hangsúlyai  
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Szöveggel való munka:  

– Tartalom és forma; gondolati ívek  

– Személyes közelítés a szöveghez  

– A szöveg és a testbeszéd egymásra hatása  

– A megszemélyesítések játékai (párbeszédes versek)  

– Ismerkedés a szónoki beszéd alapjaival – az érvelés tagolási technikái  

– Erő, dinamika, gondolat a szövegben  

– Elbeszélő költemények – (narrátor, több szereplő…)  

– Rövid, ismeretlen szövegek első olvasatú, értelmezett, kifejező felolvasása  

 

Szövegek memoriterként való rögzítése  

– Az irodalomórai kötelezők előadói feldolgozása  

– Válogatás, önálló választás alapján, a kortárs irodalomból  

 

Követelmények  

 

A tanulók ismerjék  

– a szövegelemzés előadói szempontú alapfolyamatát  

– a művészi előadás gondolati (érzelmi) és beszédtechnikai feltételeit  

– a hangsúly és érzelmi többletek jelentés–módosító szerepét  

 

Legyenek képesek  

– alkalmazkodni a térhez  

– megfelelő hangerővel, tartósan, érthetően szöveget mondani  

– a verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák tudatos használatára  

 

 

 

6. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

 

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a beszédtechnikai váltások szerepét  

– a leíró költészet és a gondolati líra sajátosságait, előadói követelményeit  

 

Fejlessze a tanulók  

– figyelemmegosztó képességét  

– esztétikai érzékenységét  

– képközvetítési készségeit  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– hangi adottságaik eleven használatára  

– önismeretük pontosítására  

– saját közlésvágyuknak megfelelő szövegek kiválasztására, tolmácsolására  

– csoportos és egyéni előadói munkára  

– ünnepi műsorok szerkesztésében való kreatív részvételre  

– az irodalmi előadó–művészet fórumainak megismerésére  
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Tananyag  

 

Légző gyakorlatok  

– Koncentrációs légző gyakorlatok mozgás közben  

 

Hanggyakorlatok  

– Szöveges hangerőgyakorlatok: a középhangerő, az erős és az intim hangvétel  

– Szöveges hangmagasság gyakorlatok legfeljebb egy oktáv terjedelemben  

 

Artikulációs gyakorlatok  

– Pontos, pergő tempójú szöveges gyakorlatok mozgás és fizikai terhelés közben  

 

Ritmus és tempógyakorlatok  

– Idomértékes szövegek gyakorlatai tempóváltásokkal  

 

Hangsúly és hanglejtésgyakorlatok  

– Összetett mondatok hanglejtése  

– A „lebegő” szólamvég  

 

Szöveggel való munka  

– Gondolati és leíró versek színei  

– Hangszín–váltások, hangerő, tempó, ritmus  

– Érzelmek – átélés, és/vagy közvetítés  

– Instrukció–adás (pl. egymás versmondásának megfigyelése, értékelése, a 

véleménynyilvánítás mikéntje)  

– Saját élménykeresés a versekben  

– Ismeretlen szövegek első olvasatú, értelmezett, kifejező felolvasása  

– Ünnepi műsorok szerkesztési gyakorlata (szövegek és zenék gyűjtése, válogatása)  

 

Szövegek memoriterként való rögzítése  

– Az iskolai kötelezőkön túli önálló választások  

– Műballadák  

 

Követelmények  

A tanulók ismerjék  

– az írásjelek megszólaltatásának lehetőségeit  

– a kifejező beszéd lehetőségeit és hatáselemeit  

– saját előadói lehetőségeiket és korlátaikat  

 

Legyenek képesek  

– figyelmük megosztására 

– érzelmeik kondicionálására 

– fantáziájuk és előadókészségük felszabadítására 

– ismeretlen szövegek értelmezett felolvasására 

– önmaguk és egymás teljesítményének többirányú értékelésére 
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Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 

A tanulók ismerjék  

– a lazító és koncentrációs játékokat és gyakorlatokat  

– a fejlesztő és kondicionáló beszédtechnikai játékokat, gyakorlatokat  

– az általában érvényes hangsúly–szabályokat  

– az artikuláció ritmus– és tempóformáló szerepét  

– a szövegválasztás alapvető kritériumait  

– a lírai és az epikus művek előadásmódja közötti különbségeket  

– a testbeszéd jeleit  

– a pódiumi szereplés alapvető követelményeit  

– saját előadói lehetőségeiket és korlátaikat  

– a szövegelemzés előadói szempontú alapfolyamatát  

 

Legyenek képesek  

– a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányítására az adottságaiknak 

legjobban megfelelő beszédállapot elérése érdekében  

– hallás alapján fölismerni a követendő és az elvetendő beszédpéldát   

– a fejlesztő és a korrekciós gyakorlatok alkalmazására beszédükben  

– a szövegek zenei elemeinek kiemelésére, a ritmus és a vers gondolati 

összefüggésének felismerésére  

– a szövegek tartalmának értelmezésére, memoriterként való rögzítésére  

– mesék és versek, prózai szövegek önálló vagy csoportban történő előadására  

– önmaguk és társaik teljesítményének értékelésére  

– a kommunikációs csatornák eleven használatára  

 

 

Továbbképző évfolyamok 

 

7. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

 

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a hangszín jelentésformáló szerepét  

– az önálló szövegelemzés ismérveit  

– a tartalom kibontásának kreatív formáit  

 

Fejlessze a tanulók  

– ritmus– és tempóérzékét  

– képességeit érzelmi megnyilvánulásaik megformálására  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– a rendszeres gyakorlásra  

– beszédképességeik, a verbális és nonverbális csatornáik minél változatosabb 

használatára  

– új képességek kibontakoztatására, felfedezésére  

 

Tananyag  
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Légző gyakorlatok  

– Bemelegítő gyakorlatok  

 

Hanggyakorlatok  

– Hangerő szabályozó gyakorlatok  

 

Artikulációs gyakorlatok  

– A magánhangzók kapcsolódásainak helyes ejtése   

 

Ritmus– és tempógyakorlatok  

– Ritmizálás az értelmi hangsúlyok visszahelyezésével  

 

Önálló verstechnikai gyakorlatok, játékok  

– Versek, népdalok vakszövegként való használata  

– Versépítés (a vers logikájának felismerése)  

 

Szöveggel való munka  

– Fokozás, építkezés, poentírozás  

– Hogyan mondjunk ma régi szövegeket?  

– Idegen szavak a szövegben – megoldások  

– Kor– és karakteridézés  

– Ismeretlen szövegek első olvasatú, értelmezett, kifejező felolvasása  

 

Szövegek memoriterként való rögzítése  

– Iskolai kötelezők melletti szabad választások  

– Klasszikusokból szabadon választva  

– Kortárs versekből való választás  

 

Szerkesztési gyakorlat, csoportmunkában való részvétel  

– „Ismeretterjesztő előadás” szerkesztése – zenével  

 

 

Követelmények  

A tanulók ismerjék  

– a magánhangzók kapcsolódásaira érvényes ejtési szabályokat  

– a beszéd dallamának változatait és kifejező erejét  

– az önálló szövegelemezés ismérveit  

 

Legyenek képesek  

– beszédtechnikai ismereteik előadói helyzetben való tudatos alkalmazására  

– klasszikus versformájú szöveg skandálás nélküli ritmikus megszólaltatására  

– ismert karakter–hangzások megformálására, alkalmazására  

  

 

8. évfolyam  

 
Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókat  

– a szövegek tagolásának, földolgozásának módozataival  
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– a beszédtanítás nagy egyéniségeivel  

 

Fejlessze a tanulók  

– hangadási bátorságát és erejét  

– előadói önbizalmát, kifejező eszközeit  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– beszédük rendszeres gondozására  

– önkifejező szövegek gyűjtésére, előadására  

– versműsorok látogatására  

 

Tananyag  

 

Légző gyakorlatok  

– Gyakorlatok suttogott és hangos beszéd váltakozásával  

 

Hanggyakorlatok  

– Szinten–tartó (bemelegítő) gyakorlatok  

 

Artikulációs gyakorlatok  

– A mássalhangzók kapcsolódásának helyes ejtése  

 

Ritmusgyakorlatok  

– Gyakorlatok tempóváltásokkal  

 

Szöveggel való munka  

– A nagy érzelmek verseinek megszólaltatása  

– Tragikum a közlésben  

– Szerelmes versek  

– Realista és groteszk szövegek (novellák)  

– Nonszensz versek  

– A tudatos szövegválasztás ismérvei  

– Saját mondanivaló megtalálása és kifejezésre juttatása (közlésvágy)  

– Ismeretlen szövegek első olvasatú, értelmezett, kifejező felolvasása  

 

Szövegek memoriterként való rögzítése  

– Iskolai kötelezők melletti szabad választások  

– Kortárs versekből való választás  

– Kisprózák –egypercesek, prózaversek  

– Repertoár–építés, gyarapítás  

 

Szerkesztési gyakorlat, csoportmunkában való részvétel  

– „Ilyenek vagyunk” „önismereti előadás” szerkesztése – zenével  

Tájékozódás a beszédtanítás szakirodalmában  

 

Követelmények  

 

A tanulók ismerjék  

– a bemelegítő hang–gyakorlatokat  

– a beszéd dallamának változatait és kifejező  
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– erejét  

– a beszédtanítás hazai nagyjainak nevét és fontos műveit  

 

Legyenek képesek  

– halkan és suttogva is szöveget mondani  

– önállóan, személyiségükhöz illő verset/szöveget választani  

– csoportmunkában együtt dolgozni  

 

 

9. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

 

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a beszédtechnikai váltások szerepét a kifejezésben  

– az önálló versválasztás, feldolgozás ismérveit  

– a kifejező előadás kritériumait  

– a különböző pódiumi műfajokat  

 

Fejlessze a tanulók  

– „beszéd–elemző” hallását  

– érzelmi rugalmasságát  

– előadó–technikai felkészültségét  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– a változatos hanghasználatra  

– a kifejező–eszköztár tudatos használatára  

– önálló repertoár–építésre  

– csoportos pódiumi előadások létrehozására  

 

Tananyag  

 

Légző gyakorlatok  

– Gyakorlatok suttogott beszéddel  

– Koncentrációs gyakorlatok figyelemmegosztással  

 

Hanggyakorlatok  

– Gyakorlatok suttogott és hangos beszéd váltakozásával  

– Váltások a beszédben (hangerő, hangszín, hangmagasság)  

 

Artikulációs gyakorlatok  

– Beszédmozgás ügyesítő gyakorlatok  

 

Ritmusgyakorlatok  

– Prózai szövegek ritmizálása  

 

Hangsúlygyakorlat  

– A hangsúly és a szórend viszonya  

 

Szöveggel való munka  
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– A kifejező előadás ismérvei váltakozó hangulatú, tartalmú szövegekben  

– A vershelyzet megteremtése, felidézése, a hangulatváltások gyakorlása   

– A tudatos szövegválasztás ismérvei  

– Versmonológok – drámai monológok (azonosságok és különbségek)  

– Ismeretlen szövegek első olvasatú, értelmezett, kifejező felolvasása  

 

Szövegek memoriterként való rögzítése  

– Kortárs versekből való önálló választás  

– Monológok, versmonológok, szerepversek  

– Repertoár–építés, gyarapítás  

 

Szerkesztési gyakorlat, csoportmunkában való részvétel  

– Szertartásjátékok, oratóriumok, nagyobb lélegzetű irodalmi művek csoportos 

megszólaltatása  

– Vers–színház (új kifejezési formák keresése)  

 

Követelmények  

 

A tanulók ismerjék  

– az artikulációs mozgás–ügyesítés gyakorlatait  

– a pódiumi műfajokat  

– a különböző hangulatú versek, szövegek előadásának technikai ismérveit  

 

Legyenek képesek  

– egyéni beszédfeladataik önálló, eredményes elvégezésére  

– saját repertoár–építésre  

– önállóan, személyiségükhöz illő vers– vagy prózai szöveg kiválasztására  

– csoportos munkában pódiumi előadások létrehozására  

 

 

10. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókat  

– a beszéd–bemelegítő gyakorlatok jelentőségével  

– az önálló versformálás felelősségével  

– a pódiumművészet kiemelkedő alakjaival  

– a versmondás szerepével.  

 

Fejlessze a tanulók  

– önállóságát  

– értelmi és érzelmi intelligenciáját  

– kommunikációs készségeit  

– értő befogadói attitűdjét  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– önképzésre  

– a szakirodalom tanulmányozására  

– a verskultúra ápolására előadói estek látogatására, verslemezek hallgatására  

– a tudatos nyelvhasználat elmélyítésére  
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Tananyag  

Összetett gyakorlatok: a légzés–hangadás–artikuláció összehangolása  

Összetett beszéd–bemelegítő gyakorlatok  

Rövid elméleti áttekintés a pódiumművészet történetéről  

Vershallgatás – a pódiumművészet nagyjai  

Szöveggel való munka  

A kifejező előadás ismérveinek rögzítése  

Ismeretlen szövegek első olvasatú, értelmezett, kifejező felolvasása  

Szövegek memoriterként való rögzítése  

Kortárs versekből való önálló választás  

Tematikus versmondó versenyekre való felkészülés  

Repertoár–építés, gyarapítás  

Szerkesztési gyakorlat Önálló estek szerkesztési alapelvei  

 

Követelmények  

 

A tanulók ismerjék  

– a szinten–tartó és a továbbfejlesztő beszédtechnikai gyakorlatokat  

– a verselemzés, a szövegértelmezés folyamatát  

– a szerkesztés alapvető technikáit  

– a pódiumművészet történetének rövid krónikáját, és kiemelkedő előadóit  

 

Legyenek képesek  

– önállóan bemelegíteni szöveges szerepléseik) előtt  

– önálló szövegválasztásra és annak megformálására  

– rövidebb lélegzetű önálló műsorok szerkesztésére  

 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
 

 

A tanulók ismerjék  

– az önálló szövegelemzés ismérveit, a tartalom kibontásának kreatív formáit  

– a beszéd dallamának változatait és kifejező erejét  

– a beszéd váltásait (erő, magasság, hangszín, tempó)  

– a szövegek tagolásának, feldolgozásának lehetőségeit  

– a különböző hangulatú szövegek előadási technikáit  

– a pódiumművészet történetét, kialakulását, és ismert alakjait  

– a pódiumi műfajokat  

 

Legyenek képesek  

– dramatikus és színpadi munkájukban az e tantárgy keretében tanultak alkalmazására  

– önállóan, személyiségükhöz illő vers– vagy prózai szöveg kiválasztására  

– ismeretlen szövegek kifejező megszólaltatására  

– saját repertoár–építésre  

– a választott és megtanult szövegek hiteles tolmácsolására  
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4.2.5. MOZGÁS ÉS TÁNC  
 

A tantárgy célja a tanulók testtudatának kialakítása és fejlesztése, a mozgással történő 

önkifejezés fejlesztése, a testbeszéd, mint nyelv tanulmányozása, az alapvető 

mozgástechnikai elemek megismertetése és elsajátíttatása. A folyamatos fejlesztés 

eredményeképpen a tanulók legyenek képesek színházi helyzetekben megvalósuló, 

mozgásra, táncra épülő feladatok ellátására.  

A tantárgy feladata elérni, hogy a tanulók megtapasztalhassák egyéni vagy csoportos 

mozgásokra, illetve táncra épülő gyakorlatok elvégzésével fizikai jelenlétük lehetőségeit, a 

mozgásban fellelhető szabadságérzetet, a test alkalmassá tételét különböző érzelmi állapotok 

és helyzetek megjelenítésére.  

  

 

 

Alapfokú évfolyamok 
 

1. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

 

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a mozdulat indításának, megállításának lehetőségeit  

– a futásos és térérzékelő gyakorlatok és játékok típusait  

– a verseny–, illetve körjátékok különböző fajtáit  

 

Fejlessze a tanulók  

– mozgásintenzitását  

– mozgáskoordinációját  

– koncentrációját  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– önmaguk testének megismerésére  

– a különböző típusú feladatok pontos végrehajtására  

– a mozgás örömének megtapasztalására  

– a kis– és nagyobb csoportban végzett játékokban való részvételre  

– a játékokban rejlő kreativitás kibontására  

 

Tananyag  

 

Indítás–megállítás gyakorlatok  

– Az indítás és megállás különböző tempóban, helyzetben, magasságban történő 

gyakorlása versenyjátékok, illetve szituációs játékok segítségével (pl. tapsos fogó, 

csendkirály típusú játékok, a kettős körben történő páros fogók) Versenyjátékok, 

különböző típusú fogó játékok  

– Nehezített fogó és üldözéses játékok, gyermekjátékok nehezített változatai (térbeli, 

szabálybeli átalakítással) a megfelelő intenzitású jelenlét megteremtésére  

 

Speciális futásos és kikerüléses gyakorlatok  

– Hosszabb távú, ritmus és irányváltásos futások, erdő (álló társak között) és testrész–

vezetéses (pl. egyik, majd másik kar, mellkas, fej) futások  
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Egyensúly játékok  

– Toló és húzó mozdulatok játékos formában (pl. „bogozó”, sószsákot cipelő, Gólya 

viszi...) ilyen játékhelyzeteket tartalmazó gyakorlatok  

 

Népi játék, tánc  

– Körjátékok, ügyességi játékok: különböző fogócskák (terpesz–, fészek–, láncfogók), 

ritmusjátékok (egyenletes lüktetés erősítése, tempótartási gyakorlatok), egyszerű 

ugrásgyakorlatok ugrós zenére, különböző támaszhelyzetekben  

 

 

Követelmények  

 

A tanulók ismerjék  

– a versenyjátékok szabályrendszerét  

– a gyakorlatok megértéséhez szükséges szakszavakat  

 

Legyenek képesek  

– a megismert játékok szabályszerű elvégzésére  

– csoportos feladatokban való részvételre  

– az egyensúlyra és irányváltásra épülő feladatok pontos elvégzésére  

  

 

2. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

 

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a bemelegítéshez szükséges játékformákat  

– a dinamikus elmozdulásban rejlő lehetőségeket  

– a gyakorlatok egymásra épülésének lehetőségeit  

– népi játékok, illetve lánc– és körjátékok egyes fajtáit, az ugrós táncok alaptechnikáit  

 

Fejlessze a tanulók  

– mozgáskoordinációs készségét  

– koncentrációs készségét  

– fizikai képességeit–kondícióját, rugalmasságát  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– a csoportos feladatokban való koncentrált részvételre  

– a különböző típusú feladatok pontos végrehajtására  

– partnerekkel való együttműködésre  

– kis csoportokban történő tevékenységre  

– a kreatív képességek kibontakoztatására  

– a közös játék örömének megtapasztalására, felismerésére, tudatosítására  

 

Tananyag  

 

Bemelegítő játékok  

– Összekapaszkodó, egymás elérésére törekvő, érintés elöl elhúzódó, a gimnasztika 

gyakorlatait játékos szituációba tevő gyakorlatok  
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Futásos gyakorlatok  

– A bemelegítés szempontjából meghatározó gyakorlatok szituációs formában, 

különböző tempójú, karakterű és funkciójú futástípusok használatával  

 

Egyensúly– és vezetéses gyakorlatok  

– Egyensúlygyakorlatok támasz– és fogásos helyzetekben, vezetéses gyakorlatok kéz, 

fej, valamint fogásváltásos irányítással  

 

Népi játék, tánc  

– Utánzó (pl. állatutánzó) játékok, párválasztó–játékok, népi gyermekjátékok, lánc és 

körformák a táncban; ugrós táncok alaptechnikái; csoportosan a közösségi 

táncélmény megszerzése (pl. ugrós táncok alapmotívumaival, cifrák, lengetok)  

 

Követelmények  

 

A tanulók ismerjék  

– a csoportos futás–, egyensúly– és bizalomgyakorlatok szabályait  

– a népi gyermekjátékok menetét  

 

Legyenek képesek  

– a megismert játékok szabályszerű elvégzésére  

– a dinamikus, irányváltásos feladatokban való részvételre  

– az egyensúly gyakorlatok koordinált elvégzésére  

 

 

 

3. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

 

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a talajfogás különböző módozatait  

– a bizalomgyakorlatokban való részvétel szabályait és lehetőségeit  

– a testközéppont használatának, a mozgás azon keresztül való vezetésének 

lehetőségeit  

– a gyakorlatok egymásra épülésének különböző lehetőségeit  

– ugrós táncok motívumfűzéseinek lehetőségeit  

 

Fejlessze  

– a tanulók biztonságát a talajfogás, eséstechnika, illetve a négy végtag egyenlő értékű 

használatát kívánó gyakorlatok végzése során  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– a csoportos feladatokban való koncentrált részvételre  

– a különböző típusú feladatok pontos végrehajtására  

– a mozgásból fakadó élmény megtapasztalására  

 

Tananyag  

 

Bemelegítő játékok  
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– A gimnasztika életkornak megfelelő gyakorlatait játékos szituációba tevő 

gyakorlatok  

 

Futásos gyakorlatok  

– Szituációs formában különböző tempójú, karakterű és funkciójú futástípusok 

használatával; testrészvezetéses futások, páros fogó, vezetőt követő, ún. kígyózó 

futás  

 

Állatmozgások, középmagasságú mozgások  

– Különböző mozgáskarakterek elsajátítása, illetve ezeken keresztül a négy végtag 

egyenrangú, a testközéppont által vezérelt, koordinált használata; majom– és 

macskakarakterű mozgáselemek elsajátítása  

 

Bizalomgyakorlatok  

– Egymás és önmaguk elfogadását célzó, dőléses, billenéses, haladásos helyzetekben 

történő gyakorlatok, partner–felismeréses játékok csukott szemmel  

 

Mozgássorok, motívumsorok felépítése  

– Állatmozgások, középmagasságú mozgáselemek motívumainak sorba fűzése, 

elemsorrá fejlesztése  

 

Tánc  

– Térbeli elmozdulás lehetőségei ugrós motívumokkal  

– Ugrós táncok motívumfűzései: szólóban, párban  

 

 

Követelmények  

 

A tanulók ismerjék  

– a tanult gyakorlatok technikai elemeit és egymásra épülésük lehetőségeit  

 

Legyenek képesek  

– a mozgástechnikai elemek harmonikus elvégzésére  

– a magasságszintek rugalmas váltására  

– az állatmozgások koordinált végrehajtására  

– a táncelemek stílusos reprodukálására  

 

 

4. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a térbeli elmozdulás horizontális és vertikális irányú lehetőségeit  

– a mozdulat lassításának technikai összetevőit  

– a kórusmozgásban való részvétel lehetőségeit  

– a párválasztó játékokat, illetve a páros és ugrós–legényes táncok alapelemeit, 

technikáját  

 

Fejlessze a tanulók  

– térérzékelését  



 

 961 

– egyensúlyérzetét és koordinációs képességét  

– mozgásmemóriáját  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– a részletgazdag mozgástechnikai munka elvégzésére  

– a különböző típusú feladatok pontos végrehajtására  

– egyéni és csoportos munkában való részvételre  

– a mozgásból fakadó élmény megtapasztalására  

 

Tananyag  

 

Tér– és helyzetérzékelő gyakorlatok  

– A térirányok, a színpadi tér felosztásának ismerete, „üres” tér kitöltésének, a tér 

mindhárom dimenziójában való elmozdulás képességének megteremtése, csukott 

szemes és az ún. Vezetéses gyakorlatokon keresztül a tér érzetének, érzékelésének 

fejlesztése  

– Egyensúly– és lassított mozgás–gyakorlatok  

– Az egyensúlyérzék fejlesztése, a lassú, súlyáthelyezéses mozgások billenés nélküli 

vezetése, páros, csoportos gyakorlatokban a súlyáthelyezés, súlyfelvétel, s a 

különböző támaszhelyzetek gördülékeny megoldása, a súly és erőegyensúly 

megteremtése  

 

Kórusmozgások  

– Csoportos gyakorlatban különböző mozdulatok, mozgáselemek, tánc és/vagy 

mozgáskombinációk szinkronban történő elvégzése, a közös elmozdulások közben a 

helyes irányok, a mozgáskarakter és ritmus megtartása, az egységes mozgáskép 

kialakítása  

 

Tánc  

– Táncba hívó játékok (pl. hajlikázó)  

– Párválasztó játékok  

– Páros táncok  

– Ugrós–legényes táncok  

 

 

Követelmények  

 

A tanulók ismerjék  

– a tanult feladatok technikai összetevőit  

– az érintett feladatok szakkifejezéseit  

– az ugrós–legényes táncok alapjait  

 

Legyenek képesek  

– a tánc– és mozgástechnikai elemek figyelemvezetési pontok mentén történő 

elvégzésére  

– az egyéni és csoportos térbeli elmozdulásban rejlő lehetőségek alkalmazására  

– különböző típusú tánc– és mozgástechnikai feladatok stílusos bemutatására  
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5. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

 

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a test egyes részeinek függetlenített mozgatásából adódó lehetőségeket  

– a bizalomgyakorlatokban rejlő technikai lehetőségeket  

– a karaktermozgás kialakításának és működtetésének technikai alapelemeit  

– ritmusképletek mozgásban történő alkalmazásának lehetőségeit  

– az eszközös táncok technikai felépítését  

– a hétköznapi mozgásformák pontosításának, motívumsorba rendezésének 

lehetőségeit  

 

Fejlessze a tanulók  

– mozgástechnikai és ritmikai képességét  

– mozgásának intenzitását és dinamikáját  

– mozgásmemóriáját  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– a részletgazdag mozgástechnikai munka elvégzésére  

– a különböző típusú feladatok pontos végrehajtására  

– egyéni és csoportos munkában való részvételre  

– a mozgásból fakadó dinamikai és ritmikai lehetőségek megtapasztalására  

 

Tananyag  

Analitika, izoláció  

– A test részeinek elkülönítéses mozgatása, egymástól való függetlenítése, a feszítés és 

lazítás lebontása kisebb „egységekre”  

 

Bizalomgyakorlatok  

– Partner talajra kísérése dőléses, billentéses helyzetből  

– Talajra kíséréses elemek gyakorlatsorba fűzése  

 

Lépés– és járásgyakorlatok  

– Karakterformák keresése járásgyakorlatokon keresztül  

– A gerinc mozgatása törzshullám–gyakorlatokon keresztül  

– Láb– és kar–gyakorlatok plasztikus lehetőségeinek kibontása  

 

Ritmika  

– Alapfokú ritmusgyakorlatok  

– Ritmusgyakorlatok lépésanyagban és tapssal  

– Többszólamúság a ritmusban  

– Adott mozgásanyag ritmizálása, motívumépítés megadott ritmusképletre  

 

Tánc  

– Eszközzel járt táncok (pl. bot, üveg, seprő, párna, kendő, kalap)  

– Páros táncviszony, szoros összekapaszkodás (pl. a csárdás alaptechnikáival)  

 

Követelmények  

A tanulók ismerjék  
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– a tanult gyakorlatok technikai tulajdonságait  

– az érintett feladatok szakkifejezéseit, irányelveit  

– az eszközös és páros táncok technikai alapjait  

 

Legyenek képesek  

– a tánc– és mozgástechnikai elemek ritmikailag és dinamikailag pontosított 

elvégzésére  

– karaktermozgások elvégzésére  

– egyszerű mozgáselemek, technikai gyakorlatok pontosítására, s motívumsorba 

rendezésére  

 

6. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

 

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a gyakorlatfűzések megtervezésének szabályait, és szerepét a színházi munkában  

– a színpadi mozgások gyakrabban használt elemeit, technikai jellemzőiket  

– a nehezített körülmények között végzett bizalomgyakorlatok biztonságos végzésének 

feltételeit  

– a párban végzett tánchelyzetek esetén az egymásra hatás, valamint a megfelelő tónus 

megteremtésének technikai összetevőit  

 

Fejlessze a tanulók  

– bátorságát és akaraterejét  

– mozgásának precizitását, részletgazdagságát  

– koncentrációját az egyénileg, illetve páros, csoportos helyzetekben végzett 

gyakorlatokban  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– részletgazdag mozgástechnikai munka végzésére  

– különböző típusú technikai feladatok pontos végrehajtására  

– egyéni és partnerrel történő munkában való részvételre  

– mozgásgyakorlatokban rejlő lehetőségek kreatív kibontására  

 

Tananyag  

 

Gyakorlattervezés  

– Különböző típusú gimnasztikus és egyéb bemelegítő gyakorlatok gyakorlatsorrá 

fűzése, a színházi feladatnak megfelelő bemelegítő mozgássor megtervezése és 

elvégzése  

 

Bizalomgyakorlatok  

– A korábbi gyakorlatkör továbbfejlesztése nehezebb, nagyobb koncentrációt és fizikai 

aktivitást követelő feladatokkal (zuhanásos helyzetek, illetve tempóból történő 

változatok)  

– Technikai előkészítés (a tánc– és mozgásszínházi táncokhoz)  

– Talaj – és egyensúlygyakorlatok, támasz– és gördülés elemek páros helyzetekben  

– Lépés és forgásgyakorlatok, táncanalitika  
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Tánc  

– Kollektív táncformák (pl. moldvai táncokon keresztül), ahol a dallamorientált zenei 

illeszkedés és a csoporttáncolás adta lehetőségek érvényesülnek)  

– A testen megjelenő többszólamúság (pl. kéz, láb mozgásának különválasztása)  

 

Követelmények  

 

A tanulók ismerjék  

– a tanult fizikai gyakorlatok végrehajtásának technikai, elméleti szempontjait  

– az érintett feladatok szakkifejezéseit, irányelveit  

– kollektív táncformák technikai alapjait  

 

Legyenek képesek  

– különböző karakterű gyakorlatsorok memorizálására és koncentrált végrehajtására  

– attraktív mozgástechnikai feladatok biztonságos és kellően pontosított bemutatására  

– partnerrel végzett tánctechnikai feladatok kellő figyelemmel és érzékenységgel 

történő elvégzésére  

 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 

A tanulók ismerjék  

– a feldolgozott mozgásgyakorlatok és táncok jellemzőit, típusait  

– az alapvető mozgásművészeti szakkifejezéseket (pl. ritmus, dinamika).  

 

Legyenek képesek  

– a mozgásgyakorlatok és/vagy táncok egyéni és csoportos koncentrált és pontos 

elvégzésére,  

– a gyakorolt és rögzített mozgássorok, koreográfiák bemutatására, előadására  

– az adott színházi helyzetnek megfelelő mozgásszínházi eszközök megválasztására,  

– karakterábrázolásra a mozgás és tánc eszközeivel,  

 
 

Továbbképző évfolyamok 
 

7. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a pantomim technikai elemeinek elsajátíttatásán keresztül a karaktermozgások, az 

izolált végtagmozgatás, illetve mozgatott testrész figyelemvezető képességének 

attribútumait  

– a karaktermozgás kialakításának és működtetésének technikai alapelemeit  

– a hétköznapi mozgásformák pontosításának, motívumsorba rendezésének 

lehetőségeit  

 

Fejlessze a tanulók  

– izolációs képességét, testtudatát  

– jelenlétét tánc– és mozgástechnikai helyzetekben  

– mozgásmemóriáját  
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Ösztönözze a tanulókat  

– a részletgazdag mozgástechnikai munka elvégzésére  

– a különböző típusú feladatok pontos végrehajtására  

– elmélyült, részletgazdag tánc– és mozgásfeladatok elvégzésére, elemzésére  

– az összetett mozgásformák egymásra épülő gyakorlatokon keresztül történő 

elsajátítására  

 

Tananyag  

Eséstechnika, előkészítő akrobatikus gyakorlatok  

Gurulás előre–hátra, támasz– és billenésgyakorlatok, kéz– és fejállás, kézen átfordulás 

oldalra, illetve ezek gimnasztikus előkészítése; talajfogás csúsztatással, eséstechnika 

előkészítés leforgásos, féltérdre érkezéses, kigördüléses módon  

  

Színházi akrobatika  

– Esés és zuhanás, pofon, ütések, színházi verekedés, tárgyhasználat  

 

Pantomim alapgyakorlatok  

– A pantomim testtechnikája, különös tekintettel az erőgyakorlatokra (húzás, tolás, 

emelés), illetve az előkészítésben szereplő izolációra, feszítés–technikára és 

járásgyakorlatokra  

- Jelenlét–gyakorlatok  

– A koncentráció, mozgó testre (testrészre) való irányításának fejlesztése, erősítése a 

néző irányított figyelmének megragadása érdekében  

 

Tánc  

– Nemi identitást erősítő táncformák (lánytáncok, pl. karikázók; férfitáncok, pl. 

legényesek)  

– A keringő alaplépéseinek, tánctechnikájának elsajátítása  

 

Alapfokú mozgástervezési gyakorlat  

– Egyszerű mozgáshelyzetek tervezése és rögzítése, a tempó, dinamika pontosítása, a 

gyakorlat szituációba helyezése, illetve bővítése motívumsorrá; hétköznapi 

mozgáshelyzetek pontosítása, motívumsorrá tervezése  

 

Karaktermozgások  

– A mozdulat szélesítésén, torzításán keresztül megközelített karakterizálás 

motívumok egymásután illesztésével, a szélsőségesen „fogalmazott” gesztusok belső 

ritmizálásával, az egymásból nem következő elemek találkoztatásakor kialakuló 

sajátos stílus megteremtésével  

 

Követelmények  

A tanulók ismerjék  

– a tanult gyakorlatok technikai tulajdonságait  

– az érintett feladatok szakkifejezéseit, irányelveit  

– a tanult táncformák technikai alapjait  

 

Legyenek képesek  

– a pantomim, illetve hétköznapi mozgások elemeinek ritmikailag és dinamikailag 

pontosított, jelenléttel bíró, koncentrált elvégzésére  
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– tánctechnikai elemek helyes elvégzésére  

– karaktermozgások elvégzésére  

– egyszerű mozgáselemek pontosítására, s motívumsorba rendezésére  

 

 

8. évfolyam  

 
Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal  

– különböző tánctípusok és mozgásszínházi táncok alapelemeit, ezek szabályrendszerét  

– a zene és a mozgás viszonyát, működésük, belső szerkezetük azonosságait és 

különbözőségeit  

– rövidebb lélegzetű mozgásetűd összeállításának lehetőségeit  

 

Fejlessze a tanulók  

– képességét az elmélyült, koncentrált munkára, különböző mozgáshelyzetekben, az 

alkotó folyamatban  

– színházi jelenlétét tánc– és mozgástechnikai helyzetekben  

– mozgásmemóriáját  

  

Ösztönözze a tanulókat  

– a részletgazdag mozgástechnikai munka elvégzésére  

– a különböző típusú feladatok pontos végrehajtására  

– önálló, a mozgáselemző, részletező végrehajtásából adódó gondolkodásra, a 

feladattal szembeni szándék megszületésére, kialakulására  

– improvizatív és rögzített tánc– és mozgásszínházi alkotó folyamatokban való 

részvételre  

 

Tananyag  

Kontakttánc előkészítés  

– Alapgyakorlatok talajon, egyensúlyi– és támaszhelyzetek párban, illetve 

tárgyhasználattal, partnervezetéses gyakorlatok ellentartással, talajra kísérés súly 

elvezetéssel; alapfokú kontakt tánc– és mozgásszínházi technikák elsajátítása  

 

Emelések  

– Statikus és lendületből történő emelések az egyszerűbb emeléstechnikák 

felhasználásával, futólagos emelések lendület elvezetéssel  

 

Zenés improvizáció  

– Improvizáció megadott mozgástechnikai eszköztár, illetve szabad intuíció alapján, 

különböző stílusú és karakterű zenékre; rögzített mozgásanyag, motívumsor 

alkalmazása több, egymástól erősen eltérő zenemű felhasználásával  

 

Rögzített improvizációra épülő mozgásetűd  

– Az előzőleg tánc– és/vagy mozgástechnikai szempontból, előkészített, szituációkra, 

jelenetekre bontott alapanyag improvizatív feldolgozása és rögzítése, majd előadássá 

szerkesztése  

 

Tánc  
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– A reneszánsz tánchagyományokat hordozó forgatós alapú páros táncfajták elemei, 

különös figyelemmel a tartás–ellentartás technikájára (pl. mezőségi páros táncok)  

– A tangó alaplépéseinek, forgástechnikájának elsajátítása  

 

 

Követelmények  

 

A tanulók ismerjék  

– a tanult technikák működésének elemeit és tulajdonságait  

– az érintett feladatok szakkifejezéseit, irányelveit  

– a tanult táncformák technikai alapjait  

 

Legyenek képesek  

– különböző tánctípusok és mozgásszínházi folyamatok ritmikailag és dinamikailag 

pontosított, jelenléttel bíró, koncentrált elvégzésére  

– eltérő karakterű zenei motívumok atmoszférájának, ritmikai és dinamikai világának 

megfelelő mozgás– és tánc elemek alkalmazására  

 

 

9. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

 

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a mozgás– és táncszínház időkezelésének lehetőségeit, a pillanat kiemelésére, 

elmélyítésére irányuló megoldások technikai összetevőit  

– a maszk jelentését és jelentőségét a mozgásszínházi munkában  

Fejlessze a tanulók  

– képességét az elmélyült, koncentrált munkára, a lassú színházi, s a maszkos 

technikákat alkalmazó munkában  

– jelenlétét tánc– és mozgástechnikai helyzetekben  

– kreativitását a tánc– és mozgásszínház terén  

  

Ösztönözze a tanulókat  

– a részletgazdag tánc– és mozgásszínházi munka elvégzésére  

– a különböző típusú tánc– és mozgásszínházi helyzetek intenzív, erőteljes jelenléttel 

bíró megjelenítésére  

– a színházi értékű tánc– és mozgásszínházi tevékenységben való részvételre  

 

Tananyag  

 

Szimbolikus pantomimmozgások  

– Lebegés, repülés, úszás, a talajtól való elszakadás mozgásai, s ezek szimbolikus 

megjelenítési formája  

 

Lassított mozgás – lassú színház  

– A folyamatok sűrítésén, motívumtöredékek kiemelésén alapuló, a mozdulatok 

billenés nélküli, súlyáthelyezéses vezetésére vonatkozó gyakorlatok  

 

Maszkos gyakorlatok  
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– Az arc mimikájának „maszkos” lehetőségeitől a festett maszkon át a kultikus 

maszkok használatáig terjedő lehetőségek megtapasztalása; a test idomulása a 

maszkos játékban, a maszkformáló, irányító ereje a mozdulatokban  

 

Improvizáció és mozgástervezés  

– Adott szituációra, esetleg technikai eszköztárra tervezett gyakorlat, amely rövid 

motívumokra, sűrű, pontosan „fogalmazott” mozdulatokra épül  

– Az improvizáció elemeinek rögzítése motívumsorokká  

– rögzített motívumsorok ritmikai és szerkezeti tagolása  

 

Tánc  

Párban járt táncok, forgatós alaptechnikák felhasználásával történő improvizációs 

gyakorlatok  

 

Követelmények  

 

A tanulók ismerjék  

– a tanult mozgás rendszerek működésének jellegzetességeit és alapelveit  

– az érintett területek szakkifejezéseit, tematikáját  

 

Legyenek képesek  

– különböző tánc– és mozgásszínházi folyamatok, pontosított, jelenléttel bíró, 

koncentrált elvégzésére  

– a mozgás világában jelentkező időkezelési lehetőségek használatára és értelmezésére  

– a tanult táncformák technikai alapjainak alkalmazására  

 

 

10. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

 

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a mozgás színházi értékű megjelenítő képességének lehetőségeit a gesztusok 

pontosítása, értelmezése, s érzeteinek működtetése révén  

– a mozgásszínházi előadás létrehozásának dramaturgiai, formai és szerkesztési elveit, 

a technikai környezet meghatározása mellett  

 

Fejlessze a tanulók  

– képességét a belső állapotok és viszonyok megjelenítése terén  

– jelenlétét tánc– és mozgásszínházi helyzetekben  

– színészi képességeit a mozgásszínházi, s általában a nonverbális munkában  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– a részletgazdag tánc– és mozgásszínházi munka elvégzésére  

– a különböző típusú tánc– és mozgásszínházi helyzetek intenzív, erőteljes jelenléttel 

bíró megjelenítésére  

– mozgásszínházi előadás elkészítésében, s annak bemutatásában való alkotó 

részvételre  

Tananyag  

Rövid lélegzetű, motívumokra épülő táncanyag tervezése  
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– Egyénileg megalkotott és bemutatott, tömör fogalmazású motívumok 

felhasználásával készített koreográfia, gesztus értékű mozdulatokban megjelenő 

koreográfia  

 

Mozgásszínházi előadás  

– Egy adott, mozgásszínházi szempontból elemzett, szerkezetileg, formailag, eszközeit 

tekintve előkészített alapanyag adaptációjának elkészítése csoportos formában  

 

Követelmények  

A tanulók ismerjék  

– a tanult mozgás rendszerek működésének jellegzetességeit és alapelveit  

– az érintett területek szakkifejezéseit, tematikáját  

– a mozgás és tánc világának helyét és lehetőségeit a színházi munkában, a színházi 

típusú alkotófolyamatokban  

 

Legyenek képesek  

– a tánc– és mozgásszínházi működés mozgástechnikai, mozgástervezési és 

szerkesztési elemeinek alkalmazására és igényes működtetésére  

– színházi jelenetek, adott szituációk, illetve valamely tematika mentén indított 

improvizáció színházi értékű megjelenítésére, ill. elvégzésére a test nyelvén, a 

korábban tanult technikák szabad alkalmazása, minőségi működtetése révén  

 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 

A tanulók ismerjék  

– a mozgástréning szerepét a megfelelő próbaállapot elérésében  

– a mozgás, tánc és a pantomim szerepét a színházi munkában  

– néhány néptánc, történeti és kortárs tánc–, valamint mozgásszínházi stílust  

– a tánc– és mozgásszínházi előadás elemzésének néhány szempontjait  

– a mozgásszínészi alkotómunka főbb összetevőit, fázisait és menetét  

 

Legyenek képesek  

– egy adott színházi feladatnak megfelelő mozgástréning, mozgássor, tánc vagy 

koreográfia előadására, bemutatására, esetleg összeállítására  

– a különböző tánc– és mozgásszínházi technikák tudatos alkalmazására  

– a pantomim testtechnikájának és karakterábrázolásának egyszerű alkalmazására  

– színészi jelenlét felmutatására mozgásszínészi játékban  

– tánc– és mozgásszínházi előadások elemzésére és értékelésére  

– rendezői instrukció követésére, az adott szituációmozgásban történő megoldásár 
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4.2.6. ZENE ÉS ÉNEK 
 

 

A tantárgy célja az ösztönönös zenei készségek fejlesztésével a biztos hangképzésen alapuló 

éneklés, valamint az egyszerűbb ritmus– és dallamhangszerek használatának elsajátítása. 

Cél, hogy a tanuló a zeneirodalom kiemelkedő szemelvényein keresztül megismerjék a zenei 

stíluskorszakokat és azok jellemző műfajait, különös tekintettel a zenés színházi műfajokra 

és a zene színházi felhasználásának lehetőségeire. 

A tantárgy feladata elérni, hogy a tanuló számára természetessé váljanak a zenei 

megnyilvánulási formák, és hogy képessé váljon a dramatikus tevékenységek során azok 

kreatív alkalmazására. 

 

 

Alapfokú évfolyamok 
 

1. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

 

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a magyar népdalkincs néhány régi, hiedelmet őrző dalát és szokásdallamát  

– néhány, a tanulók életkorának megfelelő vers megzenésített változatát  

– a negyed (tá) és a nyolcad (ti–ti) fogalmát  

– a felelgetős és a kánon éneklést  

– az egyszerűbb ritmushangszereket  

– egyes, a dramatikus játékokhoz alkalmas zeneművek részleteit  

 

Fejlessze a tanulók  

– tiszta éneklését  

– ritmusérzékét  

– tempóra vonatkozó megfigyelési képességét  

– ritmus– és dallam improvizációs képességét  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– a felszabadult éneklésre  

– minél több dal elsajátítására  

– egyéni és csoportos éneklésre  

– különböző ritmushangszerek kipróbálására  

– egyszerű dallam és ritmus rögtönzésére  

 

Tananyag  

 

Beéneklő gyakorlatok  

– Szillabikus, kis hangterjedelmű szöveges gyakorlatok  

 

Egyszólamú éneklés  

– Gyermekjátékdalok és szokásdallamok (pl. naphívogatók, esőhívogatók, lucázás, 

regölés)  

– Énekelt versek (megzenésített, a tanulók életkorának megfelelő gyerekversek)  
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Többszólamú éneklés  

– Népdalkánonok  

– Egyszerű dallamokhoz vokális dudakíséret  

– Énekelt versek (megzenésített, a tanulók életkorának megfelelő gyerekversek)  

 

Énekes improvizáció  

– Dallamvisszhang–játék  

– Versek megszólaltatása kis hangterjedelmű, a tanulók által rögtönzött dallamokkal, 

énekbeszéddel  

 

Ritmusgyakorlatok  

– Saját légzés, szívdobogás ritmusának megszólaltatása  

– Mozgás közben egymás tempójának átvétele  

– Különböző mozgással tempóérzék fejlesztése  

– Egyenletes lüktetés, illetve dal– vagy versritmus hangoztatása  

– Ritmusvisszhang–játék (mozgással és/vagy hangszerrel)  

 

Dramatikus játékok, gyakorlatok  

– Csendjáték, mozgáskoncentrációs gyakorlatok  

– A környezet hangjainak megfigyelése, utánzása a környezet tárgyaival, 

ritmushangszerekkel  

– Dallamhoz mozgásformák keresése, dallamok előadásmódjának mozdulatokkal való 

megismétlése  

 

Zenehallgatás  

– Állatok ábrázolása a zenében  

– Különböző karakterű táncok (a klasszikus zenében)  

– Népzenei felvételek (különböző tájegységek táncdallamaiból)  

 

Követelmények  

 

A tanulók ismerjék  

– a tanult hiedelmet idéző és szokásdallamokat  

– a tanult énekelt verseket  

– a negyed, nyolcad ritmusképletet  

– a hallgatott zeneművek szerzőjét, címét  

  

Legyenek képesek  

– csoportban adottságaiknak megfelelően énekelni  

– az egyenletes lüktetés ill. dal– vagy szövegritmus hangoztatására  

– a hallott zenemű karakterének megfelelő mozgásos lekövetésre  

 

 

2. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a magyar népdalkincs néhány, a felnőtt élet szokásait utánzó gyermekjátékdalát és 

szokásdallamát (pl. párválasztók, lakodalmasok, altatók)  

– néhány, a tanulók életkorának megfelelő vers megzenésített változatát  
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– az egyszerű felelgetős és kánonban énekelhető dalok további szemelvényeit  

– a szinkópa ritmusképletet  

– egyes, a gyermekvilághoz, ismert mesékhez köthető klasszikus művek részleteit  

 

Fejlessze a tanulók  

– tiszta és bátor éneklését  

– többszólamú éneklését  

– ritmus– és dallamimprovizáló képességét  

– zene és mozdulat összekötésére irányuló képességét  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– a felszabadult éneklésre  

– minél több dal elsajátítására  

– improvizálásra  

– zenéhez kötődő szabad mozgásra  

– a zenei megnyilvánulásokban való minél aktívabb részvételre  

 

Tananyag  

 

Beéneklő gyakorlatok   

– Közepes hangterjedelmű szöveges gyakorlatok, hajlítással is  

 

Egyszólamú éneklés  

– Gyermekjátékdalok (felnőtt élet szokásait utánzó játékok, pl. párválasztók)  

– Szokásdallamok (pl. lakodalmas)  

– Énekelt versek (pl. évszakokhoz, természeti jelenségekhez kapcsolódó költemények 

megzenésített változatai)  

 

Többszólamú éneklés  

– Egyszerűbb kánonok  

– Énekelt versek  

 

Énekes improvizáció  

– Hangszín– és hangmagasság változtatására irányuló játékok, gyakorlatok  

– Dallamhangok, rövid dallamok éneklése dinamikai váltásokkal  

– Adott prózai vagy verses szövegre megadott skálán dallamimprovizáció  

 

Ritmusgyakorlatok  

– Egész test, mint hangszer használata (taps, dobbantás, térd, csettintés)  

– Egyszerű ritmusosztinátók különböző testhangzásokkal és ritmushangszerekkel  

– Rezonáló deszkalap, mint hangszer (szekrény, pad, szék)  

 

Dramatikus játékok, gyakorlatok  

– Különböző zeneművek hangulatának visszaadása mozgással  

– Mímes játékok (hangszerek megszólaltatása, zenekar)  

 

Zenehallgatás  

– Karakterek ábrázolása a zenében  

– Népzenei felvételek (szokásdallamok, pl. lakodalmas)  
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Követelmények  

 

A tanulók ismerjék  

– a tanult gyermekjátékdalokat és szokásdallamokat  

– a tanult énekelt verseket  

– a szinkópa ritmusképletet  

– a hallgatott zeneművek szerzőjét, címét  

 

Legyenek képesek  

– csoportban adottságaiknak megfelelően énekelni  

– három, illetve négy hangból álló motívum improvizálására  

– a zene hangulatának, karakterének visszaadására mozgással  

 

 

3. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

 

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a magyar népdalkincs néhány, a karácsony és a Gergely–járás szokását őrző dallamát  

– néhány, életkoruknak megfelelő vers megzenésített változatát  

– a triola ritmusképletet  

– néhány ismert barokk zenei szemelvényt  

– a barokk tánctételek karakterét  

– a barokk zene jellemző stílusjegyeit  

 

Fejlessze a tanulók  

– tiszta éneklését  

– többszólamú éneklési készségét  

– hangterjedelmét  

– zenei memóriáját  

– képességét a zenei történések értelmezésére, ismert történeten keresztül  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– a felszabadult éneklésre  

– minél több dal elsajátítására  

– kánonéneklésre  

– ritmushangszerek kreatív használatára  

– elmélyült zenehallgatásra  

– a zenei stílusjegyek megfigyelésére  

– a hallott zeneművel kapcsolatos gondolataik megfogalmazására  

Tananyag  

 

Beéneklő gyakorlatok  

– Szöveg nélküli gyakorlatok, oktáv hangterjedelemig  

 

Egyszólamú éneklés  

– Szokásdallamok (karácsonyi magyar népénekek, Gergely–járás)  

– Énekelt versek (a tanulók életkorának megfelelő költemények megzenésített 

változatai hangszeres kísérettel)  
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Többszólamú éneklés  

– Kánonok  

– Quodlibet  

 

Énekes improvizáció  

– Dallamhang, egyszerű dallam zenei összetevőinek változtatása (időtartam, 

hangmagasság, hangerő, hangszín, szünetek) valamely kifejezni kívánt tartalom 

szolgálatában  

– Adott prózai vagy verses szövegre egyszerű dallamimprovizáció a zenei összetevők 

változtatásával  

– Felelgetős játék  

 

Ritmusgyakorlatok  

– Ritmusfelelgetős a tanult ritmusképletek alkalmazásával  

– Ismert dallamra ritmusosztinátó rögtönzése a tanult ritmusképletek alkalmazásával  

 

Dramatikus játékok  

– Ismert eseménysor visszaadása némajátékkal, zenére, kisebb csoportokban  

– Zenehallgatás  

– Különböző hangulatú barokk zenei szemelvények  

 

Követelmények  

 

A tanulók ismerjék  

– a magyar népdalkincs néhány, a karácsony és a Gergely–járás szokását őrző dallamát  

– a tanult megzenésített verseket  

– a triola ritmusképletet  

– a barokk zene jellemző stílusjegyeit  

– a hallgatott zeneművek szerzőjét, címét  

 

Legyenek képesek  

– csoportban adottságaiknak megfelelően énekelni  

– ismert történet mozzanatait a zenei fordulatokon keresztül követni  

– a triola ritmusképlet hangoztatására  

 

 

4. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a magyar népdalkincs néhány betyárvilágot idéző dalát  

– további énekelt verseket  

– az egyszerűbb dallamjátszó hangszereket  

– klasszicista zeneszerzők néhány dalát  

– a klasszicista stílus jellemző jegyeit  

– a klasszicizmus kiemelkedő zeneszerzőit  

– ismertebb klasszicista zeneművek egyes részleteit  

 

Fejlessze a tanulók  

– tiszta, kifejező éneklését  
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– többszólamú éneklési készségét  

– karakterfelismerő képességét a zenében  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– a felszabadult, kifejező éneklésre  

– minél több dal elsajátítására  

– a ritmus– és dallamhangszerek használatára  

– a zenei elemeket bátran alkalmazó rögtönzésre  

– minél több klasszicista zenemű megismerésére  

 

Tananyag  

 

Beéneklő gyakorlatok  

– Melizmatikus gyakorlatok  

 

Egyszólamú éneklés  

– A betyárélethez kötődő népdalok  

– Énekelt versek  

– Ismert klasszicista dalok  

 

Többszólamú éneklés  

– Klasszikus kánonok  

– Könnyű kétszólamú énekek  

 

Énekes improvizáció  

– Dallam felépítése hangonként, csoportban  

– Szöveg hangoztatása kánonban a zenei összetevők változtatásával, majd dallammal 

megismételve  

– Hangszínjáték  

– Adott prózai vagy verses szövegre megadott skálán dallamimprovizáció  

 

Ritmusgyakorlatok  

– Ismert dalhoz, zenerészlethez ritmusosztinátó rögtönzése az ismert ritmuselemekkel  

 

Dramatikus játékok, gyakorlatok  

– Karakterek megjelenítése ritmus– illetve egyszerűbb dallamhangszerekkel  

– Különböző szituációknak megfelelő rövid párbeszéd improvizálása énekelve, 

ritmus– vagy dallamhangszerekkel  

 

Zenehallgatás  

– Jellemábrázolás a zenében  

– Népzenei felvételek (betyárvilágot idéző dalok)  

 

Követelmények  

A tanulók ismerjék  

– a magyar népdalkincs néhány, betyárvilágot idéző dalát  

– a tanult énekelt verseket  

– a tanult klasszicista dalokat  

– a klasszicista stílus jellemző jegyeit  

– a klasszicizmus kiemelkedő zeneszerzőit  
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– az egyszerűbb dallamjátszó hangszereket  

– a hallgatott zeneművek szerzőjét, címét  

 

Legyenek képesek  

– csoportban adottságaiknak megfelelően kifejezően énekelni  

– ritmus– és dallamhangszerekkel karaktereket ábrázolni  

– a klasszicizmus stílusjegyeinek felismerésére  

 

 

5. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

 

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a magyar népdalkincs néhány, az élet eseményeit, idéző dalát, balladáját  

– romantikus zeneszerzők néhány dalát  

– a romantika stílusjegyeit, különböző zenei formáit (kérdés–felelet, szóló–tutti, rondó)  

– ismertebb romantikus zeneművek egyes részleteit  

 

Fejlessze a tanulók  

– tiszta, bátor, a romantika dalainak megfelelő éneklését  

– többszólamú éneklési készségét  

– improvizáló készségét a zenei formák terén  

– kifejezési képességét a különböző hangulatok zenei eszközökkel történő visszaadása, 

illetve különböző zenék hangfelvételeinek – szituációhoz rendelése terén  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– a romantikus dal stílusjegyeinek megfelelő éneklésre  

– minél több dal elsajátítására  

– a romantikus zene néhány szemelvényének megismerésére  

– a hallott zene hangulatának megfogalmazására  

 

Tananyag  

Beéneklő gyakorlatok  

– Mellrezonancia bekapcsolása  

– Könnyű kétszólamú gyakorlatok  

 

Egyszólamú éneklés  

– Az élet eseményeihez kötődő népdalok (pl. katonadalok)  

– Balladák  

– Romantika ismertebb dalai  

 

Többszólamú éneklés  

– Romantika dalai  

– Könnyű kétszólamú kórusművek  

  

Énekes improvizáció  

– Rövid lélegzetű zenei kompozíciók kitalálása, illetve improvizálása az összes zenei 

összetevő alkalmazásával  

– Adott prózai vagy verses szövegre hétfokú (dúr, moll) skálán dallamimprovizáció  
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– Ritmusgyakorlatok  

– Különböző formák megkomponálása ritmushangszerekkel (kérdés–felelet, szóló–

tutti, rondó)  

 

Dramatikus játékok, gyakorlatok  

– Mások által játszott jelenet „szinkronizálása” ritmus és/vagy dallamhangszerekkel  

– Különböző érzelmek, hangulatok megjelenítése rövid, improvizált dallamokkal  

 

Zenehallgatás  

– Történet a zenében  

– Népzenei felvételek (az élet eseményeit idéző dalok, balladák)  

 

Követelmények  

 

A tanulók ismerjék  

– a magyar népdalkincs néhány, az élet eseményeit, idéző dalát, balladáját  

– romantikus zeneszerzők egyes dalait  

– a romantika stílusjegyeit, különböző zenei formáit (kérdés–felelet, szóló–tutti, rondó)  

 

Legyenek képesek  

– csoportban adottságaiknak megfelelően énekelni  

– a romantikus dalok kifejező éneklésére  

– egy hallott zeneműre történetet kitalálni  

– a romantika stílusjegyeit felismerni  

 

 

6. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a magyar népdalkincs néhány, a történelmi eseményekhez kötődő dallamát, 

balladáját  

– XX. századi zeneszerzők néhány, különböző stílusban írt dalát  

– XX. századi költők egyes verseinek megzenésített változatát  

– a tizenhatod ritmusértéket  

– a XX. század egyes jellemző stílusirányzatait  

 

Fejlessze a tanulók  

– biztos légzéstechnikán alapuló éneklését  

– értelmezési képességét a hallott zenemű üzenetének minél pontosabb 

megfogalmazásában  

– stílusirányzatok közötti eligazodását  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– minél több dal elsajátítására  

– a mondanivalót közvetítő éneklésre  

– a hallott zeneművekkel kapcsolatos gondolataik megfogalmazására  

– a zenei elemek dramatikus helyzetekben történő kipróbálására  

 

Tananyag  
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Beéneklő gyakorlatok  

– Intenzív rekeszlégzés gyakorlása  

 

Egyszólamú éneklés  

– Történelmi eseményekhez kötődő népdalok (pl. verbunkosok, bujdosók, kuruc kori 

nóták)  

– Balladák  

– Énekelt versek (XX. századi költők egyes verseinek megzenésített változata)  

– XX. századi zeneszerzők egyes dalai  

 

Többszólamú éneklés  

– Könnyebb két– vagy háromszólamú kórusmű  

 

Énekes improvizáció  

– Visszhangjáték tanulók által rögtönzött dallammal, ritmussal  

– Adott prózai vagy verses szövegre hétfokú (dúr, moll) dallamimprovizáció a szöveg 

hangulatának figyelembe vételével  

 

Ritmusgyakorlatok  

– Tizenhatod ritmusértéket tartalmazó versek megszólaltatása ritmushangszerekkel  

 

Dramatikus játékok, gyakorlatok  

– Különböző karakterek megjelenítése szituációba helyezve dallam– vagy 

ritmushangszerekkel  

– Hallott zenemű hangulatának megfelelő cselekmény kitalálása, eljátszása 

némajátékkal  

 

Zenehallgatás  

– A XX. századi stílusirányzatok szemelvényei  

– Történelmi eseményekhez kötődő népzenei felvételek  

 

Követelmények  

A tanulók ismerjék  

– a magyar népdalkincs néhány, történelmi eseményekhez kötődő dallamát, balladáját  

– XX. századi zeneszerzők néhány dalát  

– XX. századi költők tanult megzenésített verseit  

– a tizenhatod ritmusképletet  

– a XX. század jellemző stílusirányzatait  

 

Legyenek képesek  

– csoportban adottságaiknak megfelelően, az adott ének üzenetét közvetítve énekelni  

– az ismert zeneművekben az adott mű stílusjegyeit felismerni  

– hallott zeneműre cselekményt kitalálni és megjeleníteni  

– különböző karakterek szituációban történő megjelenítésére dallam– vagy 

ritmushangszerekkel  
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Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 

A tanulók ismerjék  

– az egyszerűbb ritmusképleteket  

– az egyszerűbb ritmus– és dallamhangszereket és azok használatát  

– a főbb zenei stílusokat és műfajokat  

 

Legyenek képesek  

– adottságaiknak megfelelően tiszta, kifejező, karakteres éneklésre  

– egyszerű ritmuskíséret rögtönzésére  

– gondolataik, érzéseik megfogalmazására egy hallott zenemű kapcsán  

– egyszerűbb zenei elemek kreatív alkalmazására a különböző dramatikus 

tevékenységek során  

– a megismert zenei stílusok és műfajok jellemző jegyeinek felismerésére  

 
 
 

Továbbképző évfolyamok 
 

7. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

 

Ismertesse meg a tanulókkal  

– az opera műfajának jellemző stílusjegyeit  

– a különböző korok operáinak jellemző zenei és színházi stílusjegyeit  

– az opera műfaj kialakulásának jelentőségét a zene– és színházművészetben  

– a jelentősebb operaszerzőket  

– néhány, az opera műfaját reprezentáló művet  

– egyes librettók fontosságát és azok irodalmi kapcsolódását  

 

Fejlessze a tanulók  

– hangképzési technikáját  

– többszólamú éneklési készségét  

– képességét a zene és szöveg mondanivalójának előadásban történő érzékeltetésére  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– az opera jellemző műfaji sajátosságainak megismerésére  

– minél több opera, operarészlet megismerésére, értő, befogadó hallgatására  

– minél több operarészlet éneklésére  

– a tanult részletek kifejező előadására  

– élő operaelőadás megtekintésére  

– az elemző beszélgetésekben való aktív részvételre  

 

 

Tananyag  

 

Opera  

 

Beéneklő gyakorlatok  
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– Különböző hangulatú beéneklő gyakorlatok (dúr – moll)  

– Dinamika változtatása vezénylésre  

 

Egyszólamú éneklés  

– Operarészletek éneklése a karakterek figyelembe vételével (a tanulók által 

kényelmesen énekelhető hangnembe transzponálva)  

 

Többszólamú és/vagy csoportos éneklés  

– Különböző operák szemelvényei (lehetőség szerint zongorakísérettel, a tanulók által 

kényelmesen énekelhető hangnembe transzponálva)  

 

Énekes improvizáció  

– Különböző karakterek megjelenítése beszédhanggal, majd énekhanggal  

– Opera szövegkönyvének részleteire dallamimprovizálás  

 

Ritmusgyakorlatok  

– A feldolgozni kívánt opera valamely szituációjához hanghatások megtervezése, 

illetve a szituáció hangszerekkel történő „eljátszása”  

 

Dramatikus játékok, gyakorlatok  

– Operarészlet szövegének prózai jelenetként való eljátszása  

– Játék a hangokkal: hang hozzárendelése a szituációba helyezett karakterhez  

 

Zenehallgatás  

– Különböző korok operáinak részletei  

– Élő előadás és/vagy DVD–felvétel megtekintése  

 

Követelmények  

A tanulók ismerjék  

– a különböző korok operáinak jellemző zenei és színházi stílusjegyeit  

– az opera jelentőségét a zene– és színházművészetben  

– a jelentősebb operaszerzőket  

– néhány, az opera műfaját reprezentáló művet  

– egyes librettók fontosságát és azok irodalmi kapcsolódását  

 

Legyenek képesek  

– az opera jellemző műfaji sajátosságait a hallgatott művekben felismerni  

– a tanult énekes szemelvények adottságaiknak megfelelő eléneklésére  

– a megismert mű által közvetített gondolat, érzelem, hangulat megfogalmazására  

 

 

8. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a daljáték, operett, musical jellemző zenei és színházi stílusjegyeit  

– a jelentősebb daljáték–, operett–, musicalszerzőket  

– néhány, a daljáték, operett, musical műfaját reprezentáló művet  

 

Fejlessze a tanulók  
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– hangképzési technikáját  

– többszólamú éneklési készségét  

– stílus– és műfajelemző képességét  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– minél több mű megismerésére  

– minél több dal, részlet eléneklésére  

– a tanult szemelvények műfajnak és stílusnak megfelelő előadására  

– élő előadás megtekintésére  

– az elemző beszélgetésben gondolatai megfogalmazására  

– az improvizációkban és a dramatikus játékokban való aktív részvételre  

 

Tananyag  

 

Daljáték – Operett – Musical  

 

Beéneklő gyakorlatok  

– Egyszerű két– és háromszólamú beéneklő gyakorlatok (dúr – moll)  

 

Egyszólamú éneklés  

– Daljáték–, operett–, musicalrészletek éneklése a karakterek figyelembe vételével (a 

tanulók által kényelmesen hangnembe transzponálva)  

 

Többszólamú és/vagy csoportos éneklés  

– Különböző daljáték–, operett–, musicalrészletek szemelvényei (lehetőség szerint 

zongorakísérettel, a tanulók által kényelmesen énekelhető hangnembe transzponálva)  

 

Énekes improvizáció  

– Egyszerű énekes szemelvény eléneklése különböző változatokkal: szavakra bontva, 

szótagokra bontva, hangzókra bontva többszólamú játékok az előzőek alapján (pl. 

kánonban, a szólamon belül szavakra bontva)  

 

Ritmusgyakorlatok  

– Ritmusgyakorlatok az ismert ritmuselemekkel, különböző metrumokban (2/4, 3/4, 

6/8), egyszerű ritmushangszereken megszólaltatva  

 

Dramatikus játékok, gyakorlatok  

– Remake (mai változat) készítése az egyes művek kiválasztott jeleneteire  

– Helyzetkomikum hanghatásokkal, hangszerekkel: a különböző zenei elemekben rejlő 

komikus hatás előidézése szituációba helyezve  

 

Zenehallgatás  

– A tanult daljátékok, operettek, musicalek vagy azok részletei  

– Élő előadás megtekintése  

 

Követelmények  

A tanulók ismerjék  

– a daljáték, operett, musical jellemző zenei és színházi stílusjegyeit  

– a jelentősebb daljáték–, operett–, musicalszerzőket  

– néhány, a daljáték, operett, musical műfaját reprezentáló művet  
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Legyenek képesek  

– a daljáték, operett, musical jellemző műfaji sajátosságait a megismert művekben 

felismerni  

– a tanult énekes szemelvények adottságaiknak megfelelő eléneklésére  

– a megismert mű által közvetített gondolat, érzelem, hangulat minél pontosabb 

megfogalmazására  

 

 

 

9. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a rockopera jellemző zenei és színházi stílusjegyeit  

– a rockopera műfajának néhány kiemelkedő dalát  

– népzenei és műzenei hagyományok hatását a rock– és a jazz zenére  

– különböző kultúrák zenei gondolkodásmódját  

 

Fejlessze a tanulók  

– hangképzési technikáját  

– többszólamú éneklési készségét  

– figyelemösszpontosítását a társas zenei megnyilvánulások során  

– zenei érzékenységét  

– stílus– és műfajelemző képességét  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– improvizatív zenei megoldásokra  

– az érzelmek zenei elemekkel történő kifejezésére  

– a zenei kommunikáció alkotó módon való felhasználására  

– különböző kultúrák színházi és zenei formáinak megismerésére  

 

Tananyag  

Rock opera – világzene – kultúrák párbeszéde  

 

Beéneklő gyakorlatok  

– Tempóváltoztató gyakorlatok, melizmatikus gyakorlatok tempójának növelése  

– Hangképzés az egyéni sajátosságok figyelembe vételével  

 

Egyszólamú éneklés  

– Különböző kultúrák dalai és rockoperák szemelvényei a stílus figyelembe vételével  

– Könnyebb jazz sztenderdek éneklése a stílus figyelembe vételével  

 

Többszólamú/csoportos éneklés:  

– Spirituálék, gospelek éneklése a stílus figyelembe vételével  

– Rockoperák szemelvényei a stílus figyelembe vételével  

 

Énekes improvizáció  

– Különböző stílusoknak megfelelő dallamimprovizáció  
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Ritmusgyakorlatok/hangszeres improvizáció  

– Sztenderd ritmusok, blues, funky, latin, (samba, bossanova, flamenco), swing 

ritmusok alkalmazása rögtönzésben  

– Aszimmetrikus ritmusok  

 

Dramatikus játékok, gyakorlatok  

– Zenei dialógus, zenei szerepcsere  

– Különféle kapcsolatok zenei kezdeményezése, felvétele és zárása  

Zenehallgatás  

– A tanult rockoperák részletei  

– Élő előadás megtekintése  

– Világzenét játszó zenekarok felvételei és koncertjei  

 

Követelmények  

 

A tanulók ismerjék  

– a különböző kultúrák zenéjére jellemző stílusjegyeket  

– a különböző zenei hagyományok hatását a rock és a jazz zenére  

– rockopera műfaját reprezentáló művek valamelyikét  

– a világzenét játszó jelentősebb előadókat  

 

Legyenek képesek  

– érzelmek, állapotok kifejezésére a különböző zenei elemek (tempó, dinamika, 

hangmagasság) alkalmazásával  

– a tanult rockoperák énekelt részleteinek, valamint a különböző kultúrák tanult 

dalainak adottságaiknak megfelelő eléneklésére  

– a dinamikában és a tempóváltozásokban rejlő kontrasztok kihasználására  

– különböző egyszerű hangszerek kreatív módon való használatára  

 

 

10. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

 

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a zene– és a színházművészet kapcsolatának különféle lehetőségeit, formáit  

– azokat a zenei elemeket, amelyek egy–egy előadás szerves részét képezik, fontos 

dramaturgiai szerepük van, de nem illeszthetők be a tradicionális műfajok 

valamelyikébe  

– a revü, és a kabaré műfajának néhány kiemelkedő dalát  

– prózai színházi előadásokhoz alkalmazott zene jelentősebb alkotásait  

 

Fejlessze a tanulók  

– zenei memóriáját  

– zenei rögtönzési képességeit  

– alkotóképességét a társas zenei megnyilvánulások során  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– a színház és a zene kapcsolatának alkotó módon való átgondolására  

– a korszerű színházi és zenei formák megismerésére  
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– színházi munkájuk során a zenei megoldásokkal való önálló kísérletezésre  

– egyes jelentősebb kortárs színházi előadások zenéjének megismerésére  

 

Tananyag  

Színházi zene – alkalmazott zene  

Beéneklő gyakorlatok  

 

– Helyes énektechnika kialakítása, hangképzés az egyéni sajátosságok figyelembe 

vételével  

 

Egyszólamú éneklés  

– Dalok kortárs színházi előadásokból  

 

Többszólamú és/vagy csoportos éneklés  

– Oktávgyakorlatok  

– Kísérletek a kóruséneklés színpadi alkalmazásával  

– Színpadi előadások kórusainak éneklése a stílus figyelembe vételével  

 

Énekes improvizáció  

– Valamely prózai színdarab szereplőjének érzelmei, gondolatai improvizált dallamban 

megfogalmazva  

 

Ritmusgyakorlatok  

– Ritmushangszerek és karakterek  

– Ritmushangszerek a színész játékában  

– Jelenet akusztikai háttere ritmushangszerekkel  

– Gondolat és érzelem kifejezése ritmikai váltásokkal  

Dramatikus játékok, gyakorlatok  

– Jelenet és zenei hatás kontrasztja  

– Zenei hatás jelentésmódosító funkcióval  

 

Zenehallgatás  

– Zenét alkalmazó kortárs színházi előadás megtekintése  

– A színpadi zene meghallgatása és hatásának elemzése  

 

 

Követelmények  

A tanulók ismerjék  

– azokat a zeneműveket, zenei elemeket, amelyek egy előadás szerves részét képezik, 

fontos dramaturgiai szerepük van, de nem illeszthetőek bele a tradicionális műfajok 

valamelyikébe  

– a zene– és a színházművészet kapcsolatának különféle lehetőségeit, eltérő formáit  

– a revü, és a kabaré műfajának tanult dalait  

– a prózai színházi előadások tanult dalait, kórusait  

 

Legyenek képesek  

– kreatívan alkalmazni, variálni a hang legjellemzőbb összetevőit (hangmagasság, 

időtartam, hangerő, hangszín, hangok közötti szünet)  

– zenei elemeket kreatív módon alkalmazni jelenet készítése során (kontraszt és 

jelentésmódosító funkció)  
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Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 

A tanulók ismerjék  

– a zene színházi felhasználásának lehetőségeit  

– a főbb zenés színházi műfajokat és azok legjelentősebb képviselőit  

 

Legyenek képesek  

– az adottságainak megfelelő, szabadon választott ének stílusának, műfaji 

sajátosságainak megfelelő előadására  

– saját énekhez egyszerű ritmuskíséret rögtönzésére  

– gondolatai, érzelmei kifejezésére szabadon választott zenei megnyilvánuláson 

keresztül  

– az ismert zenei stílusok és műfajok dramatikus tevékenységhez való, a tanuló érzés– 

és gondolatvilágának kifejezését szolgáló hozzárendelésére  

– a megismert zenés színházi műfajok jellemző stílusjegyeinek saját tevékenységben 

való érvényesítésére, adottságainak megfelelően  

 

 

 

 

4.2.7. SZÍNHÁZISMERET  
 

A színházismeret tantárgy fő célja, hogy a tanulók tudatos színjátékosokká, felkészült 

nézőkké illetve „színházcsinálókká” váljanak. Egyrészt reflektálni tudjanak önmaguk és a 

csoportjuk színházi tevékenységére, másrészt a látott előadásokban felismerjék azokat a 

színházi összetevőket, amelyek a színházi élmény forrásai.  

Ehhez a célhoz az alapfokon elsősorban a gyakorlat felől közelíthetünk. Ezeken az 

évfolyamokon a színházi kifejezés sajátosságait, formanyelvének összetevőit elsősorban 

drámajátékos eszközökkel közelíthetjük meg. Azok a színházi műfajok állnak a 

középpontban, amelyek a tanulók korosztálya által létrehozott színházi előadásokban 

leggyakrabban előfordulnak. Így a tanulók önmaguk, illetve kortársaik színházi 

tevékenységéből kiindulva vonhatnak le következtetéseket a színház természetéről, illetve a 

színpadi kifejezés legfőbb alkotórészeiről. Azokról a formákról, műfajokról, módszerekről 

pedig, amelyeket ok maguk nem gyakorolnak, játékos formák segítségével szerezhetnek 

személyes tapasztalatokat.  

A továbbképző szakaszban, az élőben (vagy felvételről) megtekintett előadások 

teremthetnek alkalmat arra, hogy egyfajta színházi szemlélet, illetve fogalomkészlet 

felépítéséhez segítse hozzá a tanulókat a színházismeret tárgy. Az órák középpontjában, a 

továbbképző szakaszban egy–egy előadás megtekintése áll: míg az alsóbb évfolyamokon 

főként gyermek– és diákszínjátszó előadások közös megnézése, addig a felsőbb 

évfolyamokon sor kerülhet ifjúsági színházi előadások, illetve gondosan kiválasztott felnőtt 

színházi előadások megbeszélésére is. A megtekintett előadásokat mindig egészében, 

összhatásában próbáljuk megragadni, mert elsődleges célunk a színházi élmény elmélyítése. 

Ugyanakkor egy–egy részlet, alkotórész, összetevő részletesebb vizsgálata megteremtheti 

annak a lehetőségét is, hogy fokozatosan felépüljön a tanulókban egyfajta színházi 

szemléletmód, illetve fogalomkészlet.  
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Alapfokú évfolyamok 

 

3. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

 

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a színpadi szöveg fogalmát  

– a téma fogalmát  

– a színpadi figura fogalmát  

– a színpadi építkezés lehetőségeit  

– a ritmus fogalmát  

– a színpadi tér fogalmát, a tér hangsúlyos pontjait, a térirányokat  

– a szövegmondás egyéni és együttes módjait  

– szerkezeti egység fogalmát  

– a legfontosabb szerkesztési elveket  

– a mozgás és a gesztus színpadi szerepét  

– a színpadi képalkotás lehetőségeit  

– a kellék és a jelmez fogalmát  

 

Fejlessze a tanulók  

– képességét a szöveg színpadi lehetőségeinek felismerésére  

– érzékenységét a színházi előadás alkotórészévé vált szöveg hatásai iránt  

– érzékenységét a különféle szövegekben megjelenő hangulati hasonlóságokra  

– képességeit a szerkesztett játékokban érvényesülő szerkesztési elvek felismerésére, 

alkalmazására  

– térérzékelői és térhasználói képességeit  

– képességeit a szerkesztett játék zenei hatásainak érzékelésére  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– önálló véleményalkotásra  

– a szerkesztett játékok alapjául szolgáló alkotások megismerésére  

– szerkesztett játékok megismerésére, létrehozására  

– minél több élő szerkesztett játék megtekintésére  

– a színházzal kapcsolatos szókincs használatára  

 

Tananyag  

 

Szerkesztett játékok  

A szerkesztett játék tanulmányozásán keresztül a tanulók egyidejűleg kapják meg az alkotás, 

a kipróbálás, a kísérletezés és a rendszerezés lehetőségét: alapvető színházismereti fogalmak 

tisztázhatók ezen a műfajon keresztül. A továbbá a szerkesztett játékokkal való foglalkozás 

lehetővé teszi, hogy a tanulók alkotó módon, a megtapasztalás, megélés élményén keresztül, 

a színház elemeivel kísérletezve közelítsenek a színházi ismeretek felé.  

A szerkesztett játék vizsgálata lehetőséget teremt a színház legalapvetőbb 

jellegzetességeinek felismertetésére: a szöveg és a játék, a szövegmondás és a színpadi 

megjelenítés különbségeinek felismerésére, a színházi előadás összetevőinek és 

felépítésének érzékelésére.  
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Az előadás irodalmi alapanyagának gyűjtése, válogatása  

– Egyeztetett téma (tematikus rend) alapján  

– Figurák köré építve  

– Helyzetek köré építve  

– Hangulati hasonlóság alapján  

– Motívumok köré építve  

– Asszociációk alapján  

 

Az irodalmi alapanyag kibontása  

– A téma feltárása (dramatikus gyakorlatokkal, szituációkkal, monológokkal)  

– A szövegekben rejlő zeneiség kibontása (kórus)  

– Hanghatások és szöveg – aláhúzás és ellenpontozás  

– Zene és szöveg együttes hatása  

– Szövegritmus jelentősége és jelentéshordozó szerepe (szöveges ritmusjátékokkal)  

– Szövegek megszólaltatása különböző stílusokban (stílusjátékok)  

 

A szövegmondás variációi és színpadi hatásuk  

– Az egyéni szövegmondás  

– Együttes szövegmondás (pl. kórus, visszhang, szavankénti láncmondás)  

 

Szöveg és tér  

– A tér irányai, hangsúlyos pontjai  

– Egyén és csoport elhelyezése a térben  

– Egyéni és csoportos mozgások a térben  

 

Szöveg és tárgyak  

– Jelmezek, kellékek, hangkeltő eszközök (pl. ritmushangszerek) használata  

 

Az előadás felépítése  

– Szerkesztési elvek  

– A szöveg és a megjelenítés összefűzése  

– A tér, az idő és a szöveg együttesei  

– Szöveg és kép egymást erősítő, árnyaló illetve gyengítő hatása  

– Szöveg–gesztus–mozgás (tánc) együttesei (jelentésmódosító hatások)  

– A szituáció változása a szöveg redukálásával  

– A szöveg ritmusa és a jelenetritmus  

– Az előadás ritmusa (kiemelt pillanatok)  

 

 

Követelmények  

 

A tanulók ismerjék  

– a színpadi szöveg fogalmát  

– a téma fogalmát  

– a színpadi figura fogalmát  

– a szövegek legfontosabb szerkesztési elveit  

– a ritmus fogalmát  

– a színpadi tér fogalmát, a tér hangsúlyos pontjait, a térirányokat  

– a mozgás és a gesztus fogalmát  

– a kellék és a jelmez fogalmát  
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Legyenek képesek  

– megadott szempontok alapján színpadi megjelenítésre alkalmas szöveg válogatására  

– a szövegmondás egyéni és együttes módjainak alkalmazására  

– felismerni, hogy egy szerkesztett játék hatása milyen alkotórészekből adódik  

– egy szerkesztett játék szerkesztési elvének felismerésére  

– a tér nyújtotta lehetőségek felismerésére  

 

 

4. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

 

Ismertesse meg a tanulókkal:  

– a mese fogalmát, jellegzetes elemeit  

– a mese történetének jellegzetes elemeit  

– az irodalmi elbeszélés és a színpadi megjelenítés legalapvetőbb különbségeit  

– a narrátor fogalmát  

– a színpadi alak jellemzésének alapvető formái, lehetőségeit  

– a maszk fogalmát  

– a díszlet fogalmát és legalapvetőbb fajtáit  

– a jelmez és kellék használatának alapvető formáit  

– a terek váltását, illetve a szimultán ábrázolás a lehetőségeit  

– a színpadi világítás fogalmát  

– a szituáció fogalmát  

– a jelenet fogalmát  

 

Fejlessze a tanulók  

– képességét, hogy felismerjék a mesei történet legfőbb összetevőit  

– képességét, hogy felismerjék a mese szituációit  

– képességét, hogy felismerjék egy színpadi alak legalapvetőbb tulajdonságait, a 

történetben betöltött szerepét  

– képességét, hogy felismerjék a jelmezek, maszkok, kellékek figurateremtő hatását  

– képességét, hogy felismerjék a tárgyak szerepét, szimbólumteremtő, –hordozó 

lehetőségeit  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– önálló véleményalkotásra  

– színpadi megjelenítésre alkalmas mesék megismerésére  

– a színházzal kapcsolatos szókincs használatára  

– minél több élő mesejáték–előadás megtekintésére  

 

Tananyag  

 

Színházi előadás meséből  

A gyermekszínjátszók által a leggyakrabban feldolgozott, színpadra adaptált irodalmi 

(epikus) alkotások a mesék. Az adaptálás folyamatának vizsgálata és gyakorlati kipróbálása 

lehetőséget teremt a színház legalapvetőbb jellegzetességeinek további – az előző 

évfolyamhoz képest kibővített, mélyített – tanulmányozására, többek között az epikus és a 

drámai kifejezés különbségeinek érzékeltetésére.  
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Játék a mese összetevőivel  

– A mese képei (ezek ábrázolása állóképekkel, állóképek sorával)  

– A mesei szituációi (szituációs játékok)  

– Meseindító helyzetek (szituációs játékok)  

– Jellegzetes mesei elemek (ismétlődések, fordulatok, váratlan események, akadályok, 

gátak – szituációs játékokban)  

– A mese tanulságai (szituációs játék, egyéb drámaformák)  

 

A mese szereplői  

– Alaptulajdonságok megjelenítése (pl. szoborjátékok, szerep a falon, 

tulajdonsághordozó játékok)  

– A mese hőse a hős bemutatására (pl. improvizációk, szituációs játékok, a hős egy 

napja, pillanatképek a mesehősök életéből)  

– A hős segítői és ellenfelei (szituációs játékok)  

– Meseszereplők találkozásai (szituációs játékok a szokványos és a szokatlan 

találkozásokra)  

 

Elbeszélés és megjelenítés  

– Elbeszélő a színpadon (egy vagy két narrátor, a narrátor, mint szereplő, csoportos 

narrálás)  

– A narrált tartalom képi és hangulati elemeinek megjelenítése (stilizált mozgások, 

hangaláfestés, állóképek, tablók)  

– A narráció kiváltása játékkal (a narráció átfordítása szituációba)  

– A mesei szituáció kibontása jelenetté (pl. improvizációk, szituációs játékok)  

– A jelenet felépítése (kezdő helyzet, fordulatok, záró helyzet)  

 

Díszlet  

– Az üres tér lehetőségei  

– Díszlet emberi testekből (szoborjátékok, állóképek)  

– Helyszínteremtés fényekkel  

– A helyszínek jelzése, helyszínváltozások, jelzett, stilizált díszletelemek és azok 

elhelyezése, mozgatása  

– Szimultán helyszínek  

– A tér kiemelt pontjai különféle díszletekben  

 

Jelmez és maszk  

– Egy–egy mesei szereplő felöltöztetése (jelmezbörze, divatbemutató)  

– Ruhadarabbal figurateremtés (színek és formák szimbolikája)  

– A maszk lehetőségei  

 

Kellékek  

– A kellék karakterépítést segítő szerepe  

– A tárgyak különféle szituációkban  

– A kellék szimbólumteremtő és –hordozó lehetőségei  

 

Követelmények  

A tanulók ismerjék  

– a mese fogalmát, jellegzetes elemeit  

– a mese történetének jellegzetes elemeit  
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– az irodalmi elbeszélés és a színpadi megjelenítés legalapvetőbb különbségeit  

– a narrátor fogalmát  

– a színpadi alak jellemzésének alapvető formáit, lehetőségeit  

– a maszk fogalmát  

– a díszlet fogalmát és legalapvetőbb fajtáit  

– a jelmez és kellék használatának alapvető formáit  

– a színpadi világítás fogalmát  

– a szituáció fogalmát  

– a jelenet fogalmát  

 

Legyenek képesek  

– egy történet alaphelyzetének, fordulatainak felismerésére  

– a mesefigurák jellegzetességeinek felismerésére  

– jelmezekkel, maszkokkal, kellékekkel figura teremtésére  

– a tér– és díszlethasználattal megteremtett színpadi világ felismerésére  

 

 

5. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

 

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a probléma fogalmát  

– a szituáció legáltalánosabb összetevőit  

– a szándék és a motiváció fogalmát  

– a jelenet legáltalánosabb jellegzetességeit  

– a jellem fogalmát  

– a jellemábrázolás legalapvetőbb lehetőségeit  

– az emberi viszonyok ábrázolásának legáltalánosabb jellegzetességeit  

– a színpadi játék és a díszletek összefüggését  

 

Fejlessze a tanulók  

– képességét, hogy egy adott előadásban megjelenő legfőbb problémát, problémákat 

felismerjék  

– képességét, hogy egy adott szituáció legfőbb jellegzetességeit felismerjék  

– képességét, hogy egy figura adott szituációban érvényesülő legfontosabb szándékát 

felismerjék  

– képességét, hogy egy adott figura hosszabb távon érvényesülő szándékát, 

érintettségét (motivációját) felismerjék  

– képességét, hogy egy adott szituációban, illetve egy előadás egészében megjelenő 

emberi viszonyokat felismerjék  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– színpadi megjelenítésre alkalmas epikus alkotások megismerésére  

– a színházzal kapcsolatos szókincs használatára  

– minél több irodalmi adaptációból készült élő előadás megtekintésére  

 

Tananyag  

 

Színházi előadás novellából, regényből  
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Az adott korcsoporthoz tartozó gyermek–, illetve diákszínjátszók gyakran és örömmel 

vállalkoznak nagy kihívást jelentő feladatokra: elbeszélések, illetve ifjúsági regények 

színpadra állítására. A nekik szóló gyerek– és ifjúsági színházi  

Előadások is gyakran nyúlnak ezekhez, az alapanyagokhoz. Az adaptáció folyamatának és a 

létrejött előadásoknak a vizsgálata elmélyítheti az epikus és a drámai műfajok közti 

különbségek ismeretét, ugyanakkor tovább építheti a tanulók színházi gondolkodását és 

fogalomkészletét is.  

 

A színpadra állítás fázisai  

– Problémakeresés, alapanyag keresése  

– A választott mű szituációkra bontása  

– Az egyes szituációk feltárása  

– a történetet alapvetően befolyásoló szituációk feltárása  

– Jelenetek építése a szituációkból  

– Előadás építés jelenetekből (szerkesztési lehetőségek)  

 

Figurateremtés drámatechnikákkal  

– Jellemzők összegyűjtése  

– Tulajdonságok kibontása (a figura viselkedése)  

– A figura helyzetben – a jellemek megteremtése  

 

A szereplők viszonyai  

– A szereplők kapcsolatainak alaptípusai  

– Megjelenítési lehetőségek a szereplők közötti kapcsolatok ábrázolására 

(drámatechnikákkal)  

– A szereplők közötti kapcsolatok változása  

– A szereplők és azok kapcsolatainak alakulása az előadás egészében  

 

A színpadi környezet megteremtése 

A figurák és kapcsolataik megjelenítését lehetővé tevő egységes színpadi környezet 

megteremtése (jelmez, kellék, maszk, díszlet, zene, fények) 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a szituáció legáltalánosabb összetevőit  

– a szándék és a motiváció fogalmát  

– a jelenet legáltalánosabb jellegzetességeit  

– a jellem fogalmát  

– a jellemábrázolás legalapvetőbb lehetőségeit  

– az emberi viszonyok ábrázolásának legáltalánosabb jellegzetességeit  

– a színpadi játék és a színpadi környezet összefüggését  

 

Legyenek képesek  

– egy irodalmi alkotás és színpadi megvalósítása közti különbség megfogalmazására  

– szituációk, jelenetek elkülönítésére  

– a jellemek jellegzetességeinek, motivációinak felismerésére  

– a szereplők közti viszonyok felismerésére  

– a színházzal kapcsolatos szókincs felhasználására véleményük kifejtésében  

 

 



 

 992 

6. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

 

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a hétköznapi élethelyzet és a színpadi szituáció összekapcsolásának lehetőségeit  

– a típus fogalmát  

– a probléma szituációkra való bontásának lehetőségeit  

– a személyesség színházi szituációkba való áttételének lehetőségeit  

– a színpadi világítás alapjait  

– a zene színpadi használatának alapjait  

– a szituációk és a jelenetek összefüggéseit  

– a mozgásszínház fogalmát és legfontosabb műfajai  

 

Fejlessze a tanulók:  

– ön– és társismeretét  

– szituációelemző képességét  

– színházi látásmódját  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– a színházzal kapcsolatos szókincs használatára  

– környezetük problémáinak érzékelésére  

– a játékban rejlő általános érvényű tartalmak felismerésére  

– a térhasználattal való kísérletezésre  

– akusztikai kísérletezésre  

– a világítással való kísérletezésre  

– minél több gyermek– és diákszínjátszó előadás megtekintésére  

 

 

Tananyag  

 

Színházi előadás személyes élményanyagból (életjátékok)  

Az életjátékok létrehozásával, a személyes élményanyagból történő kiindulással az 

érintettség előnyei és hátrányai is megjelennek a gyermek– és diákszínjátszók munkájában. 

Az életjátékok tanulmányozása ezzel egyidejűleg a színházismereti tanulmányok új fázisát is 

jelenti: az alapfok végén ennek a műfajnak az alapos vizsgálata az eddig tanultak 

szintetizálása mellett egyben már a drámai kifejezés lehetőségeinek közelebbi 

megismeréséhez is elvezeti a tanulókat.  

 

A tanulókat foglalkoztató problémák gyűjtése, kiválasztása, kibontása  

– Problémagyűjtő és a problémákat rendszerező tevékenység (ön– és társismereti, 

improvizációs játékok)  

– A megtalált problémahelyzetek feldolgozása (szabályjátékokkal, szituációs 

játékokkal)  

– Komplex dráma a kiválasztott problémák vizsgálatához  

 

Eszközök a személyesség áttételére színházi helyzetbe  

– A probléma áthelyezése analóg helyzetbe  

– A személyek tipizálása (szituációk egy–egy típus kibontására; a típusok 

megjelenítése változó körülmények között)  
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– A személyes tartalmak reális és nem reális terekbe helyezése  

– A személyes tartalmak expresszív képpé fogalmazása  

– A személyes tartalmak mozgásszínházi megjelenítése  

 

 

Szituációteremtés, jelenetépítés  

– A problémák körüljárása rögtönzésekkel  

– A rögtönzéstől a szituáció felépítéséig dialógusok és akciók kidolgozása  

– Jelenetszerkesztés szituációkból  

 

A világítás  

– Természetes és mesterséges fények hatása  

– A fény atmoszféra teremtő ereje  

– A fény jelentésteremtő és –módosító szerepe  

– A színek és szimbolikájuk alkalmazása a világításban  

 

A zene  

– Élő zene, gépzene  

– A zene érzelmi, hangulati, atmoszférateremtő hatása az előadásban  

– A zene dramaturgiai szerepe  

– A zene, mint az előadás önálló alkotóeleme (pl. dalok)  

 

 

Követelmények  

A tanulók ismerjék  

– a típus fogalmát  

– a probléma szituációkra való bontásának lehetőségeit  

– a személyesség színházi szituációkba való áttételének lehetőségeit  

– a színpadi világítás alapjait  

– a zene színpadi használatának alapjait  

– a szituációk és a jelenetek összefüggéseit  

– a mozgásszínház fogalmát és legfontosabb műfajai  

 

Legyenek képesek  

– a főbb színházi alkotóelemek (pl. alapanyag, színészi játék, tér, akusztikai elemek, 

jelmezek) felismerésére saját előadásban  

– a hétköznapi élet problémáját színházi szituációvá alakítani  

– a személyesség színházi szituációkba való áttételére  

– rögtönzésekkel szituációk felépítésére  

– a megismert színházi fogalomkészlet használatára a saját rögtönzések elemzésekor  

 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 

A tanulók ismerjék  

– azt az alkotói folyamatot, ahogyan egy–egy előadás létrejön  

– a színházi alkotóelemeket (pl. alapanyag, színészi játék, tér, akusztikai elemek, 

jelmezek, kellékek, világítás), azok hatását  

– azokat a dramatikus konvenciókat, amelyek az alapanyag színpadra állítását segítik  
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– a színházművészet megközelítésére alkalmas fogalmi készlet elemeit (pl. játéktér, 

főszereplő, mellékszereplő, jelenet, fordulat, felvonás)  

 

Legyenek képesek  

– színházi megjelenítésre alkalmas helyzetek, problémák felismerésére  

– előadások alapanyagául szolgáló alkotások válogatására  

– saját csoportja által létrehozott előadások sajátosságainak leírására a megismert 

fogalmi készlet segítségével  

– annak megfogalmazására, hogy a színház milyen eszközökkel gyakorol hatást a 

nézőre  

– a színházi összetevőkről és működésükről tanultak alkalmazására  

 

 

 

Továbbképző évfolyamok 

 

7. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a drámai és nem drámai alapanyagú színház jellegzetességeit és különbségeit  

– az olvasott dráma és a megjelenített dráma hatásának különbségeit  

– dráma fogalmának színházi (és nem irodalmi) értelmezését  

– a nem drámai színház néhány lehetséges formáját (pl. rítusjáték, táncszínház)  

– a színház és a film legfőbb különbségeit  

– a drámai színház néhány klasszikus műfajának sajátosságait (komédia, tragédia, 

realista színmű)  

 

Fejlessze a tanulók  

– érzékenységét a jelen idejű színházi élmény befogadására  

– érzékenységét a színészi játék, illetve a színházi kifejezés hitelességének 

felismerésére  

– színházi ízlését  

– színházi előadás elemző képességét  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– értékes élő színházi előadások látogatására  

– a színházi alapelemekkel való önálló kísérletezésre  

 

Tananyag  

A színházművészet sajátosságai  

Ezen az évfolyamon elsősorban azt kívánjuk tisztázni, hogy mitől színház a színház, mi 

különbözteti meg a vele rokon művészeti formáktól illetve, hogy mik azok a 

jellegzetességek, amelyek a színpadi kifejezés nélkülözhetetlen összetevőit jelentik.  

 

Színház, mint a megjelenítés művészete  

– Drámai és nem drámai alapanyagú színház  

– Az olvasott dráma és a megjelenített dráma hatásának különbségei  

 

Drámai műfajok a színházban  



 

 995 

– A komédia dramaturgiája (alapprobléma, történetvezetés, fordulatok, végkifejlet)  

– A komédia tere, térhasználati konvenciói  

– A jellemkomikum sajátosságai, helyzetkomikum és jellemkomikum 

összekapcsolódása a komédiában  

– A színész munkája a komédiában (az emberi gyarlóságok és az értéktévesztések 

színészi ábrázolása)  

– A klasszikus tragédia dramaturgiája (alapprobléma, történetvezetés, fordulatok, 

végkifejlet)  

– A tragikus szituáció: válsághelyzetek, döntési kényszerek, választási lehetőségek  

– A tragikus hős és ellenfele(i), a közöttük zajló küzdelem fázisai, fokozatai, tétje  

– A tragikus hős hiteles jelenkori ábrázolásának problémái (a színész eszközei a 

hősábrázolásra: hogyan jelezhetők a „hős” emberi léptékei, miképp hitelesíthető a 

jelenben is)  

– A realista színmű dramaturgiája (alapprobléma, a történet indokai, okszerűsége, 

fordulatai, végkifejlete). A történet hétköznapisága és mitikus mélységei  

– A realista színház díszlete, jelmeze, tárgyhasználata  

– Emberábrázolás a realista színházban: motivációk, kapcsolatok, emberi viszonyok, a 

színész jellemábrázolása  

– Jelenetszervezés (a reális szituációk megjelenítése, valószerűsítése, felépítése, 

fordulatai, illetve a mindebben megnyilvánuló emberi tartalmak)  

 

Színházi előadás nem drámai alapanyagból  

– A rituális játék hagyományai. A tradíció szerepe és funkciója. Rítus a modernkori 

színházban  

– A rítus dramaturgiája, a színpadi eseménysor felépítése, egységei, ezek kapcsolódási 

módjai  

– A színházi előadás szertartás jellegét megteremtő eszközök (rituális tér, zene és 

ritmus szerepe, tárgyhasználat)  

– A szertartásjáték szereplői, a közönség részvétele a rítusban  

– A tánc– és mozgásszínház dramaturgiája (a zene előadás szervező szerepe, tétel– és 

etűd–dramaturgia)  

– Mozgásformák, tánctechnikák  

– A táncszínházi előadó, a mozgásszínházi színész kifejezőeszközei a tánc–, illetve a 

mozgásszínházban  

 

A színház és rokon műfajai  

– A film és színház hatásának és befogadásának különbségei  

– A tévéjáték és a színház hatásának és befogadásának különbségei  

– Az élő és a rögzített előadás  

 

Követelmények  

A tanulók ismerjék  

– a drámai és nem drámai alapanyagú színház jellegzetességeit és különbségeit  

– az olvasott dráma és a megjelenített dráma hatásának különbségeit  

– dráma fogalmának színházi (és nem irodalmi) értelmezését  

– a nem drámai színház néhány lehetséges formáját (pl. rítusjáték, mozgásszínház, 

táncszínház)  

– a színház, a film, a televízió legfőbb különbségeit  

– a drámai színház egy–két klasszikus műfajának sajátosságait  

 



 

 996 

Legyenek képesek  

– megkülönböztetni az élő, jelen idejű színházi élményt a rutinból született, „holt 

színháztól”  

– felismerni a színészi játék, illetve a színházi kifejezés hitelességét  

– különbséget tenni egy adott színházi eladáson belül a hatásos és hatásvadász, illetve 

az ízléses és ízléstelen megoldások között  

 

 

8. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

 

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a színpadi adaptáció fogalmát  

– az improvizációból született előadások legfőbb jellegzetességeit  

– a drámaszöveg és az előadásszöveg különbségeit  

– a húzások, bővítések sajátosságait, a vendégszöveg fogalmát  

– a dramaturgia fogalmát  

– az előadásokban érvényesülő legalapvetőbb dramaturgiai formákat 

(hatásmechanizmusokat)  

– a felütés (kezdet), fordulat és zárlat (befejezés) fogalmát  

– a motívum fogalmát, színházi értelmezését  

– a színházi tér fogalmát és formáit  

– a színpadformák fogalmát, a legfontosabb színpadformákat  

– a játéktér fogalmát és legfőbb jellegzetességeit  

– a zaj, zörej és zene színházi szerepét  

– dráma fogalmának színházi (és nem irodalmi) értelmezését  

– a nem drámai alapanyagú színház fogalmát  

– az előadás egységes jelrendszerének szükségességét  

– az előadás stílusának fogalmát  

 

Fejlessze a tanulók  

– képességét az epikus és a drámai kifejezés megkülönböztetésére  

– dramaturgiai érzékenységét  

– motívumfelismerő képességét  

– improvizációs képességét  

– térhasználatát  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– értékes élő színházi előadások megtekintésére  

– a színházi alapelemekkel való önálló kísérletezésre  

– színházi tárgyú kiadványok olvasására  

 

Tananyag  

A színházi előadás alkotórészei I.  

Ezen az évfolyamon a színházi előadás alkotórészeiből kiindulva elkezdhetünk 

szisztematikusan felépíteni egy színházi szemléletmódot, illetve fogalomkészletet. Az 

élőben vagy videóról megtekintett előadások kapcsán az előadás egy–egy összetevőjét, 

alkotórészét tesszük alaposabb vizsgálat tárgyává. Egy–egy részterületre figyelve a színház 
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konkrétabb alkotórészei felől haladunk az elvontabb összetevők felé. Ugyanakkor 

természetesen a megtekintett előadás egészének megbeszéléséről sem feledkezünk el.  

 

A színházi előadás alapanyaga  

– Dráma, adaptáció, „önmagát író” előadás  

– Az előadás szövegkönyve  

 

Dramaturgia alapjai  

– Beavatkozások a színpadra állított drámába, illetve nem drámai műbe  

– Jelenetek elhagyása és átcsoportosítása, összevonása  

– Az előadás legfontosabb fordulópontjai, ezek szerepe, megjelenítésük módjai  

– Témák és motívumok végigvezetése az előadáson  

– Beavatkozások eredeti alapanyagba: húzások és bővítések, vendégszövegek  

– A jelenetek közötti kapcsolatok megteremtése  

– Az előadás kezdete, vége, felépítése, szervező elvei  

 

A tér  

– A színházi tér (pl. nagyszínpad, kamaraszínház, stúdió– vagy szobaszínház)  

– A színpadi forma (a dobozszínpadtól a térszínházi formákig)  

– Játéktér és nézőtér viszonya, az előadás és közönsége kapcsolata, ezzel összefüggő 

nézői magatartásmódok  

– A játéktér (határai, térformái, szintjei, sajátosságai)  

– Díszletfajták (az üres tértől, az absztrakt és stilizált téren át a valóságábrázolásig és 

az illúziókeltésig)  

– Térhasználat (járások, meghatározó irányok és mozgások, hangsúlyos pontok)  

 

Az akusztikai réteg  

– A zajok szerepe az előadásban, az ismétlődő zajok teremtette motívumok  

– A zajtól a ritmusig és a zenéig  

– A zene szerepe az előadásban (felvonásátkötő, aláfestő, hangulatteremtő szerep vagy 

autonóm funkció)  

– A zene megjelenési módjai (a bejátszás, illetve az élő zene különféle formái)  

– A zene stílusa, hangzása, hatása  

– Zenei motívumok, zenedramaturgiai  

 

A rendező munkája  

– Az előadás jelrendszerének, kifejezésmódjának meghatározása  

– Az előadás stílusának meghatározása, stiláris jellegzetességeinek érvényesítése  

– A rendezői koncepció megjelenítésének eszközei az előadás komplex jelrendszerével  

– A színészvezetés  

 

Követelmények  

A tanulók ismerjék  

– a színpadi adaptáció fogalmát  

– az improvizációból született előadások legfőbb jellegzetességeit  

– a drámaszöveg és az előadásszöveg különbségeit  

– a húzások, bővítések sajátosságait, a vendégszöveg fogalmát  

– a dramaturgia fogalmát  

– az előadásokban érvényesülő legalapvetőbb dramaturgiai formákat 

(hatásmechanizmusokat)  
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– a motívum fogalmát, színházi értelmezését  

– a színházi tér fogalmát és formáit  

– a zaj, zörej és zene színházi szerepét  

– dráma fogalmának színházi (és nem irodalmi) értelmezését  

– a nem drámai alapanyagú színház fogalmát  

– az előadás egységes jelrendszerének szükségességét  

– az előadás stílusának fogalmát  

 

Legyenek képesek  

– megkülönböztetni az epikus és a drámai kifejezést  

– felismerni egy előadás működésének, felépítésének legalapvetőbb dramaturgiai 

jellegzetességeit  

– felismerni egy előadás legfőbb motívumait  

– felismerni a színházi tér és színpadi formák legfőbb jellegzetességeit, illetve előadás 

alakító szerepét  

– felismerni a zene (illetve egyéb akusztikai elemek) szerepét egy előadás színházi 

hatásmechanizmusában  

 

 

9. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a színpadi előadásban megjelenő legfőbb metakommunikációs jeleket  

– alkat és színészi karakter fogalmát  

– a legalapvetőbb színpadi szerepköröket  

– a színészi játékstílus fogalmát  

– a színpadi műfaj fogalmát és összefüggését a színészi játékstílussal  

– a színészi kifejezés legalapvetőbb formáit  

– a színészi jelenlét fogalmát  

– a színészi karakterteremtés legfőbb jellegzetességeit  

– a jelmez fogalmát, legfőbb jellegzetességeit, legfontosabb funkcióit  

– a szituációteremtés legfőbb formáit  

– a színpadi feszültség fogalmát, a színpadi feszültségteremtés legalapvetőbb formáit  

– a rendezői koncepció fogalmát  

– a színész és rendező közös munkájának alapvető formáit  

– a színházi stílus fogalmát  

 

Fejlessze a tanulók  

– képességét, hogy egy előadás hatásmechanizmusában felismerjék a nonverbális és 

metakommunikációs jeleket  

– képességét, hogy érzékeljék a színészi alkat és a megjelenített karakter kapcsolatát  

– képességét, hogy a színész által megjelenített karakter legfőbb jellemzőit felismerjék, 

ugyanakkor érzékelje azokat az alapvető – színészi eszközöket is, amellyel a figurák 

jellemzése történik  

– képességét, hogy felismerjék a színészi játék intenzitását, a színészi jelenlét erejét  

– képességét, hogy a színészi játékstílus műfajokkal összefüggő legalapvetőbb 

sajátosságait felismerjék  

– képességét, hogy érzékelje egy előadás legerősebb feszültségpontjait, lássa a 

feszültségkeltés legalapvetőbb formáit  
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– képességét, hogy felismerjék egy–egy szituáció legfőbb jellegzetességeit, a benne 

megjelenő problémák összetevőit, a – problémáihoz való különféle emberi viszonyok 

sajátosságait  

– képességét, hogy érzékelje egy–egy jelenetben, illetve az egész előadásban a 

meghatározó emberi viszonyokat, illetve azt, hogy – milyen viszonyrendszer 

működteti az egyes jelenteket, illetve az előadás egészét  

– képességét, hogy érzékelje egy–egy előadás legfőbb válságpontjait, legfontosabb 

fordulatait  

– képességét, hogy felismerjék egy–egy előadás legalapvetőbb stílusjegyeit  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– értékes élő színházi előadások megtekintésére  

– saját színházi előadás létrehozására  

– színházi tárgyú szakirodalom olvasására  

 

Tananyag  

 

A színházi előadás alkotórészei II.  

Ezen az évfolyamon folytatódik a színházi előadás alkotórészeinek áttekintése. Ez tovább 

építi a tanulók színház szemléletmódját és fogalomkészletét. Ezen az évfolyamon az élőben 

(vagy videóról) megtekintett előadások kapcsán főként a szereplő, a színész munkáját, annak 

összetevőit tesszük alaposabb vizsgálat tárgyává. Ugyanakkor természetesen a megtekintett 

előadás egészének megbeszéléséről sem szabad továbbra sem elfeledkezni.  

 

Nonverbális és metakommunikációs jelek a színész játékában  

– A testtartás, a mimika, gesztusok, mint a színészi kifejezés alapjai  

– A jellegzetes mozdulatok, mozgások, mozgásformák kifejező ereje  

– A térköz jelentésteremtő funkciója  

– Hangszín, hanghordozás  

– A metakommunikációs jelek hitelesítő vagy átértelmező szerepe  

 

Színészi játék  

– Alkat és színészi karakter  

– Színpadi szerepkörök  

– Egyes tradicionális színházi műfajokhoz tartozó színészi játékstílusok  

– A színész munkája a stilizációtól, az illusztráción át az átélésig, illetve az eltartott, 

ironikus játékmódig  

– A színészi jelenlét  

– Színészi szerepformálási módok  

 

Jelmezek  

– A színpadi öltözet formái (az utcai ruhától a jelmezig)  

– A jelmezek kor– és helyszínjelző szerepe  

– Színek és formák a jelmezekben  

– A jelmezek karakterábrázoló képessége  

– A szereplők csoportosítása az öltözetük alapján  

– Hierarchia, státusz, viszony megjelenése a jelmezben  

– Átöltözések, jelmezváltások  

– Álöltözetek, álarcok, maszkok  
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Szereplők a jelenetekben  

– Kapcsolat– és szituációteremtés a színészi játék segítségével  

– A jelenet folyamata, ritmusa, ritmusváltásai  

– Válságpontok, fordulatok a jelenetben, ezek kifejezésmódjai  

– A feszültségkeltés színészi és rendezői eszközei  

– Emberi erőterek és ezek változása a jelenetben  

 

Követelmények  

 

A tanulók ismerjék  

– a színpadi előadásban megjelenő legfőbb metakommunikációs jeleket  

– alkat és színészi karakter fogalmát  

– a legalapvetőbb színpadi szerepköröket  

– a színészi játékstílus fogalmát  

– a színpadi műfaj fogalmát, és összefüggését a színészi játékstílussal  

– a színészi kifejezés legalapvetőbb formáit  

– a színészi jelenlét fogalmát  

– a színészi karakterteremtés legfőbb jellegzetességeit  

– a szituációteremtés legfőbb formái  

– a színpadi feszültség fogalmát, a színpadi feszültségteremtés legalapvetőbb formáit  

– a rendezői koncepció fogalmát  

– a színész és rendező közös munkájának alapvető formáit  

– a színházi stílus fogalmát  

 

Legyenek képesek  

– egy előadás hatásmechanizmusában felismerni a metakommunikációs jeleket 

– érzékelni a színészi alkat és a megjelenített karakter kapcsolatát  

– felismerni a színész által megjelenített karakter legfőbb jellemzőit  

– érzékelni azokat az alapvető színészi eszközöket is, amellyel a figurák jellemzése 

történik  

– felismerni a színészi játék intenzitását, a színészi jelenlét erejét  

– felismerni a színészi játékstílus műfajokkal összefüggő legalapvetőbb sajátosságait  

– érzékelni egy előadás legerősebb feszültségpontjait, elkülöníteni a feszültségkeltés 

legalapvetőbb formáit  

– felismerni egy–egy szituáció legfőbb jellegzetességeit, a benne megjelenő problémák 

összetevőit, a problémáihoz  

– való különféle – emberi viszonyok sajátosságait  

– érzékelni egy–egy jelenetben, illetve az egész előadásban a meghatározó emberi 

viszonyokat, továbbá azt, hogy  

– milyen – viszonyrendszer működteti az egyes jeleneteket és az előadás egészét  

– érzékelni egy–egy előadás legfőbb válságpontjait, legfontosabb fordulatait  

– felismerni egy–egy előadás legalapvetőbb stílusjegyeit  

 

 

10. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal  

– a színházi fogalomkészlet alkalmazásának lehetőségeit egy–egy konkrét előadás 

elemzésében  
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Fejlessze a tanulók  

– színházi előadás elemző képességét  

– képességét az előadás dramaturgiai működésének felismerésére  

– képességét a színházi előadás alkotórészeinek felismerésére  

– képességét a színházi előadás kifejezésmódjának és jelrendszerének felismerésére  

– képességét a rendezői koncepció és jelentésének felismerésére  

 

Ösztönözze a tanulókat  

– értékes élő színházi előadások megtekintésére  

– a megtekintett előadás során szerzett élmény elemző feldolgozására  

– saját színházi előadás létrehozására  

– színházi tárgyú szakirodalom olvasására  

 

 

Tananyag  

Színházi előadások komplex elemzése  

Ezen az évfolyamon szintetizáljuk az eddig szerzett ismereteket. Ezért a középpontban, egy–

egy élőben vagy videóról megtekintett előadás komplex megbeszélése áll. Így a diákok 

tapasztalatokat szerezhetnek arról, hogy ismereteik alkalmasak színházi előadások 

elemzésére, értelmezésére, értékelésére.  

A komplex elemző beszélgetésekben az alábbi szempontokat érdemes használni. 

Természetesen a konkrét elemzett előadás alapján kell eldöntetni, hogy mik azok a 

szempontok, amelyek az adott előadásban fontosak, lényegesek, illetve melyek azok, 

amelyek annyira lényegtelenek az adott előadás működése szempontjából, hogy szóba sem 

kell  

őket hozni.  

 

Elemző beszélgetések előadásokról  

 

Az alapanyag  

– Az alapanyag természete (dráma, adaptáció, nonverbális anyag)  

– Az alapanyag stiláris, műfaji, dramaturgiai sajátosságai, ezek hatása az előadás 

megformálására  

 

Dramaturgia  

– Színházi szövegkönyv: változtatások az alapanyagon (húzások, betoldások, 

vendégszövegek – ezek alkalmazásának célja)  

– Az előadás felépítése, szervező elvei, a jelenetek logikai kapcsolata  

– Az előadás kezdete, ennek hatása a nézői befogadásra  

– Az előadás legfontosabb fordulópontjai, ezek szerepe  

– Az előadás zárása, ennek hatása a nézői befogadásra  

 

A tér  

– Az előadás színházi tere (a nagyszínpadtól a szobaszínházig)  

– A színpadi forma (a dobozszínháztól a térszínházi formákig)  

– Előadás és közönség kapcsolata, ennek hatása a nézői befogadásra  

– Játéktér és díszletvilág  

– Az előadás térhasználata (kitüntetett pontok, ezekhez kapcsolódó akciók, 

motívumok, figurák; meghatározó térirányok és mozgások, ezek jelentése)  
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Tárgyak, kellékek  

– A tér berendezésének szerepe a játékban  

– Az előadás legfontosabb tárgyai, kellékei (ezek kiemelésének lehetőségei, illetve a 

hozzájuk kapcsolódó jelentések)  

– Az egyes figurák kapcsolata a tárgyakkal, kellékekkel, ennek jelentése és hatása  

– Állandó vagy változó tárgyak, kellékek; ezek funkciói és funkcióváltásai  

– A tárgyak, kellékek „útja”, az így keletkező motívumok  

– A tárgyak, kellékek összefüggése az előadás más elemeivel, hatása a játékstílusra  

 

Zajok, zenék  

– Az előadás akusztikai rétege, a zajok, zenék jelentősége az előadásban  

– Az ismétlődő zajok, zenék, illetve a belőlük születő motívumok, ezek hatása az 

előadás jelentésére  

– Az előadásban megszólaló zajok, illetve zenei stílus(ok) – ezek illeszkedése a 

játékstílushoz  

– A zene funkciói (átkötő szerep, hangulatteremtő szerep, dramaturgiai szerep, önálló 

alkotórész)  

– A zene és az előadás műfajának összefüggései  

 

Jelmezek  

– A színpadon megjelenő öltözetek kort, illetve helyszínt meghatározó szerepe  

– Színek és formák, a köztük lévő kapcsolat, hatásuk az előadás hangulatára, 

jelentésére  

– Az egyes szereplők öltözete, ruhájuk színe, formája, szabása, ezek jellemző ereje  

– Átöltözések, ruhaváltások, ezek funkciói  

– A szereplők csoportjai öltözékük alapján, a jelmezek hierarchiát, státuszt, 

viszonyokat közvetítő szerepe  

– A jelmezek kapcsolata az előadás más alkotórészeivel, viszonyuk a térrel, hatásuk a 

szereplők viselkedésére, az előadás játékstílusára  

 

A szereplők jellemzése szavak nélkül  

– Amit még az előtt tudunk az egyes figurákról, hogy megmozdulnának, 

megszólalnának  

– Álarcok, maszkok használata, az arcfestés szerepe, ezek hatása a nézői elvárásokra, 

összefüggésük az előadás  

– műfajával, stílusával  

– A szereplők alkata, az egyes figurák testtartása, ezek szerepe a jellemzésben  

– A szereplők arca, arckifejezése, mimikája, ennek hatása a jellemzésre  

– A szereplők jellegzetes mozdulatai, gesztusai, ezek összefüggése az előadás 

játékstílusával  

– A metakommunikációs jelzések „üzenetei” a szereplők viszonyáról, kapcsolatuk 

jellegéről, változásáról  

 

A mozgások szerepe az előadásban  

– Megkomponált mozgások, koreografikus részletek, ezek összefüggése az előadás 

más kifejező eszközeivel  

– A mozgások hatása az előadás hangulatára, az egyes figurák jellemzésére, a 

produkció stílusára  

 

Színészi játék  
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– Az előadás műfajának, stílusának hatása a színészi munkára  

– Az adott előadás játékstílusának hatása a színész játékára  

– A színész mimikája, gesztuskészlete  

– A színész hanghordozása, beszédmódja  

– A színész metakommunikációs jelzéseinek erősítő, gyengítő vagy átértelmező 

szerepe  

– A színész figura átteremtő eszközei  

– Színészi „létezésmódok” (az átéléstől az alak pszicho–fizika jellemzésén át a szerep 

és a színész közti távolság érzékeltetéséig)  

 

Az előadás stílusa  

– A jelenetek szervező elvei  

– Az előadás leghangsúlyosabb mozzanatai (jelenetei, előadásrészletei)  

– A rendezői koncepció, ennek kifejtése az előadásban  

– Az előadásban megjelenő színházi eszközök, kifejezésmódok  

– Az egyes elemek, színházi alkotórészek rendszerbe szervezése  

 

Követelmények  

A tanulók ismerjék  

– a színházi fogalomkészlet alkalmazási lehetőségeit egy–egy konkrét előadás 

elemzésében  

 

Legyenek képesek  

– színházi előadás elemzésére  

– az előadás dramaturgiai működésének felismerésére  

– a színházi előadás alkotórészeinek felismerésére  

– a színházi előadás kifejezésmódjának és jelrendszerének felismerésére  

– a rendezői koncepció és jelentésének felismerésére  

 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 

A tanulók ismerjék  

– a színházművészet legfontosabb kifejezőeszközeit (pl. szövegmondás, mozdulat, 

gesztus, mimika, akció, zenei– és látványelemek),  

– a műfaji, stiláris, illetve formai konvenciórendszereknek a legfontosabb 

sajátosságait, felhasználási lehetőségeit,  

– a konkrét előadások elemzésében, értelmezésében felhasznált fogalmakat (pl. drámai 

formák, színházi műfajok, színpadtípusok, játékstílus), azok meghatározásait, 

kapcsolódásukat,  

– az előadás alkotóelemeinek hatásmechanizmusait, azok miként befolyásolják a nézői 

élményt, hogyan szolgálják az előadás jelentését.  

 

Legyenek képesek  

– egy–egy színházi előadás meghatározó alkotóelemeinek (pl. alapanyag, tér, jelmez, 

zene, világítás, színészi játék), ezek sajátosságainak, kapcsolódási módjának 

felismerésére  

– a színházi előadás vizsgálatára, értékelésére a benne érvényesülő (műfaji, stiláris, 

illetve formai) konvenciórendszer szerint  
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– saját színházi tevékenységében – a megismert fogalmi készlet alapján – tudjon 

érvelni az általa kigondolt elképzelések, megoldások mellett  

– egy–egy színházi előadás átfogó értékelésére, eljutni az előadás jellemzőinek 

leírásától, összetevőinek elemzésétől a színházi műalkotás értelmezéséig  

 

 

 

4.3. ZENEMŰVÉSZET 
 

4.3.1. KLASSZIKUS ZENE -GITÁR 
 

Előképző évfolyamok  
 

1. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– A tanuló ismerkedjen meg – életkorának megfelelő szinten – a gitár részeivel és 

felépítésével  

– Vonalak, vonalközök számozása, violinkulcs  

– Ütemvonal, kettősvonal, ismétlőjel. 2/4–es, 3/4–es, 4/4–es ütem  

– Hangértékek és szünetjelek: egész, fél, negyed, nyolcad  

– A megtanult törzshangok ábécés nevei  

– A húrok számozásának, valamint a jobb és balkéz ujjazatának megismerése a tanult 

zenei anyaggal párhuzamosan 

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– A helyes testtartás, hangszertartás és kéztartás kialakítása  

– A szabad és a ráhúzott pengetés (tirando, apoyando) megtanítása üres húrokon, 

továbbá az arpeggio pengetés p–i–m–a ujjakkal 

– Szünetek játéka az üres húrok tompításával. (Bal, majd jobb kézzel)  

– Törzshangok megtanítása az első fekvésben  

 

Ajánlott tananyag 

Puskás T.: Gitáriskola 

Nagy E.–Mosóczi M.: Gitáriskola I. 

Szendrey–Karper L.: 50 magyar népdal 

 

Követelmények 

Kétféle ritmusértéket (negyedet, nyolcadot) tartalmazó egyszólamú gyermekdalok és 

egyszerű népdalok játéka legalább pentaton, pentachord hangterjedelemben.  

Olyan könnyű gyakorlatok elsajátítása, melyekben gyakran fordulnak elő üres húrok. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Két népdal, illetve gyermekdal 

– Egy könnyű etűd, vagy előadási darab, melyben gyakran fordulnak elő üres húrok  
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2. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– A tanuló ismerkedjen meg – életkorának megfelelő szinten– a gitár részeivel és 

felépítésével  

– Vonalak, vonalközök számozása, violinkulcs  

– Ütemvonal, kettősvonal, ismétlőjel. 2/4–es, 3/4–es, 4/4–es ütem  

– Hangértékek és szünetjelek: egész, fél, negyed, nyolcad.  

– Forte és piano  

– Az ütemhangsúly  

– A megtanult törzshangok ábécés nevei  

– A húrok számozásának, valamint a jobb és balkéz ujjazatának megismerése a tanult 

zenei anyaggal párhuzamosan  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– A helyes testtartás, hangszertartás és kéztartás kialakítása  

– A szabad és a ráhúzott pengetés (tirando, apoyando) megtanítása üres húrokon, 

továbbá az arpeggio pengetés p–i–m–a ujjakkal  

– Ostinato és dudabasszus kíséret  

– Szünetek játéka az üres húrok tompításával. (Bal, majd jobb kézzel)  

– Törzshangok megtanítása az első fekvésben  

– Hangos–halk játék. Hangsúlyos hang játéka 

– A többszólamúság lehetőség szerinti megtanítása együttpengetés nélkül 

 

Ajánlott tananyag 

Puskás T.: Gitáriskola 

Nagy E.–Mosóczi M.: Gitáriskola I. 

Szendrey–Karper L.: 50 magyar népdal 

 

Követelmények 

Kétféle ritmusértéket (negyedet, nyolcadot) tartalmazó egyszólamú gyermekdalok és 

egyszerű népdalok játéka legalább pentaton, pentachord, hexachord hangterjedelemben. 

Népdalfeldolgozások ostinato, vagy dudabasszus kísérettel. 

Olyan könnyű darabok elsajátítása, melyekben gyakran fordulnak elő üres húrok. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Két népdal, illetve gyermekdal  

– Két etűd, vagy előadási darab, melyben gyakran fordulnak elő üres húrok  

 

 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

 

1. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– A tanuló ismerkedjen meg a gitár részeivel és felépítésével  

– Vonalak, vonalközök számozása, violinkulcs  
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– Ütemvonal, kettősvonal, ismétlőjel. 2/4–es, 3/4–es, 4/4–es ütem.  

– Hangértékek és szünetjelek: egész, fél, negyed, nyolcad  

– Pontozott hangok, nyújtott és éles ritmus  

– Primo–secondo, Da Capo al Fine  

– A dinamika fogalma. Forte, mezzoforte és piano  

– Az ütemhangsúly  

– A megtanult hangok ábécés nevei, előjegyzések, módosított hangok  

– Kis– és nagyszekund  

– A húrok számozásának, valamint a jobb és balkéz ujjazatának megismerése a tanult 

zenei anyaggal párhuzamosan  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– A helyes testtartás, hangszertartás és kéztartás kialakítása, stabilizálása  

– A szabad és a ráhúzott pengetés (tirando, apoyando) megtanítása, továbbá az 

arpeggio pengetés p–i–m–a ujjakkal  

– A többszólamúság megtanítása együttpengetés nélkül, majd együttpengetéssel  

– Együttpengetés két ujjal, különböző variációkban.  

– Kétszólamú dallam–kíséret játék együttpengetéssel  

– Szünetek játéka az üres húrok tompításával  

– Törzshangok megtanítása az első fekvésben  

– Előjegyzés nélküli modális hangsorok játéka az első fekvésben  

– Módosított hangok tanulása a zenei anyagnak megfelelően. C–dúr, G–dúr, F–dúr, a–

moll, e–moll, d–moll hangsorok  

– játéka az első fekvésben  

– Tanítsuk meg a zenei nyitás–zárás és a helyes hangsúlyok alkalmazását. Dinamikai 

váltás tanítása  

 

Ajánlott tananyag 

Puskás T.: Gitáriskola 

Nagy E.–Mosóczi M.: Gitáriskola I. II. 

Szendrey–Karper L.: Gitárgyakorlatok I. 

Szendrey–Karper L.: 50 magyar népdal 

Fodor – Marnitz – Vass: Gitáros képeskönyv 

 

Követelmények 

Egyszólamú népdalok eljátszása p, illetve i–m–a ujjakkal, tirando, vagy apoyando, váltott 

pengetéssel. 

Könnyű kétszólamú népdalfeldolgozások és előadási darabok együttpengetéssel. 

A többszólamúság megjelenésével – az egész tanulási folyamatban – ügyeljünk a gondos 

szólamvezetésre a ritmusértékek szólamonkénti pontos betartásával. 

Könnyű arpeggio pengetésű etűdök, előadási darabok sok üres húrral. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy magyar népdal  

– Egy etűd, melyben megtalálható az arpeggio valamilyen formája  

– Két előadási darab, melyben megvalósul az együttpengetéses kétszólamúság  

 

2. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  
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Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– Tanítsuk meg a darabokban előforduló új ütembeosztásokat (3/8, 6/8)  

– A darabokban előforduló hangnemek ismerete  

– Ismerje a tanuló a tizenhatod értékű hangot és szünetjelet, a pontozott 

nyolcadértéket, a triolát és a szinkópát  

– Fontos a tanult darabok szerkezeti (formai) elemzése 

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– Játsszon a tanuló két oktávos F– és G–dúr skálát az első fekvésben 

– Gyakoroltassunk egy–egy húron kromatikus ujjgyakorlatokat  

– A második fekvés és az egyszerű fekvésváltás megismerése  

– A kettősfogások gyakorlása, fejlesztése  

– Az együttpengetés és az arpeggio továbbfejlesztése könnyű kétszólamú darabokban  

– Kezdjük el az artikuláció tanítását és alkalmazását a művekben  

– Tanítsuk meg és alkalmazzuk a hangszínváltást  

– Tanítsuk meg a természetes üveghangokat a XII. érintőnél  

 

Ajánlott tananyag 

Nagy E.–Mosóczi M.: Gitáriskola II., III. 

Szendrey–Karper L.: Gitárgyakorlatok II., III. 

Fodor–Marnitz–Vass: Gitáros képeskönyv 

 

Követelmények 

Könnyű kétszólamú darabok eljátszása. 

Az arpeggio pengetés egyszerű darabokban (pl. Carulli, Carcassi, Sor).  

Lapról játék az előző év nehézségi szintjén. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy etűd  

– Három különböző jellegű darab  

 

 

3. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– Ismerje meg a tanuló a gitár rövid történetét.  

– A darabokban előforduló hangnemek ismerete  

– A darabokban előforduló összetettebb ritmusképletek ismerete  

– A dúr és moll hármashangzat felépítése  

  

A hangszerkezelés fejlesztése  

– A scordatura használatának bevezetése; folytatása a további években  

– Tanítsuk meg az ötödik fekvés hangjait  

– Játszassuk a két oktávos G–dúr skálát második fekvésben és a C–dúr skálát ötödik 

fekvésben, harmadik húrról indítva 

– Tanítsuk meg és gyakoroltassuk a legegyszerűbb kötéseket bal kézzel (elpengetés, 

ráütés), és alkalmazni könnyű darabokban  

– Fontos a hármas fogások tanítása és gyakorlása  

– Tanítsuk meg a kisbarrét 2, majd 3 húron  
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– Tanítsunk egyszerű mechanikus ujjgyakorlatokat ismétlődő mozgásokkal  

– Tanítsuk meg a természetes üveghangokat az V. és VII. érintőknél  

– Fontos a sul ponticello és sul tasto játék, továbbá a dinamikai árnyalás (crescendo, 

diminuendo) megvalósítása  

– Kezdjük el a nem kívánt hangösszecsengések tompítását, kezdetben a domináns–

tonika zárlatokban. (Pld. üres húron E–A, A–D)  

– Balkéz fogás–sémával összekapcsolt arpeggio gyakorlatok tanítása és játéka az 

ötödik fekvésig  

 

Ajánlott tananyag 

Nagy E.–Mosóczi M.: Gitáriskola III., IV. 

Szendrey–Karper L.: Gitárgyakorlatok II.–IV. 

Fodor–Marnitz–Vass: Gitáros képeskönyv 

Repertoire gitárra (Ed. Mus. Z.14445) 

 

Követelmények 

Egy adott technikai problémát feldolgozó etűd megvalósítása (pl. kötés, kisbarré).  

Az első fekvés összekapcsolása más fekvésekkel egy mérsékelt tempójú etűdben, vagy 

előadási darabban. 

Könnyű tánctétel jellegzetességeinek megvalósítása. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy etűd  

– Három különböző jellegű előadási darab   

 

 

4. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– A modális hangsorok ismerete, egyszerű harmóniai elemzés a tanár irányításával  

– A dominánsszeptim–akkord megismerése  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– Kezdjük el a prím és oktávhangolás tanítását üveghangokkal  

– Tanítsuk meg az hetedik fekvés hangjait  

– Kötések továbbfejlesztése (elpengetés, ráütés), és alkalmazása a darabokban. Játszani 

kell könnyű ékesítéseket is (pl. előke)  

– Négyes fogások bevezetése  

– A barré továbbfejlesztése. Akkord fogások kis/tört barréval  

– Vibrato megtanítása  

– Tanítsuk meg a két oktávos fekvésváltásos C–dúr skálát. Transzponáltassuk a G–dúr 

skálát a hetedik fekvésig  

– Folytassuk a nem kívánt hangösszecsengések tompításának tanítását  

– Balkéz fogás–sémával összekapcsolt arpeggio gyakorlatok továbbfejlesztése a 

hetedik fekvésig  

– Tört–akkord játék megtanítása  

 

Ajánlott tananyag 

Nagy E.–Mosóczi M.: Gitáriskola III.– V. 
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Szendrey–Karper L.: Gitárgyakorlatok IV.–VI. 

Repertoire gitárra (Ed. Mus. Z.14445) 

F. Sor Op. 31.–35. 

Puskás: Klasszikus etűdök gitárra 

Kováts: Könnyű darabok gitártanulóknak 

Brouwer: Etűdök I–V. 

Követelmények 

Reneszánsz, barokk tánctételek és klasszikus darabok stílusos megszólaltatása.  

Terjedelmesebb etűd megtanulása.  

Rövid, könnyű XX. századi vagy kortárs darabok megtanulása. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy etűd  

– Három különböző stílusú előadási darab  

 

 

5. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– Hangszertörténeti ismeretek gyarapítása  

– Harmóniai elemzés az évfolyamnak megfelelő elméleti ismeretek alapján, a tanár 

irányításával  

– Beszélgetés a romantikus és a XX. századi zenéről a tanult darabok alapján  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– Tanítsuk meg a kilencedik fekvés hangjait  

– Kötéses díszítések továbbfejlesztése  

– Gyakoroltassuk a kromatikus skálákat és hétfokú hangsorokat egy húron, 

fekvésváltással  

– Mechanikus kézügyesítők folyamatos gyakorlása  

– Kezdjük el a 6 húros nagybarré tanítását  

– A tört–akkord játék továbbfejlesztése  

– Folytassuk a nem kívánt hangösszecsengések tompításának tanítását a balkéz 

bevonásával is  

– Balkéz fogás–sémával összekapcsolt arpeggio gyakorlatok továbbfejlesztése a 

kilencedik fekvésig  

– Lényeges az ujjrendezés alapelveinek rendszeres megbeszélése  

 

Ajánlott tananyag 

Nagy E.–Mosóczi M.: Gitáriskola IV.– V. 

Szendrey–Karper L.: Gitárgyakorlatok V.–VIII. 

Repertoire gitárra (Ed. Mus. Z.14445) 

F. Sor Op. 31.–35. 

Puskás: Klasszikus etűdök gitárra 

Aguado: Etűdök I. 

Marschner, Mertz, Paganini és Tarrega könnyebb darabjai. 

Kováts: Könnyű darabok gitártanulóknak 

Brouwer: Etűdök VI.–X. 

Bartók–Szendrey: Gyermekeknek–ből könnyebb tételek. 
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A Musica per Chitarra sorozat kiadványaiból az évfolyam nehézségi szintjének megfelelően 

válogatva. 

 

Követelmények 

Mérsékelt tempójú etűd, amely magasabb fekvéseket is érint.  

Klasszikus tánctételek (pld. Sor Walzerek) előadása.  

Romantikus, (pld. Marschner: Bagatell) és XX. századi, vagy kortárs darabok (Pld. Brouwer 

Etud VI–X.) eljátszása. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy etűd 

– Három különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik romantikus, XX. századi 

vagy kortárs darab  

 

 

6. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– A hangszeres és elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló formai és harmóniai 

elemzés  

– Ismerje fel a tanuló a főbb zenei korszakokat stílusjegyeik alapján  

– Legyen képes a zenei formák (szvit– és szonátatételek) szerkezetének felismerésére 

és a tempók megállapítására tanári segítséggel  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– Tanítsuk meg a háromoktávos dúr– és moll skálákat (E–dúr, e–moll)  

– Stabilizáljuk, erősítsük meg a nagybarrét  

– Mechanikus kézügyesítők folyamatos gyakorlása  

– Törekedjünk a  nem kívánt hangösszecsengések tompításának még differenciáltabb 

kivitelezésére  

– Balkéz fogás–sémával összekapcsolt arpeggio gyakorlatok továbbfejlesztése  

– Az önálló az ujjrendezés alapelveinek kialakítása  

 

Ajánlott tananyag  

Aguado: Etűdök  

Carcassi Etűdök op. 60  

Giuliani: Etűdök  

Nagy E. – Mosóczi M.:Gitáriskola V.  

Szendrey–Karper L.: Gitárgyakorlatok VII–VIII.  

Repertoire gitárra (Ed. Mus. Z.14445)  

Régi spanyol muzsika  

Bach – Szendrey: 20 könnyű darab  

Bartók – Szendrey: Gyermekeknek  

Frescobaldi: Táncok és ária variációkkal stb.  

F. Sor: Etűdök op. 35, op. 31  

Fodor – Marnitz – Vass: Klasszicizmus  

Brouwer: Etűdök VI.–X.  

Faragó: Musica Ficta  

Pavlovits Dávid gitárdarabjai.  
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Követelmények 

Tudni kell a barokk szvit két különböző karakterű (gyors, lassú) tételét helyes 

tempóarányokkal játszani. 

Tanuljon meg a tanuló egy terjedelmesebb, vagy élénkebb tempójú etűdöt is. 

Játsszon a romantikus, XX. századi, és kortárs zeneszerzők műveiből. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy etűd  

– Három különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik romantikus, XX. századi 

vagy kortárs darab  

 

 

 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 
 

„B” tagozatos oktatásra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel 

és hangszeres adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá 

teszi arra, hogy megfeleljen a „B” tagozatos oktatás minőségben és mennyiségben magasabb 

követelményeinek.  

 

2. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– Ismerje a tanuló a 2/2, 3/8, 6/8–os ütembeosztást  

– Tanítsuk meg 3#, 2b előjegyzésig a dúr és moll hangnemeket  

– Ismerje a tanuló a dinamikai árnyalást (crescendo, diminuendo)  

– Ismerje a prím, szekund, terc, kvart, kvint, oktáv hangközöket  

– Tanítsuk meg a tizenhatod értéket és –szünetet; a triolát és a szinkópát, valamint a 

pontozott nyolcadot  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– Tanítsuk meg a kis barré–t. Rendszeresen gyakoroltassuk a kromatikus skálát az I. 

fekvésben  

– Tanítsuk meg a két oktávos G–dúr skálát (üres húrok használata nélkül), különböző 

ritmusképletekkel is  

– Ismerni kell az I. fekvés teljes hangkészlete mellett az V. fekvés törzshangjait is  

– Játszassunk kettős– és hármas-fogásokat is  

– Kapcsoljuk össze az első fekvést más fekvésekkel is  

– Tovább kell fejleszteni az arpeggio–játékot  

– A sul ponticello és sul tasto játék megvalósítása fontos 

– Gyakoroltassuk a staccato portato és tenuto játékot is  

– Tanítsuk a hangolást, prím és oktáv hangközökkel  

– Ismertessük meg a tanulót a természetes üveghangokkal  

 

Ajánlott tananyag 

Nagy E.–Mosóczi M.: Gitáriskola II.–IV. 

Szendrey–Karper L.: Gitárgyakorlatok II.–IV. 

Fodor–Marnitz–Vass: Gitáros képeskönyv 
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Követelmények 

Az arpeggio pengetés megvalósítása egyszerű etűdben (Carcassi, Carulli, Sor).  

A dinamikai árnyalás gyakorlati megvalósítása. 

Az első fekvés más fekvéssel való összekapcsolása egyszerű etűdben vagy előadási 

darabban. 

A reneszánsz táncok jellegzetességeinek megfigyelése. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy technikai gyakorlat vagy skála 

– Egy etűd  

– Három különböző jellegű darab 

 

 

3. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– Tanítsuk meg a modális hangsorokat, hogy a darabokban megjelenő modális 

fordulatokat megmutathassuk  

– Ismerni kell a dúr és moll hangsorokat 4#, 4b előjegyzésig  

– Ismertessük meg a tanulókkal a szext és szeptim hangközöket  

– Elméleti szinten foglalkozzunk a dúr és moll hármashangzat és dominánsszeptim–

akkord felépítésével 

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– Fontos a fekvésváltás továbbfejlesztése; a kromatikus és diatonikus skála fekvésváltással  

– Tanítsuk meg a kétoktávos C–dúr skálát, játszassuk a G–dúr skálát különböző fekvésekben  

– Gyakoroltassuk a kötést bal kézzel (ráütés, elpengetés), különféle kombinációkkal  

– Ismertessük meg a tanulóval az előkét és az utókát  

– Tanítsuk meg a kis, tört, és nagy barré–t  

– Kezdjük el gyakoroltatni a tremolo pengetést és az arpeggio–játék különféle változatait  

– Gyakoroltassuk a IX. fekvés hangjait  

– Alkalmazzuk a vibratot. Fejlesszük a dinamikai árnyalás minőségét  

 

Ajánlott tananyag 

Nagy E.–Mosóczi M.: Gitáriskola III.– V. 

Szendrey–Karper L.: Gitárgyakorlatok IV.–VI. 

Repertoire gitárra (Ed. Mus. Z.14445) 

F. Sor Op. 31.–35. 

Puskás: Klasszikus etűdök gitárra 

Kováts: Könnyű darabok gitártanulóknak 

Brouwer: Etűdök I–V. 

 

Követelmények 

Barokk és klasszikus tánctételek díszítése. 

Nehézségi szint: Brescianello, G. Sanz és könnyebb Weiss darabok, Sor: Etűdök op. 31, op. 

35 sorozat és Walzerek. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy technikai gyakorlat vagy skála  
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– Egy etűd  

– Három különböző jellegű dara 

 

 

4. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– Tudatosítsuk az ujjrendezés alapelveit  

– Végeztessünk a tanulókkal harmóniai elemzést egyszerű darabokban, tanári 

segítséggel  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– Fontos a kromatikus skálák és a kézügyesítő (ujjfüggetlenítő), gyorsító gyakorlatok 

különböző fajtáinak gyakoroltatása.  

– Tanítsuk meg a háromoktávos E–dúr skálát  

– Fejlesszük tovább a díszítési technikát  

– Mutassuk meg az üveghangképzés további lehetőségeit  

 

Ajánlott tananyag 

Nagy E.–Mosóczi M.: Gitáriskola IV.– V. 

Szendrey–Karper L.: Gitárgyakorlatok V.–VIII. 

Repertoire gitárra (EMB Z.14445) 

F. Sor Op. 31.–35. 

Puskás: Klasszikus etűdök gitárra 

Aguado: Etűdök I. 

Marschner, Mertz, Paganini és Tarrega könnyebb darabjai 

Kováts: Könnyű darabok gitártanulóknak 

Brouwer: Etűdök VI.–X. 

Bartók–Szendrey: Gyermekeknek–ből könnyebb tételek 

Követelmények 

Különböző fekvések használata etűdökben 

Klasszikus tánctétel, romantikus vagy impresszionista darabot, illetve rövid XX. századi 

művek stílus hű előadása 

Nehézségi szint: Aguado: Etűdök, Carcassi: Etűdök op. 60, Ponce: Prelűdök stb. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy technikai gyakorlat vagy skála  

– Egy etűd  

– Három különböző jellegű darab  

 

 

5. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– A hangszeres és elméleti órákon szerzett ismeretek felhasználásával önállóan 

végezzen a tanuló formai, és harmóniai elemzést  

– Tanulja meg a tanuló elméleti szinten a hármas– és négyes-hangzatok megfordításait  
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– Tanítsuk a zenei formákat (pl. szvit, szonáta) és azok szerkezetét és a 

tempójellegzetességeket  

 

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– Tanítsuk meg a háromoktávos e–moll skálát, továbbá a modális hangsorokat egy 

húron, egy oktáv hangterjedelemben, valamint az egészhangú skálára épített 

különféle hangközmeneteket, változatos pengetési módokkal, kézügyesítő és 

gyorsaságfejlesztő gyakorlatokkal  

– A tanulóknak törekedni kell az önálló, tudatos ujjrendezés kialakítására és a 

gyakorlás módszerességére   

 

Ajánlott tananyag  

Aguado: Etűdök  

Carcassi: Etűdök op. 60  

Giuliani: Etűdök  

Nagy E. – Mosóczi M.:Gitáriskola V.  

Szendrey–Karper L.: Gitárgyakorlatok VII–VIII.  

Repertoire gitárra (Ed. Mus. Z.14445)  

Régi spanyol muzsika  

Bach – Szendrey: 20 könnyű darab  

Bartók – Szendrey: Gyermekeknek  

Frescobaldi: Táncok és ária variációkkal stb.  

F. Sor: Etűdök op. 35, op. 31  

Fodor – Marnitz – Vass: Klasszicizmus  

Bartók–Szendrey: Gyermekeknek  

Brouwer: Etűdök VI.–X.  

Faragó: Musica Ficta  

 

Követelmények 

Játsszon a tanuló reneszánsz műveket.  

Tudja előadni helyes tempóaránnyal a barokk szvit két különböző karakterű (gyors, lassú) 

tételét. 

Tanuljon meg a tanuló legalább egy terjedelmes etűdöt is. 

Szólaltasson meg legalább egy mérsékelt tempójú romantikus művet. 

Nehézségi szint: L. Milan pavane–jai, de Visée tánctételei, könnyű Tarrega–, Marschner–

darabok, Carcassi: Etűdök op 60. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy technikai gyakorlat vagy skála 

– Egy etűd 

– Három különböző jellegű darab  

 

 

6. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– A hangszeres továbbfejlődés mellett fontos a zenei tájékozottság elmélyítése és a 

zenélési kedv ébrentartása  
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– Szükséges a darabok szerkezeti, formai elemzése (barokk szvit, fúga, klasszikus 

szonáta stb.). Lényeges a darabok önálló kiválasztása és megtanulása a tanár 

felügyelete mellett 

 

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– Fontos a technikafejlesztés kézerősítő és gyorsaságfejlesztő gyakorlatokkal. 

Lényeges a hangminőség állandó javítása  

– Játszassunk kromatikus skálát; dúr, moll és modális skálákat többféle hangnemben.  

– Tanítsunk tercskálákat  

– Az egészhangú skálára épített valamennyi hangköz gyakorlása változatos pengetési 

módokkal. Cél: a játékbiztonság és állóképesség növelése  

– A tanuló ismerje meg a gitárjáték különleges effektusait: rasgueado, étouffé, kopogás  

 

Ajánlott tananyag  

Carcassi: Etűdök op. 60, Capricciók 

Giuliani: Etűdök  

Legnani: Capricciók  

Repertoire gitárra (Ed. Mus. Z.14445)  

Dowland: Táncok és Fantáziák  

Bach: Sonate e Partite könnyebb tételei  

Bach: Lantművek (Sárközy) könnyebb tételei  

Giuliani: Szonáta op. 15.  

Napoleon Coste: Etűdök, előadási darabok  

Tarrega: Mazurkák, Tango  

A Musica per Chitarra Mertz kötetei  

Könnyű koncertdarabok gitárra (Mosóczi–Nagy)  

Bartók–Szendrey: Gyermekeknek  

Villa–Lobos: e–moll Prelűd  

Brouwer: Etűdök XI–XV.  

XX. századi magyar szerzők darabjai (pld. Farkas Ferenc)  

Kortárs szerzők (pld. Pavlovits Dávid gitárdarabjai.)  

Követelmények 

Különböző karakterű, nehezebb barokk tánctételek előadása. 

Technikafejlesztés gyors előadási darabokkal, illetve etűdökkel. 

Nehézségi szint: Bach–szvitek/partíták könnyebb tánctételei, Legnani, Sor darabjai, 

Carcassi: Etűdök op. 60, 

Brouwer–etűdök, Villa–Lobos–prelűdök 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy technikai gyakorlat vagy skála  

– Egy etűd  

– Három különböző jellegű darab  

 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 
„A” tagozat  

A tanuló rendelkezzék a gitárjátékhoz szükséges koncentrálóképességgel.  
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Alkalmazza a tanulmányai során elsajátított zenei és technikai ismereteket. Különböző 

stílusú darabok önálló feldolgozásával és memorizálásával artikulált, dinamikailag árnyalt 

hangszerjátékot valósítson meg.  

 

 

Ismerje  

– a gitár hangjait, tudja hangszerét behangolni  

– a tanult anyagban előforduló tempó– és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, 

zenei műszavakat és ezek jelentését  

– a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen 

kiejteni és leírni azokat 

 

Ismerje és készségszinten alkalmazza a gitárjáték alapvető technikai elemeit: 

– a fekvésjátékot, fekvésváltást 

– a kis és nagy barré–t 

– a kötéseket (ráütés, elpengetés) 

– a dallamjátékot apoyando és tirando pengetéssel 

– az akkordfelbontás (arpeggio) különböző formáit 

– a törtakkord megszólaltatását 

– a nem kívánt hangösszecsengések tompítását (jobb és bal kézben egyaránt) 

 

Legyen képes különböző játékmódok megvalósítására: 

– dallam akkordkísérettel (pl. Neusiedler–darabok) 

– harmóniafelbontásos játék (pl. Carcassi, Diabelli, Giuliani) 

– egyszerű többszólamú darabokban szólamvezetés, dallamkiemelés (pl. Losy, 

Campion, Robert de Visée) 

– Rendelkezzék az egyszerű kortárs darabok (pl. Borsody, Brouwer) eljátszásához 

szükséges zenei alapismeretekkel és technikai készségekkel 

– Repertoárjának egy részét tudja kotta nélkül játszani 

 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak koncertszerű bemutatásával: 

– G–dúr, C–dúr skála 2 oktávon, háromoktávos E–dúr skála, transzponálva, repetíciós 

pengetéssel is, kromatikus skálák, arpeggio–gyakorlatok  

– 2 etud (pl. Carcassi: Etűdök op. 60) 

– 1 vagy 2 reneszánsz vagy barokk mű 

– XX. századi művek (pl. Bartók – Szendrey) 

A választott etűdök tartalmazzanak egymástól eltérő technikai feladatokat. 

A teljes anyagot kotta nélkül kell előadni. 

 

 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 
 

 

7. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  
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– A kottaolvasási készség továbbfejlesztése. Szólamvezetés elemzése egyszerűbb 

reneszánsz fantáziákban  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– Az alapfok évfolyamain megszerzett technikai készségek esetleges hiányosságainak 

pótlása, kéztartás(ok) szükség szerinti korrigálása  

Ajánlott tananyag 

Carcassi: Op. 60  

Sor: Etűdök Op.29. 

Adrian Le Roy: Fantáziák és táncok 

Losy, Roncalli, Brescianello többtételes művei 

Carcassi, Carulli, Giuliani szonátatételei. 

Ponce: Prelűdök 

Brouwer: Etűdök XI–XX. 

Könnyű kortárs művek (Farkas, Sári, Szokolay, Kováts) 

 

Követelmények 

A tanuló legyen képes a technikai és zenei felkészültségének megfelelő darabokban a 

szólamvezetések pontos megvalósítására. 

Igényszint támasztása a játéktisztaság tökéletesítésére, különös tekintettel a tompításokra. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy etűd  

– Három különböző stílusú előadási darab  

 

 

8. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– Mélyítsük el a tanuló ismereteit a barokk zenében. (Szvit, fantázia)  

– Elevenítsük fel ismereteit a klasszikus formatan terén. (Szonáta és rondóforma)   

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– Az alapfok évfolyamain megszerzett technikai készségek továbbfejlesztése  

– Skálagyorsítás, az arpeggio gyakorlatok gyorsítása  

– Bonyolultabb ujjfüggetlenítő gyakorlatok  

 

Ajánlott tananyag 

Carcassi: Etűdök Op. 60 

Sor: Etűdök Op. 29. 

Giuliani: Etűdök Op. 48. 

Brouwer: Etűdök, könnyebb előadási darabok 

Mudarra és Narvaez fantáziák 

Bach: Lantművek tételei 

Weiss: Szvit tételek 

Sor: Menüettek 

Ponce: Prelűdök 

Villa–Lobos: Prelűdök 

Bartók–Szendrey: Gyermekeknek 
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Kortárs zene a technikai szintnek megfelelően 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a játszott művek szerkezetét, stílusjegyeit.  

Az előadásmód fejlesztése a zenei tartalom egyre színesebb megszólaltatásának irányába. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy etűd 

– Három különböző stílusú előadási darab  

 

 

9. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– Ismertessük meg a tanulót a variációs művek jellegzetességeivel (barokk, klasszikus)  

– Fejlesszük készségeit a romantikus és impresszionista művek előadásának terén 

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– A tanult gyakorlatok rendszeres ismétlése, a hiányosságok pótlása  

– Gyorsaságfejlesztő gyakorlatok  

 

Ajánlott tananyag 

Sor: Etűdök Op. 29 

Coste: Etűdök Op. 38. 

Tarrega, Sagreras, Pujol etűdök 

Bach: Lantszvitek, csellószvit–átiratok tételei 

Diabelli: Szonáták 

Giuliani és Sor könnyebb variációs művei 

Lauro: Vals–ok 

Barrios kisebb művei 

 

Követelmények 

Legyen képes a tanuló többtételes, változatos karakterű művek kifejező előadására. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy etűd 

– Három különböző stílusú előadási darab  

 

 

10. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– Mélyítsük el a tanuló tudását a modern művek jellegzetességeiben  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– Az esetleges technikai hiányosságok pótlása  

– A tanult gyakorlatok tökéletesítése és gyorsítása  

– Nehezebb ügyesítő gyakorlatok a technikai elemek kombinálásával  
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– Tanítsuk a modern művekben előforduló hangeffektusokat  

 

Ajánlott tananyag 

Sagreras, Pujol, Villa–Lobos etűdök 

Reneszánsz táncok és fantáziák  

Bach: Lantszvitek, csellószvit–átiratok tételei 

Giuliani, Sor és Coste szonáták, variációk 

Albeniz, Barrios, Tarrega, Torroba, Turina darabjai 

Villa–Lobos: Choros 

Leo Brouwer gitárdarabjai 

 

Követelmények 

Legyen képes a tanuló többtételes, változatos karakterű művek kifejező előadására. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy etűd 

– Három különböző stílusú előadási darab  

 

 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

 

7. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– A kottaolvasási készség továbbfejlesztése  

– Szólamvezetés elemzése reneszánsz és barokk művekben.  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– Az alapfok évfolyamain megszerzett technikai készségek esetleges hiányosságainak 

pótlása, kéztartás(ok) szükség szerinti korrigálása  

– Mechanikus ügyesítő, erősítő és gyorsító gyakorlatok kibővítése  

 

Ajánlott tananyag  

Carlevaro: Serie didactica para guitarra  

Scott Tennant: Pumping nylon  

Carcassi: Op. 60  

Sor: Etűdök Op.29.  

Adrian Le Roy: Fantáziák és táncok  

Losy, Roncalli, Brescianello többtételes művei  

Carcassi, Carulli, Giuliani szonátatételei  

Ponce: Prelűdök  

Brouwer: Etűdök XI–XX. 

Könnyű kortárs művek (Farkas, Sári, Szokolay, Kováts) 

 

Követelmények 

A tanuló legyen képes a technikai és zenei felkészültségének megfelelő darabokban a 

szólamvezetések pontos megvalósítására. 

Igényszint támasztása a játéktisztaság tökéletesítésére, különös tekintettel a tompításokra. 
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Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy etűd  

– Három különböző stílusú előadási darab  

 

 

8. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– Mélyítsük el a tanuló ismereteit a barokk zenében. (Szvit, partíta, fantázia, fúga)  

– Elevenítsük fel ismereteit a klasszikus formatan terén. (Szonáta és rondóforma)  

– Részletesen elemezzünk egy klasszikus szonátatételt  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– Az alapfok évfolyamain megszerzett technikai készségek továbbfejlesztése  

– Skálagyorsítás, az arpeggio gyakorlatok gyorsítása  

– Bonyolultabb ujjfüggetlenítő gyakorlatok  

– Mechanikus ügyesítő, erősítő és gyorsító gyakorlatok kibővítése  

 

Ajánlott tananyag 

Carlevaro: Serie didactica para guitarra 

Scott Tennant: Pumping nylon 

Carcassi: Etűdök Op. 60 

Sor: Etűdök Op. 29. 

Giuliani: Etűdök Op. 48. 

Brouwer: Etűdök, előadási darabok 

Mudarra és Narvaez fantáziák 

Bach: Lantművek tételei 

Weiss: Szvit tételek 

Sor: Menüettek 

Ponce: Prelűdök 

Villa–Lobos: Prelűdök 

Bartók–Szendrey: Gyermekeknek 

Kortárs zene a technikai szintnek megfelelően 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a játszott művek szerkezetét, stílusjegyeit.  

Fejlődjön játéka a zenei tartalom egyre színesebb megszólaltatásának irányába.  

Legyen képes adottságainak megfelelően intenzív zenei gesztusok megvalósítására. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy etűd 

– Három különböző stílusú előadási darab  

  

 

9. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– Ismertessük meg a tanulót a variációs művek jellegzetességeivel (barokk, klasszikus)  
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– Fejlesszük készségeit a romantikus és impresszionista művek előadásának terén  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– A tanult gyakorlatok rendszeres ismétlése, a hiányosságok pótlása 

– Gyorsaság fejlesztő gyakorlatok  

– Erősítő gyakorlatok a kéz állóképességének növelésére  

 

Ajánlott tananyag 

Carlevaro: Serie didactica para guitarra 

Scott Tennant: Pumping nylon 

Sor: Etűdök Op. 29 

Coste: Etűdök Op. 38. 

Tarrega, Sagreras, Pujol etűdök 

Bach: Lantszvitek, csellószvit–átiratok 

Weiss: Passacaglia Diabelli: Szonáták 

Giuliani és Sor könnyebb variációs művei 

 Lauro: Vals–ok Barrios művei 

 

Követelmények 

Legyen képes a tanuló többtételes, változatos karakterű művek kifejező előadására. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy etűd  

– Három különböző stílusú előadási darab  

 

 

10. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– Mélyítsük el a tanuló tudását a modern művek jellegzetességeiben  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– Az esetleges technikai hiányosságok pótlása, a tanult gyakorlatok tökéletesítése és 

gyorsítása  

– Nehezebb ügyesítő gyakorlatok a különböző technikai elemek kombinálásával  

– Személyre szabott bemelegítési szisztéma kidolgozása  

– A modern művekben előforduló hangeffektusok megszólaltatásának tökéletesítése  

 

Ajánlott tananyag  

Carlevaro: Serie didactica para guitarra  

Scott Tennant: Pumping nylon  

Luigi Biscaldi: Esercizi speziali di virtuosismo  

Sagreras, Pujol, Villa–Lobos etűdök  

Reneszánsz táncok és fantáziák kapodaszter használatával is  

Bach: Lantszvitek, csellószvit–átiratok tételei 

Giuliani, Sor és Coste szonáták, variációk  

Albeniz, Barrios, Tarrega, Torroba, Turina darabjai 

Villa–Lobos: Choros 
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Különböző hangeffektusokat tartalmazó XX. Századi, vagy kortárs darabok (pld. Brouwer, 

Patachich Iván gitárdarabjai.) 

 

Követelmények 

A tanuló legyen képes hangszertechnikájának önálló fejlesztésére.  

Gazdag hangszínek és karakterek megvalósítására.  

Többtételes szvit vagy szonáta megtanulására.  

Könnyebb barokk versenymű egy tételének előadására.  

A kortárs zenében előforduló hangeffektusok kivitelezésére. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy etűd 

– Három különböző stílusú előadási darab  

 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 

„A” tagozat  
A tanuló legyen képes tanulásának önálló folytatására, a zenei önképzés megvalósítására. 

Legyen olyan hangszerkezelési képességek birtokában, mely alkalmassá teszi az amatőr 

társas zenélésben felszabadult, aktív részvételre. 

 

„B” tagozat (Az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló jusson olyan hangszeres és előadói készségek birtokába, mely elérhetővé teszi 

számára a zenei pályaválasztásának lehetőségét, továbbtanulást magasabb iskolatípusokban.  

 

 

 

4.3.2. VOKÁLIS TANSZAK - MAGÁNÉNEK 
 

 

Előképző évfolyam  
 

1. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

Készségfejlesztés  

Könnyed, természetes testtartás, lazítógyakorlatok  

Összetett, azaz mélylégzés 

A továbbiakban megegyezik az első évfolyam anyagával, de a tanuló életkori sajátosságait 

figyelembe véve, a neki megfelelő szűkebb hangterjedelemben 

 

Követelmény 

A magyar népdalok stílusos éneklése 

4–5 kíséret nélküli, vagy kis hangterjedelmű, kísérettel ellátott népdal 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– két kíséret nélküli, vagy kis hangterjedelmű, kísérettel ellátott népdal  
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Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 
 

 

1. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

– készségfejlesztés  

– könnyed, természetes testtartás, lazító gyakorlatok  

– összetett, azaz mélylégzés (Az élettani légzés, beszédlégzés, énekes légzés fogalmai)  

– a mélylégzés gyakorlása, fekvő, ülő és álló helyzetben  

– a levegő egyenletes, folyamatos áramoltatása (Kilégzés sz, s hangzókkal)  

– a helyes artikuláció  

– a nyelv elhelyezkedése különböző hangzóknál  

– magán– és mássalhangzók  

– a helyes állejtés gyakorlása  

– beszédtechnikai gyakorlatok  

– a helyes artikuláció gyakorlása egyszerű szöveggyakorlatokkal  

– tiszta intonáció  

– a rezonancia fejlesztésének megkezdése m, n, ny, ng hangzókkal: csukott és nyitott 

szájas zöngegyakorlatok, magánhangzókkal, illetve mássalhangzókkal kapcsoltan is  

– a skálák hangterjedelme ne haladja meg az oktávot. A skálákban szomszédos 

hangok, illetve maximum terclépések szerepeljenek. A szöveges skálák használata 

ajánlatos (pl. mondókák)  

 

 

 

Ajánlott tananyag 

Bárdos: Érik a szóló (Zeneműkiadó) 

Molnár – Kern: Dalos kert (Zeneműkiadó) 

Járdányi: Röpülj páva (Zeneműkiadó) 

Ránki: Fekete szóló (EMB) 

Ádám J.: Virágim, virágim (EMB) 

Bartók – Kodály: Magyar népdalok (EMB) 

Szép a páva (EMB) 

Bodza K.: Énekiskola I. (Tankönyvkiadó) 

Kerényi: Százszínű csokor (EMB) 

Magyar népzene (lemezantológia) 

Schola cantorum I–XI. 

Régi magyar dalok gitárkísérettel I–III. (EMB) 

Ádám J.: A dal mesterei I–III. (EMB) 

Kerényi: Énekiskola I–II. (EMB) 

Váginé: Dalgyűjtemény I–II. (Tankönyvkiadó) 

Molnár J.: Eufonetika 

Montágh: A tiszta beszéd (Calibra) 

Adorján I.: Hangképzés, énektanítás (Eötvös József) 

Kerényi: Az éneklés művészete (EMB) 

Fischer: A beszéd művészete (Gondolat) 

Jelinek G.: Út a természetes énekléshez (Akkord) 

 



 

 1024 

 

Követelmény 

Könnyed, laza testtartás. 

A mélylégzés alapjainak elsajátítása. 

A helyes beszédtechnika alapjainak elsajátítása. 

A tiszta intonáció igényének elsajátítása. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– két népdal (az egyik esetleg kíséret nélkül) 

– egy műdal 

 

A dalokat kotta nélkül kell előadni, a műdalokat zongorakísérettel. 

 

 

2. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

–   lágy és pontos hangindítás  

– a laza szájnyitás, állejtés begyakorlás  

– a rezonancia fejlesztésének folytatása, a középfekvés erősítése  

– a nyelv elhelyezkedése különböző vokálisokkal: zöngítés csukott és nyitott szájas 

zöngegyakorlatokkal  

– a legato éneklés megalapozása sziszegőkkel, a levegő egyenletes, folyamatos 

áramoltatása  

– kis hangterjedelmű (szekund, terc, kvint) skálagyakorlatok minden vokálissal 

Szöveges skálagyakorlatok  

– beszédtechnikai gyakorlatok a hangerő és a rezonancia fejlesztésére  

– a beszédhibák javítása  

Ajánlott tananyag 

Az első évfolyamnál felsorolt kötetek, valamint: 

Ádám J.: A dal mesterei (további kötetek) (EMB) 

Kodály: Magyar népzene (a sorozat könnyebb darabjai) (EMB) 

Sík – Szabados: Műdalok (Rozsnyai Kiadó) 

Kerényi: Énekiskola III. (EMB) 

 

Követelmény 

Helyes légzéstechnika továbbfejlesztése. 

Laza állejtés, lágy hangindítás. 

Helyes szövegkiejtés énekelt szövegben. 

Barokk és klasszikus stílus ismerete. 

Zenei előírások ismerete, értelmezése. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– egy népdal 

– két különböző stílusú dal 

 

A műveket kotta nélkül kell előadni, a műdalokat zongorakísérettel. 
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3. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

 

Készségfejlesztés  

– a hangterjedelem (ambitus) bővítése, skálák egyre nagyobb hangterjedelemben és 

váltakozva: alulról, illetve felülről indítva  

– technikai gyakorlatok (a staccato, tenuto és legato éneklés tökéletesítése) 

– a rezonancia tudatos alkalmazása 

– a vokálisok teljes kiegyenlítésének megkezdése színben, rezonanciában  

– a dinamikai előírások egyre pontosabb megoldása  

– hosszabb frázisok éneklése  

 

Ajánlott tananyag 

Haydn, Mozart, Beethoven dalkötetei  

Mendelssohn, Schumann, Schubert dalkötetei  

Kerényi: Énekiskola III. (EMB) 

Bartók: Nyolc magyar népdal (Boosey & Hawkes) 

Farkas, Sugár, Kósa dalai (EMB) 

Vaccai: Metodo prattico (Peters) 

Lütgen: Kehlfertigkeiten (Peters) 

Parisotti: Arie antiche I–III. (Ricordi) 

 

Követelmény 

A levegő egyenletes áramoltatása. 

Legato éneklés. 

Szövegkiejtés továbbfejlesztése. 

Zenei és szöveghangsúlyok. 

Rezonancia fejlesztése. 

Hangterjedelem növelése. 

Romantikus stílus ismerete. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– két népdal, illetve népdalfeldolgozás 

– egy barokk vagy klasszikus dal  

– egy XX. századi magyar mű vagy romantikus dal  

A műveket kotta nélkül, zongorakísérettel kell előadni.  

 

 

 

4. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Készségfejlesztés  

– a hang befejezésének gyakorlása  

– egyenletes, gyorsabb futamok éneklése  

– díszítések, trilla–előkészítő gyakorlatok.  

– a művekben előforduló koloratúrák tiszta, könnyed megoldása  

– az éneklésben előforduló technikai hibák önálló javítása  
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Ajánlott tananyag 

Kodály: Magyar népzene I–XI. (középnehézségű darabok) (EMB) 

Kodály: Énekszó (EMB) 

Bartók: 20 magyar népdal (Boosey & Hawkes) 

Bach: Geistliche Lieder (Breitkopf) 

Brahms, Csajkovszkij, Muszorgszkij dalkötetei 

 

Követelmény  

Az ajánlott anyag elvégzése. 

Hangterjedelem dinamikai és színbeli kiegyenlítése. 

A vokálisok színbeli kiegyenlítése. 

Staccato éneklés. 

A posztromantikus és a XX. századi zenei stílusok ismerete. 

Memóriafejlesztés. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– egy magyar népdalfeldolgozás 

– egy barokk vagy klasszikus dal 

– egy romantikus dal 

– egy XX. századi magyar mű 

A műveket kotta nélkül, zongorakísérettel kell előadni. 

 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

 

Készségfejlesztés  

– a rezonancia tökéletesítése  

– a hangszín és hangerő egysége  

– díszítések, trilla  

– a recitativo éneklés készségének továbbfejlesztése, barokk és klasszikus recitativo 

(Bach, Händel; Haydn, Mozart)  

 

Ajánlott tananyag  

Az eddigi kötetek, továbbá:  

Händel–áriák  

Kodály: Négy dal (EMB)  

Brahms, Wolf, Mahler dalkötetei  

Különféle kiadásban megjelent áriaalbumok  

 

Követelmény  

Az ajánlott anyag elvégzése.  

A rezonanciák továbbfejlesztése.  

Az önálló gyakorlás kialakítása.  

A színpadi viselkedés, megjelenés kialakítása.  

A recitativo éneklés.  

A különböző műfajok (opera, oratórium, kantáta) ismerete.  
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Év végi vizsga ajánlott anyaga  
– egy XX. századi magyar mű  

– egy romantikus dal  

– egy szabadon választott dal  

– egy ária (kantátából, oratóriumból, operából)  

A műveket kotta nélkül, zongorakísérettel kell előadni.  

  

 

6. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

 

Készségfejlesztés  

– tiszta intonálás, lágy éneklés, a rezonancia jó alkalmazása, tiszta érthető 

szövegmondás  

– az éneklés teljes önkontrollja  

– a teljes zenei (éves) anyag fölényes technikájú éneklése  

 

Ajánlott tananyag  

R. Strauss, Ravel, Dvooák, Britten, Debussy, Honegger, De Falla művei  

További opera– és oratórium–albumok  

 

Követelmény  

Az ajánlott anyag elvégzése. 

Hangszeres és énekes partnerekkel való együttműködés. 

Az éneklés teljes önkontrollja. 

Dinamikai és hangszínbeli árnyalás tökéletesítése. 

A könnyű műfajok/sanzon, kuplé, operett, musical ismerete. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– egy nehezebb magyar népdalfeldolgozás 

– egy romantikus vagy későromantikus dal 

– egy szabadon választott ária (kantátából, oratóriumból vagy operából) 

– egy XX. századi mű 

A műveket kotta nélkül, zongorakísérettel kell előadni. 

 

 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 
 

 

2. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Készségfejlesztés  

– lágy és pontos hangindítás  

– a laza szájnyitás, állejtés begyakorlása  

– a rezonancia fejlesztésének folytatása, a középfekvés erősítése  

– a nyelv elhelyezkedése különböző vokálisokkal: zöngítés csukott és nyitott szájas 

zöngegyakorlatokkal  
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– a legato éneklés megalapozása sziszegőkkel, a levegő egyenletes, folyamatos 

áramoltatása  

– kis hangterjedelmű (szekund, terc, kvint) skálagyakorlatok minden vokálissal 

Szöveges skálagyakorlatok  

– beszédtechnikai gyakorlatok a hangerő és a rezonancia fejlesztésére  

– a beszédhibák javítása  

– a zenei és a szöveghangsúly megvalósításának technikai eszközei  

– a zenei memória fejlesztése  

 

Követelmény  

A zenei memória fejlesztése. 

A rezonancia fejlesztésének alapjai. 

Helyes légzéstechnika továbbfejlesztése. 

Laza állejtés, lágy hangindítás. 

Helyes szövegkiejtés énekelt szövegben. 

Barokk és klasszikus stílus ismerete. 

Zenei előírások ismerete, értelmezése.  

 

Ajánlott tananyag 

Az első évfolyamnál felsorolt kötetek, valamint: 

Ádám J.: A dal mesterei (további kötetek) (EMB) 

Kodály: Magyar népzene (a sorozat könnyebb darabjai) (EMB) 

Sík – Szabados: Műdalok (Rozsnyai Kiadó) 

Kerényi: Énekiskola III. (EMB) 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– egy népdal  

– két különböző stílusú műdal  

– egy duett, tercett vagy hangszeres (nem zongora–) kísérettel ellátott mű  

A műveket kotta nélkül, a műdalokat zongorakísérettel kell előadni.  

 

 

3. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

 

Készségfejlesztés  

– a légzéskapacitás növelésére irányuló gyakorlatok  

– egyszerűbb díszítő elemek, trilla–előkészítő gyakorlatok  

– a hangterjedelem (ambitus) bővítése, skálák egyre nagyobb hangterjedelemben és 

váltakozva: alulról, illetve felülről indítva  

– technikai gyakorlatok (a staccato, tenuto és legato éneklés tökéletesítése)  

– a rezonancia tudatos alkalmazása  

– a vokálisok teljes kiegyenlítésének megkezdése színben, rezonanciában  

– a dinamikai előírások egyre pontosabb megoldása  

– hosszabb frázisok éneklése  

– technikai gyakorlatok az „A” tagozatnál nagyobb mennyiségben és biztonságosabb 

technikai megoldással  

 

 



 

 1029 

Ajánlott tananyag 

Haydn, Mozart, Beethoven dalkötetei  

Mendelssohn, Schumann, Schubert dalkötetei 

Kerényi: Énekiskola III. (EMB) 

Bartók: Nyolc magyar népdal (Boosey & Hawkes) 

Farkas, Sugár, Kósa dalai (EMB) 

Vaccai: Metodo prattico (Peters) 

Lütgen: Kehlfertigkeiten (Peters) 

Parisotti: Arie antiche I–III. (Ricordi) 

Gluck: Lieder 

Bach: Geistliche Lieder (Breitkopf) 

Váginé: Dalgyűjtemény II–III. (Tankönyvkiadó) 

Kodály: Énekszó 

Huzella, Váry, Szokolay, Hajdu, Reinitz és mások dalai. 

 

 

Követelmény  

A hangterjedelem növelése. 

A rezonancia tudatos alkalmazása. 

A levegő egyenletes áramoltatása. 

Legato éneklés. 

Szövegkiejtés továbbfejlesztése. 

Zenei és szöveghangsúlyok. 

Rezonancia fejlesztése.  

Hangterjedelem növelése.  

Romantikus stílus ismerete.  

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga  

– egy igényesebb népdalfeldolgozás vagy XX. századi magyar mű 

– egy könnyű barokk, illetve klasszikus ária vagy romantikus dal 

– egy szabadon választott mű 

– egy kamaramű 

A műveket kotta nélkül, zongorakísérettel kell előadni. 

 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

 

Készségfejlesztés  

– a hang befejezésének gyakorlása  

– egyenletes, gyorsabb futamok éneklése  

– a művekben előforduló koloratúrák tiszta, könnyed megoldása  

– az éneklésben előforduló technikai hibák önálló javítása  

– a hangterjedelem bővítése  

– nehezebb díszítési gyakorlatok  

– a skálagyakorlatok tudatos és önálló alkalmazása  

– a levegővezetés és támasz fogalmának tudatosítása  

– az eddigi megszerzett készségek alkalmazása a zenei előírások megvalósításában  
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– az olasz bel canto kezdetei, a recitarcantando egyszerűbb darabjai (Monteverdi és 

kortársai)  

– a német bel canto iskola (Schütz, Telemann)  

 

Ajánlott tananyag 

Kodály: Magyar népzene I–XI. (középnehézségű darabok) (EMB) 

Kodály: Énekszó (EMB) 

Bartók: 20 magyar népdal (Boosey & Hawkes) 

Bach: Geistliche Lieder (Breitkopf) 

Brahms, Csajkovszkij, Muszorgszkij dalkötetei 

Hindemith, Mahler, Wolf, Debussy, Fauré, Kabalevszkij, Prokofjev, Grieg, Dvooák, Britten 

dalkötetei 

Händel–áriák (Peters) 

Ária–albumok (EMB, Peters) 

Követelmény 

A levegővezetés és támasz fogalmának tudatosítása. 

Az eddig megszerzett készségek alkalmazása a zenei előírások megvalósításában. 

Az ajánlott anyag elvégzése. 

Hangterjedelem dinamikai és színbeli kiegyenlítése. 

A vokálisok színbeli kiegyenlítése. 

Staccato éneklés. 

A posztromantikus és a XX. századi zenei stílusok ismerete. 

Memóriafejlesztés. 

 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– egy XX. századi mű  

– egy barokk vagy klasszikus dal 

– egy romantikus vagy későromantikus dal  

– egy szabadon választott opera– vagy oratórium–ária 

– egy kamaramű 

A műveket kotta nélkül, zongorakísérettel kell előadni. A vizsga anyagából legalább két 

művet magyarul kell énekelni. 

 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Készségfejlesztés  

– a rezonancia tökéletesítése  

– a hangszín és hangerő egysége  

– díszítések, trilla  

– bonyolultabb dinamikai gyakorlatok  

– az állóképesség, fizikai terhelhetőség fokozása  

– a recitativo éneklés készségének továbbfejlesztése  

– barokk és klasszikus recitativo (Bach, Händel; Haydn, Mozart)  

 

Ajánlott tananyag 

Kodály: A magyar népzene I–XI. (nehezebb darabok) (EMB) 

Bartók: 20 magyar népdal (Boosey & Hawkes) 
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Liszt–dalkötetek (EMB) 

Sztravinszkij, Milhaud, Poulenc, Respighi, Honegger művei 

 

Követelmény  

Díszítések, trillák, könnyebb futamok. 

Az állóképesség fokozása. 

A rezonanciák továbbfejlesztése. 

Az önálló gyakorlás kialakítása. 

A színpadi viselkedés, megjelenés kialakítása. 

A recitativo éneklés. 

A különböző műfajok (opera, oratórium, kantáta) ismerete. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– egy XX. századi mű 

– egy oratórium– vagy kantátaária 

– egy romantikus vagy későromantikus dal 

– egy klasszikus vagy romantikus ária 

– egy kamaramű 

A műveket kotta nélkül, zongorakísérettel kell előadni. A vizsgaanyagból legalább két 

művet magyarul kell énekelni. 

 

 

6. évfolyam „B” tagozat 
 

Fejlesztési feladatok  

 

Készségfejlesztés  

– tiszta intonálás, lágy éneklés, a rezonancia jó alkalmazása, tiszta érthető 

szövegmondás  

– az éneklés teljes önkontrollja  

– a teljes zenei (éves) anyag fölényes technikájú éneklése  

– bonyolultabb koloratúra–gyakorlatok, trilla és nehezebb díszítő elemek  

– a legato, staccato, portato, leggiero, tenuto éneklés biztonságos alkalmazása  

– a hangterjedelem teljes kiépítése 

  

Ajánlott tananyag 

Az eddigi kötetek, továbbá: 

Kodály: Öt dal (EMB) 

Kodály: Megkésett melódiák 

Bartók: Öt dal op. 15, op.16 

Az ifjú Bartók (EMB) 

Rachmanyinov, Berg, Webern, Schönberg dalai 

Kósa, Kadosa, Petrovics, Balassa, Kurtág, Farkas Ferenc és mások dalai 

Oratórium– és kantáta–kötetek 

Kortárs magyar, fiatal szerzők (esetleg még kiadatlan) művei 

 

Követelmény  

A teljes zenei anyag fölényes technikájú éneklése. 

A hangterjedelem teljes kiépítése. 

Hangszeres és énekes partnerekkel való együttműködés. 
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Az éneklés teljes önkontrollja. 

Dinamikai és hangszínbeli árnyalás tökéletesítése. 

A könnyű műfajok/sanzon, kuplé, operett, musical ismerete. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– négy különböző stílusú mű 

– egy ária 

– egy kamaramű 

A műveket kotta nélkül (kivéve oratóriumária és kamaramű), zongorakísérettel kell előadni. 

A vizsgaanyagból legalább két művet magyarul kell énekelni. 

 

 

Követelmények a program elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén  
 

A tanuló ismerje  

– az emberi hang anatómiai, működésbeli, hangfaji sajátosságait, technikai 

lehetőségeit  

– a vokális irodalmat, annak jeles alkotó– és előadóművészeit  

– a tanult anyagban előforduló tempó– és karakterjelzéseket, egyéb előadási 

jeleket, zenei műszavakat és ezek jelentését  

– a tanult művek zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni 

és leírni azokat  

 

Tudjon  

– az énekléshez szükséges módon helyesen lélegezni  

– könnyed izomérzet mellett az előadandó mű kívánalmai szerinti hangot adni  

– tisztán intonálni  

– hangfajának hangterjedelemén belül színben egyöntetűen, dinamikailag pedig 

árnyaltan énekelni  

– bánni rezonáns üregeivel, illetve rekeszével, és azokat maximálisan kihasználni  

– érthető és szép szövegmondással énekelni és beszélni 

– összhangot teremteni a szöveg és a zenei anyag között  

– értelmezni és megvalósítani tempóbeli és dinamikai előírásokat a tanult 

darabokban  

– zeneműveket az évfolyamának és egyéni képességeinek megfelelően stílushűen, 

művészi kifejezéssel megszólaltatni  

 

Legyen képes  

– rendszeres gyakorlásra, a saját hangképző szerv feletti ellenőrzésre  

– helyes hangeszmény kialakítására, elsősorban saját hangjának helyes hangfaji 

megítélésére, ezen belül az eszményi hangzás elérésére  

 

Rendelkezzék  

– megfelelő zenei memóriával, koncentráló– és állóképességgel  

– jó előadói készséggel, művészi fantáziával, a közönséggel való 

kapcsolatteremtési készséggel 
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A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)  
 

– koloratúra–gyakorlatok, és díszítő elemek  

– a legato, staccato, portato, leggiero, tenuto éneklés biztonságos alkalmazása  

– a hangterjedelem teljes kiépítése 

Nagyobb anyag igényesebb feldolgozásával magasabb szint elérése. 

 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

– egy népdal vagy népdalfeldolgozás 

– egy preklasszikus, barokk vagy klasszikus dal, 

– egy romantikus dal. 

 

 

4.3.3. KLASSZIKUS ZENE - ZONGORA 
 

 

Előképző évfolyamok  
 

1. évfolyam  
 

Az életkori és egyéni sajátosságok miatt a haladás üteme személyre szabott. Az oktatási 

programot és az alkalmazott tanári módszert az éneklésre, az ösztönösségre és a gyermeki 

alkotófantáziára alapozva kell kialakítani.  

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek:  

– a hangszer vázlatos megismerése 

– tájékozódás a billentyűzeten (fehér–fekete billentyűk, regiszterek stb.) 

– gyermekdalok tanulása  

– elemi ritmusképletek ismerete (belső lüktetés érzete)  

– azonosság, különbözőség felismerése a feldolgozott zenei anyagban  

– az elemi szintű kottaolvasás előkészítése  

 

Hangszerkezelés és technika:  

– készségfejlesztő játékok  

– a non legato, legato játék alapjai  

– a kézfüggetlenítés előkészítése  

– különböző kifejezésmódok, érzelmek, hangszeres megvalósítása játékos formában  

– kortárs zene játékelemeinek előkészítése  

– egyszerű gyermekdalok megszólaltatása változatos módon  

 

Ajánlott tananyag 

– Aszalós T.: A zongorázó gyermek I., III. kötet 

– Kurtág Gy.: Játékok I., VI. 

– Papp L.: Zongora ABC 

 

Követelmény: 

Helyes ülésmód. 
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Néhány mondóka, gyermekdal, dallam kifejező hangszeres megszólaltatása külön, illetve 

kétkezes változatban. 

Elemi hangszerkezelési ügyesség kialakulása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Három darab (az egyéni fejlődéstől függően adjon értékelhető keresztmetszetet az 

elsajátított hangszerkezelés alapelemeiről)  

 

 

 

2. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek:  

– tájékozódás a billentyűzeten (fehér–fekete billentyűk, regiszterek stb.)  

– gyermekdalok tanulása 

– elemi ritmusképletek ismerete (belső lüktetés érzete) 

– azonosság, különbözőség felismerése a feldolgozott zenei anyagban  

– elemi szintű kottaolvasás  

 

Hangszerkezelés és technika:  

– készségfejlesztő játékok  

– a non legato, legato, staccato játék alapjai  

– a kézfüggetlenítés előkészítése 

– különböző kifejezésmódok, érzelmek hangszeres megvalósítása játékos formában  

– kortárs zene játékelemeinek előkészítése 

– egyszerű gyermekdalok megszólaltatása változatos módon  

 

Ajánlott tananyag 

Aszalós T.: A zongorázó gyermek I., III. kötet 

Kurtág Gy.: Játékok I., VI. 

Papp L.: Zongora ABC 

Lakos Á.: Zongoraiskola 

 

Követelmény: 

Helyes ülésmód. 

Néhány mondóka, gyermekdal, dallam kifejező hangszeres megszólaltatása külön, illetve 

kétkezes változatban. 

Elemi hangszerkezelési ügyesség kialakulása. 

Kottaolvasás kezdő szinten. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Három darab (az egyéni fejlődéstől függően adjon értékelhető keresztmetszetet az 

elsajátított hangszerkezelés alapelemeiről)  

 

 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

1. évfolyam „A” tagozat  
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Az 1. évfolyam tanterve a 8 éves tanulók (általános iskola 3. évfolyam) életkori 

sajátosságainak figyelembevételével készült.  

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek:  

– ismerkedés a zongorával (a hangszer felépítése, működése stb.) 

– dallamsorok, motívumok azonosságának, hasonló részek különbözőségeinek 

felismerése (kérdés–felelet)  

– kulcsok, előjegyzések, módosítójelek  

– ütemmutatók: 2/4, 3/4, 4/4  

– pentachord, pentaton,  

– dúr és moll hangsor, vezetőhang  

– hangközök: oktáv, kvint, kvart, szekundok, tercek  

– hangjegyértékek (egész, fél, negyed, nyolcad), szünetjelek  

– nyújtópont (fél és negyed érték mellett), nyújtott, éles ritmus, triola  

– kottaolvasás hangnévvel, ritmusban  

– a kottában előforduló zenei műszavak, jelzések értelmezése  

– tájékozottság a magyar gyermek– és népdalokban (sorszerkezet)  

– a klasszikus zenei stílus alapjai 

– a kortárs zene néhány alapeleme, notációja  

– formálás: indítás–lezárás  

 

Hangszerkezelés, technika:  

– helyes ülésmód,  

– a kar és az ujjak együttműködése, a kezek függetlenítése ritmikában, billentésben 

– a staccato és a legato játékmód különböző formái  

– a pozícióérzet, a pozíciós ujjrend kialakítása  

– az ujjalátevés előkészítése  

– pentachordok, skálajáték külön kézzel, kettős fogások, a kisakkord,  

– unisono, tükörjáték, dudabasszus  

 

Ajánlott tananyag 

Aszalós T.: A zongorázó gyermek I–II. (Choral Kft. 1991.) 

Bartók: Mikrokozmosz I. 

Czövek: Zongoraiskola I. (Zeneműkiadó) 

Haydn: Hat kis menüett zongorára (Csurka M., EMB) 

Kabalevszkij: 12 könnyű zongoradarab (Moszkva) 

Könnyű zongoramuzsika a XVIII. századból (Hernádi) 

Kurtág Gy.: Játékok I–II., VI. (EMB) 

Magyar szerzők könnyű zongoradarabjai (Váczi) 

Papp L.: Zongora ABC 

Papp L.: 27 kis zongoradarab  

Régi táncok gyermekeknek (Hernádi Lajosné, Hajdú Anna, Fantóné Kassai Mária, 

Komjáthy Aladárné) 

Teoke M.: Találkozások a zongoránál 

Teoke M.: Válogatott etűdök I. 

Türk, D. G.: Gyermekévek (Sármai, EMB) 

Zongoraiskola I. (Hernádi Lajosné, Inselt Katalin, Fantóné Kassai Mária, Komjáthy 

Aladárné, Máthé Miklósné, 

Zeneműkiadó 1964.) 
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Aszalós T.: A zongorázó gyermek III. (1995) 

Majkapar: Első lépések 

Teoke M.: Egy–mással (Akkord) 

Türk, D. G.: Négykezes zongoradarabok gyerekeknek (Csurka M.) 

Weiner: 3 kis négykezes darab 

 

Követelmény 

Egyszerű népdalfeldolgozások, négykezesek. 

A megismert stílusokat képviselő művek kottahű megszólaltatása. 

Kottaolvasás violin– és basszuskulcsban. 

A tudásszintnek megfelelő zenei anyag egy részének memorizálása, az otthoni gyakorlás 

kialakítása. 

A tanuló legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak 

elsajátításáról. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Három mű kotta nélkül  

 

 

2. évfolyam „A” tagozat  

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek:  

– az előzőekben tanultak ismétlése  

– a dúr és moll hangsor szerkezete, hangközei, hármashangzat  

– tonika, domináns, szext, szeptim hangközök  

– nyújtópont nyolcad után, szinkópa, triola, új ütemmutatók  

– a zenei építkezés alapkövei (periódus, visszatérés, két– és háromtagú forma)  

– barokk és klasszikus táncok, azok főbb jellemvonásai  

– lapról játék egy szólamban  

– jelek, idegen kifejezések ismerete  

 

Hangszerkezelés, technika:  

– a kezek függetlenítése (dallam és kíséret),  

– dúr és moll skála, külön kézzel,  

– kisakkord és fordításai (kézalkattól függően a későbbiekben nagy akkord)  

kettősfogás, hármashangzat–felbontás  

– etűdjáték (a zenei anyaghoz kapcsolódóan)  

 

Ajánlott tananyag 

Aszalós T.: A zongorázó gyermek I–II. (Choral Kft. 1991.) 

Bartók: Mikrokozmosz I. 

Czövek: Zongoraiskola I. (Zeneműkiadó) 

Haydn: Hat kis menüett zongorára (Csurka M., EMB) 

Kabalevszkij: 12 könnyű zongoradarab (Moszkva) 

Könnyű zongoramuzsika a XVIII. századból (Hernádi) 

Kurtág Gy.: Játékok I–II., VI. (EMB) 

Magyar szerzők könnyű zongoradarabjai (Váczi) 

Papp L.: Zongora ABC 

Papp L.: 27 kis zongoradarab  
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Régi táncok gyermekeknek (Hernádi Lajosné, Hajdú Anna, Fantóné Kassai Mária, 

Komjáthy Aladárné) 

Teoke M.: Találkozások a zongoránál 

Teöke M.: Válogatott etűdök I. 

Türk, D. G.: Gyermekévek (Sármai, EMB) 

Zongoraiskola II. (Hernádi Lajosné, Inselt Katalin, Fantóné Kassai Mária, Komjáthy 

Aladárné, Máthé Miklósné, 

Zeneműkiadó 1964.) 

Aszalós T.: A zongorázó gyermek III. (1995) 

Majkapar: Első lépések 

Sári J.: Lépésről lépésre 

Sugár R.: Magyar gyermekdalok (EMB) 

Teoke M.: Egy–mással (Akkord) 

Türk, D. G.: Négykezes zongoradarabok gyerekeknek (Csurka M.) 

Weiner: 3 kis négykezes darab 

 

Követelmény: 

Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező különböző karakterű barokk, 

klasszikus, XX. századi művek. 

A tananyag körülbelül egyharmada fejből játszandó. 

A tanuló legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak 

elsajátításáról. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Három különböző stílusú mű kotta nélkül  

 

 

3. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek:  

– az előző évek anyagának ismétlése, továbbfejlesztése  

– a szubdomináns funkció, kvintkör/kvintoszlop  

– hangnemi változások megfigyelése  

– új metrumok (3/8, 6/8)  

– a szonatinaforma vázlatos ismerete 

– az előforduló jelek, idegen kifejezések ismerete  

– a romantika előkészítése karakterdarabokkal  

– a zenei memória fejlesztése. 

 

Hangszerkezelés, technika:  

– kézfüggetlenítés, a polifon játék továbbfejlesztése  

– éneklő (cantabile) billentés, a pergő (leggiero) játék megalapozása a repetíció 

előkészítése  

– skálajáték: a korábbi elemek bővítése  

– az Alberti– és a keringőbasszus előkészítése  

– pedálhasználat (utánnyomásos, előrenyomott)  

– etűdjáték a zenei anyaghoz kapcsolódva  

– négykezes játék, zongorakíséret  

– lapról játék  
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– a hangerő megfelelő alkalmazása  

– kortárs zene előadásának eszköztára (könyökös, tenyeres stb.)  

 

Ajánlott tananyag 

A szonatina mesterei I. (Csurka M.) 

J. S. Bach és Händel könnyű zongoradarabjai (Hernádi) 

J. S. Bach: Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach (Urtext) 

J. S. Bach: Az első Bach–tanulmányok (Teoke M., EMB 1980) 

Bartók: Gyermekeknek I., III. 

Bartók: Mikrokozmosz II. 

Czerny: Könnyű technikai gyakorlatok I. 

Grecsanyinov: Gyermekalbum 

Kadosa P.: 55 kis zongoradarab 

Kodály: Gyermektáncok (Zeneműkiadó) 

Könnyű szonatinák zongorára 

Majkapar: Kis zongoradarabok 

W. A. Mozart: Klavierstücke (Nannerls Notenbuch, Londoner Skizzenbuch) (Könemann 

Music, Budapest) 

W. A. Mozart: A gyermek Mozart (Hernádi, Zeneműkiadó) 

Schumann: Jugend Album 

Teoke M.: Válogatott etűdök III. Weiner: 20 könnyű zongoradarab 

Haydn: Deutsche Tänze 

Magyar szerzők négykezes zongoradarabjai (Váczi) 

Muzsikáljunk együtt I. (Szávai – Veszprémi) 

Thern K.: Magyar induló hat kézre (Aszalós T.) 

Teöke M.: Találkozások a zongoránál 

 

Követelmény 

Pontos kottaolvasás, ritmikusság, tempótartás. 

Felszabadult játszóapparátus. 

Az évfolyam zenei követelményeit kifejező különböző stílusok ismerete és játéka:  

barokk, klasszikus (triós forma vagy szonatina) karakterdarab, XX. századi mű.  

A tananyag körülbelül egyharmada fejből játszandó. 

A tanuló legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak 

elsajátításáról. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Három különböző stílusú és karakterű mű, kotta nélkül  

4. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek:  

– az előzőek ismétlése, bővítése  

– a kottakép tudatos és helyes megvalósítása, tájékozottság a fő stílusokban  

– a polifon hallás finomítása  

– új metrumok (5/8, 2/2, változó ütem), parlando játék  

– vázlatos formai, harmóniai elemzések  

 

Hangszerkezelés és technika:  
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– skálajáték több oktávon keresztül, különböző dinamikával, hármashangzat, futam, 

repetíció  

– a pergő technika fejlesztése, ékesítések  

– Alberti– és keringő–basszus  

– pedálhasználat (együtt nyomott)  

– etűdjáték a zenei anyaghoz is kapcsolódva  

– négy– és hatkezes játék, zongorakíséret  

– lapról játék  

 

Ajánlott tananyag 

A szonatina mesterei I–II. (Csurka M, EMB) 

J. S. Bach: Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach (Urtext) 

Bartók: Gyermekeknek I–III. 

Bartók: Mikrokozmosz II–III. 

Beethoven: Leichte Meisterwerke für Klavier (Csurka M.)  

Csajkovszkij: Jugend Album 

Czerny: Könnyű technikai gyakorlatok  

Grecsanyinov: Gyermekalbum 

Haydn – Varró: 4 igen könnyű menüett 

Kabalevszkij: Válogatott zongoradarabok 

Kadosa P.: 55 kis zongoradarab 

Kodály: Gyermektáncok 

Könnyű szonatinák zongorára (Munkaközösség) 

Könnyű zongoramuzsika a XVIII. századból (Hernádi) 

Majkapar: Kis zongoradarabok  

W.A. Mozart: A gyermek Mozart (Hernádi) (Zeneműkiadó)  

Schubert: Táncok 

Schumann: Jugend Album 

Zongoráskönyv (Bognár, Darvas, Hortobágyi) 

Leichte Klaviermusik für vier Hände (Kováts G, EMB) 

Magyar szerzők négykezes zongoradarabjai I–II. (EMB) 

Muzsikáljunk együtt I–II. (Szávai – Veszprémi) 

Ránki Gy.: Két bors ökröcske – Mese zenével 

 

 

Követelmény 

Tudatos memorizálás. 

Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező különböző stílusok ismerete és 

játéka: barokk, klasszikus,romantikus, XX. századi, és kortárs művek. 

Önállóan megtanult művek. 

A tananyag körülbelül egyharmada fejből játszandó. 

A tanuló tudja a műveket megfelelő tempóban, stílusosan előadni. 

Legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak 

elsajátításáról. 

  

Év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Három különböző stílusú és hangulatú mu kotta nélkül, benne egy barokk mű és 

klasszikus szonatina tétel előadása  
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5. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek:  

– az előző évek anyagának ismétlése, rendszerezése, bővítése  

– a tanult művek alapvető formai, harmóniai elemzése a tanár irányításával  

– kromatikus hangsor, dominánsszeptim, szűkített és bővített akkord  

– rondóforma  

 

Hangszerkezelés, és technika:  

– az előző években tanult billentésmódok, játékformák tudatos alkalmazása  

– skálajáték 2–4 oktávon keresztül, kromatikus skála, hármashangzat, futam, akkord  

– etűdjáték a zenei anyaghoz is kapcsolódva  

– négy– és hatkezes játék, zongorakíséret  

– lapról játék  

 

Ajánlott irodalom 

A klasszika mesterei (Csurka M., EMB) 

Bach és Händel könnyű zongoradarabjai (Hernádi) 

J. S. Bach: 18 kis prelúdium (Hernádi) 

Bartók: Gyermekeknek III. 

Bartók: Mikrokozmosz III–IV. 

Czerny: 160 rövid gyakorlat op. 821 

Csajkovszkij: Jugend Album 

Kabalevszkij: Válogatott zongoradarabok 

Könnyű szonatina album 

Mozart: 10 könnyű tánc (Hernádi) 

Scarlatti: Klavierbüchlein 

Schubert: Táncok (EMB) 

Repertoire 3. 

Muzsikáljunk együtt II. (Szávai – Veszprémi) 

Bizet: Gyermekjátékok 

Mozart: Részlet a Figaro házasságából (Aszalós T.: A zongorázó gyermek III.) 

Weiner: Lakodalmas 

 

Követelmény: 

Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező különböző stílusú és karakterű 

művek előadása az évfolyamnak megfelelő szintű hangszerkezeléssel. 

Önállóan megtanult művek, a tananyag körülbelül egyharmada fejből játszandó. 

A tanuló legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak 

elsajátításáról. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy barokk mű  

– Egy szonatina tétel  

– Egy előadási darab  
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6. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek:  

– variáció, invenció  

– új stílus előkészítése: impresszionizmus  

– a hangszeres és elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló önálló formai és 

harmóniai elemzés  

– kottában előforduló jelek, zenei műszavak ismerete  

 

Hangszerkezelés, és technika:  

– az eddig tanultak tudatos, önálló alkalmazása,  

– skálajáték, hármas– és négyes hangzat-futam, kettős fogás oktávmenet (kézalkattól 

függően)  

– különböző billentésfajták ismerete 

– zongorapedálok használata  

 

Ajánlott tananyag  

J. S. Bach: 18 kis prelúdium (Hernádi) 

J. S. Bach: Kétszólamú Invenciók 

Bartók: Gyermekeknek II–IV. 

Bartók: Mikrokozmosz IV–V. 

Bécsi mesterek könnyű zongoradarabjai (Csurka M.) 

Czerny–Bertini: Etűdök zongorára (Hajdú Anna, Hernádi Zsuzsa, Kassai Mária, Komjáthy 

Aladárné, EMB 1957) 

Grieg: Lyrische Stücke (T. Zászkaliczky) 

Könnyu variációk zongorára (Csurka M.) 

Majkapar: Variációk 

W. A. Mozart: 6 bécsi szonatina 

Mendelssohn: Lieder ohne Worte 

Mendelssohn: Gyermekdarabok 

Scarlatti: Klavierbüchlein 

Scarlatti: Szonáták 

Schumann: Jugend Album 

Brahms: Magyar táncok zongorára I–II. (EMB) 

Könnyű négykezesek Couperin–tol Mozart–ig (Peters) 

Meister für die Jugend (Peters) 

Schubert: Originalkompositionen für Klavier 4 Händen I–II. (Peters) 

 

 

Követelmény: 

Természetes hangszerkezelés. 

Zenei stílusismeret, a játszandó művek értelmes előadása. 

Zenei karakterek megoldása. 

Pedálok helyes használata. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy barokk mű (J. S. Bach mű ajánlott)  

– Egy klasszikus szonatina tétel  

– Egy előadási darab   
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Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

 

2. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek:  

– a dúr és a moll hangsor összefüggései, vezetőhang, hármashangzat  

– tonika, szubdomináns, domináns, kvintkör/kvintoszlop  

– új ritmusok (pontozott ritmus, triola, szinkópa), 3/8–os, 6/8–os ütemek, felütés  

– a kortárs zenei notáció ismereteinek bővítése  

– az előforduló jelek, idegen szavak ismerete 

– a tanult művek formai elemzése (két– és háromtagú forma, periódus, visszatérés)  

– a formálási készség fejlesztése  

– alapfokú polifon játékkészség és hallásfejlesztés  

– lapról játék egyszerű ellenszólammal  

– karakterdarabok, a romantika előkészítése  

– parlando játékmód, zenei deklamáció  

 

Hangszerkezelés, technika:  

– a pódiumképesség megalapozása  

– a kezek függetlenítése magasabb igénnyel ritmikában, artikulációban és dinamikában  

– skálajáték (dúr, moll), kettős fogás, kis akkord, hangzatfelbontás és –megfordítás  

– éneklő billentés (cantabile), a pergő játék előkészítése  

– pedálozás (a testi felépítéstől függően): utánnyomásos, előre nyomott, tompító pedál  

– etűdök (klasszikus és modern)  

 

Ajánlott tananyag 

Aszalós T.: A zongorázó gyermek II. 

Bartók: Mikrokozmosz I–II. 

Bartók: Gyermekeknek I. 

Borsody L.: Címkék 

Bozay A.: Medáliák 

Czerny: Könnyű technikai gyakorlatok I.  

Czövek: Zongoraiskola I. (Zeneműkiadó) 

Haydn: 6 kis menüett zongorára (Csurka M.) 

Könnyű zongoramuzsika a XVIII. századból (Hernádi) 

Kurtág Gy.: Játékok I–II. 

Magyar szerzők könnyű zongoradarabjai (Váczi) 

Papp L.: Első játékok a zongorán 

Papp L.: Meseképek 

Papp L.: Zongora ABC II. 

Régi táncok gyermekeknek  

Szabó F.: Válogatott zongoradarabok (Inselt K.) 

Tarka–barka gyűjtemény (Teoke M.) 

Teoke M.: Találkozások a zongoránál 

Teoke M: Barátom a zongora 

Teoke M.: Válogatott etűdök II. 

Türk, D. G.: Gyermekévek (Sármai) 

Weiner: Magyar népi muzsika 
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Zongoraiskola II. (Hernádi Lajosné, Inselt Katalin, Fantóné Kassai Mária, Komjáthy 

Aladárné, Zeneműkiadó 1965.) 

Sári J.: Lépésről lépésre 

Szőnyi E.: Kis kamarazene 

Türk, D. G.: Négykezes darabok gyerekeknek (Csurka M.) 

Weiner: Három kis négykezes darab 

Ez a kottaanyag felhasználható a kamarazene tantárgy tanításához is. 

 

Követelmény: 

Folyamatos kottaolvasás. 

A tanult zeneművek, karakterdarabok, barokk/J. S. Bach, klasszikus, Bartók és egyéb XX. 

századi, kortárs (köztük virtuóz jellegű) művek stílus hű megszólaltatása. 

A tananyag körülbelül fele fejből játszandó. 

A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak 

elsajátításáról. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy karakterdarab  

– Egy könnyű bécsi klasszikus mű  

– Egy népdal– vagy gyermekdal–feldolgozás  

 

 

3. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek:  

– az előző évek anyagának ismétlése, továbbfejlesztése, bővítése  

– a polifon játék és hallás továbbfejlesztése  

– dúr és moll tonalitás, hangnemek és hangnemváltások, zárlatok felismerése  

– új ritmusok, metrumok (5/8, 2/2), változó ütem  

– a szonátaforma vázlatos ismerete  

– új stílus: romantika  

– a memória és az állóképesség fejlesztése  

– parlando játék  

 

Hangszerkezelés, technika:  

– a kezek függetlenítése: azonos kézzel dallam és kíséret 

– éneklő legato fokozott igénnyel  

– a pergő játék fejlesztése  

– skálajáték (több oktávon): az eddigi formákon kívül futam  

– a repetíció előkészítése, ékesítések  

– Alberti– és keringő–basszus  

– pedálhasználat (utánnyomásos, együttnyomásos, előre nyomott)  

– etűd (klasszikus, modern)  

– négy– és hatkezes játék, zongorakíséret  

– lapról játék ellenszólammal  

 

Ajánlott tananyag 

A szonatina mesterei I. (Csurka M.) 

Bach és Händel könnyű zongoradarabjai (Hernádi) 
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Bach: Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach (Urtext) 

Bach: Az első Bach–tanulmányok (Teoke M., EMB 1980) 

Bartók: Gyermekeknek I–III. 

Bartók: Mikrokozmosz II–III. 

Csajkovszkij: Gyermekalbum 

Grecsanyinov: Gyermekalbum  

Grecsanyinov: Gyöngyszemek 

Kadosa P.: 55 kis zongoradarab 

 Kadosa P.: Népdalszvit 

Kodály: Gyermektáncok (Zeneműkiadó) 

Könnyű szonatinák zongorára 

Kis zongoradarabok 

Majkapar: Prelűdök (pedálgyakorlatok) (orosz kiadás) 

Mozart: A gyermek Mozart (Hernádi) 

Preklasszikus zongoramuzsika (Csurka M., EMB) 

Schumann: Jugend Album 

Teoke M.: Válogatott etűdök 

Weiner: 20 könnyű zongoradarab 

Aszalós T.: A zongorázó gyermek III. 

Beethoven: Deutsche Tänze 

Diabelli: 6 szonatina 

Diabelli: Könnyű négykezesek 

Haydn: Deutsche Tänze 

Magyar szerzők négykezes zongoradarabjai (Váczi) 

Martin: École de Piano 

Mozart: Kontratáncok 

Mozart: 6 ländlerische Tänze 

Muzsikáljunk együtt I. (Szávai – Veszprémi) 

Thern K.: Magyar induló hat kézre (Aszalós T.) 

Türk, D. G.: Négykezes darabok gyerekeknek 

Türk D. G.: 30 Tonstücke 

 

 

Követelmény: 

Zongorázás könnyed folyamatossággal. 

A kotta helyes olvasása és megszólaltatása. 

Önállóan megtanult darabok. 

Megfelelő koncentráció, a tananyag körülbelül fele fejből játszandó. 

A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak 

elsajátításáról. 

 

Év vég vizsga ajánlott anyaga  

– Egy barokk mű, (ajánlott J. S. Bach mű)  

– Egy bécsi klasszikus mu vagy szonatina–tétel  

– Egy karakterdarab vagy romantikus mű  

– Egy XX. századi mű  

 

4. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok 
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Ismeretek 

– Az előzőek ismétlése, bővítése, az ismeretek rendszerezése 

– A tanult művek formai, harmóniai elemzése a tanár irányításával 

– Dominánsszeptim, szűkített, bővített akkord, kromatikus hangsor 

– Rondóforma, polifon művek 

 

 

Hangszerkezelés, technika: 

– skálajáték 2–4 oktávon, kromatikus skála, hármas– és négyes hangzat felbontás és 

fordításai, akkord, futam  

– biztonságos kézzel megcélzott hangok, ugrások  

– a pedál differenciált alkalmazása  

 

Ajánlott tananyag 

A szonatina mesterei I–II. (Csurka M. EMB) 

J. S. Bach: 18 kis prelúdium (Hernádi)  

Bartók: Gyermekeknek I–II.  

Bartók: Mikrokozmosz III–IV.  

Bartók: 10 könnyű zongoradarab  

Beethoven: Leichte Klavierstücke  

Csajkovszkij: Jugend Album  

Czerny: Könnyű technikai gyakorlatok I.  

Czerny: 160 rövid gyakorlat op. 821  

Grecsanyinov: Gyermekalbum  

Hacsaturján: Gyermekalbum I–II.  

Kabalevszkij: Válogatott zongoradarabok  

Kodály: Gyermektáncok (pl. 3, 7)  

Könnyű szonatinák zongorára  

Könnyű variációk zongorára (Csurka M.)  

Majkapar: Kis zongoradarabok  

Mozart: Salzburger Tanzbüchlein  

Prokofjev: Kindermusik  

Schubert: Táncok  

Schumann: Jugend Album  

Soproni J.: Jegyzetlapok I–IV. (EMB)  

Tarka–barka gyűjtemény (Teoke M.)  

Teoke M.: Válogatott etűdök  

Balassa S.: Bagatellek op. 17/a, b, c  

Durkó Zs.: Gyermekzene  

Kocsár–művek (15 kis zongoradarab)  

Zongoráskönyv (Bognár, Darvas, Hortobágyi)  

Bizet: Négykezesek (Gyermekjátékok)  

Diabelli: Négykezes szonatinák  

Dvooák: Második szláv tánc  

Muzsikáljunk együtt II. (Szávai – Veszprémi)  

Ránki Gy.: Két bors ökröcske – Mese zenével  

Romantikus zongorazene négy kézre.  

 

Követelmény 

Értelmes, muzikális formálás, tudatos és önálló munka. 
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Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező művek előadása. 

Bach– vagy más barokk mű, teljes szonatina, romantikus, XX. századi (kortárs és Bartók), 

virtuóz jellegű művek. 

A tananyag körülbelül fele kotta nélkül játszandó. 

A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak 

elsajátításáról. 

 

Év vég vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy barokk mű (ajánlott J. S. Bach–mű) 

– Egy szonatina–tétel  

– Egy könnyű romantikus darab  

– Egy XX. századi mű  

 

 

5. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek:  

– az előző évek ismereteit kiegészítve: variáció, invenció, szvit, Scarlatti szonáta  

– a zenei stílusokhoz megfelelő billentés és hangszínek alkalmazása  

– a formai tagolódás és a belső tartalom értése és éreztetése 

– a hangszeres és elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló formai és harmóniai 

elemzés  

– új stílus: az impresszionizmus előkészítése  

– a polifon hallás állandó jellegű művelése  

 

Hangszerkezelés, technika:  

– az előző években tanultak önálló és tudatos alkalmazása 

– skálajáték (két kézzel, ellenmozgásban, négy oktávon keresztül)  

– dominánsszeptim, szűkített szeptimakkord, futam, oktáv, tört oktáv (kézalkattól 

függően), tremolo  

– pedál (a darab stílusához, karakteréhez igazodó, mind önállóbb használat)  

 

Ajánlott tananyag 

A szonatina mesterei I. (Csurka M. EMB) 

A klasszika mesterei (Csurka M. EMB) 

Bach és Händel könnyű zongoradarabjai (Hernádi) 

J. S. Bach: Kis fúgák  

Bartók: Gyermekeknek III–IV.  

Bartók: Mikrokozmosz IV–V  

Chopin Mazurkák  

Couperin: 12 zongoradarab  

Czerny: Etűdök op. 821  

Czerny – Bertini: Etűdök  

Debussy: A kis néger  

Haydn: Szonáta 1/a, 1/b (Urtex)  

Mendelssohn: Lieder ohne Worte  

Mendelssohn: Gyermekdarabok  

Mozart: 6 bécsi szonáta  

Scarlatti: Szonáták  
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Schubert: Táncok (EMB)  

Ránki Gy.: Két bors ökröcske (mese zenével)  

Ravel: Lúdanyó meséi  

Ravel: A Szép és a Szörny  

Schubert: Originalkompositionen für Klavier 4 Händen I–II. (Peters)  

Weiner: Lakodalmas  

 

Követelmény 

Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező művek stílusos előadása. 

Bach– vagy más barokk mű, Scarlatti szonáta, klasszikus szonatina vagy szonáta, 

romantikus, XX. századi (kortárs és 

Bartók) mű. 

A metrum, ritmus, valamint a tempótartás pontossága. 

Az anyag körülbelül fele kotta nélkül játszandó. 

A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak 

elsajátításáról.  

Év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Egy barokk mű (J. S. Bach–mű)  

– Egy szonatina vagy könnyű szonáta tétel  

– Egy romantikus mű  

– Egy XX. századi mű  

 

 

6. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– Az eddigi ismeretek összefoglalása  

– Új stílus: az impresszionizmus  

– A hangszeres és elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló önálló formai és 

harmóniai elemzés  

 

Hangszerkezelés, technika  

– Skála, hármashangzat, futam felgyorsítása  

– Az eddig tanultak továbbfejlesztése fokozott igényességgel  

– Az agogika önálló alkalmazása  

– Zenei stílusjegyek alkalmazása 

 

 

Legyen képes:  

– Hajlékony dallamformálásra  

– Technikájának kiegyenlítettségét ellenőrizni  

– Hangok közötti kapcsolat megteremtésére, összefoglalására  

– A zongoramű struktúrájának megértésére és kifejezésre juttatására  

– Önálló tanulására  

 

Ajánlott tananyag  

J. S. Bach: 18 kis prelúdium (Hernádi) 

J. S. Bach: 15 kétszólamú invenció (Solymos, Urtext EMB) 

Bartók: Gyermekeknek IV. 
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Bartók: Mikrokozmosz IV–VI. 

Chopin: Mazurkák 

Chopin: Keringők 

Czerny – Bertini: Etűdök zongorára  

Czerny: A kézügyesség iskolája I. 

Hacsaturján: Gyermek album 

Haydn: Sämtliche Klaviersonaten (Landon, WUE, EMB) 

Könnyű variációk zongorára (Csurka M.) 

Mozart: 6 bécsi szonatina 

Majkapar: Variációk 

Scarlatti: Szonáták (Urtext, Editio Musica Budapest ) 

Korai német zongoramuzsika (Könemann Music Budapest) 

Debussy: Children's Corner (6056) 

Introduction to Polyphonic Playing (Á. Lakos) 

First Concert Pieces I. G. Frescobaldi – C. Ph. E. Bach (Á. Lakos) 

Sonatinen I–II. (A. Kemenes) 

Grieg: Lyrische Stücke (T. Zászkaliczky) 

Chr. Bach: Duetti 

Brahms: Magyar táncok zongorára I–II. (EMB) 

Csajkovszkij–, Wagner–átiratok (Aszalós: A zongorázó gyermek III.) 

Frank Martin: Drei leichte Klavierstücke (Universal 1988) 

Mozart: Leichte Sonatinen für Klavier (Peters) 

 

Követelmény 

Kotta hű zongorázásra való törekvés. 

Eddig tanult stílusok önálló, igényes megszólaltatása: önállóan megtanult darabok. 

A tananyag körülbelül fele kotta nélkül játszandó. 

A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak 

elsajátításáról. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Egy barokk mű 

– Egy szonatina vagy szonáta tétel  

– Egy romantikus darab  

– Egy XX. századi vagy impresszionista mű  

 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
 

Az „A” tagozat végén  

 

A tanuló ismerje  

– hangszere alapvető sajátosságait, működési elvét (kalapács–mechanika, 

pedálszerkezet, húrozat, hangolás, rezonáns szekrény) 

– a zongorairodalom legjelentősebb alkotóit és alkotásait  

– a kottában előforduló jeleket és zenei műszavakat, a hangszerre vonatkozó speciális 

utasításokra (pl. una corda, prol. ped.)  

– a kortárs zenei notáció alapvető jelzéseit  

– a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen 

kiejteni és leírni azokat  
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Legyen képes  

– természetes hangszerkezelésre és az ehhez szükséges gyakorlatok elvégzésére  

– egyenletes és helyes tempóban, pontos ritmusban zongorázni  

– tudatos, önálló gyakorlásra  

– a zongorajáték során előforduló különböző játékmódokat, játékformákat (skála, 

hármashangzat, futam, kettosfogás, tremolo, trilla, díszítés), billentésfajtákat (legato, 

staccato, tenuto, leggiero, portato, non legato) használni 

– a játszandó zongoramuvek értelmes tagolására  

– a zenei karakterek megvalósítására  

– a zongorapedálok használatára (elő–, után– és együttnyomás)  

– életkorának és képességeinek megfelelően a zongorázandó anyag kottahű, stílusos, 

dinamikailag változatos és kifejező előadására  

– az együttzenélésre (négykezes, hatkezes, kétzongorás darab, zongorakíséret)  

 

Rendelkezzék  

– biztonságos kotta– és lapról olvasási készséggel 

– adottságainak megfelelő zenei memóriával  

– képességei alapján kiművelt zenei hallással  

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)  

 

A tanuló ismerje  

– a tanulandó zenemű formáját és vázlatos harmóniai szerkezetét 

 

Legyen képes  

– a kottában előforduló jelek, zenei műszavak és a hangszerre vonatkozó speciális 

utasítások (pl. una corda, prol. ped.), értelmezésére és használatára  

– a kortárs zenei notáció alapvető jelzéseinek használatára  

– tudatos, önálló gyakorlásra  

– a zongorajáték során előforduló különböző játékmódokat, játékformákat (skála, 

hármashangzat, futam, kettős fogás, tremolo, trilla, díszítés) billentésfajtákat (legato, 

staccato, tenuto, leggiero, portato, non legato) a zenei anyaghoz alkalmazni 

 

Rendelkezzék  

– biztos zenei memóriával és technikai tudással  

 
 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

 

7. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, hangszerkezelés fejlesztése  

– A kifejezésmódok sokszínűségére való törekvés  

– A barokk (német és francia) díszítések játéka  

– A csembaló hangzás megjelenítése és billentésbeli sajátosságai  

– A teraszos dinamika megoldása 

 

Ajánlott tananyag 
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Scarlatti: Szonáták I–IV. (EMB, Balla) 

J. S. Bach: Kétszólamú invenciók  

J. S. Bach: Kis prelúdiumok és fúgák  

Haydn: Szonáták (Urtex, Peters)  

Cimarosa: Szonáták  

Mozart: Rondo D–dúr K. 485  

Beethoven: Hat bagatell op. 126  

Beethoven: Écossaises  

Schubert: Ländle  

Mendelssohn: Lieder ohne Worte  

Schumann: Kinderszenen  

Chopin: Mazurkák  

Smetana: Zongoradarabok. 1  

Csajkovszkij: Évszakok  

Grieg: Norwegische Tänze  

Debussy: Children's Corner  

Dohnányi: Induló  

Bartók: Gyermekeknek I–IV.  

Bartók: Mikrokozmosz V–VI  

Bartók: Szonatina  

Bartók: Három rondó népi dallamokkal  

Kodály: Hét zongoradarab  

Prokofjev: 10 zongoradarab op. 12  

Sosztakovics: 3 fantasztikus tánc  

Huszár: Csillagszóró (Teoke M.: Tarka–barka gyűjtemény)  

Bizet: Gyermekjátékok  

Csajkovszkij: Diótörő: Babák tánca (Aszalós T.: A zongorázó gyermek III.)  

Debussy: Kis szvit  

Kurtág–átiratok Machaut–tól J. S. Bach–ig  

 

Követelmény 

Ismerje a főbb harmóniai elemeket. 

A zongoraművek különböző karakterjegyeit, a hozzákapcsolódó hangszeres megoldásokkal. 

A tananyag körülbelül egyharmadát kotta nélkül játszandó. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga:  

– Három különböző stílusú mű (barokk, klasszikus szonáta tétel, előadási darab)  

8. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– A barokk szvit ismerete 

– A díszítések stílus hű alkalmazása  

– A klasszika zenei stílusjegyeinek ismerete  

– A polifon hallás fejlesztése  

 

Hangszerkezelés, technika fejlesztése  

– Különböző legato billentésmódok alkalmazása  

– A gyorsaság fejlesztése  

– Egyenletes aprótechnika megvalósítása  
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– A szabad trilla játék kialakítása  

 

Ajánlott tananyag 

Scarlatti: Szonáták I–IV. (EMB, Balla) 

J. S. Bach: Kétszólamú invenciók  

J. S. Bach: Francia szvitek  

Händel: Suiten (Peters)  

Haydn: Szonáták (Urtex , Peters)  

Cimarosa: Szonáták  

Mozart: Rondo D–dúr K. 485  

Beethoven: Hat bagatell op. 126  

Weber: Leichte Meisterwerke für Klavier (Héra – Sármai)  

Schubert: Ländler–ek, écossaise–ek, keringők, menüettek  

Mendelssohn: Lieder ohne Worte  

Schumann: Kinderszenen  

Chopin: Keringők  Chopin: Mazurkák  

Smetana: Zongoradarabok. 1  

Csajkovszkij: Évszakok  

Grieg: Norwegische Tänze  

Debussy: 2 Arabesque (E–dúr, G–dúr)  

Dohnányi: Induló  

Bartók: Gyermekeknek I–IV.  

Bartók: Mikrokozmosz V–VI  

Kodály: Hét zongoradarab  

Sosztakovics: 3 fantasztikus tánc  

Huszár: Csillagszóró (Teoke M.: Tarka–barka gyűjtemény)  

Csajkovszkij: Diótörő: Babák tánca (Aszalós T.: A zongorázó gyermek III.)  

Debussy: Kis szvit  

Grieg: Peer Gynt szvit  

 

Követelmény 

A skála különböző billentésmódokban történő eljátszása. 

Alkalmazása a zenei stílusokban. 

Zenei karakterek megvalósítása. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga:  

– Három különböző stílusú mű (lehetőleg az egyik romantikus mű)  

9. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– A romantika zenei stílusjegyeinek ismerete  

– A XX. századi notáció ismerete  

 

Hangszerkezelés, technika  

– Stílusnak megfelelő zongorabillentés kialakítása, igényes pedál használata  

– Dallam és kíséret érzékeny megvalósítása  

– Legyen képes virtuózabb technikai megoldásokra  

 

Ajánlott tananyag  
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Scarlatti: Szonáták  

J. S. Bach: Kétszólamú invenciók  

J. S. Bach: Háromszólamú invenciók  

J. S. Bach: Francia szvitek  

Haydn: D–dúr és G–dúr zongoraverseny  

Haydn: Szonáták  

Beethoven: Szonáták  

Schubert: Moments musicaux  

Schumann: Kinderszenen op. 15  

Chopin: Keringők  

Liszt: Etűdök (Zempléni)  

Brahms: Keringők op. 39  

Grieg–művek: Lírikus darabok  

Debussy: PreludesI–II.  

Rachmaninov: Két fantasztikus tánc  

Mikrokozmosz V–VI.  

Bartók: Négy sirató ének  

Kodály: 7 zongoradarab  

Lutos3awski: Bukoliki  

Kurtág–átiratok Machaut–tól J. S. Bach–ig  

Liszt: Részlet Mozart: a Varázsfuvola című operából (Mezo, EMB)  

Liszt: Karácsonyfa (Kováts G., EMB)  

Lutos3awsky: Album for the Young (Chester Music)  

 

Követelmény  

Helyes pedálozás. 

A művek értelmes előadása. 

A zeneműveknek megfelelő billentésmód kialakítsa. 

A helyes tempók alkalmazása. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy barokk mű  

– Egy szonáta tétel  

– Egy előadási darab  

 

 

10. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek és hangszerkezelés fejlesztése  

– A trilla játék barokk zenében beosztott, a romantikus művekben ú. n. szabad trilla  

– A romantikus szólamvezetés  

– Parlando, rubato deklamációja  

– Modális hangsorok ismerete  

– A barokk szvit tételeket  

– Modális hangsorokat 

 

Ajánlott tananyag  

J. S. Bach: Háromszólamú invenciók  

J. S. Bach: Francia szvitek  
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Mozart: Szonáták  

Beethoven: Szonáták  

Schubert: Moments musicaux  

Schumann: Novelletten op. 21  

Chopin: Mazurkák  

Chopin: Prelűdök  

Liszt: Consolations  

Liszt: Etűdök (Zempléni)  

Brahms: Keringők op. 39  

Debussy: Preludes I–II.  

Bartók: Mikrokozmosz V–VI.  

Bartók: Kolindák I.  

Kodály: 7 zongoradarab  

Lutos3awski: Bukoliki  

Kurtág–átiratok Machaut–tól J. S. Bach–ig  

Liszt: Részlet Mozart: a Varázsfuvola című operából (Mezo, EMB)  

Liszt: Karácsonyfa (Kováts G., EMB)  

 

Követelmény  

Zenei karakterek hangszín és tempóbeli megvalósítása. 

Érzékeny zenei kíséret kialakítása. 

A különböző billentésmódok megfelelő alkalmazása. 

Stílus hű előadása a műnek. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy barokk mű  

– Egy szonáta tétel  

– Egy előadási darab  

 

 

Továbbképző évfolyam „B” tagozat 
 

Ezek a tanulók nem zenei jellegű tanulmányaik mellett meg akarják őrizni a zenei pálya 

választásának lehetőségét.  

Ebből következik, hogy az „A” tagozatnál bővebb, átfogóbb tananyagot kell elvégezniük.  

 

 

7. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– A barokk zene főbb stílusjegyeinek ismerete  

– Tudja a művet tanári segédlettel, elemezni  

– Ismerje fel a harmóniai összefüggéseket  

– Zenei memória fejlesztése  

 

Hangszerkezelés, technika  

– Árnyalt frazeálásra és artikulációra való törekvés  

– Skálajáték különféle módozatai 

– A virtuóz technika alapozása 
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Ajánlott tananyag  

J. S. Bach: Kétszólamú invenciók  

J. S. Bach: Francia szvitek  

Haydn: Szonáták (Urtex , Peters)  

Beethoven: Hat bagatell op. 126  

Weber: Leichte Meisterwerke für Klavier (Héra – Sármai)  

Schubert: Ländler–ek, écossaise–ek, keringok, menüettek  

Mendelssohn: Lieder ohne Worte  

Schumann: Kinderszenen  

Liszt: Etűdök (Zempléni)  

Chopin: Keringők  

Smetana Zongoradarabok. 1  

Csajkovszkij: Évszakok  

Debussy: Children's Corner  

Dohnányi: Induló  

Bartók: Mikrokozmosz V–VI  

Bartók: Három rondó népi dallamokkal  

Kodály: Hét zongoradarab  

Prokofjev: 10 zongoradarab op. 12  

Debussy: Kis szvit  

Grieg: Peer Gynt szvit  

Kurtág–átiratok Machaut–tól J. S. Bach–ig  

 

Követelmény 

Fokozott önállóság a darabok tanulása során. 

Stílus hű előadás a tempónak megfelelően. 

Differenciált pedál használat. 

 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd  

– Egy barokk mű  

– Egy szonáta tétel  

– Egy szabadon választott mű  

 

8. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– A különböző tanult zenei stílusok alapvető jegyeinek ismerete  

– A XX. századi zene jellegzetes notációjának ismerete  

– Zenei memória fejlesztése  

 

Hangszerkezelés fejlesztése  

– A „szép” halk játék technikai megoldása,  

– A dallam és kíséret érzékeny megoldása  

– Technika fejlesztése skálák és etűdök alapján  

 

Ajánlott tananyag  
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J. S. Bach: Kétszólamú invenciók  

J. S. Bach: Francia szvitek  

Haydn: Szonáták (Urtex , Peters)  

Beethoven: Hat bagatell op. 126  

Weber: Leichte Meisterwerke für Klavier (Héra – Sármai)  

Schubert: Ländler–ek, écossaise–ek, keringok, menüettek  

Mendelssohn: Lieder ohne Worte  

Schumann: Kinderszenen  

Liszt: Etűdök (Zempléni)  

Chopin: Keringők  

Smetana Zongoradarabok. 1  

Csajkovszkij: Évszakok  

Debussy: Children's Corner  

Dohnányi: Induló  

Bartók: Mikrokozmosz V–VI  

Bartók: Három rondó népi dallamokkal  

Kodály: Hét zongoradarab  

Prokofjev: 10 zongoradarab op. 12  

Debussy: Kis szvit  

Grieg: Peer Gynt szvit  

Kurtág–átiratok Machaut–tól J. S. Bach–ig  

 

Követelmény 

Különbözo díszítések stílushu alkalmazása. 

Az Alberti basszus könnyed és biztonságos játéka. 

A polifon hallás érzékenysége. 

A zongora hang igényes megszólalására való törekvés. 

A kontrollált gyakorlás igénye. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd  

– Egy barokk mű  

– Egy szonáta tétel  

– Egy szabadon választott mű  

 

 

9. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek és hangszerkezelés, technika  

– Skálajáték, futamok, akkordtechnika fejlesztése  

– Játszott művek elemzése  

– Koncentrált gyakorlás megvalósítása  

– Alkatnak megfelelően önálló ujjrendek kialakítása  

 

Ajánlott tananyag 

Scarlatti: Szonáták I–IV. (EMB, Balla) 

J. S. Bach: Háromszólamú Invenciók  

J. S. Bach: Francia szvitek  

Haydn: Szonáták (Urtex , Peters)  
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Mozart: Szonáták  

Beethoven: Szonáta  

Weber: Leichte Meisterwerke für Klavier (Héra – Sármai)  

Schubert: Impromtus  

Schumann: Kinderszenen  

Liszt: Etűdök (Zempléni)  

Chopin: Keringők  

Chopin: Mazurkák1  

Dohnányi: Induló  

Bartók:Mikrokozmosz –V–VI  

Bartók: Tizennégy bagatell  

Bartók: Három csíkmegyei népdal  

Sosztakovics: 3 fantasztikus tánc  

Grieg: Peer Gynt szvit  

Kurtág–átiratok Machaut–tól J. S. Bach–ig  

 

Követelmény 

Árnyaltabb hangszínek megoldása, differenciált kíséret alkalmazása. 

Tudatos, és érzékeny pedál használata. 

Biztonságos technikai tudás. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd  

– Egy barokk mű  

– Egy szonáta tétel 

– Egy szabadon választott mű  

 

 

10. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek, hangszerkezelés, technika  

– A modális hangsorok, zenei műformák ismerete  

– A különböző zenei stílushoz illő hangzásbeli, billentésbeli megoldások  

– Virtuóz technikai fejlesztés  

 

Ajánlott tananyag 

Scarlatti: Szonáták I–IV. (EMB, Balla) 

J. S. Bach: Háromszólamú Invenciók  

 J. S. Bach: Francia szvitek  

Haydn: Szonáták (Urtex , Peters)  

Mozart: Szonáták  

Beethoven: Szonáta  

Weber: Leichte Meisterwerke für Klavier (Héra – Sármai)  

Schubert: Impromtus  

Schumann: Kinderszenen  

Liszt: Etűdök (Zempléni)  

Chopin: Keringők  

Chopin: Mazurkák1  

Dohnányi: Induló  
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Bartók: Mikrokozmosz –V–VI  

Bartók: Tizennégy bagatell  

Bartók: Három csíkmegyei népdal  

Sosztakovics: 3 fantasztikus tánc  

Grieg: Peer Gynt szvit  

Kurtág–átiratok Machaut–tól J. S. Bach–ig  

 

Követelmény 

Képes legyen a tanuló tehetségéhez mérten a mű tudatos interpretációjára. 

Legyen állóképessége és biztonságos technikai tudása a tanulónak a nagyobb zenei művek 

előadásához. 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd  

– Egy barokk mű  

– Egy szonáta tétel 

– Egy szabadon választott mű  

 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
 

Az „A” tagozat végén  

 

A tanuló ismerje  

– hangszere múltját, irodalmát és a jelentősebb külföldi és hazai előadóművészeket (pl. 

Sz. Richter, Rubinstein, Fischer Annie, Cziffra György...) 

– a kottában előforduló jelek és zenei műszavak pontos jelentését, különös tekintettel a 

zongorára vonatkozó speciális utasításokra  

 

Legyen képes  

– technikai és zenei szempontból tudatos, önálló munkára  

– a zongorajáték során előforduló különböző játékmódokat, játékformákat (skála, 

hármashangzat, futam, kettős fogás, tremolo, trilla, díszítés), billentésfajtákat (legato, 

staccato, tenuto, leggiero, portato, non legato) a zenei anyaghoz alkalmazni  

– saját kézalkatának megfelelő ujjrendek készítésére 

– a zongorapedálok tudatos használatára 

– a zongoraművek formálására és kifejező előadására 

 

Rendelkezzék 

– olyan zenei műveltséggel, amely képessé teszi az értékes zene befogadására 

– az együttzenélés igényével 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)  

 

A tanuló legyen képes  

– a zongorázandó anyag kotta hű, stílusos, dinamikailag változatos és kifejező 

előadására 

– skálákat, gyakorlatokat minden hangnemben játszani  

– a különböző játékformákat, játékmódokat a zenei anyagnak megfelelően alkalmazni  

– a zenei karakterek és a hozzájuk kapcsolódó billentésmódok megjelenítésére  

– dinamikailag árnyalt és kifejező hangképzésre  
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– a zongorapedálok tudatos és változatos használatára 

 

Rendelkezzék 

– megfelelő hangszeres ügyességgel, virtuozitással 

– biztos memóriával, koncentrálóképességgel 

– megfelelő lapról olvasási készséggel 

 

A „B” tagozatos tanuló rendelkezzék olyan szintű zongoratudással, hogy zenei képességei 

alapján – adott esetben – legyen alkalmas szakirányú tanulmányok elkezdésére. 

 

 

 

4.3.4. KLASSZIKUS ZENE - FURULYA 
 

Előképző évfolyamok  

 

1. évfolyam  
 

A zeneiskola 1. évfolyamának tanterve a 8 éves tanulók (általános iskola 3. évfolyam) 

életkori sajátosságainak figyelembevételével készült. Az ennél fiatalabb tanulókkal szemben 

nem támaszthatók ugyanazok a követelmények. 

 

Fejlesztési feladatok 

A tanulók értelmi, érzelmi és fizikai fejlettségéhez alkalmazkodva az előképző célja a tanuló 

hangszeres készségének, zenei érzékének felmérése. 

 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– a hangszer részei, összeállítása  

– egyszerű ritmusértékek és ütemsúlyok  

– a korona, a levegővétel jele, különböző ismétlőjelek, kötőjel, módosítójelek 

– különböző játékmód és hangindítások  

– a játszott anyagban előforduló tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások 

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– a helyes légzéstechnika elsajátítása, fejlesztése  

– játék a hangszer fejével  

– tapogatógyakorlatok 

– helyes test–, hangszer– és kéztartás kialakítása, a bal hüvelykujj megfelelő 

helyzeteinek mielőbbi pontos begyakorlása  

– a helyes gyakorlás és memorizálás módjai kottával és kotta nélkül 

– társas muzsikálás kezdetei 

– játék a hangerővel  

 

Ajánlott tananyag 

Lőrinc–Paragi: Furulya ÁBC (EMB 14090) 

Béres: Furulyaiskola I. (EMB 5406) 

Markovich J.: GRADUS a barokk furulyához 1. 

Gyermekdalok, népdalok 
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Követelmények  

Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hüvelykujjtechnika. 

A tanulói helyes beidegződésének elősegítése.  

A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 

Gyermekdalok, népdalok és egyszerűbb táncok értelmesen tagolt megszólaltatása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– négy gyermekdal, illetve egyéb dallam a tanult hangterjedelemben kotta nélkül  

 

 

 

2. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

A tanulók értelmi, érzelmi és fizikai fejlettségéhez alkalmazkodva az előképző célja a 

hangmagasság, ritmus iránti fogékonyságának, zenei memóriájának fejlesztése, 

aktivitásának, kreativitásának kibontakoztatása, az életkornak megfelelően játékos formában 

ritmikus mondókák, ütőhangszerek, esetleg táncmozgások segítségével.  

Feladata olyan alapokat adni, melyekre az 1. évfolyam tananyaga szilárdan támaszkodhat.  

 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– a hangszer részei, összeállítása 

– egyszerű ritmusértékek és ütemsúlyok  

– különböző játékmód és hangindítások  

– a játszott anyagban előforduló tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– a helyes légzéstechnika elsajátítása, fejlesztése  

– helyes test–, hangszer– és kéztartás kialakítása, a bal hüvelykujj megfelelő 

helyzeteinek mielőbbi pontos begyakorlása  

– az ismert hangterjedelmen belül lehetőleg intenzív, lebegésmentes hang elérése  

– a helyes gyakorlás és memorizálás módjai kottával és kotta nélkül  

 

Ajánlott tananyag 

Lőrincz–Paragi: Furulya ÁBC (EMB 14090) 

Béres: Furulyaiskola I. (EMB 5406) 

Markovich J.: GRADUS a barokk furulyához 1. 

Gyermekdalok, népdalok 

 

Követelmények  
Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hüvelykujjtechnika. 

A tanuló kizárólag helyes beidegződésekkel rendelkezzen. 

A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 

Gyermekdalok, népdalok és egyszerűbb táncok értelmesen tagolt megszólaltatása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– négy gyermek– vagy népdal, illetve egyéb dallam a tanult hangterjedelem minél teljesebb 

igénybevételével, kotta nélkül  
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Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 
 

1. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– a hangszer részei, összeállítása  

– különböző ritmusértékek, pontozások, ütemsúlyok, felütés  

– a korona, a levegővétel jele, különböző ismétlőjelek, da capo, kötőjel, hangsúlyjel, 

módosítójelek 

– a játékmód és az artikuláció alapfogalmai, különböző hangindítások és hanglezárás 

nyelvvel  

– a játszott anyagban előforduló tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb  

– a szerkezet és tagolás alapfogalmai (motívum, zenei sor stb.)  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– a helyes légzéstechnika elsajátítása és állandó fejlesztése  

– helyes test–, hangszer– és kéztartás kialakítása, a bal hüvelykujj megfelelő 

helyzeteinek mielőbbi pontos begyakorlása (a tartófunkció kialakulásának elkerülése 

érdekében)  

– hangképzés, különböző hosszúságú hangok  

– a hangterjedelmen belül lehetőleg tisztán intonált, lebegésmentes hang elérése 

– a dü és tü hangindítások, valamint hanglezárás nyelvvel  

– a helyes gyakorlás és memorizálás módjai  

– a társas muzsikálás kezdetei, esetleg a tanár vagy zongorakísérő közreműködésével 

is  

 

Ajánlott tananyag 

Lőrincz–Paragi: Furulya ÁBC (EMB 14090) 

Béres: Furulyaiskola I. (EMB 5406) 

Markovich J.: GRADUS a barokk furulyához 1. 

Gyermekdalok, népdalok 

 

Követelmények  

A hangszer helyes összeállítása és ennek önálló ellenőrzése. 

Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hüvelykujjtechnika. 

A tanult hangkészlet és ritmusok biztonságos olvasása, valamint a hangkészlet fogásainak 

ismerete. 

Gyermekdalok, ritmikus népdalok és egyszerűbb táncdarabok értelmesen tagolt 

megszólaltatása (kotta nélkül is) 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– két–három népdal, kotta nélkül  

– egy–két könnyű tánctétel kísérettel, lehetőleg kotta nélkül  

 

 

2. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek  
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– az eddig tanult hangkészlet bővítése, főfogásokkal is könnyen játszható trillák  

– az artikulációk szerepe a furulyajátékban  

– tizenhatodok, nyolcad szünet, nyújtott ritmus, nyolcad felütés  

– régi és új stílusú magyar népdalok  

– a játszott anyagban előforduló tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások 

– a játszott anyag formai elemzése az életkornak megfelelő szinten: azonosság, 

hasonlóság, különbségek felismerése stb.  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– az alapfunkciók (testtartás, légzéstechnika, kéztartás) állandó ellenőrzése és 

fejlesztése 

– tartott hangok gyakorlása minimális crescendo–decrescendo–val  

– a hangindítás és hangismétlés gyorsítása a nyelv lazaságának megőrzésével 

– a felmerülő technikai problémák megoldásához megfelelő etűdök bevezetése  

– társas zenélés: furulya kísérettel, duók  

 

Ajánlott tananyag 

Markovich J.: GRADUS a barokk furulyához 2. 

Bali J.: Furulyaiskola I. 

Béres J.: Furulyaiskola I., II. (EMB 5406, 7062) 

Keuning, Hans P.: 30 simple studies 

Giesbert, F. J.: 77 Daily Exercises 

Anonymus: Allemande (EMB 4303) 

Anonymus: Angol tánc (EMB 7888) 

Anonymus: Hajdútánc (EMB 7888) 

Anonymus: Rondo (EMB 7888) 

Bach, J. S.: Menuett (EMB 14090/118) 

Purcell, H.: A pásztor (EMB 8959) 

 

Követelmények  

Jól értelmezhető beintés a kamarapartner felé. 

Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hüvelykujjtechnika. 

A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 

A tü–dü hangindítások zökkenőmentes, de megszólalásában határozottan 

megkülönböztethető alkalmazása. 

Dúr skálák gyakorlása. 

Rövidebb lélegzetű etűdök. 

Egyszerűbb táncdarabok értelmesen tagolt megszólaltatása a már megismert artikulációk és 

trillák alkalmazásával, kotta nélkül is. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– skála lehetőleg figurációkkal kotta nélkül 

– egy népdal, kotta nélkül  

– egy etűd  

– két különböző karakterű tánctétel, kísérettel lehetőleg kotta nélkül  

 

 

3. évfolyam „A” tagozat  

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  
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– a furulyacsalád tagjai és hangterjedelmük  

– az eddig tanult hangkészlet bővítése  

– a játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások  

– a játszott anyagban előforduló új ritmusértékek, ütemfajták, tempó– és 

karakterjelzések, előadási utasítások stb.  

– a játszott anyagban előforduló táncok jellegzetességei (pl. pavane, allemande, 

chorea, menüett stb.)  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– a tü, dü, rü artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások állandó 

gyakorlása  

– hanglezárás a száj kinyitásával  

– dúr és moll skálák c1–c3 hangterjedelemben  

– hosszabb zenei gondolatok egy levegővel játszása, szopránfurulyán  

– az altfurulya használatának gyakorlása 

– társas zenélés: furulya kísérettel, duók, triók  

 

Ajánlott tananyag 

Markovich J. GRADUS a barokk furulyához 3. 

Oromszegi O. 101 etűd, népdal variáció és karakterdarab 

Sellner, J. Etüden für Oboe / I., II., III.( EMB 12002) 

Hinke, G. Praktische Elementarschule für Oboe (Peters 2377) 

Keuning, H. P. 20 studies 

Rodgers, Ph. Sight reading exercises 118–150. (SM 1479) 

Giesbert, F. J. 77 Daily Exercises 

Anonymus: Lassú tánc (EMB 7888) 

Bach, J. S.: Menuett (EMB 14090/142) 

Bach, J. S.: Menuett (EMB 2750) 

Bach, J. S.: Polonaise (EMB 14090/130) 

Pepusch, J. Chr.: C–dúr szonáta III–IV. tétel (6 szopránszonáta/1.) (EMB 14071) 

Purcell, H.: Bourrée (EMB 6106) 

 

Követelmények  

Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hanglezárás, hüvelykujjtechnika. 

A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 

Egyszerűbb szabad díszítések a kottakép alapján. 

Társas zenélésnél hangolás tanári segítséggel. 

Parlando népdalok (szöveggel is) és egyszerű tánctételek értelmesen tagolt megszólaltatása, 

a már megismert artikulációk és trillák alkalmazásával, hangsorok, mérsékelt tempójú 

rövidebb etűdök (kotta nélkül is). 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– skála figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül 

– egy etűd 

– két különböző karakterű előadási darab, trillákkal, kísérettel lehetőleg kotta nélkül  

 

 

4. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  
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Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– a játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások  

– a hangmagasság és az artikulációs magánhangzók összefüggéseinek tudatosítása  

– a megfelelő artikuláció megválasztásának szempontjai  

– könnyebb ékítések a trillákon kívül: mordent, paránytrilla, előkék 

– a játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb.  

– a játszott anyagban előforduló táncok jellegzetességei (pl. gagliarda, gavotte, 

siciliano stb.)  

– „F” alapú furulya bevezetése, fogásai és olvasása hangzó magasságban  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– a t, d, r artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások állandó gyakorlása  

– staccato–játék nyelvzárással  

– dúr és moll skálák c1–d3 tercekkel, hármashangzat–felbontásokkal, az eddig tanult 

artikulációkkal  

– az „F”–alapú furulya használatának gyakorlása  

– kézfunkciók (különösen a bal hüvelykujj) fokozott ellenőrzése az altfurulya 

bevezetésekor  

– a „rekesz”–légzés és támasz állandó ellenőrzése, különös tekintettel az altfurulya 

megnövekedett levegő–szükségletére  

– lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, szopránfurulyán 

– társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió 

 

Ajánlott tananyag 

Giesbert, F. J.: 77 Daily Exercises 

Hinke, G.: Praktische Elementarschule für Oboe 

Keuning, H. P.: 20 studies 

Keuning, H. P.: 10 difficult studies 

Keuning, H. P.: 25 studies 

Keuning, H. P.: 40 simple studies 

Linde, H. M.: Die kleine Übung (Tägliche Studien für ….) 

Markovich J.: GRADUS a barokk furulyához 3. 

Oromszegi O.: 101 etűd, népdal variáció és karakterdarab 

Sellner, J.: Etüden für Oboe / I., II. (EMB 12002) 

Fesch, W. de: G–dúr szonáta III., IV. tétel (Dobblinger Musicverlag) 

Pepusch, J. Chr.: d–moll szonáta III–IV. tétel (6 szopránszonáta/4.) (EMB. 14071) 

Telemann, G. Ph.: G–dúr Partita VI. Aria (Tempo di Minuet) (EMB 14071) 

Telemann, G. Ph.: Menuett (EMB 13100) 

Vivaldi, A.: Largo (EMB 14090/167) 

Händel, G. Fr.: F–dúr szonáta III., IV. tétel 

Lavigne, Ph. de: Gaiment (EMB 13100) 

Loeillet, J. B. John: op. 3/2 d–moll szonáta III., IV. tétel (EMB 13100) 

Somis, G. B.: Allegro (EMB 14095) 

 

Követelmények  

A összetett hangindítások gördülékeny alkalmazása a tanár útmutatása alapján. 

„F”– alapú furulya használata. 

Melodikus vagy összhangzatos moll hangsorok gyakorlása. 

A fogástáblázat önálló használata. 
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A tanuló alkalmazzon minimális dinamikát a zenei motívumok és kisebb zenei egységek 

megformálására, a tanár útmutatásai alapján, legyen képes változó nyomáserősségű 

levegővezetésre. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– skála: figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül  

– egy etűd  

– két szonátatétel trillákkal, kísérettel lehetőleg kotta nélkül  

 

5. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– a játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások  

– a trillatáblázat használata  

– inégal játék fogalma, szerepe a furulyajátékban  

– a játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb.  

– bonyolultabb szabad díszítések a kottakép alapján 

– a moduláció fogalma, egyszerű hangnemi kitérések felismerése a tanár segítségével 

– a játszott anyagban előforduló új tánctípusok jellegzetességei (pl. gigue, rigaudon 

stb.) 

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– gyakorlás szoprán– és altfurulyán is  

– az artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások állandó gyakorlása  

– hangsorok gyakorlása lehetőleg altfurulyán  

– hosszabb zenei gondolatok egy levegővel való játéka altfurulyán  

– lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, szoprán– és 

altfurulyán  

– társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes  

 

Ajánlott tananyag 

Kállay G. Hangnemgyakorló szopránfurulyára (EMB14071) 

Keuning, H. P. 10 difficult studies 

Keuning, H. P. 25 studies 

Keuning, H. P. 12 difficult studies 

Kölz, E. M. l Essercizi per il Flauto dolce 

Sellner, J. Etüden für Oboe/ IV. V. (EMB 12002) 

Winterfeld, L. Höffer v. Zwölf Etüden für Altblockflöte 

Corelli, A.: Sarabande (EMB 7888) 

d'Hervelois, L. de Caix: La Tubeuf (EMB 14071) 

Loeillet, J. B.: e–moll szonáta I., II. tétel op. 3/7 

Loeillet, J. B.: F–dúr szonáta (szopránkiadásból 3/2.) 

Pepusch, J. Chr.: G–dúr „altszonáták” 6/3. szopránon 

Telemann, G. Ph.: II. G–dúr Partita – tételek 

Lavigne, Ph. de: Rondeau – Tambourin I., II. (EMB 13100) 

Marcello, B.: B–dúr szonáta op. 2/7 III., IV., V. tétel 

Marcello, B.: d–moll szonáta op. 2/2 

Telemann, G. Ph.: F–dúr szonáta II., I. tétel 

 

Követelmények  
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Az egyszerűbb hangnemekhez tartozó fontosabb trillák ismerete. 

Mordent, paránytrilla, előkék alkalmazása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– skála figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül 

– egy etűd  

– két szonáta– vagy szvittétel trillákkal és egyéb egyszerűbb ékesítésekkel, kísérettel, 

lehetőleg kotta nélkül 

 

 

6. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– a furulya története és különböző stíluskorszakokban betöltött szerepe 

– a népi furulya és a furulya (blockflöte) közti különbség   

– a játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások 

– a kromatika fogalma 

– a játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb.  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– hangsorok gyakorlása altfurulyán  

– kromatikus skála  

– lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon szoprán– és 

altfurulyán  

– társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták  

 

Ajánlott tananyag 

Kállay G. Hangnemgyakorló szopránfurulyára (EMB 140719) 

Keuning, H. P. 10 difficult studies 

Keuning, H. P. 25 studies 

Keuning, H. P. 12 difficult studies 

Kölz, E. M. l Essercizi per il Flauto dolce 

Sellner, J. Etüden für Oboe/ IV. V. (EMB 12002) 

Winterfeld, L. Höffer v. Zwölf Etüden für Altblockflöte 

Bach, J. S.: Gavotte, Bourrée D–dúr (EMB 14071) 

Fesch, W.: G–dúr szonáta I., II. tétel 

Händel, G. Fr.: Menuett (EMB 7888) 

Loeillet, J. B.: h–moll szonáta op. 3/10 (EMB 13160–3) 

Telemann, G. Ph.: I. B–dúr Partita – tételek 

Bellinzani, P. B.: C–dúr szonáta op. 3/3 

Händel, G. Fr.: C–dúr szonáta III., IV. tétel 

Telemann, G. Ph.: B–dúr szonáta III., IV. tétel 

Veracini, Fr. M.: G–dúr szonáta I., II. tétel (12/2) 

 

Követelmények  

A trillatáblázat önálló használata. 

Egyszerűbb trillák forgódíszítéssel. 

Bonyolultabb szabad díszítések a kottakép alapján. 
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A tanuló alkalmazzon önállóan minimális belső dinamikát zenei motívumok és kisebb zenei 

egységek megformálására. 

 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– skála figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül  

– egy etűd  

– két szonáta– vagy szvittétel, trillákkal és egyéb egyszerűbb ékesítésekkel illetve 

dallami díszítésekkel, kísérettel, lehetőleg kotta nélkül  

 

 

 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 
 

„B” tagozatos oktatásra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel 

és hangszeres adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá 

teszi arra, hogy megfeleljen a „B” tagozatos oktatás minőségben és mennyiségben magasabb 

követelményeinek.  

 

3. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– a furulyacsalád tagjai és hangterjedelmük  

– az eddig tanult hangkészlet bővítése  

– a játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások 

– pontozott ritmusértékek, 8–ados ütemmutatók, hemiola ismerete, használata  

– könnyebb ékítések a trillákon kívül: mordent, paránytrilla, előkék  

– enharmónia  

– a játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb.  

– a játszott anyagban előforduló táncok jellegzetességei (pl. pavane, allemande, 

chorea, menüett stb.) 

– az „f” alapú furulya bevezetése, fogásai és olvasása hangzó magasságban  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások állandó gyakorlása  

– hanglezárás a száj kinyitásával  

– dúr és moll skálák tercekkel, hármashangzat felbontásokkal, az eddig tanult 

artikulációkkal 

– hosszabb zenei gondolatok egy levegőre játszása, szopránfurulyán  

– az „f” alapú hangszer használatának gyakorlása  

– a „rekesz”–légzés és támasz állandó ellenőrzése a kétféle hangolású hangszer levegő 

szükségletének figyelembevételével 

– kézfunkciók (különösen a bal hüvelykujj) fokozott ellenőrzése a kétféle hangolású 

hangszer bevezetésekor  

– az abc–s névvel való helyes, nem transzponáló gondolkodás ellenőrzése különböző 

módszerekkel  

– társas zenélés: furulya kísérettel, duók, triók  
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Ajánlott tananyag 

Giesbert, F. J. 77 Daily Exercises 

Hinke, G. Praktische Elementarschule für Oboe 

Keuning, H. P. 20 studies 

Keuning, H. P. 10 difficult studies 

Keuning, H. P. 25 studies 

Keuning, Hans P. 40 simple studies 

Linde, H. M. Die kleine Übung (Tägliche Studien für ….) 

Markovich J. GRADUS a barokk furulyához 3. 

Oromszegi O. 101 etűd, népdal variáció és karakterdarab 

Sellner, J. Etüden für Oboe / I., II. (EMB 12002) 

Bach, J. S.: Menuett I. (EMB 4303) 

Bach, J. S.: Polonaise (EMB 14090/130) 

Corelli, A.: op. 5/8 a–moll szonáta III., II. tétel 

Fesch, W. de: G–dúr szonáta III., IV. tétel (Doblinger Musicverlag) 

Pepusch, J. Chr.: C–dúr szonáta (6 szopránszonáta/1.) 

Händel, G. Fr.: F–dúr szonáta III., IV. tétel (EMB 13100) 

Loeillet, J. B. John: op. 3/2 d–moll szonáta III., IV. tétel (EMB 13160–3) 

Telemann, G. Ph.: F–dúr szonáta II., I. tétel 

 

Követelmények  

Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hanglezárás, biztos hüvelykujjtechnika. 

A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 

Összetett hangindítások gördülékeny alkalmazása a tanár útmutatásai alapján. 

Melodikus moll hangsorok gyakorlása. 

Társas zenélésnél hangolás tanári segítséggel. 

A tanuló alkalmazzon minimális dinamikát, zenei motívumok és kisebb zenei egységek 

megformálására, a tanár útmutatásai alapján, legyen képes változó nyomáserősségű 

levegővezetésre. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– skála: tercekkel, hármashangzat felbontásokkal, kotta nélkül 

– egy etűd  

– két különböző karakterű előadási darab/tétel, trillákkal, kísérettel kotta nélkül 

 
 

4. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– a játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások 

– a trillatáblázat használata 

– jelzetlen kötelező díszítések szükségességének felismerése 

– egyszerűbb szabad díszítések a tanár útmutatásai alapján 

– a megfelelő artikuláció megválasztásának szempontjai 

– a játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– a játszott anyagban előforduló táncok jellegzetességei (pl. gagliarda, gavotte, 

rondeau, gigue stb.) 

 

A hangszerkezelés fejlesztése  



 

 1068 

– artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások állandó gyakorlása  

– staccatók nyelvzárással  

– az altfurulya használatának gyakorlása  

– lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, szopránfurulyán  

– társas zenélés: furulya kísérettel, duók, triók 

 

Ajánlott tananyag 

Kállay G. Hangnemgyakorló szopránfurulyára (EMB 14071) 

Keuning, H. P. 10 difficult studies 

Keuning, H. P. 25 studies 

Keuning, H. P. 12 difficult studies 

Kölz, E. M. L Essercizi per il Flauto dolce 

Sellner, J. Etüden für Oboe/ IV. V. (EMB 12002) 

Winterfeld, L. Höffer v. Zwölf Etüden für Altblockflöte 

Bach, J. S.: Bourrée I., II. h–moll (Z. 14071) 

Corelli, A.: op. 5/8 a–moll szonáta I., IV. tétel 

Loeillet, J. B.: C–dúr szonáta (szopránkiadásból 3/1.) 

Pepusch, J. Chr.: d–moll szonáta III–IV. tétel (6 szopránszonáta/1.) (EMB 14071) 

Telemann, G. Ph.: G–dúr Partita – tételek 

Händel, G. Fr.: g–moll szonáta III., IV. tétel 

Lavigne, Ph. de: Gaiment (EMB 13100) 

Marcello, B.: op. 2/2 d–moll szonáta 

Telemann, G. Ph.: F–dúr szonáta II., I. tétel 

 

Követelmények  

Mordent, paránytrilla, előkék alkalmazása. 

Altfurulya használata. 

A fogástáblázat önálló használata. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– skála tercekkel, hármashangzat– és domináns négyes hangzat–felbontásokkal, kotta 

nélkül  

– két etűd  

– két szonátatétel egyszerűbb ékesítésekkel és dallami díszítésekkel, kísérettel kotta 

nélkül  

 

 

5. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– a játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások 

– egész értéknél hosszabb hangok és szünetjeleik, tizenhatod–triolák 

– inégal játék fogalma  

– a moduláció fogalma, egyszerű hangnemi kitérések felismerése a tanár segítségével  

– a szonáta felépítése, variációs formák, az anyagban megjelenő új tánctípusok  

– a játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb.  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– gyakorlás szoprán és altfurulyán is 
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– hangsorok gyakorlása altfurulyán, tempójának fokozása  

– hosszabb zenei gondolatok egy levegővel való játéka altfurulyán  

– lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, szoprán– és 

altfurulyán  

– társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes 

 

Ajánlott tananyag 

Kállay G. Hangnemgyakorló szopránfurulyára (EMB 14071) 

Keuning, H. P. 10 difficult studies 

Keuning, H. P. 25 studies 

Keuning, H. P. 12 difficult studies 

Kölz, E. M. l Essercizi per il Flauto dolce 

Sellner, J. Etüden für Oboe/ IV. V. (EMB 12002) 

Winterfeld, L. Höffer v. Zwölf Etüden für Altblockflöte 

d'Hervelois, L. de Caix: La Tubeuf (EMB 14071) 

Händel, G. Fr.: Menuett (EMB 7888) 

Loeillet, J. B.: F–dúr szonáta (szopránkiadásból 3/2) 

Loeillet, J. B.: h–moll szonáta op. 3/10 

Telemann, G. Ph.: II. G–dúr Partita 

Händel, G. Fr.: C–dúr szonáta III., IV. tétel 

Lavigne, Ph. de: Rondeau – Tambourin I., II. (EMB 13100) 

Marcello, B.: op. 2/7 B–dúr szonáta 

Pepusch, J. Chr.: B–dúr „altszonáták” 6/6. 

Telemann, G. Ph.: B–dúr szonáta III., IV. tétel 

Veracini, Fr. M.: G–dúr szonáta I., II. tétel (12/2) 

Vivaldi, A.: d–moll szonáta RV 36 I., III. tétel (EMB 14130) 

 

Követelmények  

A t, d, r artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások önálló megválasztása, 

bejegyzése a játszandó anyagnak megfelelően. 

A trillatáblázat önálló használata. 

Egyszerűbb trillák forgódíszítéssel. 

Minimális belső dinamika önálló alkalmazása a zenei motívumok és kisebb zenei egységek 

megformálására. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– skála tercekkel, hármashangzat– és domináns négyes hangzat–felbontásokkal, kotta 

nélkül  

– két etűd  

– két szonáta– vagy szvittétel egyszerűbb ékesítésekkel és dallami díszítésekkel, 

kísérettel, kotta nélkül  

 

 

6. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– a furulya története és különböző stíluskorszakokban betöltött szerepe  

– a népi furulya és a furulya (blockflöte) közti különbség  

– a játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások  
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– az inégal játék (elsősorban francia zenénél) alkalmazásának szabályai 

– a játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb.  

– versenymű, fantázia  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– gyakorlás szoprán és altfurulyán is  

– a t, d, r artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a (t–) t–r–

t–r–t inégal játék állandó gyakorlása  

– a t–l d–l összetett hangindítások bevezetése, gyakorlása  

– hangsorok gyakorlása altfurulyán  

– lapról olvasás az előző év anyagának megfelel nehézségi fokon, szoprán– és 

altfurulyán  

– társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáta  

 

 

Ajánlott tananyag 

Quantz, J. J.–Nagy Frigyes 100 Tägliche Übungen für Flöte 

Winterfeld, L. H. v. 40 Studien für Altblockflöte 

Linde, H. M. Der Kunst des Blockflötenspiels 

Sellner, J. Etüden für Oboe VI. (EMB 12002) 

Staeps, H. U. Das Tägliche Pensum 

Staeps, H. U. Das Tägliche Pensum (átírta: Báthori Béla ) 

Brüggen, F. 5 etud 

Collette, J. 12 melodikus gyakorlat 

Staeps, H. U. Methodische Übungen  

Veilhan, J.–C. La flute? bec baroque 

Winterfeld, L. Höffer v. Technische Studien für Altblockflöte 

Eyck, J. v. Der Fluyten Lust–hof I–III. 

Thomas, B. The Baroque solo book 

Anonymus: Greensleeves to a Ground  

Bach, J. S.: Menuett h–moll (EMB 13100) 

Fesch, W.: G–dúr szonáta I., II. tétel 

Telemann, G. Ph.: I. B–dúr Partita – tételek 

Bellinzani, P. B.: op. 3/3 C–dúr szonáta 

Händel, G. Fr.: a–moll szonáta III., IV. tétel 

Marcello, B.: op. 2/4 e–moll szonáta I., II. tétel 

Telemann, G. Ph.: „kis” C–dúr szonáta I., II. tétel (TWV 41: C 2) 

Telemann, G. Ph.: Andante (EMB 14095) 

Veracini, Fr. M.: a–moll szonáta (12/6) 

Vivaldi, A.: g–moll szonáta op. 13/6 III., IV. tétel 

 

Követelmények  

Zárlati hemiolák önálló felismerése. 

Önálló hangolás. 

Hosszabb lélegzetű etűdök technikailag pontos megoldása. 

Barokk szonáták élményszerű előadása a tanult zenei kifejező eszközök felhasználásával. 

Altfurulya szólamok olvasása kóruslejegyzésben. 

Bonyolultabb szabad díszítések játéka a kottakép alapján. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
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– skála tercekkel, hármashangzat és domináns négyes hangzat – felbontásokkal, kotta 

nélkül  

– egy etűd  

– egy teljes szonáta kotta nélkül  

 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 

 „A” tagozat  

A tanuló  

– legyen képes a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek 

megfelelő hangszerkezeléssel, kotta– és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően 

megszólaltatni  

– rendelkezzék a játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges 

koncentrálóképességgel 

– legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival, alkalmazza tudatosan a 

helyes légzéstechnikát, befúvás módot, billentést stb.  

– legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására a furulya klasszikusan 

értelmezett hangterjedelmében f1 g3–ig (in F),  

– legyen jártas mind a C, mind az F alaphangú hangszer használatában  

– tudjon dinamikailag árnyalt, kulturált, kifejező hangot képezni  

– alkalmazza játékában a hangindítás, elválasztás és hangbefejezés különböző módjait, 

többek között a t, r, d hangindításokat és ezek különböző kombinációit  

– törekedjék játékában a tiszta intonációra, javítsa tudatosan hangszere intonációs 

hibáit  

– rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges 

ujjtechnikával 

– tudjon önállóan hangolni 

– a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejező eszközök 

alkalmazására (artikuláció, agogika, díszítés, lassítás, hangsúlyozás stb.) az új 

darabok egyszerűbb dallami díszítésére) 

 

Ismerje  

– az f1– g3 (in F), hangterjedelem valamennyi hangjának fogását, a leggyakoribb 

segédfogásokat  

– a hangszer ápolásának karbantartásának alapvető feladatait, és végezze ezeket 

önállóan  

– a tanult anyagban előforduló tempo– és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, 

zenei műszavakat és ezek jelentését  

– a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen 

kiejteni és leírni azokat  

– a furulya történetét, rokon hangszereit  

– a furulya szerepét különböző zenei korszakokban  

 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 
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– dúr és moll skálák 3#, 4b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat– és 

dominánsszeptim négyes hangzat–felbontásokkal, minimum az f1–g3 (in F) 

hangterjedelem teljes kihasználásával  

– két etűd vagy egy variációsorozat  

– legalább két tétel egy nagy barokk szonátából vagy versenyműből 

 

 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 
 

 

7. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– a játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások  

– t–l, d–l artikulációk szerepe a furulyajátékban  

– nehezebb trillák forgódíszítéssel, kettős ékesítések (doppelschlag)  

– a vibrato szerepe a zenében; vibrato, mint a barokk díszítés eszköze  

– a játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb.  

– a fa hangszerek tisztítása, karbantartása  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– összetett hangindítások, valamint az inégal játék állandó gyakorlása  

– hangsorok gyakorlása altfurulyán  

– különböző vibratok állandó gyakorlása, alkalmazása  

– lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, a feltételezhető 

kamaraegyüttesben alkalmazott hangszeren  

– társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták  

 

Ajánlott tananyag  

Quantz, J. J.–Nagy Frigyes 100 Tägliche Übungen für Flöte  

Winterfeld, L.: H. v.: 40 Studien für Altblockflöte  

Linde, H. M.: Der Kunst des Blockflötenspiels  

Sellner, J.: Etüden für Oboe/ VI.– (EMB 12002) 

Staeps, H. U.: Das Tägliche Pensum 

Staeps, H. U.: Das Tägliche Pensum (átírta: Báthori Béla ) 

Brüggen, F:. 5 etűd 

Collette, J.: 12 melodikus gyakorlat 

Staeps, H. U.: Methodische Übungen  

Veilhan, J.–C.: La flute? bec baroque 

Winterfeld, L.: Höffer v. Technische Studien für Altblockflöte 

Eyck, J. v.: Der Fluyten Lust–hof I–III. 

Thomas, B.: The Baroque solo book 

Anonymus: Greensleeves to a Ground  

Bach, J. S.: Menuett h–moll (EMB 13100) 

Fesch, W.: G–dúr szonáta I., II. tétel 

Telemann, G. Ph.: I. B–dúr Partita – tételek 

Bellinzani, P. B.: op. 3/3 C–dúr szonáta 

Händel, G. Fr.: a–moll szonáta III., IV. tétel 

Marcello, B.: op. 2/4 e–moll szonáta I., II. tétel 



 

 1073 

Telemann, G. Ph.: „kis” C–dúr szonáta I., II. tétel (TWV 41: C 2) 

Telemann, G. Ph.: Andante (EMB 14095) 

Veracini, Fr. M.: a–moll szonáta (12/6) 

Vivaldi, A.: g–moll szonáta op. 13/6 III., IV. tétel 

 

Követelmények  

Zárlati hemiolák önálló felismerése. 

Önálló hangolás. 

Az artikulációs magánhangzók tudatos, önálló alkalmazása a hangmagasság függvényében. 

Hosszabb lélegzetű etűdök technikailag pontos megoldása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– skála: (tercek, hármashangzat), kotta nélkül  

– egy etűd  

– két különböző karakterű előadási darab, vagy egy tételpár; lehetőleg kotta nélkül  

 

 

8. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– a játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások  

– a tanult ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó rendszerezése  

– egyszerűbb szabad díszítések önállóan  

– a játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb.  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– az eddig tanult artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a 

(t–) t–r–t–r–t inégal játék állandó gyakorlása 

– hangsorok gyakorlása altfurulyán  

– különböző vibratok állandó gyakorlása, alkalmazása 

– lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, a feltételezhető 

kamaraegyüttesben alkalmazott hangszeren  

– társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták 

 

Ajánlott tananyag 

Quantz, J. J.–Nagy Frigyes 100 Tägliche Übungen für Flöte 

Winterfeld, L. H. v. 40 Studien für Altblockflöte 

Linde, H. M. Der Kunst des Blockflötenspiels 

Sellner, J. Etüden für Oboe/ VI. (EMB 12002) 

Staeps, H. U. Das Tägliche Pensum 

Brüggen, F. 5 etűd 

Collette, J. 12 melodikus gyakorlat 

Staeps, H. U. Methodische Übungen 

Veilhan, J.–C. La flute B bec baroque 

Winterfeld, L. Höffer v. Technische Studien für Altblockflöte 

Eyck, J. v. Der Fluyten Lust–hof I–III. 

Thomas, B. The Baroque solo book 

Anonymus: Greensleeves to a Ground  

Bach, J. S.: Menuett h–moll (EMB 13100) 
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Fesch, W.: G–dúr szonáta I., II. tétel 

Telemann, G. Ph.: I. B–dúr Partita – tételek 

Bellinzani, P. B.: op. 3/3 C–dúr szonáta 

Händel, G. Fr.: a–moll szonáta III., IV. tétel 

Marcello, B.: op. 2/4 e–moll szonáta I., II. tétel 

Telemann, G. Ph.: „kis” C–dúr szonáta I., II. tétel (TWV 41: C 2) 

Telemann, G. Ph.: Andante (EMB 14095) 

Veracini, Fr. M.: a–moll szonáta (12/6) 

Vivaldi, A.: g–moll szonáta op. 13/6 III., IV. tétel 

 

 

Követelmények  

A t–d, t–r, d–r artikulációk egységes tempójú alkalmazási képessége. 

Inégal játék gördülékeny alkalmazása a tanár útmutatásai alapján. 

Jelzetlen kötelező díszítések önálló alkalmazása. 

Barokk szonáták élményszerű előadása a tanult zenei kifejező eszközök felhasználásával. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– skála figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül  

– egy etűd 

– két különböző karakterű előadási darab vagy egy tételpár, lehetőleg kotta nélkül  

 

 

 

9. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– a játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások  

– új ritmikai elemek megértése az eddig tanultak alapján  

– a t–r–l–r összetett hangindítás szerepe a furulyajátékban  

– a hangindítások tempójának fokozását szolgáló artikulációk  

– a játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb.  

– a különböző barokk szonátatípusok tételeinek jellegzetességei  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– az eddig tanult artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a 

(t–) t–r–t–r–t inégal játék állandó gyakorlása  

– a t–r–l–r összetett hangindítás bevezetése és gyakorlása 

– hangsorok gyakorlása altfurulyán  

– különböző vibratok állandó gyakorlása, hajlékony, változatos alkalmazása (tempó, 

amplitúdó)  

– lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, a feltételezhető 

kamaraegyüttesben alkalmazott hangszeren  

– társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták  

 

Ajánlott tananyag 

Linde, H. M. Der Kunst des Blockflötenspiels 

Staeps, H. U. Das Tägliche Pensum 

Brüggen, F. 5 etűd 
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Collette, J. 12 melodikus gyakorlat 

Eyck, J. v. Der Fluyten Lust–hof I–III. 

Thomas, B. The Baroque solo book 

Staeps, H. U. Methodische Übungen 

Veilhan, J.–C. La flute B bec baroque 

Winterfeld, L. Höffer v. Technische Studien für Altblockflöte 

Boeke, K. Three exercises for alto recorder 

Loeillet, J. B. de Gant: 12 szonáta op. 1 (EMB 13160–3) 

Loeillet, J. B. John: 12 szonáta op. 3 (EMB 13160–3) 

Marcello, B.: 12 szonáta 

Telemann, G. Ph.: 6 partita (szoprán) 

Telemann, G. Ph.: B–dúr szonáta 

Telemann, G. Ph.: F–dúr szonáta 

Valentine, R.: 12 szonáta op. 2 

Vivaldi, A.: F–dúr koncert op. 10 no. 5 

Vivaldi, A.: a–moll koncert RV 108 (+ 2 hegedű + bc.) 

 

 

Követelmények  

A (t–) t–r–t–r–t inégal játék önálló alkalmazása. 

Nehezebb trillák forgódíszítéssel. 

Kettős ékesítések problémamentes alkalmazása. 

Ujj vibrato, rekesz vibrato.  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– skála figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül  

– egy etűd  

– két különböző karakterű előadási darab, vagy egy tételpár lehetőleg kotta nélkül  

 

 

 

10. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– a játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások 

– a barokk „duplanyelv”, a di–dll di–dll  

– a játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb.  

– a fa hangszerek „block”–jának tisztítása  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– a tanult artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, a (t–) t–r–t–r–t 

inégal játék, valamint a „duplanyelves” hangindítások állandó gyakorlása  

– hangsorok gyakorlása altfurulyán  

– a különböző vibratok tudatos és változatos alkalmazása  

– lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, a feltételezhető 

kamaraegyüttesben alkalmazott hangszeren  

– társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták 
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Ajánlott tananyag 

Linde, H. M. Der Kunst des Blockflötenspiels 

Staeps, H. U. Das Tägliche Pensum 

Brüggen, F. 5 etűd 

Collette, J. 12 melodikus gyakorlat 

Eyck, J. v. Der Fluyten Lust–hof I–III. 

Thomas, B. The Baroque solo book 

Staeps, H. U. Methodische Übungen  

Veilhan, J.–C. La flute B bec baroque 

Winterfeld, L. Höffer v. Technische Studien für Altblockflöte 

Boeke, K. Three exercises for alto recorder 

Loeillet, J. B. de Gant: 12 szonáta op. 1 (EMB 13160–3) 

Loeillet, J. B. John: 12 szonáta op. 3 (EMB 13160–3) 

Marcello, B.: 12 szonáta 

Telemann, G. Ph.: 6 partita (szoprán) 

Telemann, G. Ph.: B–dúr szonáta 

Telemann, G. Ph.: F–dúr szonáta 

Valentine, R.: 12 szonáta op. 2 

Vivaldi, A.: F–dúr koncert op. 10 no. 5 

Vivaldi, A.: a–moll koncert RV 108 (+ 2 hegedű + bc.) 

 

 

Követelmények  

A t–k t–k, d–g d–g „duplanyelves” hangindítások alkalmazása. 

Egyszerűbb szabad díszítések önálló alkalmazása. 

Összetett ornamensek. 

Az előző években tanult artikulációk stílusos alkalmazása.  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– skála: tercek, hármashangzat, kotta nélkül  

– egy etűd  

– két különböző karakterű előadási darab, vagy egy tételpár, lehetőleg kotta nélkül  

 

 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 
 

 

7. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– a játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások  

– a túlpontozás, mint zenei elem  

– összetett ornamensek  

– bonyolultabb szabad díszítések a tanár útmutatásai alapján 

– a vibrato szerepe a zenében; vibrato, mint a barokk díszítés eszköze  

– a játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb.  

– a fa hangszerek tisztítása, karbantartása   
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A hangszerkezelés fejlesztése  

– gyakorlás szoprán– és altfurulyán is.  

– a t, d, r, l artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a (t–) t–

r–t–r–t inégal játék állandó gyakorlása  

– hangsorok gyakorlása altfurulyán 

– különböző vibratok állandó gyakorlása, alkalmazása 

– lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon 

– társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáta 

 

Ajánlott tananyag 

Braun, D.: Szólók 

Eyck, J. van: Der Fluyten Lust–hof I–III. 

Händel, G. Fr.: B–dúr szonáta 

Händel, G. Fr.: g–moll szonáta 

Kölz, E. M.: Essercizi per il Flauto dolce 

Loeillet, J. B. de Gant: 12 szonáta op. 1 (EMB 16160–3) 

Marcello, B.: 12 szonáta 

Preludes from The Division Flute (1706) 

Quantz, J. J. – Nagy Frigyes: 100 Tägliche Übungen für Flöte (szopr.) 

Telemann, G. Ph.: 6 partita (szoprán) 

Telemann, G. Ph.: F–dúr szonáta 

Telemann, G. Ph.: (kis) f–moll szonáta (TWV 41: f 2) 

Valentine, R.: 12 szonáta op. 2 

Vivaldi, A.: F–dúr koncert op. 10 no. 5 

Winterfeld, L. H. v.: Zwölf Etüden für Altblockflöte 

 

Követelmények  

Az artikulációs magánhangzók tudatos, önálló alkalmazása a hangmagasság függvényében. 

A t–d, t–r, d–r artikulációk könnyed alkalmazása tizenhatodokban is. 

Inégal játék gördülékeny alkalmazása a tanár útmutatásai alapján. 

Jelzetlen kötelező díszítések önálló alkalmazása. 

Nehezebb trillák forgódíszítéssel. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– skála, tercekkel, hármashangzat– és domináns négyes hangzat–felbontásokkal, kotta 

nélkül  

– két etűd  

– egy versenymű két tétele, vagy egy egyéb tételpár kotta nélkül  

 

 

8. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– a játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások  

– a tanult ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó rendszerezése  

– a t–r–l–r összetett hangindítás szerepe a furulyajátékban  

– egyszerűbb szabad díszítések önállóan  

– a játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb.  

– a különböző barokk szonátatípusok tételeinek jellegzetességei  



 

 1078 

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– gyakorlás C– és F–alapú furulyán is  

– az eddig tanult artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a 

(t–) t–r–t–r–t inégal játék állandó gyakorlása  

– a t–r–l–r összetett hangindítás bevezetése, gyakorlása 

– hangsorok gyakorlása altfurulyán  

– a skálák tempójának fokozása  

– különböző vibratok állandó gyakorlása, alkalmazása  

– lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon  

– társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáta  

 

Ajánlott tananyag 

Brüggen, Fr.: 5 etűd 

Collette, J.: 12 melodikus gyakorlat (szopránra) 

Corelli, A.: Szonáták op. 5, 7–11. 

Eyck, J. van: Der Fluyten Lust–hof I–III. 

Fesch, W.: 6 szonáta op. 6 

Frescobaldi, G.: 5 canzona (szopránra vagy tenorra) 

Händel, G. Fr.: F–dúr szonáta 

Mancini, Fr.: 12 szonáta 

Pepusch, J. Chr.: 6 szonáta (alt!) 

Schickhardt, J. Chr.: 6 szonáta op. 1 

Select Preludes and Voluntaries for the Flute (1708) 

Telemann, G. Ph.: (kis) C–dúr szonáta (TWV 41: C 2) 

Veracini, Fr. M.: 12 szonáta 

Vivaldi, A.: RV. 427. D–dúr koncert (szoprán) 

 

Követelmények  

Az előző években tanult artikulációk stílusos alkalmazása.  

A (t–) t–r–t–r–t inégal játék önálló alkalmazása. 

Összetett ornamensek. 

Ujj vibrato, rekesz vibrato. 

A barokk szvit tételeinek ismerete. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– skála tercekkel, hármashangzat– és domináns négyes hangzat–felbontásokkal, kotta 

nélkül  

– két etűd  

– egy versenymű két tétele, vagy egy egyéb, tételpár kotta nélkül  

 

 

9. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– a játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások  

– új ritmikai elemek megértése az eddig tanultak alapján  

– a hangindítások tempójának fokozását szolgáló artikulációk  

– a játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb.  
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A hangszerkezelés fejlesztése  

– gyakorlás C– és F–alapú furulyán is 

– az eddig tanult artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a 

(t–) t–r–t–r–t inégal játék állandó gyakorlása   

– a dúr és melodikus moll skálák ismétlése kibővített hangterjedelemben, tercekkel, 

hármashangzat– és domináns négyes hangzat–felbontásokkal, az eddig tanult 

artikulációkkal.  

– a skálák tempójának fokozása  

– különböző vibratok állandó fejlesztése, alkalmazása  

– lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon  

– társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáta 

 

Ajánlott tananyag 

Bach, J. S.: F–dúr (fuvolára írt) szonáta BWV 1031 

Bellinzani, P. B.: 12 szonáta 

Corelli, A.: La Follia op. 5 no. 12 

Dieupart, Ch.: 6 szvit 

Eyck, J. van: Der Fluyten Lust–hof I–III. 

Feltkamp, J. H.: 12 Etudes vor Sopran–Blockfluit  

Fesch, W.: 6 szonáta op. 8 

Händel, G. Fr.: C–dúr szonáta 

Hotteterre, J.: 4 szvit op. 5 / F–dúr, d–moll 

Linde, H. M.: Der Kunst des Blockflötenspiels 

Sammartini, G.: F–dúr koncert 

Schickhardt, J. Chr.: 24 szonáta op. 30 (különböző hangnemekben) 

Staeps, H. U.: Das Tägliche Pensum 

Staeps, H. U.: Methodische Übungen (szopránra) 

Telemann, G. Ph.: a–moll fantázia 

Valentine, R.: 6 szonáta op. 5 (a szerző díszítéseivel) 

Vivaldi, A.: g–moll szonáta (Il Pastor fido 6 szonáta) 

Vivaldi, A.: F–dúr koncert op. 10 no. 1 (La tempesta di Mare) 

Vivaldi, A.: D–dúr koncert op. 10 no. 3 (Il Gardellino), (piccolo) 

Winterfeld, L. H. v.: 40 Studien für Altblockflöte  

Winterfeld, L. H. v.: Technische Studien für Altblockflöte 

 

Követelmények  

Valamennyi tanult hangindítás egységes tempójú alkalmazási képessége, stílusos használata. 

Ujjvibrato és rekeszvibrato differenciált alkalmazása. 

Ritkán előforduló enharmóniák intonálásának ismerete. 

Tájékozódás bonyolult polifon zenében. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– skálák tercekkel, hármashangzat– és domináns négyes hangzat–felbontásokkal, kotta 

nélkül 

– egy etűd  

– egy korabarokk vagy XX. századi mű/tétel, kotta nélkül  

– egy versenymű két tétele kotta nélkül  
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10. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– a játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások  

– a barokk „duplanyelv”, a di–dll di–dll 

– a játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb.  

– a fa hangszerek „block”–jának tisztítása 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– gyakorlás C– és F–alapú furulyán is  

– valamennyi eddig tanult artikuláció és a belőlük alkotott összetett hangindítások, a 

(t–) t–r–t–r–t inégal játék, valamint a t–k t–k, d–g d–g „duplanyelves” hangindítások 

állandó gyakorlása, hármas elrendezésben is  

– hangsorok gyakorlása altfurulyán  

– a technikai elemek továbbfejlesztése a virtuozitás irányába  

– a különböző vibratok tudatos és változatos alkalmazása 

– lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon  

– társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták  

 

Ajánlott tananyag 

Bach, J. S.: C–dúr (fuvolára írt) szonáta BWV 1032 

Bach, J. S.: F– (vagy G–)dúr (fuvolára írt) szonáta BWV 1035 

Castello, D.: Sonata seconda (szopránra vagy tenorra) 

Castrucci, P.: F–dúr szonáta (a szerző díszítéseivel) op.1/5 

Castrucci, P.: C–dúr szonáta (a szerző díszítéseivel) op.1/6 

Corelli, A.: Szonáták 1–6. op. 5 (részben korabeli díszítésekkel) 

D'Hervelois, De Caix: G–dúr szvit (szoprán) 

Eyck, J. van: Der Fluyten Lust–hof I–III. 

Fontana, G. B.: 6 szonáta (szoprán) 

Hotteterre, J.: 4 szvit op. 5 

Quantz, J. J.: Capricciok 

Schickhardt, J. Chr.: 24 szonáta op. 30 (különböző hangnemekben) 

Staeps, H. U.: Neue Übungen im chromatischen Raum der A 

Telemann, G. Ph.: a–moll szvit 

Telemann, G. Ph.: B–dúr fantázia 

Telemann, G. Ph.: d–moll fantázia 

Vivaldi, A.: G–dúr koncert op. 10 no. 6 

 

Követelmények  

Valamennyi tanult hangindítás egységes tempójú alkalmazási képessége, stílusos használata. 

A t–k t–k, d–g d–g „duplanyelves” hangindítások használata, hármas elrendezésben is.  

Egyszerűbb szabad díszítések önállóan. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– skálák: b–s mollok kibővített hangterjedelemben tercekkel, hármashangzat– és 

domináns  

– négyes hangzat–felbontásokkal, kotta nélkül  

– egy etűd  

– egy korabarokk vagy XX. századi mű/tétel, kotta nélkül  

– egy versenymű két tétele kotta nélkül 
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Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 

 „A” tagozat  

A tanuló legyen képes  

– a hangok biztonságos megszólaltatására a furulya XX. századi elvárásainak 

megfelelő hangterjedelemben 

– a hangindítás és zárás különböző módjainak önálló alkalmazására  

– a segédfogások önálló megválasztására  

– az előadandó mű stílusának, jellegének megfelelő zenei kifejező eszközök önálló 

megválasztására  

– a játszott zenei anyagot stílus hű, értelmes tagolt, kifejező megszólaltatására  

– az új darabok egyszerűbb, de önálló dallami díszítésére  

– megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő előadási darabok, 

kamarazenei szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes elsajátítására, a hibák 

önálló javítására 

Ismerje a furulya történetét, fizikai sajátosságait, irodalmát, különböző műfajokban betöltött 

szerepét. 

Rendelkezzék  

– az egyéni és társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, lapról olvasási 

készséggel 

– egyenletes, laza ujjtechnikával 

– zenei képzelőerővel  

 

 

„B” tagozat (az „A” tagozat követelményein felül)  

A tanuló ismerje  

– hangszere történetét és irodalmát 

– f1–a3 –ig (in F) a fogásokat 

– a trilla–, segéd–, piano–, forte– fogásokat  

– az irodalomra legjellemzőbb tánc– és tételtípusok tempóit és karaktereit  

 

Legyen képes  

– a természetes, könnyed hangszerkezelésre  

– megfelelő légzéstechnika alkalmazására  

– a levegő tudatos beosztására  

– vibrato mentes hang képzésére  

– értelmesen tagolt, kifejező előadásra  

 

Rendelkezzék  

– összehangolt ujj– és nyelvtechnikával  

– fürge szimpla–nyelvtechnikával 

– saját adottságainak megfelelő gyakorlási módszerrel  

– megfelelő lapról olvasási készséggel  

 

Tudjon  

– tisztán intonálni,  

– pontos ritmusban játszani 

– dúr és moll hangsorokat játszani 4#, 5b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat– és 

dominánsszeptim–felbontásokkal 
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4.3.5.  KLASSZIKUS ZENE - FUVOLA 
 

Előképző évfolyamok  
 

1. évfolyam  
 

Az általános iskola második évfolyamos tanulóinak nagy része alkalmas a fuvolatanulás 

megkezdésére a fizikai adottságok figyelembevételével. A hangszeres előkészítő évfolyam a 

képességek kibontakoztatását, a készségek felmérését szolgálja.  

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– Rövid ismertetés a fafúvós hangszerekről  

– A fuvola részei, összeállításának helyes módja, tisztítása  

– A törzshangok olvasása  

– A negyed, nyolcad, fél, pontozott fél és egész értékek valamint az ezeknek megfelelő 

szünetjelek ismerete  

– A 2/4, 4/4 –es ütemek  

– Egyszerű ritmusértékek és ütemsúlyok  

– A szerkezet, a tagolás alapfogalmai: ismétlőjel, korona, záróvonal, a levegővétel jele, 

motívum, periódus, prima volta, seconda volta  

– Gyermek– és népdalok szöveg szerinti értelmezése, szövegtudása  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– Különböző légzésgyakorlatok  

– A test– és kéztartás ismertetése és lépésről–lépésre való megvalósítása a 

gyakorlatban 

– A játékmód és az artikuláció alapfogalmai: nyelv nélküli (rekesz) hangindítás 

(huhogás), később nyelvvel kombinálva, rövid és hosszú hangok (tenuto, staccato, 

legato)  

– A helyes gyakorlás és memorizálás módjai  

 

Ajánlott tananyag 

Bántai – Sipos: Fuvola ABC (EMB 14005) 

Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I. (EMB 5457) 

Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat (EMB 3741) 

Kodály Zoltán: Ötfokú zene I. (EMB 2809) 

Józsefné Szmrecsányi Magda: Előképzős olvasókönyv (EMB 5725, 6102, 6573) 

Házi muzsika gyermekeknek (EMB 13846) 

Béres János: Furulyaiskola I. (EMB 5406) 

Lorincz – Paragi: Furulya ABC (EMB 14090) 

Czidra László: Furulya muzsika kezdők számára (EMB 7888) 

 

Követelmény 

Kétféle ritmusértéket tartalmazó gyermekdal (népek dalai) eljátszása 

A 2/4, 4/4 –es ütem pontos ritmikai ismerete 

A törzshangok biztonságos olvasása és azok fogásai 

Bántai – Sipos: Fuvola ABC gyermekdalok, vagy ennek megfelelő szintű darabok 
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két gyermekdal vagy magyar népdal kotta nélkül 

– Két gyakorlat a tanult hangterjedelem minél teljesebb használatával  

 

 

2. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– Hangszerismeret  

– A fuvola részei, összeállításának helyes módja, tisztítása 

– A törzshangok biztosabb olvasása  

– A nyújtó pont ismerete, nyújtott és éles ritmus  

– A 2/4, 3/4, 4/4 –es ütemek ütemsúlyok  

– A szerkezet, a tagolás alapfogalmai: ismétlőjel, korona, záróvonal, a levegővétel jele, 

motívum, periódus, prima volta, seconda volta.  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– Különböző légzésgyakorlatok a helyes légzéstechnika kialakítása érdekében  

– A test– és kéztartás ismertetése és lépésről–lépésre való megvalósítása a 

gyakorlatban  

– Koncentrált figyelem a tiszta intonáció kialakításához  

– A játékmód és az artikuláció alapfogalmai: nyelv nélküli (rekesz) hangindítás 

(huhogás), később nyelvvel kombinálva, rövid és hosszú hangok (tenuto, staccato, 

legato)  

– A helyes gyakorlás és memorizálás módjai  

– A hallás útján történő önkontroll fejlesztésének megalapozása  

 

Ajánlott tananyag 

Bántai – Sipos: Fuvola ABC (EMB 14005) 

Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I. (EMB 5457) 

Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat (EMB 3741) 

Kodály Zoltán: Ötfokú zene I. (EMB 2809) 

Józsefné Szmrecsányi Magda: Előképzős olvasókönyv (EMB 5725, 6102, 6573) 

Házi muzsika gyermekeknek (EMB 13846) 

Béres János: Furulyaiskola I. (EMB 5406) 

Lorincz – Paragi: Furulya ABC (EMB 14090) 

Magic Flute (Die Flötenschule von Anfang an Band 1 (Barbara Gisler–Haase UE 30370) 

Spiel und Spass mit der Blockflöte I. (Schott 7770) 

 

Követelmény 

A tanult ritmusértékek pontos játéka, hallás és kottakép alapján 

A 2/4, 4/4 –es ütem pontos ritmikai ismerete 

A törzshangok biztonságos olvasása és azok fogásai 

Biztos hangindítás 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Két gyermekdal vagy magyar népdal kotta nélkül 

– Két gyakorlat a tanult hangterjedelem minél teljesebb használatával  
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Alapfok évfolyamok „A” tagozat 
 

1. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  
– A fafúvós hangszerek jellegzetességeinek ismerete (külső megjelenés, 

hangmagasság, hangszín stb.)  

– A fuvola részei, összeállításának helyes módja, tisztítása  

– Egyszerű ritmusértékek és ütemsúlyok  

– A végzett anyagban szereplő törzshangok valamint a módosított hangok olvasása és 

fogása  

– A módosítójelek ismerete  

– Hangsorok tudatosítása, abszolút hangnévvel is  

– Ütemmutatók és tempójelzések, amelyek a végzett anyagban előfordulnak  

– Szerkezet, tagolás: dalforma (ABA), triós forma, Tempo I.  

– A jó gyakorlási módszer és emlékezőkészség megalapozása  

– A lapról olvasási készség fejlesztése az előző tanév nehézségi fokán  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– A helyes test–, hangszer– és kéztartás folyamatos ellenőrzése  

– Az alapvető légzéstechnika megalapozása (rekeszlégzés)– a helyes szájtartás és a 

befúvási szög beállítása és állandó ellenőrzése. A hangindítás és –befejezés 

igényének felkeltése és fokozatosan történő megvalósítása  

– A tanult hangterjedelmen belül lehetőleg tisztán intonált, szép hang elérése, kitartott 

hangok segítségével  

– A megismert hangsorok gyakorlása különböző artikulációval: legato, tenuto, nyelv 

nélküli rekesz (huhogás), staccato.  

– A jó gyakorlási módszer és emlékezőkészség megalapozása  

– A lapról olvasási készség fejlesztése az előző tanév nehézségi fokán  

 

Ajánlott tananyag 

Bántai – Sipos: Fuvola ABC (EMB 14005) 

Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I. (EMB 5457) 

Bántai – Kovács: Skálaiskola I. (EMB 8233) 

Csupor László: Ujjgyakorlatok (EMB 7266)           

Gariboldi: Gyakorlatok kezdő fuvolásoknak (EMB 8519) 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára I. (EMB 8591) 

Abracadabra Flute (Malcolm Pollock) (A&C Black, London ISBN7136–5685–9)  

Bántai – Sipos: Könnyű előadási darabok fuvolára (EMB 8959) 

Bántai – Kovács: Kis előadási darabok fuvolára (EMB 2791) 

Czidra László: Furulyamuzsika kezdők számára (EMB 7888) 

Lorincz – Paragi: Furulya–ABC (EMB 14090) 

Házi muzsika gyermekeknek (EMB 13846) 

Szokolay Sándor: (Bántai Vilmos) Magyar gyermekdalok két és három furulyára vagy 

fuvolára  

Papp Lajos: Magyar karácsonyi dalok 2–3 furulyára kezdőknek (EMB 14080) 

Petrovics Emil: Magyar gyermekdalok fuvolára és zongorára (EMB 7373) (EMB 7768) 
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Követelmény 

Egész, fél (pontozott fél), negyed, nyolcad értékeket tartalmazó rövid gyakorlatok, népdalok 

két oktáv hangterjedelemben. 

A törzshangok és a tanult módosított hangok olvasása. 

Legalább 8 ütemes előadási darabok kotta nélkül, kísérettel 

Pl. Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I. 60–61. vagy ennek megfelelő szintű etűdök, darabok. 

 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Egy szabadon választott hangsor (staccato, legato), csak alapskála  

– Két különböző karakterű gyakorlat (pl. Jeney Z.: I. 61–ig vagy más, azonos szintű, 

nehézségű gyakorlatok) 

– Egy előadási darab (zongorakísérettel)  

 

 

 

2. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– A hangterjedelem kibővítése 

– Az énharmónia fogalma  

– Újabb ütemfajták és tempójelzések  

– A ritmikai ismeretek bővítése  

– Dúr és moll hangnemek ismerete 2#, 2b előjegyzésig, abszolút hangnévvel is  

– A hármashangzat és felbontásának fogalma  

– Szerkezet, tagolás: Da Capo, triós forma 

– A tanult művek formai elemzése (Azonosság, hasonlóság, szekvencia, különbségek 

felismerése, a periódus kérdés–felelet viszonya)  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– A légzéstechnika állandó fejlesztése  

– Hangképzés: fokozott törekvés a helyes technikával képzett, kifejező fuvolahangra  

– A rekeszizom szerepének tudatosítása (huhogás)  

– A hangindítás gyorsítása, repetíció a torok és nyelv lazaságának megőrzésével 

Hangsorok gyakorlása különböző kötésvariációkkal  

– A helyes tartás állandó ellenőrzése  

– A játékmód, artikuláció további differenciálása. (non legato, portato, marcato)  

– Dinamikai árnyalás: f, mf, p.  

– Memóriafejlesztés készségfejlesztő gyakorlatok segítségével  

– Társas zenélés  

– Lapról játék  

 

Ajánlott tananyag 

Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I. (EMB 5457) 

Bántai – Kovács: Skálaiskola I. (EMB 8233) 

Csupor László: Ujjgyakorlatok (EMB 7266) 

Platonov: A fuvolajáték iskolája (Moszkva 11672) 

Gariboldi: Gyakorlatok kezdő fuvolásoknak (EMB 8519) 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára I. (EMB 8591) 
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Renate Unger: Die Querflöte (VEB Deutsche Verlag für Musik BN 30040) 

Rieger – Unger: Das Querflöten Spiel I. (Hofmeister 8060) 

M. Moyse: Le debutant Flutiste (Leduc 18802) 

Bántai – Kovács: Kis előadási darabok fuvolára (EMB 2791) 

Bartók és Kodály művei fuvolákra és zongorára I. (Bántai – Sipos, EMB 7958) 

Bartók és Kodály művei fuvolára és zongorára II. (Bántai – Sipos, EMB 8940) 

Bántai – Kovács: Fuvolamuzsika I. EMB 6587 

Abracadabra Flute Repertoire (Malcolm Pollock) (A&C Black, London ISBN7136–3527–4 

Classical Album for Flute and Piano (Rudall C. 730) 

Klassisches Spielbuch (Peters 12295) 

Händel: Menüette (Hofmeister B.144) 

Mozart: Themes I–II. (Fentone F 413–A, B) 

Dolzsikov: Gyűjtemény fuvolára és zongorára (Muzika 12389) 

 Leichte Spielmusik des Rokoko (Schott 5248) 

Das Notenbüchern des 18. Jahrhunderts I. (Hofmeister 1006) 

Das Notenbüchern des 18. Jahrhunderts II. (Hofmeister 1498) 

 

Követelmény 

Egy adott technikai feladatot tartalmazó 8–16 ütemes gyakorlat eljátszása. 

Mérsékelt tempójú, egyszerűbb ritmusképletekből álló etűdök. 

Könnyebb előadási darabok kotta nélkül. 

Pl. Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I. kötet 102., vagy ennek megfelelő szintű etűdök; Bántai – 

Kovács: Válogatott etűdök I. 22., vagy Gariboldi: Etűdök, továbbá hasonló nehézségű 

zongorakíséretes darabok. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála (alap + hármashangzat)  

– Két különböző karakterű gyakorlat (pl. Jeney Z.: I. 102–ig vagy más, azonos szintű, 

nehézségű gyakorlatok) 

– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül 

 

 

 

3. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– A hangterjedelem bővítése kromatikusan  

– Elemi tudnivalók a felhangokról (átfújások)  

– Nehezebb ritmusképletek ismerete: tizenhatod és harmincketted érték és szünetjelei, 

kis éles és kis nyújtott ritmus  

– Dúr és moll hangnemek a megismert hangterjedelemben, abszolút hangnévvel is  

– Kromatika  

– Újabb tempójelzések (largo, larghetto, meno mosso, marcia stb.)  

– Szerkezet, tagolás: a tempo, dal Segno, Vi–de, Coda, G. P.  

– A játszott zenei anyagban előforduló barokk és klasszikus táncok főbb 

jellegzetességeinek ismerete  
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A hangszerkezelés fejlesztése  

– A kialakult mechanizmusok helyes alkalmazása, esetleg javítása  

– Törekvés a hangtalan és egyre gyorsabb levegővételre, a támasz automatikussá 

tételére, a dinamika határainak szélesítése, a szép hang és a tiszta intonáció 

megtartása mellett  

– Differenciált hangindítás és a hang befejezésének gyakorlása  

– Egységes hangszín kialakítása az alsó és felső regiszterben egyaránt  

– A skálázás tempójának mérsékelt fokozása különböző variációkkal: éles és nyújtott 

ritmusok, különféle artikulációk, repetíció  

– Hármashangzat–felbontások és terclépések.  

– Játékmód, artikuláció: az eddig tanult ismeretek készségszintre emelése  

– Memóriafejlesztés: előadási darabok zenei igényű, kontrollált gyakorlása  

– Társas zenélés: Lapról játszás  

 

Ajánlott tananyag 

Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I. (EMB 5457) 

Jeney Zoltán: Fuvolaiskola II. (EMB 5458) 

Bántai – Kovács: Skálaiskola I. (EMB 8233) 

Csupor László: Ujjgyakorlatok (EMB 7266) 

Platonov: A fuvolajáték iskolája (Moszkva 11672) 

Gariboldi: Gyakorlatok kezdő fuvolásoknak (EMB 8519) 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára I. (EMB 8591) 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára II. (EMB 8592) 

Tomaszewski: Wybor Etuid na Flet I. (PWM 6464) 

Tomaszewski: Wybor Etuid na Flet II. (PWM 6246)  

M. Moyse: Le debutant Flutiste (Leduc 18802) 

Werner Richter: Schule für die Querflöte (Schott ED 4777) 

Bartók és Kodály művei fuvolákra és zongorára I. (Bántai – Sipos) (EMB 7958) 

Bartók és Kodály művei fuvolára és zongorára II. (Bántai – Sipos) (EMB 8940) 

Bartók Béla: Este a székelyeknél (Pröhle) (EMB 8317) 

Kocsár Miklós: Saltus Hungaricus (EMB 6744) 

Bántai – Kovács: Fuvolamuzsika I. (EMB 6587) 

Bántai – Kovács: Fuvolamuzsika II. (EMB 8732) 

Bántai – Kovács: Könnyű kamarazene fuvolára (EMB 6387) 

Barokk táncok fuvolára és zongorára (Nagy) (EMB 13272) 

Classical Music for Flute (B.&H. 20342) 

Forty little Pieces (L. Moyse) (Schirmer 43191) 

Der junge Flötist (Zimmermann 1394) 

J. Hook: Szonatina (F–dúr) (Schott 10138) 

 

Követelmény 

A hangok olvasása és fogásainak ismerete c1–g3 –ig, kromatikusan. 

Különböző karakterű és tempójú etűdök biztonságos eljátszása 2#, 2b előjegyzésig. 

Egy stílusosan előadott, tisztán intonált előadási darab eljátszása kotta nélkül, zongora– vagy 

egyéb hangszerkísérettel. 

A tanult művek formai elemzése az életkornak megfelelő szinten. 

Pl. Jeney Zoltán: Fuvolaiskola II. 22., vagy Bántai – Kovács: Válogatott etűdök I. 14., 

továbbá hasonló nehézségű zongorakíséretes darabok. 
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála (tercmenet, hármashangzat–felbontás is)  

– Két különböző karakterű gyakorlat (pl. Jeney Z.: II. 22–ig vagy más, azonos szintű, 

nehézségű gyakorlatok)  

– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül 

 

 

 

4. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– Az egyszerűbb felhangok ismerete  

– Aszimmetrikus ütemek, a hangjegyértékek és ritmusképletek átfogó rendszerezése, 

tizenhatod–triola, kettős nyújtópont  

– Dúr és moll hangnemek 4#, 4b előjegyzésig a hangszer teljes hangterjedelmében  

– A könnyebb ékesítések (előke, parányzó, trilla) írásmódja és ritmusa  

– A moduláció fogalma  

– A játszott anyag zenei formáinak elemzése, stílusjegyeinek tudatosítása (pl. 

tánctípusok)  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– A felhangok szerepének tudatosítása és használata, a támasz és a helyes szájtartás 

összefüggésében (egyszerűbb átfújások: oktáv, kvint) 

– A laza, könnyed ujj– és a nyelvtechnika fejlesztése  

– A kettős nyelvütés használata (dupla staccato), először lassú tempóban 

– A skálázás tempójának fokozása különböző dinamikával, ritmikával és artikulációval  

– A megfelelően kialakított légzéstechnika elsajátítása lehetővé teszi a vibrato tanítását 

(nem évfolyamhoz kötötten!)  

– A dinamikai árnyalás fejlesztése (crescendo, diminuendo) 

– Az önálló hangolásra való törekvés 

– Memóriafejlesztés a megszerzett formai, szerkezeti ismeretek alapján  

– Rendszeres társas zenélés vagy kiszenekari játék  

– A lapról játszási készség továbbfejlesztése  

 

Ajánlott tananyag 

Jeney Zoltán: Fuvolaiskola II. (EMB 5458) 

Bántai – Kovács: Skálaiskola II. (EMB 8625) 

Csupor László: Ujjgyakorlatok (EMB 7266) 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára II. (EMB 8592) 

Gariboldi: 30 etűd (EMB 8007) 

M. Moyse: De la Sonorité (Leduc 18166) 

M. Moyse: Cinquante Études Mélodiques op. 4 I–II. (Leduc 19480 19481) 

Towarnicki: Szkola na Flet I. (PWM 5706) 

Tomaszewski: Wybor Etuid na Flet I. (PWM 6464) 

Tomaszewski: Wybor Etuid na Flet II. (PWM 6264) 

Fuvolamuzsika II.(Bántai – Kovács) (EMB 8732) 

Romantikus album (Bántai – Sipos) (EMB 12350) 

3 Gavotte (Bántai – Sipos) (EMB 13099) 
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3 Minuetti (Bántai – Sipos) (EMB 13196) 

Barokk táncok fuvolára és zongorára (Nagy) (EMB 13272) 

Album of Sonatinas for young Flutists (Schirmer 44374) 

J. Conte: Impromtu (G.Billaudot 3433) 

Heinrich Funk: Kleine Sonata (VEB Hofmeister– Leipzig 7237) 

Der Junge Flötist (Zimmermann 1394) 

Salon–Stücke II. (Kunzelmann GM 903 b) 

Bárcsak volna fuvolán! (Csetényi) (AKKORDA–1019) 

Hangversenydarabok fuvolára (Szebenyi – Nagy) (EMB 6958) 

Népszerű előadási darabok fuvolára (Kovács L.) (EMB 12654) 

Bononcini: Táncok és szonáták I. (Máriássy) (EMB 13612) 

Valentine: 12 szonáta (Kalmár) (EMB 12054) 

Csupor László: Fuvoladuók II. (EMB 14043) 

 

Követelmény 

Folyamatos, egyenletes tempójú skálázás 3#, 3b előjegyzésig a tanult variációkkal. 

Közepes terjedelmű, mérsékelt tempójú, többféle technikai feladatot tartalmazó etűdök 

megszólaltatása. 

Barokk tánctétel vagy egyszerűbb előadási darab eljátszása. 

Társas zenélés: kíséretes előadási darabok, duók, triók. 

Pl. Jeney Zoltán: Fuvolaiskola II. 64., vagy Bántai – Kovács: Válogatott etűdök II. kötetből 

28–32. közül egy, továbbá hasonló nehézségű zongorakíséretes darabok. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála (duplanyelvvel is)  

– Két különböző karakterű gyakorlat (pl. Jeney Z.: II. 70–ig vagy más, azonos szintű, 

nehézségű gyakorlatok)  

– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül  

 

 

5. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– Az eddig tanult ismeretek összefoglalása és elmélyítése  

– Az ütemfajták, hangjegyértékek és ritmusképletek átfogó, rendszerezett ismerete  

– Dúr és moll hangnemek ismerete 5#, 5b előjegyzésig, a hangszer teljes 

terjedelmében  

– Tudnivalók a vibratoról a zenei kifejezés érdekében  

– A hangszeres és elméleti órákon tanult formai és harmóniai elemzés a tanár 

irányításával  

– A bonyolultabb ékesítések (trilla utókával vagy a nélkül)  

– A különböző népek zenéje ritmikai és hangzásvilágának megismerése  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– A levegő megfelelő vezetésével és irányításával az egységes hangszín kialakítása az 

alsó és a felső regiszterekben egyaránt  

– A hangminőség és vibrato összefüggésének tudatosítása  

– Különböző hangindítások és hangbefejezések gyakorlása  

– A nyelv differenciált szerepének tudatosítása  
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– A dupla staccato sebességének mérsékelt fokozása  

– Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogása  

– Skálázás egyenletes, gyorsabb tempóban, bonyolultabb variációkkal (pl. hangról 

hangra, visszafordulás oktolákkal, duplanyelv stb.) 

– Önálló hangolás (javasolt a játszott mű hangnemében) 

– A zenei anyagban előforduló díszítések pontos megszólaltatása  

– Szélsőséges dinamikák (pianissimo, fortissimo stb.)  

– A memória fejlesztése hosszabb terjedelmű műveken keresztül  

– Társas zenélés, lehetőség szerint más hangszerekkel is (vonós, fúvós, gitár stb.)  

– Lapról játszás: az előző év anyagának megfelelő nehézségi szinten  

 

Ajánlott tananyag 

Jeney Zoltán: Fuvolaiskola II. (EMB 5458) 

Bántai – Kovács: Skálaiskola II. (EMB 8625) 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára II. (EMB 8592) 

E. Köhler: Etűdök fuvolára op. 33I. (Pröhle) (EMB 8513) 

E. Köhler: Etűdök fuvolára op. 33I. (Zimmermann ZM 1090) 

Tomaszewski: Wybor Etuid na Flet II. (PWM 6246) 

M. Moyse: De la Sonorité (Leduc 18166) 

Flöten Studien in alten und neuen Stil I. (E. List) (VEB Hofmeister 7352) 

Das Flötenbuch Friedrich des Grossen (Breitkopf 5606) 

Romantikus Album (Bántai – Sipos) (EMB 6958) 

3 Tambourin (Bántai – Sipos) (EMB 12574) 

3 Polonaise (Bántai – Sipos) (EMB 13446) 

Hangversenydarabok fuvolára és zongorára (Szebenyi – Nagy) (EMB 6958) 

Népszerű előadási darabok fuvolára (Kovács L.) (EMB 12654) 

Bononcini: Táncok és szonáták I. (Máriássy) (EMB 13612) 

Marcello: 12 szonáta fuvolára op. 2 I. (Máriássy) (EMB 13476)) 

D. Scarlatti: Három szonáta (EMB 8958) 

Járdányi Pál: Szonatina (EMB 1371) 

Bárcsak volna fuvolán! (Csetényi Gyula) (AKKORDA–1019) 

Album of Sonatinas for young Flutists (Schirmer 44374) 

Telemann: F–dúr szonáta (Amadeus GM 666) 

Debussy: A kis néger (EMB 7933) 

Jeney Zoltán: Fuvoladuók II. (EMB 6640) 

Zempléni: Fuvolatrió (EMB 12807)  

 

Követelmény 

A hangok olvasásának és fogásának ismerete c1–h3 –ig, kromatikusan. 

Egyenletes tempójú skálázás 4#, 4b előjegyzésig, a tanult variációkkal. 

Különböző karakterű etűdök megszólaltatása, zenei megközelítése jellegüknek megfelelő 

tempóban. 

Barokk tánc vagy könnyebb szonáta tételpár stílusos, intonált előadása, kísérettel. 

Pl. Jeney Zoltán: Fuvolaiskola II. 68–78., vagy Bántai – Kovács: Válogatott etűdök II. 21., 

továbbá hasonló nehézségű zongorakíséretes darabok. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála (alap + hármashangzat + felbontás + tercmenet)  

– Két különböző karakterű gyakorlat (pl. Jeney Z.: II. 87. vagy más, azonos szintű, 

nehézségű gyakorlatok)  
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– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül  

 

6. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– Dúr és moll hangnemek 6#, 6b előjegyzésig  

– A kromatikus hangsor  

– A tanuló tudja hangszerének intonációs hibáit és korrigálja azokat  

– Önálló gyakorlási módszerek ismerete a felmerülő problémák megoldására  

– Értelmes tagolás, kisebb előadási darabok önálló megformálása  

– A tanuló ismerje a különböző korok zenéjének díszítésrendszerét. (Barokk lassú 

tételek egyszerűbb díszítésekkel való előadása.)  

– Tájékozódjon a különböző korok stílusainak jellemző jegyeiről  

– A vibrato szerepe a zenei megvalósításban  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– Törekvés a kiegyenlített és kifejező hang elérésére  

– Biztonságos hangindítás minden regiszterben  

– A befúvás szélsőséges helyzetei (ki– és befordítás) 

– A laza, könnyed ujjtechnika fejlesztése  

– Trilla és egyéb díszítő elemek magasabb szintű, önálló alkalmazása  

– Skálák és etűdök tempójának fokozása  

– Szimpla és dupla staccato, gyorsaságfejlesztő gyakorlatokon keresztül  

– A vibrato fokozatos fejlesztése (sebesség, amplitúdó)  

– A tudatos zenei memorizálás fejlesztése  

– Rendszeres társas zenélés  

– A lapról játék készsége fokozott mértékben fejlődjön  

 

Követelmény 

Az eddig tanult skálák biztonságos tudása több figurációval (terc, hármashangzat stb.) 

A három regiszter összekapcsolása rövid és könnyű gyakorlatokon keresztül. 

Nagyobb lélegzetű, összetett feladatot tartalmazó etűdök eljátszása (pl. Bántai – Kovács: 

Válogatott etűdök fuvolára II. 12.) 

A fuvola több regiszterét összefogó gyakorlat. 

Előadási darabok tisztán intonálva, kotta nélkül.Pl. Jeney Zoltán: Fuvolaiskola II. 84–85., 

vagy E. Köhler: Etűdök op. 33 I. kötet első három etűdjének egyike, továbbá hasonló 

nehézségű zongorakíséretes darabok. 

 

Ajánlott tananyag 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára II. (EMB 8592) 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára III. (EMB 8593) 

Eördögh J.: Középfokú technikai és olvasógyakorlatok I. (EMB 1801) 

Fuvolaetűdök középfokra (Jeney Zoltán) (EMB 12062) 

E. Köhler: 25 Romantische Etüden für Flöte op. 66 (ZM 12240)  

M. Moyse: De la Sonorité (Leduc 18166)  

M. Moyse: Exercises Journaliers pour La Flfte (Leduc 16638)  

M. Moyse: Cinquante Études Mélodiques op. 4 I. (Leduc 19480)  

M. Moyse: Cinquante de Demerssemann II. (Leduc 19481)  

M. Moyse: Vingt–QuatreÉtudes Mélodiques avec variations (Leduc 18026) 
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Taffanel: 17 GrandsExercices Journaliers de Mécanisme (Leduc 17204) 

Platonov: 30 etűd (ASMP 36) 

Towarnicki: Szkola na Flet II. (PWM 1989) 

Hangversenydarabok fuvolára és zongorára (Szebenyi – Nagy) (EMB 2791) 

Népszerű előadási darabok fuvolára (Kovács L.) (EMB 12654) 

Romantikus album (Bántai – Sipos) (EMB 12350) 

3 olasz arietta (Csetényi) (AKKORD A–1006) 

Bárcsak volna fuvolán! (Csetényi) (AKKORD A–1019) 

Händel: Hallei szonáták (Bántai – Máriássy) (EMB 5739) 

Händel: Hallei szonáták (Peters 4554) 

Händel: Hallei szonáták (EMB 7217) 

Händel: Elf Sonaten (DVfM 4003) 

Händel: 6 szonáta fuvolára és basso continuóra I–II. (Malina – Máriássy) (EMB 13404 

13405) 

Telemann: C–dur Sonata (Amadeus GM 666) 

Telemann: Sechs Sonaten in Kanon (Hofmeister B.124) 

Boismortier: Sechs Suiten (Schott ED. FTR15) 

Boismortier: Sechs Sonaten I–II. (Schott 5056, 5057) 

Boismortier: 6 szonáta op. 9 (Máriássy) (EMB 13350) 

Marcello: 12 szonáta fuvolára és basso continuóra I–II. (EMB 13476, 13477) 

Loeillet: 12 szonáta op. 4 I–IV. (EMB 12989– 12992 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Egy szabadon választott skála + variációi 

– Egy etűd (pl. E. Köhler: op. 33 I. kötetből) vagy más, azonos nehézségű gyakorlat  

– Egy tétel pár vagy kamaramű 

 

 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 
 

„B” tagozatos oktatásra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel 

és hangszeres adottságokkal rendelkezik. Érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi arra, 

hogy megfeleljen a minőségben és mennyiségben magasabb követelményeknek. 

„B” tagozatos oktatásra legkorábban az első évfolyam végén nyílik lehetőség.  

A „B” tagozaton a tanuló hangszeres játéka elsősorban hangminőségben, a hangszerkezelés 

biztonságában, virtuozitásban és az előadás kifejezőerejében haladja meg az „A” tagozat 

szintjét. 

 

 

2. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– A hangterjedelem kibővítése kromatikusan c1–a3–ig  

– Elemi tudnivalók a felhangokról  

– Az enharmónia fogalma  

– Dúr és moll hangnemek 3#, 3b előjegyzésig, abszolút hangnévvel is  

– A hármashangzat–felbontások és terclépések fogalma  

– A ritmikai ismeretek bővítése (tizenhatodok és azok szünetjelei) 

– Újabb tempójelzések (stringendo, allargando, sostenuto stb.)  
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– Szerkezet, tagolás: a tempo, dal segno, Vi–de, Coda.   

– A játszott anyagban előforduló barokk és klasszikus táncok főbb jellegzetességeinek 

ismerete (felütés, ütemsúlyok stb.)  

– A tanult művek formai elemzése az (azonosság, hasonlóság, szekvencia, 

különbségek felismerése, a periódus kérdés–felelet viszonya)  

– Hangindítás súlytalan helyen, átkötések  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– A légzéstechnika állandó fejlesztése (tartott hangok dinamikával: crescendo, 

diminuendo az intonáció és a hangminőség változása nélkül)  

– A torok és a nyelv lazaságának megőrzése  

– A hangindítás és a repetíció gyorsítása Hangsorok gyakorlása különböző kötésekkel 

és variációkkal  

– A kéz– (csukló–) tartás lazításával az ujjak határozott, ugyanakkor laza billentése  

– Dúr és moll hangnemek 2#, 2b előjegyzésig, hármashangzattal, felbontásokkal, 

terclépésekkel a tanult hangterjedelem alsó és felső határáig, memóriafejlesztés több 

készségfejlesztő gyakorlat segítségével  

– Társas zenélés 

– Lapról játszás az első év nehézségi fokán  

 

Ajánlott tananyag 

Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I. (EMB 5457) 

Bántai – Kovács: Skálaiskola I. (EMB 8233) 

Csupor László: Ujjgyakorlatok (EMB 7266) 

Platonov: A fuvolajáték iskolája (Moszkva 11672) 

Gariboldi: Gyakorlatok kezdő fuvolásoknak (EMB 8519) 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára I. (EMB 8591) 

Renate Unger: Die Querflöte (VEB Deutsche Verlag für MusikBN 30040) 

Rieger – Unger: Das Querflöten Spiel I. (Hofmeister 8060) 

M. Moyse: Le debutant Flutiste (Leduc 18802) 

Bántai – Kovács: Kis előadási darabok fuvolára (EMB 2791) 

Bartók és Kodály művei fuvolákra és zongorára I. (Bántai – Sipos, EMB 7958) 

Bántai – Kovács: Fuvolamuzsika I. EMB 6587 

Abracadabra Flute Repertoire (Malcolm Pollock) (A&C Black, London ISBN7136–3527–4) 

Classical Album for Flute and Piano (Rudall C. 730) 

Klassisches Spielbuch (Peters 12295) 

Händel: Menüette (Hofmeister B.144) 

Mozart: Themes I–II. (Fentone F 413–A,B) 

Leichte Spielmusik des Rokoko (Schott 5248) 

Das Notenbüchern des 18. Jahrhunderts I. (Hofmeister 1006) 

Das Notenbüchern des 18. Jahrhunderts II. (Hofmeister 1498) 

Kamarazene kezdők számára I. (Máriássy) (EMB 6915) 

Kamarazene kezdők számára II. (Máriássy – Vígh) (EMB 8741) 

Szokolay Sándor: (Bántai Vilmos) Magyar gyermekdalok két és három furulyára vagy 

fuvolára (EMB 7768) 

Követelmény: 

Igényes hangindításra való törekvés. 

A légzéstechnika állandó tökéletesítése, megfelelő támasz kialakítása, állandó ellenőrzése. 

Tartott hangok különböző dinamikával: crescendo–descrescendo az intonáció változása 

nélkül. 
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Árnyaltabb dinamikai kifejezés. 

Előadási darabok kotta nélkül. 

 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála (tercmenet, hármashangzat–felbontás is)  

– Két különböző karakterű gyakorlat  

– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül   

 

 

3. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– A hangterjedelem bővítése  

– Nehezebb ritmusképletek ismerete: tizenhatod és harmincketted érték, valamint ezek 

szünetjelei, tizenhatod–triola, kettős nyújtópont  

– Dúr és moll hangnemek 3#, 3b előjegyzésig az ismert hangterjedelemben, abszolút 

hangnévvel is 

– Hármashangzat–felbontások és tercmenetek  

– Újabb tempójelzések a játszott zenei anyagban  

– Szerkezet, tagolás: formai ismeretek az újabb előadási daraboknál  

– A játszott zenei anyagban előforduló barokk és klasszikus táncok főbb 

jellegzetességeinek ismerete, tudatosítása 

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– Egységes hangszín kialakítása, alsó és felső regiszterben egyaránt, tartott hangok 

különböző dinamikával, az intonáció és a hangminőség változtatása nélkül  

– Törekvés a hangtalan és egyre gyorsabb levegővételre, a támasz automatikussá 

tételére  

– Differenciált hangindítás és a hang befejezésének gyakorlása, a hangindítás 

gyorsítása, repetíció a torok és a nyelv lazaságának megőrzésével  

– A kettős nyelvütés használata (dupla staccato) lassított tempóban  

– Hangsorok gyakorlása kotta nélkül, a tanult hangterjedelem alsó és felső határáig  

– A skálázás tempójának fokozása különböző variációkkal: éles és nyújtott ritmusok, 

különféle kötések, repetíció  

– Játékmód, artikuláció: az eddigi ismeretek készségszintre emelése, további 

differenciálása  

– Memóriafejlesztés: gyakorlatok és előadási darabok segítségével  

– Társas zenélés  

– Lapról játszás az előző év nehézségi fokán  

 

Ajánlott tananyag 

Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I. (EMB 5457) 

Jeney Zoltán: Fuvolaiskola II. (EMB 5458) 

Bántai – Kovács: Skálaiskola I. (EMB 8233) 

Csupor László: Ujjgyakorlatok (EMB 7266) 

Platonov: A fuvolajáték iskolája (Moszkva 11672) 

Gariboldi: Gyakorlatok kezdő fuvolásoknak (EMB 8519) 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára I. (EMB 8591) 
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Tomaszewski: Wybor Etuid na Flet I. (PWM 6464) 

M. Moyse: Le debutant Flutiste (Leduc 18802) 

M. Moyse: Cinquante Études Mélodiques I–II. (Leduc 19480, 19481) 

Bartók és Kodály művei fuvolákra és zongorára I. (Bántai – Sipos) (EMB 7958) 

Bartók és Kodály művei fuvolára és zongorára II. (Bántai – Sipos) (EMB 8940) 

Kocsár Miklós: Saltus Hungaricus (EMB 6744) 

Bántai – Kovács: Fuvolamuzsika I. (EMB 6587) 

Bántai – Kovács: Könnyű kamarazene fuvolára (EMB 6387) 

Barokk táncok fuvolára és zongorára (Nagy) (EMB 13272) 

Classical Music for Flute (B.&H. 20342) 

Der junge Flötist (Zimmermann 1394) 

J. Hook: Szonatina (C–dúr) (Schott 10139) 

Händel: Menüette (Hofmeister B. 144) 

J. Haydn: 12 menüett fuvolára és gitárra (Mosóczi – Vági) (EMB 12915) 

Csupor László: Fuvoladuók kezdők számára I. (EMB 8498) 

 

Követelmény 

A már megszerzett ismeretek és készségek helyes alkalmazása. 

Különböző karakterű, nagyobb technikai képzettséget igénylő gyakorlatok, műzenei példák 

biztonságos eljátszása.  

Bonyolultabb ütemfajták, ritmikai elemek, ritmusképletek alkalmazása. 

Különböző karakterű és tempójú etűdök biztonságos eljátszása. 

Egy stílusosan előadott, tisztán intonált előadási darab eljátszása kotta nélkül, zongora– vagy 

egyéb hangszerkísérettel. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála (tercmenet, hármashangzat–felbontás is)  

– Két különböző karakterű gyakorlat  

– Egy előadási darab kotta nélkül  

 

 

4. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– Hangterjedelem: c1–h3–ig  

– A felhangrendszer megismertetése  

– Aszimmetrikus ütemek, hangjegyértékek és ritmusképletek átfogó és rendszerezett 

ismerete  

– Tizenhatod–triola, kettős nyújtópont  

– Dúr és moll hangnemek 4#, 4b eljegyzésig, a hangszer teljes hangterjedelmében  

– Modális hangsorok  

– A könnyebb ékesítések (előke, parányzó, trilla) írásmódja és ritmusa 

– A moduláció fogalma  

– Egyszerűbb hangnemi kitérések felismerése a tanár segítségével  

– A játszott anyag zenei formáinak elemzése, stílusjegyeinek tudatosítása (pl. 

tánctípusok)  

– A belső hallás fejlesztése (tempó, karakter és intonáció elképzelése a játék 

megkezdése előtt)  
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A hangszerkezelés fejlesztése  

– A felhangok szerepének tudatosítása a támasz és a helyes szájtartás kialakításában  

– Törekvés az ujjak és a nyelv könnyed mozgatására  

– A skálázás tempójának fokozása különböző dinamikával, ritmikával és 

artikulációval, kettős nyelvütéssel  

– A dinamikai árnyalás fejlesztése a szép hang és a tiszta intonáció mellett  

– Önálló hangolásra nevelés  

– Memóriafejlesztés: a megszerzett formai, szerkezeti ismeretek alapján  

– Rendszeres társas zenélés, vagy kiszenekari játék  

– A lapról játszási készség az előző év nehézségi fokán 

 

Ajánlott tananyag 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára II. (EMB 8592) 

Gariboldi: 30 etűd (EMB 8007) 

M. Moyse: De la Sonorité (Leduc 18166) 

M. Moyse: Cinquante Études Mélodiques op. 4 I–II. (Leduc 19480 19481) 

Towarnicki: Szkola na Flet I. (PWM 5706) 

Tomaszewski: Wybor Etuid na Flet I. (PWM 6464) 

Flöte Lernen mit Trewor Wye II. (Zimmermann ZS. 243) 

Flötenetüden I. (Immanuel Lucchesi) (DVfM 31050) 

Fuvolamuzsika II.(Bántai – Kovács) (EMB 8732) 

Romantikus album (Bántai – Sipos) (EMB 12350) 

3 Gavotte (Bántai – Sipos) (EMB 13099) 

Album of Sonatinas for young Flutists (Schirmer 44374) 

J. Conte: Impromtu (G.Billaudot 3433) 

Heinrich Funk: Kleine Sonata (VEB Hofmeister– Leipzig 7237) 

Der Junge Flötist (Zimmermann 1394) 

Salon–Stücke II. (Kunzelmann GM 903 b) 

Bárcsak volna fuvolám! (Csetényi) (AKKORD A–1019) 

Hangversenydarabok fuvolára (Szebenyi – Nagy) (EMB 6958) 

Népszerű előadási darabok fuvolára (Kovács L.) (EMB 12654) 

Bononcini: Táncok és szonáták I. (Máriássy) (EMB 13612) 

Csupor László: Fuvoladuók II. (EMB 14043) 

Bartók Béla: 18 duó 2 fuvolára (Csupor László) (UE 17288) 

Beethoven: Sonata a due flauti (EMB 4172) 

Bartók és Kodály művei fuvolára és zongorára II. (Bántai – Sipos) (EMB 8940) 

Bántai – Kovács: Könnyű kamarazene fuvolára (EMB 6387) 

Telemann: Sechs Sonaten im Kanon (Hofmeister 124) 

Blavet: 15 Duette für Flöten (Heinrichschofen 1340) 

Boismortier: Leichte Duos op. 11 (Peters 9664) 

Mozart: 5 Pieces for 3 Flutes (UE 16157 L.) 

Követelmény 

Nagyobb lélegzetű, különböző karakterű és tempójú, többféle technikai feladatot feldolgozó 

etűdök, műzenei példák megszólaltatása. 

Nagyobb terjedelmű előadási darabok, tisztán intonálva, a mű stílusát és hangulatát tükröző 

előadásban, kísérettel.  

Folyamatos, egyenletes tempójú skálázás a tanult variációkkal. 

Társas zenélés: kíséretes előadási darabok, duók, triók. 
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála (duplanyelvvel is)  

– Két különböző karakterű gyakorlat  

– Egy előadási darab kotta nélkül  

 

 

5. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  
– Az eddig tanult ismeretek és megszerzett készségek elmélyítése  

– Bonyolultabb ritmusképletek, dinamikai és artikulációs előírások megvalósítása  

– Dúr és moll hangnemek 5#, 5b előjegyzésig, a hangszer teljes terjedelmében  

– A bonyolultabb ékesítések írásmódja és ritmusa  

– A szélsőséges dinamikák fogalma.(pianissimo, fortissimo stb.)  

– A formai és szerkezeti ismeretek bővítése (rondóforma, variációs forma)  

– A tanuló ismerje a történelmi társastáncok tempóit és jellegzetességeit  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– A légzés, nyelv– és ujjtechnika területén megszerzett ismeretek és készségek 

elmélyítése, tökéletesítése  

– Lehetőleg biztonságos hangindítás minden regiszterben  

– Szélsőséges dinamikák (ff, pp) megvalósítása, fokozott figyelemmel a szép hang és a 

tiszta intonáció megtartására  

– A befúvás szélsőséges helyzetei (ki– és befordítás) 

– A trilla és egyéb díszítő elemek magasabb szintű, önálló alkalmazása  

– A laza, könnyed ujjtechnika kidolgozása  

– Hangsorok rendszeres gyakorlása a korábban megismert variációk szerint, 5#, 5b 

előjegyzésig  

– A tanuló önállóságának fejlesztése  

– A vibrato szerepe a zenei megvalósításban. A tanuló uralja a vibrato sebességét és 

amplitúdóját  

– Etűdök és skálák tempójának fokozása  

– Memóriafejlesztés: hosszabb terjedelmű műveken keresztül  

– Társas zenélés más hangszerekkel is (pl. vonós, fúvós, gitár stb.)  

– Lapról játszás: az előző év nehézségi fokán 

Ajánlott tananyag 

Jeney Zoltán: Fuvolaiskola II. (EMB 5458) 

Bántai – Kovács: Skálaiskola II. (EMB 8625) 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára II. (EMB 8592) 

E. Köhler: Etűdök fuvolára op. 33I. (Zimmermann ZM 1090) 

M. Moyse: De la Sonorité (Leduc 18166)) 

Das Flötenbuch Friedrich des Grossen (Breitkopf 5606) 

Romantikus Album (Bántai – Sipos) (EMB 6958) 

3 Tambourin (Bántai – Sipos) (EMB 12574) 

3 Polonaise (Bántai – Sipos) (EMB 13446) 

Hangversenydarabok fuvolára és zongorára (Szebenyi – Nagy) EMB 6958 

Népszerű előadási darabok fuvolára (Kovács L.) (EMB 12654) 

Bononcini: Táncok és szonáták II. (Máriássy) (EMB 13613) 

Marcello: 12 szonáta fuvolára op.2 I. (Máriássy) (EMB 13476) 
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D. Scarlatti: Három szonáta (EMB 8958) 

Járdányi Pál: Szonatina (EMB 1371) 

Bárcsak volna fuvolám! (Csetényi Gyula) (AKKORDA–1019) 

Album of Sonatinas for young Flutists (Schirmer 44374) 

Telemann: F–dúr szonáta (Amadeus GM 666) 

Vivaldi: „Il pastor fido” 6 Sonaten für Querflöte und Basso continuo (Hortus Musicus 135) 

Quantz: Sonata in F–dur op. 3 no. 6 (Peters 9675) 

Lavigne: Drei Sonaten (Peters 9663) 

Debussy: A kis néger (EMB 7933) 

Jeney Zoltán: Fuvoladuók II. (EMB 6640) 

E. Köhler: Válogatott duók (Tősér) (EMB 13780) 

Telemann: Sechs Sonaten in Kanon (Hofmeister B.124) 

Hotteterre: Trio Sonatas I–II. (Musica Rara 1806, 1807 

Bengráf József: Magyar táncok a 18. századból fuvolára, gitárra és gordonkára (Pejtsik) 

(EMB 12804) 

Zempléni: Fuvolatrió (EMB 12807)  

 

Követelmény 

Az eddig megszerzett ismeretek és készségek önálló alkalmazása. 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok hármashangzat–felbontásaikkal, tercmeneteikkel 

együtt, kotta nélkül. 

Nagyobb lélegzetű, különböző karakterű és tempójú, többféle technikai feladatot feldolgozó 

etűdök, műzenei példák megszólaltatása jellegüknek megfelelő tempóban. 

Barokk tánc vagy könnyebb szonáta tételpár stílusos, intonált előadása, kísérettel. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála (alap + hármashangzat + felbontás + tercmenet)  

– Egy különböző karakterű gyakorlat  

– Egy szonáta tétel pár  

– Egy előadási darab kotta nélkül  

 

 

6. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– Az eddig megszerzett ismeretek összefoglalása (különböző ritmusok, ütemfajták, 

ütemjelzések, tempójelzések, díszítések stb. átfogó, rendszerezett ismerete)  

– Dúr és moll hangnemek 6#, 6b előjegyzésig, hármashangzat– és dominánsszeptim–

felbontásokkal és tercmenetekkel együtt  

– Eltérő, sajátos stílusjegyek felismerése (stílusismeret)  

– Tudatosítsuk a gyakorlás helyes módszerét  

– A játszott művek formai és szerkezeti elemzése  

– Kromatikus skála  

– A tanuló ismerje az előadási darabok szerzőit, zenei korszakokba helyezve  

– A zenei ízlés, stílus– és hangszínérzék, valamint a karakterek iránti érzékenység 

fejlesztése, a zenei fantázia kibontakozása  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  
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– A hangindítás és hangbefejezés differenciálása, repetíció gyakoroltatása, tempójának 

fokozása (szimpla és dupla staccatóval is)  

– Tartott hangok állandó vagy változó dinamikával, a jó hangminőség, a tiszta 

intonáció megtartásával  

– Valamennyi hangsor rendszeres gyakorlása a korábban megismert változatok szerint  

– Trilla–skála  

– A hallás és ritmusérzék továbbfejlesztése, a dinamikai, hangszínbeli és intonációs 

igényességre való törekedés  

– A céltudatos és hatékony gyakorlási módszer fejlesztése  

– A tanuló ismerje hangszerének intonációs hibáit és tudatosan korrigálja azokat  

– Tudatos zenei memorizálás  

– Rendszeres társas zenélés  

– Lapról játszás az előző év nehézségi fokán  

 

Ajánlott tananyag 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára II. (EMB 8592) 

Eördögh J.: Középfokú technikai és olvasógyakorlatok I. (EMB 1801) 

E. Köhler: 25 Romantische Etüden für Flöte op. 66 (ZM 12240) 

M. Moyse: Exercises Journaliers pour La Flfte (Leduc 16638) 

M. Moyse: Cinquante Études Mélodiques op. 4 I. (Leduc 19480) 

M. Moyse: Vingt–Quatre Études Mélodiques avec variations (Leduc 18026) 

Das Flötenbuch Friedrich des Grossen (Breitkopf 5606) 

Hangversenydarabok fuvolára és zongorára (Szebenyi – Nagy) (EMB 2791) 

Népszerű előadási darabok fuvolára (Kovács L.) (EMB 12654) 

Romantikus album (Bántai – Sipos) (EMB 12350) 

3 olasz arietta (Csetényi) (AKKORD A–1006) 

Bárcsak volna fuvolám! (Csetényi) (AKKORD A–1019) 

Händel: Hallei szonáták (Bántai – Máriássy) (EMB 5739) 

Händel: Hallei szonáták (EMB 7217) 

Händel: Elf Sonaten (DVfM 4003) 

Telemann: Sechs Sonaten in Kanon (Hofmeister B.124) 

Boismortier: Sechs Sonaten I–II. (Schott 5056, 5057) 

Boismortier: 6 szonáta op. 9 (Máriássy) (EMB 13350) 

Mozart: G–dúr szonáta K. 285/a (EMB 13067) 

Mozart: C–dúr szonáta K. 285/b (EMB 13011) 

Mozart: D–dúr szonáta K. 285 (EMB 13009) 

Mozart: A–dúr szonáta K. 298 (EMB 13010) ) 

Vivaldi: Concerto V. F–dur op. 10 (Schott FTR 83) 

 Vivaldi: Concerto IV. G–dur op. 10 (Schott 41413)  

Rossini: Andante és Allegro (Eulenburg GM 209)  

Szervánszky: Szonatina (EMB 1372)  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Egy szabadon választott skála + variációi  

– Egy etűd 

– Egy tétel pár vagy kamaramű  
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Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
 

 

Az „A” tagozat végén  

 

A tanuló ismerje  

– a fuvola és a fafúvós hangszerek múltját, irodalmát  

– a hangszer teljes hangterjedelmét 

– a tudatos és helyes légzéstechnikát  

– a fuvola intonációs hibáit (és tudatosan korrigálja azokat)  

– a dúr és moll hangnemeket 4 #, 4 b előjegyzésig  

– az egyszerűbb díszítések írásmódját és ritmusát  

– a vibrato szerepét a zenei megvalósításban 

– ismerje a tanult anyagban előforduló tempó– és karakterjelzéseket, egyéb előadási 

jeleket, zenei műszavakat és ezek jelentését  

– ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja 

helyesen kiejteni és leírni azokat  

– a jelentősebb fuvolás előadóművészeket  

 

Legyen képes  

– a kiegyenlített és kifejező hang elérésére a tiszta intonáció megtartásával  

– a különböző hangindítások és hangbefejezések megvalósítására  

– a különböző nyelvütések (szimpla és dupla staccato) gyorsaságának fejlesztésére  

– az önálló hangolásra  

– a könnyebb technikai problémák elemző gyakorlására  

– a kotta hű játékra és folyamatos, mérsékelt tempójú lapról olvasásra 

– hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására  

– a különböző artikulációs előírások megszólaltatására (staccato, tenuto, legato, 

marcato stb.) 

– egyenletes, pergő–technikához vezető ujjgyakorlatok fokozatos gyorsítására  

 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)  

 

A tanuló legyen képes  

– dúr és moll skálákat játszani 4 #, 4 b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat– és 

szimpla– és duplanyelvvel is, a játszott irodalom által megkövetelt dinamikák 

megvalósítására  

– készségfejlesztő gyakorlatok hibátlan eljátszására (pl. Eördögh, Platonov stb.) 

– nehezebb etűdök zenei és technikai megvalósítására (pl. Köhler op. 33–as és op. 66–

os etűdsorozata) 

– egy barokk szonáta lassú és gyors tételének eljátszására egyszerűbb díszítésekkel 

– hosszabb terjedelmű művek memorizálására (pl. Járdányi: Szonatina, Szervánszky: 

Szonatina stb.)  
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Továbbképzo évfolyamok „A” tagozat 
 

 

7. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták, ütemjelzések átfogó, rendszerezett 

ismerete.  

– Dúr és moll hangnemek 7#, 7b elojegyzésig.  

– Eltéro, sajátos stílusjegyek felismerése, ezek megvalósítása (stílusismeret).  

– Különbözo korhu díszítésfajták megismerése.  

– A zenei anyag kiválasztása az életkori sajátosságok figyelembevételével.  

– Zenekari muvek fuvolaszólamainak megismertetése.  

– A játszott muvek formai, szerkezeti elemzése.  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– Az eddig megszerzett készségek állandó karbantartása és tökéletesítése.  

– Skálák különbözo kötésvariációkkal.   

– A hallás és ritmusérzék fejlesztése, a dinamikai és hangszínbeli érzékenység és 

igényesség kialakítása.  

– Az önállóság fejlesztése a gyakorlás módszerességében, az etudökben és eloadási 

darabokban felmerülo problémák gyorsabb megoldása érdekében.  

– Különbözo díszítések korhu és stílusos alkalmazása.  

– Memóriafejlesztés: a kotta nélküli játék gyakorlása.  

– Társas zenélés: kamarazene.  

 

Ajánlott tananyag 

Eördögh J.: Középfokú technikai és olvasógyakorlatok I. (EMB 1801) 

Bántai – Kovács: Válogatott etudök fuvolára III. (EMB 8593) 

E. Köhler: 25 Romantische Etüden für Flöte op. 66 (ZM 12240) 

Fuvolaetudök középfokra (Jeney Zoltán) (EMB 12062) 

M. Moyse: De la Sonorité (Leduc 18166) 

Flötenetüden II. (Immanuel Lucchesi) (DVfM 31057) 

Fr. Vester: 50 weitere klassische Studien (UE 14672) 

Szemelvények zenekari muvekbol (Gyöngyössy) (EMB 12949) 

Boismortier: Sechs Suiten (Schott FTR 15) 

Telemann: Zwölf methodische Sonaten (Peters 13069) 

Kuhlau: 12 Caprices I–II. Ger. (Billaudot 1801, 1802) 

Das Frühbarokk (Máriássy) (EMB 13533) 

Das Italianische Barokk (Máriássy) (EMB 13534) 

Marcello: 12 szonáta fuvolára és basso continuóra I–II. (EMB 13476, 13477) 

Loeillet: 12 szonáta op. 4 I–IV. (EMB 12989– 12992) 

Loeillet: 12 szonáta op. 1 I–IV. (EMB 12638– 12641) 

Loeillet: 12 szonáta op. 3 I–IV. (EMB 13160– 13163) 

Vivaldi: D–dúr fuvolaverseny op. 10 (Il Cardellino) (EMB 7226) 

J. S. Bach: Suite no. 2 (h–moll) tánctételek (EMB 13185) 

Händel: Elf Sonaten (DVfM 4003) 

Pergolesi: Fuvolaverseny (G–dúr) (B.&H. 17502) 
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Gluck: G–dúr fuvolaverseny (Amadeus BP 2061) 

Corelli: La Follia (Schott 43236) 

Czerny: Rondo facile et brillant (G–dur) (Kunzelmannn GM 831C) 

Benda: Sonata C–dur (Hofmeister 742) 

Mozart: D–dúr szonáta K. 285 (EMB 13009) 

Mozart: A–dúr szonáta K. 298 (EMB 13010) 

Telemann: Largo e vivace (4 fuvolára) (Edizioni Berben E. 1954 B.) 

Barokk mesterek variációi II. (Kállay) (EMB 14137) 

Boccherini: Menüett és variációk 4 fuvolára (BA 6888) 

 

Követelmény 

Az eddigi évfolyamokban elért színvonal megorzése. 

Különbözo karakteru etudök megszólaltatása a jellegüknek megfelelo tempóban. 

Eloadási darab (vagy kamaramu stb.) értelmes, tagolt, árnyalt megszólaltatása. 

E. Köhler: Etudök op. 33 I. 5., 7., 9., vagy Bántai – Kovács: Válogatott etudök II. 12–14., 

továbbá hasonló nehézségu zongorakíséretes darabok vagy kamaramuvek.  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Egy skála,  

– Egy etud (pl. romantikus: Köhler op. 66–ból vagy Platonov: 30 etudbol) vagy más, 

azonos nehézségu gyakorlat,  

– Egy szonáta tételpár,  

– Egy eloadási darab vagy kamaramu.  

 

 

 

8. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– A bonyolultabb felhangok ismerete.  

– Kromatikus és egészhangú skálák.  

– A játszott muvekben eloforduló tempójelzések, karakterjelzések, dinamikai és 

eloadási jelek, zenei muszavak.  

– Differenciáltabb hangnemi kitérések (pl. tercrokonság) felismertetése a tanár 

segítségével.  

– Improvizáció különbözo mufajokban (pl. 1–2 ütemes rövid zárlati kadenciák – 

futamok,  

– hármashangzatok – rögtönzése).  

– Ismerkedés a kortárs zenei irányzatokkal.  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– Kromatikus és egészhangú skálák mérsékelt tempóban.  

– Hármas nyelvütés (tripla staccato).  

– A trillázás fejlesztése.  

– Fokozott figyelem a hang szépségére, a hangminoség és vibrato összefüggésére.  

– A nehezebb átfújások gyakorlása.  

– A halk és gyors belélegzés továbbfejlesztése.  

– A skálázás tempójának fokozása; a különbözo figurációk egy levegore (tudatos 

gazdálkodás a levegovel).  
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– Kortárs zenei irányzatok, technikai megoldások.  

– A tudatos zenei memorizálás fejlesztése.  

– Társas zenélés: kamarazene, zenekari játék.  

Ajánlott tananyag 

Eördögh J.: Középfokú technikai és olvasógyakorlatok II. (EMB 1838) 

Andersen: 24 etud fuvolára (Kovács L.) (EMB 8520) 

E. Köhler: Etudök fuvolára II. op. 33 (Pröhle) (EMB 8514) 

E. Köhler: 25 Romantische Etüden für Flöte op. 66 (ZM 12240) 

Tomaszewski: Wybor Etuid na Flet III. (PWM 6465) 

Fürstenau: 24 Etüden für Flöte (Hofmeister 7293) 

M. Moyse: De la Sonorité (Leduc 18166) 

Bellinzani: 4 szonáta (EMB 12792) 

Blavet: Szonáták (Fleury) (Rudall 585, 594, 597, 626, 632) 

Vanhal: G–dur Sonata (Panton 876) 

Veracini: 12 Sonaten I–IV. (Kolneder) (Peters 4965a, 4965b, 4965c, 4965d) 

Quantz: Flötenkonzert g–moll (Peters 12885) 

Telemann: f–moll Sonata (Amadeus GM 666) 

Kuhlau: 12 Capries I– II. (G. Billaudot 1801, 1802) 

Fiocco: Allegro (P. Paubon) (G. Billaudot G. 3190/b) 

Mozart: Rondo, D–dúr (Pröhle) (EMB 8521) 

Die zweite Halfte des 18. Jahrhunderts (Máriássy) (EMB 13536) 

Mozart: A–dúr Szonáta (Homolya) (EMB 13010) 

Rösler – Rosetti: D–dúr fuvolaverseny (Szebenyi) (EMB 3949) 

Hajdu M.: Magyar pásztordalok (EMB 1670) 

 

Követelmény 

Rendelkezzék a tanuló olyan bejátszási módszerrel, amelynek birtokában a jó befúvási 

érzetek rövid idon belülelérhetok. 

 Technikai felkészültségének megfelelo etudök kiválasztása és azok, lehetoleg hibátlan 

megszólaltatása. 

Képességeihez mért zenei anyag (kamaramu) igényes eloadása. 

E. Köhler: Etudök op. 66 kötetbol, vagy Bántai – Kovács: Válogatott etudök II. 46., vagy 

III. 9–10., továbbá hasonló nehézségu zongorakíséretes vagy kamaramuvek.  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Egy skála,  

– Egy etud (pl. Köhler: op. 33 II. kötetbol, Bántai – Kovács: Válogatott etudök III. 

kötetbol) vagy más, azonos nehézségu gyakorlat,  

– Egy tételpár vagy kamaramu.  

 

 

 

9. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– Az egészhangú és a kromatikus skála ismerete és ezek kombinációi.  

– A muvek lassú tételeinek zenei összefogása, zenei ívek felépítése, illetve 

lekerekítése.  

– Romantikus zenei eloadásmód.  
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– A zenei stílusérzék és a zenei fantázia fogalma.  

– Tájékozódás a XX. század különbözo stílusaiban.  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– Nagyobb, nehezebb hangközök kötésének gyakorlása.  

– A mély regiszter intenzitásának továbbfejlesztése.  

– A hármas nyelvütés gyorsítása.  

– Hangképzés nagy dinamikai különbségekkel.  

– A memória szinten tartása.  

– Társas zenélés: kamarazene, zenekari játék.  

 

Ajánlott tananyag  

E. Köhler: Etudök fuvolára op. 33 II. (Pröhle) (EMB 8514) 

Andersen: 24 etud fuvolára (Kovács L.) (EMB 8520) 

J. Chr. Bach: Sonata F–dur per flauto e cembalo (EMB 8977) 

Mozart: D–dúr szonáta (Homolya) (EMB 13009) 

M. Haydn: Fuvolaverseny (Vécsey) (EMB 2297) 

Hoffmeister: D–dúr fuvolaverseny (EMB 4274) 

Vivaldi: La notte (g–moll) op. 10 (EMB 1822) 

Boccherini: Concerto in D major (Rampal) (IMC 10017) 

Schubert: Téma variációkkal, B–dúr (Bántai – Sipos) (EMB 12573) 

Schumann: Három románc op. 94 (EMB 12841) 

Debussy: Syrinx, En bateau (Szebenyi) (EMB 8290) 

Farkas Ferenc: Bihari román táncok (EMB 958) 

G. Fauré: PiPces CPlebres pour Flfte et Piano (Leduc 29002) 

Mozart: Sechs Duette op. 75 I–II. (Zimmermann 2260, 11340) 

Doppler: Duettino americain (Adorján) 2 flfte+piano (Billaudot G 3104B) 

Jean–Jean: Modern etüdök 

 

Követelmények 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok, hármas– és négyeshangzat–felbontásokkal, 

tercmenetekkel kotta nélkül. 

Különbözo karakteru etudök megszólaltatása jellegüknek megfelelo tempóban. 

Lassú–gyors szonáta–, koncert– (vagy egyéb mubol kiemelt) tételpár vagy hasonló 

terjedelmu más eloadási darab ízléses, igényes eloadása, kísérettel. 

Jártasság nehezebb ritmusképletekben. 

Rendszeres társas zenélés más hangszerekkel, lehetoség szerint zenekari játék. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Egy skála,  

– Egy etud (pl. Köhler: op. 33 III. kötetbol, vagy a Fuvolaetudök középfokra címu 

kottából) vagy más, azonos nehézségu gyakorlat,  

– Egy tételpár vagy kamaramu.  

 

 

10. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  
– Az eddig tanult ismeretek összegzése.  
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– Modern zenei effektusok.  

– Pergonyelv.  

– Bevezetés és ismertetés az újabb légzéstechnikák (körkörös légzés) fogalmáról, 

használatáról.  

– A fuvola társhangszereinek és transzponálási módjainak ismerete (piccolo, altfuvola, 

basszusfuvola).  

– Kitekintés a jazz és az értékes könnyuzene irányába.  

– Alakuljon ki a tanulóban egy olyan értelmi és érzelmi kapcsolat a zenével, hogy a 

mindennapi zenélés életszükségletévé váljék.  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– Az elsajátított hangszertechnikai ismeretek alárendelése az egyes muvek zenei 

igényeinek.  

– Az improvizációs készség lehetoségének kihasználása a játék örömének fokozására.  

– Nehezebb kamaramu (vagy zenekari anyag) technikai problémáinak megoldása 

transzponálási lehetoségek kihasználásával.  

– A tanuló lapról játék során érje el, hogy elso látásra mind zeneileg, mind technikailag 

megfeleloen játsszon el nem túl nehéz muveket.  

– Társas zenélésnél az intonálás tisztaságában és az együttjátszás precizitásában tudjon 

magas színvonalon fuvolázni.  

– Legyen alkalmas arra, hogy különbözo együttesekben mindenki számára örömöt 

szerzo játékot produkáljon.  

 

Ajánlott tananyag  

E. Köhler: Etudök fuvolára op. 33 III. (Pröhle) (EMB 8515) 

E. Köhler: Virtuóz etudök fuvolára op. 75 I. (EMB 8516) 

E. Köhler: Virtuóz etudök fuvolára op. 75 II. (EMB 8517) 

Ittzés Gergely: Kettosfogások fuvolára (táblázat) saját kiadás 

Quantz: Capricien (Amadeus BP 2050) 

Ph. E. Bach: Szólószonáta fuvolára (Hofmeister 7141) 

A bécsi klasszikusok (Pröhle) (EMB 13537) 

Romantikus fuvolavirtuózok I–II. (EMB 13538, 13539) 

Fauré: Fantázia (Jeney Zoltán) (EMB 7675) 

Vivaldi: Concerto in do minore (Hartay – Nagy) (EMB 3770) 

F. Mendelssohn–Bartholdy: Rondo capriccioso (Bántai – Sipos) (EMB 13195) 

Quantz: Flötenconcerto G–dur (Peters 12981) 

Borne: Carmen–Fantasie (Kunzelmann GM 890) 

Schubert: Bevezetés és variációk az „Elszáradt virágok” témájára (EMB 13286) 

P. Csillag: Kavicsok szólófuvolára (EMB 13949) 

Devienne: Sechs Sonaten (Kunzelmann GM 877/a, b) 

Kuhlau: Three Trios op. 13 (Rampal) (IMC 2787) 

Devienne: Trio D–dur (Eulenburg 10005) 

E. Bozza: Trois pi?ces (pour 4 fl?tes) (Leduc 25584) 

F.–K. Doppler: Magyar Fantázia op. 35 (Adorján) (2 fuvola, zongora) (Musica Rara 1275) 

Grieg: Ausgewählte Stücke aus Peer Gynt für 2 Flöten und Klavier (UE 30350) 

S. Joplin: The Entertainer für drei Flöten und Klavier (Amadeus BP 2411) 

J. CastérPde: Flftes en Vacances Quatre PiPces pour 3 flftes (ad libitum 4 flftes) (Leduc 

23296) 

J. Haydn: Die Jahreszeiten für zwei Flöten (UE 18036) 

Mozart: Die Hochzeit des Figaro für 2 Flöten (UE 16773) 



 

 1106 

Láng: Duo (EMB 4532) 

Bozza: Kvartett (Leduc 21318) 

 

Követelmény 

A tanuló a zenei anyagot életkorának, évfolyamának, egyéni képességeinek és készségeinek 

megfelelo szinten, kotta–és stílushuen, értelmesen tagolva, a zene folyamatát és 

összefüggéseit érzékeltetve, kifejezoen szólaltassa meg. 

Jean–Jean: Modern etudök, vagy Fuvolaetudök középfokra, vagy Hangversenyetudök 

fuvolára (Kovács L.), továbbá hasonló nehézségu zongorakíséretes darab vagy kamaramu. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála,  

– Egy etud (pl. Andersen: 24 etudbol vagy Jean–Jean: Modern etudökbol) vagy más, 

azonos nehézségu gyakorlat,  

– Egy tételpár vagy kamaramu.  

 

 

Továbbképzo évfolyamok „B” tagozat 

 

7. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– A fuvolahang fizikai törvényszeruségei.  

– Dúr és moll hangnemek 7#, 7b elojegyzésig.  

– Kromatikus skála.  

– A tempójelzések, karakterjelzések ismeretének bovítése.  

– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták, ütemjelzések átfogó, rendszerezett 

ismerete.  

További aszimmetrikus ütemek.  

– Eltéro, sajátos stílusjegyek felismerése, ezek megvalósítása (stílusismeret).  

– Különbözo korok díszítésfajtáinak megismertetése.  

– Barokk muvek felépítése (szonáta, koncert).  

– Szekvenciális szerkesztésmód a barokk muvekben.  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– A kialakult mechanizmusok továbbfejlesztése  

– Hangszínbeli érzékenység és igényesség kialakítása.  

– A nyelvindítás különbözo módjai, a dinamika és az intonáció összefüggései.  

– A rekeszizom tudatos muködtetése, alkalmazása.  

– Hangsorok különbözo ritmikai variációkkal, változó kötésmódokkal, repetíciókkal, 

többféle hangerosségben.  

– Trillaskálák a tanult hangnemekben.  

– A vibrato, mint a zenei kifejezés egyik eszköze.  

– A fuvolajátékkal kapcsolatos állóképesség fejlesztése, idejének növelése.  

– Különbözo díszítések korhu és stílusos alkalmazása.  

– Önálló gyakorlási módszerek bovítése.  

– Társas zene (kamarazene, zenekari játék).  

– A lapról olvasási készség fejlesztése folyamatos tempóban.  
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Ajánlott tananyag 

Eördögh J.: Középfokú technikai és olvasógyakorlatok I. (EMB 1801) 

Bántai – Kovács: Válogatott etudök fuvolára III. (EMB 8593) 

E. Köhler: 25 Romantische Etüden für Flöte op. 66 (ZM 12240)  

Fuvolaetudök középfokra (Jeney Zoltán) (EMB 12062) 

Szemelvények zenekari muvekbol (Gyöngyössy) (EMB 12949) 

Boismortier: Sechs Suiten (Schott FTR 15) 

Telemann: Zwölf Fantasien für Querflöte (Bärenreiter 2971) 

Telemann: Zwölf methodische Sonaten (Peters 13069) 

Kuhlau: 12 Caprices I–II. Ger. (Billaudot 1801, 1802) 

Das Frühbarokk (Máriássy) (EMB 13533) 

Das Italianische Barokk ( Máriássy) (EMB 13534) 

Marcello: 12 szonáta fuvolára és basso continuóra I–II. (EMB 13476, 13477) 

Loeillet: 12 szonáta op. 3 I–IV. (EMB 13160– 13163) 

Vivaldi: „Il pastor fido” 6 Sonaten für Querflöte und basso continuo (Hortus Musicus 135) 

Vivaldi: D–dúr fuvolaverseny op. 10 (Il Cardellino) (EMB 7226) 

J. S. Bach: Suite no. 2 (h–moll) tánctételek (EMB 13185) 

Pergolesi: Fuvolaverseny (G–dúr) (B.&H. 17502) 

Gluck: G–dúr fuvolaverseny (Amadeus BP 2061) 

Corelli: La Follia (Schott 43236) 

Czerny: Rondo facile et brillant (G–dur) (Kunzelmannn GM 831C) 

Benda: Sonata C–dur (Hofmeister 742 

Mozart: D–dúr szonáta K. 285 (EMB 13009) 

Mozart: A–dúr szonáta K. 298 (EMB 13010) 

Popp – Moniuszko: A fonólányka (PWM 1179) 

Bartók Béla: Három csíkmegyei népdal (Szebenyi) (EMB 2142) 

Farkas Ferenc: Szonatina (EMB 5870) 

Decsényi János: Sonatina pastorale (EMB 2953) 

 

Követelmény  

Hangszínbeli érzékenység és igényesség kialakítása.  

A nyelvindítás különbözo módjai, a dinamika és az intonáció összefüggései.  

Különbözo díszítések stílusos alkalmazása  

A tanult daraboknak megfelelo tempók alkalmazása  

Nagyobb terjedelmu mu stílusos, biztonságos eloadása  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Egy skála,  

– Egy etud (pl. romantikus: Köhler op. 66–ból vagy Platonov: 30 etudbol) vagy más, azonos 

nehézségu gyakorlat,  

– Egy szonáta tételpár vagy kamaramu.  

– Egy eloadási darab  

 

 

8. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– A tanuló ismerje a négy zenei alapkaraktert: dolce, espressivo, risoluto, grazioso.  

– A klasszikus zeneirodalom stílusainak jellemzoi.  
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– A szonátaforma tematikus és hangnemi elemzése.  

– Improvizáció különbözo mufajokban (pl. 1–2 ütemes rövid zárlati kadenciák rögtönzése).  

– Ismerkedés a XX. századi zene hangzásvilágával.  

– Egészhangú skálák és kombinációi.  

– Szukített és bovített hármashangzatok.  

– Nehezebb hangnemi kitérések önálló felismerése.   

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– A hangképzés eddig tanult elemeinek ismétlése, bovítése dinamikai 

követelményekkel.  

– Kifejezo hang, hangminoség, a vibrato gyakorlati megvalósítása.  

– Nehezebb átfújások gyakorlása.  

– A halk és gyors belégzés továbbfejlesztése.  

– Tudatos gazdálkodás a levegovel.  

– Laza, könnyed ujjtechnika.  

– Az ujjak szinkronizálása.  

– Hangsorok különbözo tempókban, figurációkkal, hangközmenetekkel, 

harmóniafelbontásokkal (kromatikus és egészhangú skálákban is).  

– Hármas nyelvütés.  

– Trillák egyenletes és gyors tempóban.  

– Tudatos zenei memorizálás.  

– Társas zenélés különféle együttesekben.  

– Lapról játszás: különös tekintettel a klasszikus irodalom zenei anyagára.  

 

Ajánlott tananyag 

Eördögh J.: Középfokú technikai és olvasógyakorlatok II. (EMB 1838) 

Andersen: 24 etud fuvolára (Kovács L.) (EMB 8520) 

M. Moyse: Exercises Journalier pour la Fl?te (Leduc 16638) 

Bellinzani: 4 szonáta (EMB 12792) 

Vanhal: G–dur Sonata (Panton 876) 

Veracini: 12 Sonaten I–IV. (Kolneder) (Peters 4965a, 4965b, 4965c, 4965d) 

Quantz: Flötenkonzert g–moll (Peters 12885) 

Telemann: f–moll Sonata (Amadeus GM 666) 

Kuhlau: 12 Capries I–II. (G. Billaudot 1801, 1802) 

Fiocco: Allegro (P. Paubon) (G. Billaudot G. 3190/b) 

Mozart: Rondo, D–dúr (Pröhle) (EMB 8521) 

Mozart: A–dúr Szonáta (Homolya) (EMB 13010) 

Rösler – Rosetti: D–dúr fuvolaverseny (Szebenyi) (EMB 3949) 

Hajdu M.: Magyar pásztordalok (EMB 1670) 

Corrette: Six sonatas op. 2 for 2 flute (Nova Music NM 165) 

Jeney Zoltán: Fuvoladuók I–III. (EMB 6562, 6640, 7816) 

J. Haydn: Sechs Duette (UE 18037–38) 

J. Haydn: Three Trios (for 3 flutes) (J. P. Rampal) (IMC 1958) 

C. Wanausek: 10 Miniaturen für 4 Flöten (Doblinger 05023) 

 

Követelmény 

Rendelkezzék a tanuló olyan bejátszási módszerrel, amelynek birtokában a jó befúvási 

érzetek rövid idon belül elérhetok. 

Technikai felkészültségének megfelelo etudök kiválasztása és azok, lehetoleg hibátlan 

megszólaltatása. 
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Képes legyen a tanuló a muvek stílushu, igényes eloadására. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála,  

– Egy etud (pl. Köhler: op. 33 II. kötetbol, Bántai – Kovács: Válogatott etudök III. 

kötetbol) vagy más, azonos nehézségu gyakorlat,  

– Egy barokk szonátatételpár vagy barokk kamaramu,  

– Egy eloadási darab.  

 

 

9. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– A tempó– és dinamikai jelek bovebb ismerete.  

– A zenei stílusérzék és a zenei fantázia fogalma.  

– Lassú tételek zenei összefogása, zenei ívek felépítése, illetve lekerekítése.  

– Romantikus muvek (hangszeres dalok, karakterdarabok stb.) zenei eloadásmódja.  

– Társmuvészetek.  

– Zenekari muvek fuvolaszólamainak megismertetése.  

– Pergonyelv.  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– Tartott hangok nagy dinamikai különbségekkel (pp, ff).  

– A mély regiszter intenzitásának fokozása.  

– Hangindítás, hangbefejezés és a nyelv szerepének kapcsolata.  

– A hármas nyelvütés gyorsítása.  

– Pergonyelv az alsó regiszterben is.  

– Nehezebb, nagyobb hangközök kötése.  

– Valamennyi hangsor rendszeres gyakorlása élénk és egyenletes tempóban.  

– A memória szinten tartása, felhasználva a nehezebb technikai feladatok gyakorlására.  

– Társas zene, kamarazene, zenekari játék.  

– A lapról játszás továbbfejlesztése a romantikus zenei anyagon.  

Ajánlott tananyag  

E. Köhler: Etudök fuvolára op. 33 III. (Pröhle) (EMB 8515) 

Andersen: 24 etud fuvolára (Kovács L.) (EMB 8520) 

M. Moyse: De la Sonorité (Leduc 18166) 

Händel: Elf Sonaten ( DVfM 4003) 

C. Ph. E. Bach: 6 Sonaten (Zimmermann 1800) 

J. Chr. Bach: Sonata F–dur per flauto e cembalo (EMB 8977) 

Mozart: D–dúr szonáta (Homolya) (EMB 13009) 

M. Haydn: Fuvolaverseny (Vécsey) (EMB 2297) 

Hoffmeister: D–dúr fuvolaverseny (EMB 4274) 

Schubert: Téma variációkkal, B–dúr (Bántai – Sipos) (EMB 12573) 

Schumann: Három románc op. 94 (EMB 12841) 

Debussy: Syrinx, En bateau (Szebenyi) (EMB 8290) 

Farkas Ferenc: Bihari román táncok (EMB 958) 

G. Fauré: PiPces CPlebres pour Flfte et Piano (Leduc 29002) 

G. Fauré: Berceuse op. 16, Berceuse op. 56, PiPce, Fantaisie op. 79 (Leduc 4229) 

Dávid: Szonáta (EMB 1867) 
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Szervánszky: Szvit két fuvolára (EMB 2671) 

W. Fr. Bach: Sechs Duette I–II. (Breitkopf 5655, 5656) 

Követelmény 

A laza, könnyed ujjtechnika. 

Jártasság nehezebb ritmusképletekben. 

Rendszeres társas zenélés más hangszerekkel, lehetoség szerint zenekari játék. 

Érzékeny és igényes intonáció 

Hajlékony legato, technikailag biztonságos nyelvtechnika 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Egy skála,  

– Egy etud  

– Egy barokk szonáta tételpár  

– Egy XX. századi mu  

 

 

10. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– A megtanultak összegzése.  

– A modern zenei effektusok.  

– Glissando, üveghangok, a fuvola felhangrendszerére épülo segédfogások.  

– Ismerkedés újabb légzéstechnikák (körkörös légzés) alapjaival.  

– Korunk zenéjének intonációs és ritmikai sajátságai.  

– A bartóki zene hangrendszerei.  

– Kitekintés a jazz és az értékes könnyuzene irányába.  

– A fuvola társhangszerei (piccolo, altfuvola, basszusfuvola) és transzponálási módja 

és ezek zenekari használata.  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– Az elsajátított hangszertechnikai ismeretek a virtuozitás irányába.  

– Biztos hangindítás és hangbefejezés minden regiszterben, többféle dinamikával.  

– Üveghangok, él– és réshangok, frulláto–módok bovítése.  

– Az improvizációs készség lehetoségének kihasználása a játék örömének fokozására.  

– Nehezebb kamaramu (vagy zenekari anyag) technikai problémáinak megoldása a 

transzponálási lehetoségek kihasználásával.  

– Memóriafejlesztés, koncentrálás hosszabb terjedelmu muveken keresztül.  

– Társas zenélésnél az intonálás tisztaságában és az együttjátszás precizitásában tudjon 

magas színvonalon fuvolázni.  

– A tanuló lapról játék során érje el, hogy elso látásra mind zeneileg, mind technikailag 

megfeleloen játsszon el muveket.  

 

Ajánlott tananyag  

E. Köhler: Etudök fuvolára op. 33 III. (Pröhle) (EMB 8515) 

E. Köhler: Virtuóz etudök fuvolára op. 75 I. (EMB 8516) 

Hangversenyetudök fuvolára (Kovács L.) (EMB 12652))  

Jean–Jean: Modern etudök (Leduc 24726) 

S. Karg–Elert: 30 Capricien op. 107 (Steingräber 2240) 

E. Bozza: Quators Études – Arabesques (Leduc 22830) 
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Ittzés Gergely: Kettosfogások fuvolára (táblázat) saját kiadás 

Quantz: Capricien (Amadeus BP 2050) 

Ph. E. Bach: Szólószonáta fuvolára (Hofmeister 7141) 

Devienne: Konzert für Flöte und Orchestra (Szebenyi – Nagy) (EMB 4723) 

Fauré: Fantázia (Jeney Zoltán) (EMB 7675) 

F. Mendelssohn–Bartholdy: Rondo capriccioso (Bántai – Sipos) (EMB 13195) 

Kuhlau: Introductio e Rondo op. 98 (Billaudot MB 23178) 

P. Csillag: Kavicsok szólófuvolára (EMB 13949) 

Devienne: Sechs Sonaten (Kunzelmann GM 877/a, b) 

F.–K. Doppler: Magyar Fantázia op. 35 (Adorján) (2 fuvola, zongora) (Musica Rara 1275) 

P. Tschaikowsky: Danse des Mirlitons from Nut Cracker Suite (4 fl?tes) (Symphony 691–

24) 

Grieg: Ausgewählte Stücke aus Peer Gynt für 2 Flöten und Klavier (UE 30350) 

S. Joplin: The Entertainer für drei Flöten und Klavier (Amadeus BP 2411) 

J. CastérPde: Flftes en Vacances Quatre Pi?ces pour 3 fl?tes (ad libitum 4 fl?tes) (Leduc 

23296) 

 J. S. Bach: 15 kétszólamú invenció (UE 18030) 

Láng: Duo (EMB 4532) 

Bozza: Kvartett (Leduc 21318) 

 

Követelmény 

A kortárs zene notációjának és alapveto technikai megoldásainak ismerete (üveghangok, él– 

és réshangok,frulláto–módok) 

A technikai készségek virtuózabb fejlesztése. 

A tanuló a zenei anyagot kotta– és stílushuen, értelmesen tagolva, a zene folyamatát és 

összefüggéseit érzékeltetve, kifejezoen szólaltassa meg. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála,  

– Egy etud,  

– Egy barokk szonáta tételpár vagy kamaramu,  

– Egy eloadási darab.  

 

 

Követelmények a továbbképzo évfolyamainak elvégzése után 

 

„A” tagozat  
A tanuló legyen képes  

– a szép, kifejezo hang tudatos megteremtésére,  

– a tiszta intonációra,  

– a hangszerét könnyedén kezelni,  

– a levego tudatos beosztására,  

– hosszabb zenei gondolatok egy levegovel történo összefogására,  

– a nagyobb lélegzetu, összetett feladatokat tartalmazó etudök eljátszására,  

– a vibrato suruségének fokozására, az amplitúdó nagyságnak változtatására és helyes 

alkalmazására,  

– a különbözo zenei korok megkomponált stílushu díszítéseinek önálló alkalmazására,  

– a technikai és zenei szempontból tudatos, elemzo gyakorlásra, a pontos ritmus 

feltétel nélküli megtartására,  

– az értelmes, tagolt, árnyalt eloadásra,  
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– a legfontosabb zenei karakterek megjelenítésére,  

– egyszerubb javítási muveletek elvégzésére (pl. csavar meghúzása, rugó visszatétele, 

a hangolódugó folyamatos ellenorzése stb.).  

 

A tanuló rendelkezzék  

– megfelelo hangszeres technikával 

– olyan lapról olvasási készséggel, amely a kamarazenei és zenekari játékhoz 

szükséges, 

– olyan bejátszási módszerrel, amelynek birtokában a jó befúvási érzetek rövid idon 

belül elérhetok, 

– a tudásszintjének megfelelo önállósággal a játszandó muvek kiválasztásánál. 

 

A tanuló tudja alkalmazni 

– a hang képzésének fizikai törvényszeruségeit (légzés, rekesz, felhangok stb.), 

– a különbözo artikulációs eloírásokat (staccato, legato, tenuto, marcato stb.).  

 

 

„B” tagozat (az „A” tagozat követelményein felül)  

 

A tanuló ismerje  

– a modem zenei effektusokat, az újabb légzéstechnikákat,  

– a fuvola társhangszereit, azok transzponálási módjait,  

– korunk zenéjének intonációs sajátosságait.  

Legyen képes  

– biztos hangindításra és –befejezésre,  

– nehéz etud virtuóz eloadására (pl. Köhler: Etudök fuvolára op. 33 III. kötet, Wehner: 

12 nagy etud vagy Jean–Jean: Modern etudök),  

– nehezebb eloadási darab, kamaramu, zenekari szólam önálló zenei és technikai 

megoldására.  

 

 

 

4.3.6.  KLASSZIKUS ZENE - HEGEDŰ 
 

 

Előképző évfolyamok 
 

1. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása  

– A foglalkozások anyaga: gyermekdalok, versek, mondókák; a hangszeres játékot 

előkészítő mozgásgyakorlatok 

 

Készségfejlesztés  

– A hangszerjátékra való felkészítés fázisai, valamint a hangszerre irányuló mozgások 

gyakorlása  

– a helyes testtartás kialakítása, tájékozódás a test és végtagok térbeli helyzetéről  

– a helyes légzés felismerése, illetve alkalmazása  



 

 1113 

– a kar és kéz alapmozgásainak kialakítása, függetlenítése  

– a hangszertartással kapcsolatos érzetek megfigyelése, gyakorlása  

 

Hangszer nélkül  

– emelés – ejtés (fej, kar, kéz, ujjak) 

– közelítés – távolítás  

– súlyérzet  

– rotálás, tengelyfogás érzete  

– a hegedű „fészek” megismerése  

 

A hegedűtartás, vonótartás kialakítása:  

– a hangszer pengetéssel való megszólaltatása  

– a vonóval való megszólaltatás elemi formái 

– a billentés, húrváltás, fekvésváltás játékos megalapozása  

 

Ajánlott tananyag: 

Gyermekdalok eljátszása, egyszerűbb népdalok és a Hegedűiskola I. kötetében található 

egyszerűbb etűdök tanulása 

Kodály: 333 olvasógyakorlat 

Forrai: Óvódás énekeskönyv 

Dénes – Kállai – Lányi – Mező: Hegedűiskola I. 

Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola I. 

Dénes – Szászné Réger J.: Hegedű ABC 

Szilvay: Színes húrok I. 

 

Követelmény 

A hangszerre irányuló mozgások természetes és jó irányú mozgása. 

A tanulók figyelme irányuljon a hangszer szép hangon való megszólaltatására, és a tiszta 

intonációra való törekvésre. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Egyéni fejlődéstől függően értékelhető keresztmetszet a hangszerkezelés 

alapelemeiről.  

 

 

2. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek  

– Kottaolvasási ismeretek fejlesztése  

– Egész, fél, negyed, nyolcad,és szünetei ismerete  

– Módosítójelek  

– Dallamsorok felismerése  

 

Hangszerkezelés fejlesztése, készségfejlesztés  

– Helyes testhelyzet, hegedűtartás kialakítása  

– Billentő mozgás fejlesztése  

– A két kéz helyezkedő műveleteinek fejlesztése  

– Koncentrált figyelem a tiszta intonáció kialakítására  

– Vonókezelési feladatok, vonóbeosztások tudatosítása  
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Ajánlott tananyag:  

30–40 gyakorlat  

Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola I.  

Dénes – Szászné Réger J.: Hegedű ABC  

Dénes–Lányi: Hegedűiskola I. füzet  

 

Követelmény  

Tudja a tanuló önállóan elhelyezni a hangszerét és vonóját  

Törekedjen a tiszta intonációra 

Tudjon kottát olvasni az egyszerűbb gyakorlatoknál 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Keresztmetszet az év során tanult hangszerkezelési és zenei anyagról, egyéni 

fejlődéstől függően 

 

 

 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 
 

1. évfolyam „A” tagozat  

Fejlesztési feladatok  

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása  

– A helyes testhelyzet és a hegedűtartás kialakítása  

– A bal kar és bal kéz helyezkedő műveletei (súlyérzet, húrváltó és fekvésváltó 

mozgások, alkar–rotáció) 

– A billentő mozgások kialakítása, tenyérérzet  

– Intonáció a tanult hangkészletben  

– A helyes vonótartás (húron és húr fölött), a vonóvezetés érzetének kialakítása. 

Húrsík–érzet, – vonóvezetés üres húrokon és húrpárokon. Húrváltás külön vonóval 

és kötve  

– Vonókezelési feladatok: játék egész vonóval, a legato és détaché játékmód 

kialakítása  

Vonóbeosztási formák a különböző ritmusképletek megszólaltatásakor  

– A szép hang iránti igény felkeltése – már a pengetés és az első vonóhúzási feladatok 

során  

– Hangsorok egyszerű vonásnemekkel  

 

Zenei ismeretek  

– Kottaolvasás a tananyag hangkészletén belül 

– Metrum, mérőütés, tempó  

– Ütem: 2/4, 4/4, 3/4  

– Hangjegyértékek: az egész, fél, negyed, nyolcad és szüneteik  

– Nyújtópont a fél és a negyed érték mellett  

– Módosítójelek, előjegyzés 

– Hangközök: szekundok, tercek, tiszta kvart, kvint, oktáv ismerete 

– A hármashangzat fogalma  

– Dallamsorok formai tagolódása, zenei összefüggések  

– Memória fejlesztés 

 

Ajánlott tananyag 
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Dénes – Lányi – Kállay – Mező: Hegedűiskola I. 

Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola I. 

Dénes – Szászné Réger J.: Hegedű ABC 

Követelmény 

Sajátítsa el a természetes mozgásműveleteket, ha kell, a tanár segítségével korrigáljon. 

Alakuljon ki a tanuló játékkészsége az évfolyamban megjelölt hangkészleten belül egyszerű 

ritmusok alkalmazásával, mérsékelt tempóban. 

Olvasson folyamatosan abszolút hangnevekkel, törekedjen a tiszta intonációra.  

A zeneművek nehézségi szintje pl. Haydn: Dalocska, Lully: Dal  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két különböző jellegű tanulmány 

– Két zongorakíséretes darab lehetőleg kotta nélkül  

 

 

2. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok 

– A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– A hegedűtartás és vonótartás fejlesztése 

 

Ujjgyakorlatok a bal kéz ügyesítésére: 

– ejtő – emelő billentés  

– a húrváltó–készség fejlesztése  

– az ujjak nyújtása, csúsztatása 

– a kettősfogások egyszerű formái (terc, szext)  

– a fekvésjáték és a vibrato előkészítése  

– vonókezelési feladatok 

– a détaché játékmód fejlesztése különböző vonórészeken  

– legato (2, 4, 8 hang kötésével is), portato, a martelé játékmód előkészítése nyugodt 

tempóban, éneklő jelleggel; barokk „non legato”  

A magyar népdalok játékával kapcsolatos nehezebb vonóbeosztási formák, nagy és kis 

„nyújtott” és „éles” ritmus, legato.  

 

Zenei ismeretek  

– A kottaolvasás továbbfejlesztése  

– A tempó– és dinamikai jelzések ismerete 

– Egyszerű és változó ütemek  

– Hangjegyértékek: nyolcad, triola, tizenhatod  

– Hangközök: szekund, terc, kvint  

 

Ajánlott tananyag  

Dénes – Lányi – Kállay – Mező: Hegedűiskola II. 

Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola II. 

Dénes – Szászné Réger J.: Hegedű ABC 

Kodály: Biciniumok 

 

Követelmény 

Alakuljon ki a tanuló játékkészsége a 4#, 4b előjegyzésű skálák hangkészletén belül. 

Ismerje az új ritmusokat. 
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Legyen képes a détachét, legatot (2, 4, 8 hang kötését) a tanult hangkészleten belül 

alkalmazni. 

Ismerje a dinamikára és a tempóra vonatkozó zenei kifejezéseket. 

A zeneművek nehézségi szintje pl. Bartók: Betyárnóta, Rameau: Rigaudon, Schubert: Német 

tánc. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két etűd  

– Két zongorakíséretes darab lehetőleg kotta nélkül  

 

 

3. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása  

– Ujjgyakorlatok a bal kéz ügyesítésére és a helyezkedő–készség fejlesztésére az I. 

fekvésben  

– Játékkészség a II. és III. fekvésben (a közvetítőhang szerepe)  

– Kettősfogás–játék: tercek, szextek  

– Dúr és moll hangsorok, akkordfelbontások két oktávon.  

– Nagy és kis détaché  

– Martelé a vonó különböző részein  

– A legato fejlesztése, vonáskombinációk  

– Akkordjáték és emelt vonás, a staccato vonások előkészítése  

– A vibrato fejlesztése 

– A hangszer önálló felhangolása  

 

Zenei ismeretek  

– A harmincketted és a szinkópák nehezebb formái  

– Szűkített és bővített hangközök  

– A hármashangzat és fordításai  

– A dominánsszeptim hangzat 

– Tonika, szubdomináns, domináns – hangzatfűzésben  

– Kvintkör, klasszikus periódus 

– Két– és háromtagú kis formák elemzése  

– Ékesítések: előke, utóka, trilla, paránytrilla és mordent 

– Memóriafejlesztés  

 

Ajánlott tananyag  

Dénes – Lányi – Mező – Skultéty: Hegedűiskola III–IV. 

Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola III. 

Wohlfahrt: 40 etűd op. 54 (válogatva) 

Konyusz: Kettősfogások az első fekvésben 

Az ajánlott irodalom jegyzékében található előadási művek 

Kodály: Biciniumok 

Pejtsik: Régi kamarazene sorozat: Duók, Triók 

Szervánszky: Duók Z. 3083 

Mozart: 12 duó K. 487 (válogatva) 

Bartók: Duók 
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Követelmény 

A tanuló legyen képes az eddig tanult mozgásformák, vonástípusok folyamatos 

alkalmazására. 

Ismerje a zenei ékesítések egyszerűbb módozatait: előke, utóka, mordent, trilla. 

Törekedjen a tiszta intonációra az első fekvésben (szűkített és bővített hangközök) 

A tanuló ismerje az egyszerű fekvésváltásokat (azonos ujjak, üres húr alatti fekvésváltások) 

A zeneművek nehézségi szintje pl. Járdányi: Magyar tánc, Stanley: Allegro grazioso, 

Händel: Gavotte. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két etűd (különböző technikai feladatokkal)  

– Két zongorakíséretes mű (lehet koncert tétel, vagy barokk illetve klasszikus 

tánctétel) lehetőleg kotta nélkül 

 

 

4. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása  

– Az előző években jobb és bal kézzel elsajátított elemek összekapcsolása és 

fejlesztése 

– 1/2 fekvés, II–III. fekvés, fekvésérzet 

– A vibrato fejlesztése  

– Dúr és moll skálák két oktávon, fekvésekben, fekvésváltással is 

– A kromatikus játéktechnika fejlesztése  

– Az eddig tanult vonásnemek gyorsítása, alkalmazása összetettebb feladatokban 

– A staccato játékmód, az emelt vonás fejlesztése  

– A dobott vonás (spiccato) előkészítése  

– Az akkordjáték és a kettősfogás–játék fejlesztése első fekvésben  

– A hangindítás, a vonós artikuláció fejlesztése, a fontosabb zenei karakterek 

megszólaltatásának megalapozása (dolce, risoluto, espressivo)  

 

Zenei ismeretek  

– A tempó– és a dinamikai jelzések bővebb ismerete  

– Ütem: 5/4, 5/8, változó ütemek  

– A teljes kvintkör  

– A játszott anyag zenei – formai és harmóniai – elemzése a tanár segítségével  

 

Ajánlott tananyag  

Dénes – Lányi – Mező – Skultéty: Hegedűiskola III–IV. 

Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola IV/A, B. 

Kayser: 36 gyakorlat hegedűre op. 20, I. 

Wohlfahrt: 60 etűd op. 45, vagy 

Wohlfahrt: 40 etűd op. 54 (válogatva) 

Konyusz: Kettősfogások az első fekvésben 

Pleyel: Duók 

Szervánszky: Duók Z. 3083 

Mozart: Duók K. 487 

Bartók: Duók 

Hegedűduók kezdőknek (Vígh) 
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Kamarazene kezdők számára (Máriássy) 

Régi kamarazene (sorozat): Duók, Triók 

 

Követelmény 

Ismerje a tanuló a 1/2 fekvést, a II. és III. fekvést, az egyszerűbb kettősfogásokat és 

akkordokat. 

Legyen képes a fekvésekben közlekedni (közvetítőhang) 

Tudja az eddig tanult vonásnemeket alkalmazni gyorsabb tempóban is. 

Legyen képes az emelt vonós és staccato játékmód alkalmazására. 

Ismerje a játszott zenei anyagban előforduló szakkifejezéseket. 

A zeneművek nehézségi szintje pl. Zathureczky: Gyermekeknek, Farkas: Régi magyar 

táncok, Steibelt: Uno ballo,Mozart: Andantino. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két etűd  

– Két zongorakíséretes mű (az egyik lehet kamarazene), lehetőleg kotta nélkül  

 

 

5. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása  

– Az eddig tanult fekvésekben való jártasság elmélyítése  

– A IV. és V. fekvés elsajátítása, a páros és páratlan számú fekvések egyenrangú 

fejlesztése  

– Kettősfogás–játék a fekvések alkalmazásával  

– A vibrato fejlesztése (egyenletesség, gyorsaság, folyamatosság)  

– Az akkordjáték fejlesztése – játéka könnyebb fekvésváltásokkal is  

– Folyamatos játék dobott vonóval, könnyebb etűdanyagon  

– Az eddig tanult vonásneme k összetettebb alkalmazása, zeneileg árnyaltabbá tétele, a 

vonós artikuláció fejlesztése  

– Dúr és moll hangsorok, akkordfelbontások két oktávon az V. fekvésig 

 

Zenei ismeretek  

– A hangnemkapcsolatok fokozott ismerete  

– Szűkített és bővített hármashangzat, szűkített szeptimakkord  

– A legalapvetőbb zenei karakterek: dolce, espressivo, risoluto 

– A szonátaforma tematikus és hangnemi elemzése, a barokk szvit felépítése  

– Klasszikus táncok 

– Romantikus karakterdarabok  

– Variációs forma 

 

Ajánlott tananyag  

Dénes – Lányi – Mező – Skultéty: Hegedűiskola V–VI. 

Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola V. 

Kayser: 36 gyakorlat hegedűre op. 20, I–II. 

Dont: Gradus ad Parnassum op. 38, I. 

Dancla: Etűdök op. 68 

Bloch: Hangsoriskola II–III. 

Bartók: Duók 
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Mozart: Duók K. 487 

XX. századi kamarazene–művek  

A vonós kamarazene iskolája (Pejtsik): I. II.  

Négy évszázad könnyű triói Z. 13548  

A barokk triószonáta Z. 13549  

 

Követelmény 

Ismerje és játssza a dúr és moll hangsorokat (5#, 5b előjegyzésig) két oktávon keresztül az 

V. fekvésig. 

Ismerje a IV. és V. fekvést. 

Legyen képes az eddig tanult vonásnemek összetettebb alkalmazására (emelt vonó, dobott 

vonó, staccato), zeneileg árnyaltabbá tételére, a vonós artikuláció használatára. 

Gyorsabb mozgású darabokat is szép hangon, értelmes frazeálással játsszon (bal kéz 

pergotechnika). 

Alkalmazzon folyamatos vibratot az éneklő jellegű műveknél. 

Legyen képes az évfolyam anyagánál könnyebb műveket lapról eljátszani. 

A játszandó művek nehézségi szintje pl. Bartók: Gyermekeknek, Pergolesi: Siciliano, 

Beethoven: Menüett 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Egy etűd 

– Egy zongorakíséretes mű lehetőleg kotta nélkül  

– Egy kamaramű (tanárral vagy tanulótársaival)  

  

 

6. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása  

– Tájékozódás és játékkészség a VI., VII. fekvésben és félfekvésben 

– Háromoktávos hangsorok akkordfelbontásokkal 

A bal kéz mozgékonyságának sokoldalú fejlesztése. 

– trilla, pergőtechnika, fekvésváltás (kettősfogásokkal is) 

– természetes üveghangok 

A vibrato fejlesztése minden fekvésben. 

 

Zenei ismeretek  

– Barokk művek felépítése (szonáta, koncert)  

– Szekvenciális szerkesztésmód a barokk művekben  

– Kifejező és stílusos artikuláció  

– A portamento fogalma  

– A XX. századi zene hangzásvilágának ismerete: melodikai, harmóniai sajátosságok, 

szerkesztési elvek ismerete a játszott művek alapján 

 

Ajánlott tananyag  

Mazas: Études speciales op. 36 I. füzetből válogatva  

Dénes – Lányi – Mező – Skultéty: Hegedűiskola V–VI. 

Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola V. 

Kayser: 36 gyakorlat hegedűre op. 20, I–II. 

Dont: Gradus ad Parnassum op. 38, I. 
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Dancla: Etűdök op. 68 

Bloch: Hangsoriskola II–III. 

Bartók: Duók 

Mozart: Duók K. 487 

XX. századi kamarazene–művek  

A vonós kamarazene iskolája (Pejtsik): I. II.  

Négy évszázad könnyű triói Z. 13548  

A barokk triószonáta Z. 13549  

 

Követelmény  

Rendelkezzék stílustapasztalattal a barokk művek játékában és szerezzen jártasságot a bécsi 

klasszikus és romantikus művek terén.  

Legyen kedve az önálló társas muzsikáláshoz, ambíciója új művek felkutatásához, terjessze 

ki érdeklődését korunk zenéje iránt.  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két zongorakíséretes előadási darab, lehetőleg kotta nélkül – az egyik kamarazene is 

lehet 

 

 

 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

 

2. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, zenei ismeretek 

A vibrato kialakítása, árnyaltabb dinamika 

A martelé játékmód fejlettebb, differenciáltabb formái 

A hegedűtartás és vonótartás fejlesztése 

 

Ujjgyakorlatok a bal kéz ügyesítésére:  

– ejtő – emelő billentés 

– a húrváltó–készség fejlesztése 

– az ujjak nyújtása, csúsztatása 

– a kettősfogások egyszerű formái (terc, szext) 

– a fekvésjáték és a vibrato előkészítése 

 

Vonókezelési feladatok: 

– a détaché játékmód fejlesztése különböző vonórészeken, legato (2, 4, 8 hang 

kötésével is) portato 

– a martelé játékmód előkészítése nyugodt tempóban, éneklő jelleggel; barokk „non 

legato” 

A magyar népdalok játékával kapcsolatos nehezebb vonóbeosztási formák. nagy és kis 

„nyújtott” és „éles” ritmus, legato is, valamint a szinkópa. 

 

Zenei ismeretek  

– A kottaolvasás továbbfejlesztése  

– A tempó– és dinamikai jelzések ismerete  

– Egyszerű és változó ütemek  
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– Hangjegyértékek: nyolcad, triola, tizenhatod  

– Hangközök: szekund, terc, kvint  

 

Ajánlott tananyag 

Dénes – Lányi – Mező – Skultéty: Hegedűiskola II.; III–IV. II. fejezet: Fekvéstanulmányok 

Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola II. Schradieck: Ujjgyakorlatok 

Wohlfahrt: 40 etűd op. 54 (válogatva), vagy Wohlfahrt: 60 etűd op. 45 (válogatva) 

 

Követelmény 

A II. és III. fekvés használata könnyebb hangnemekben. Egyszerűbb fekvésváltások, tanult 

zenei anyag játéka ujjrendváltozattal. Önálló hangolás. 

Hangsorok, népdalok, klasszikus etűdök és összetettebb zenei anyagok kotta nélküli 

előadása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két etűd  

– Két zongorakíséretes mű kotta nélkül 

 

 

3. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása  

– A fekvésérzet differenciálása, a fekvésváltás készségének fejlesztése, a II. és III. 

fekvés elsajátítása 

– A vibrato kialakítása, fejlesztése  

– Trilla, a kromatika intonálása, ujjfüggetlenítés  

– A kettősfogás fejlesztése a II. és III. fekvésben (fekvésváltás nélkül)  

– Ismerkedés a IV. fekvéssel és a félfekvéssel  

– Hangsorok, akkordfelbontások két oktávon, a tanult fekvésekben, fekvésváltással is  

– Az eddig tanult vonások fejlesztése a vonó különböző részein, vonáskombinációk  

– Lassú, tartott hangok  

– A staccato játékmód fokozatos fejlesztése   

– Az akkordjáték és az emelt vonás előkészítése, majd alkalmazása  

– Természetes üveghangok 

– Tempótartás, a tempó fokozása  

 

Zenei ismeretek  

– A harmincketted és a szinkópák nehezebb formái  

– Szűkített és bővített hangközök.  

– A hármashangzat és fordításai  

– A dominánsszeptim hangzat  

– Tonika, szubdomináns, domináns – hangzatfűzésben 

– Kvintkör, klasszikus periódus  

– Két– és háromtagú kis formák elemzése  

– Ékesítések: előke, utóka, trilla, paránytrilla és mordent  

 

Memóriafejlesztés.  

– alteráció, hangnemi kitérés, moduláció 

– a fotéma, melléktéma fogalma (koncert vagy szonáta játéka kapcsán) 
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– a klasszikus periódus; XX. századi stílusjelenségek  

 

Ajánlott tananyag  

Dénes – Lányi – Mező – Skultéty: Hegedűiskola III–IV. 

Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola IV/A, B (válogatva) 

Sándor: Hegeduiskola III. Wohlfahrt: 60 etűd op. 45, illetve 40 etűd op. 54 (válogatva) 

Kayser: 36 gyakorlat op. 20 I. (a technikailag könnyebb etűdök: 1, 3, 5, 8) 

Konyusz: Kettősfogások az első fekvésben  

Az ajánlott irodalom jegyzékében található művek 

Bartók: Duók 

Régi kamarazene (Pejtsik – Szász): Duók, Triók 

Pleyel: Duók 

Szervánszky: Duók (Z. 3083) 

 

Követelmény 

Játsszon a tanuló szép és kifejező hangon. 

Billentése legyen mozgékony, rendelkezzen tapintási érzékenységgel. 

Rendelkezzen intonációs biztonsággal a tanult fekvésekben. 

Törekedjen a fekvésváltás vonóvezetéssel való ritmikai összehangoltságára.  

Alkalmazza helyesen a közvetítőhangokat a gyakorlásban, a vibratot a zene kifejező 

megformálása során. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két különböző jellegű technikai tanulmány – közülük az egyik klasszikus etűd  

– Két zongorakíséretes mű kotta nélkül  

 

 

4. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása  

– A tanult fekvésekben való játék elmélyítése, a IV–V. fekvés elsajátítása  

– Ismerkedés a VI–VII. fekvéssel (hangsorok, szekvenciális fekvésváltás–gyakorlatok)  

– A páros és páratlan számú fekvések egyenrangú fejlesztése  

– A fekvések összekötése I–V. fekvésig  

– Az akkordjáték fejlesztése: egyszerre megszólaltatott háromszólamú akkordok és 

egyszerű négyszólamú tört akkordok tanulása  

– Hangsorok 5#–5b előjegyzésig, akkordfelbontásokkal, két oktávon  

– A pergotechnika, trilla, zenei díszítések alkalmazása  

– A vibrato fejlesztése, kifejezésbeli gazdagítása éneklő művek előadásánál 

– Az eddig tanult vonások gyorsítása, karakterbeli gazdagítása  

– A kettősfogás–játék fejlesztése (fekvésváltással kombinálva is) 

 

Zenei ismeretek  

– A tempójelzések bővebb ismerete  

– Ütem: 5/4, 5/8, változó ütem  

– A hangnemkapcsolatok fokozott ismerete  

– Szűkített és bővített hármashangzatok, szűkített szeptimakkord  

– A rondó– és a szonátaforma főbb jellemzői  

– Alapvető zenei karakterek: dolce, espressivo, risoluto, grazioso, marcato  
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– Az egészhangú skála 

– A portamento fogalma  

 

Ajánlott tananyag  

Dénes – Lányi – Mező – Skultéty: Hegedűsiskola III–IV. 

Dénes– Lányi – Mező – Skultéty: Hegedűsiskola V–VI. 

Sándor –Járdányi–Szervánszky: Hegedűiskola IV/A, B 

Bloch: Hangsoriskola II. Z. 1767 

Kayser: 36 etűd op. 20 I–II. 

Dont: Gradus ad Parnassum op. 38 I. 

Dancla: Etűdök op. 68 (válogatva, pl. 2, 4, 6, 1, 9.) 

Az ajánlott irodalom jegyzékében található művek 

 

Követelmény 

Játsszon a tanuló felszabadult hangszerkezeléssel, rendelkezzen karakter érzékeny 

vonótechnikával. 

Zenei igénnyel váltson fekvést, igazodjon a játszott mű tempójához és karakteréhez. 

Vibratoja legyen folyamatos, alkalmazza mozgalmasabb zenei anyagon is. 

Tudjon könnyebb műveket önállóan megtanulni. 

Könnyebb darabokat, valamint zenekari és kamaraművek egyszerűbb szólamait tudja lapról 

játszani. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két különböző jellegű technikai tanulmány – közülük az egyik klasszikus etűd  

– Két zongorakíséretes mű kotta nélkül  

 

 

5. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása  

– A játékkészség fejlesztése I–VII. fekvésig  

– Hangsorok és akkordfelbontások három oktávon  

– A bal kéz biztonságának és minden irányú mozgékonyságának fejlesztése  

– Pergőtechnika.  

– A fekvésváltás, trilla, vibrato fejlesztése, kettősfogás, természetes és mesterséges 

üveghang  

– A tanult vonásnemek, vonáskombinációk fejlesztése, a gyorsasági készség fokozása.  

– Spiccato játék középtempóban  

– Célszerű ujjrend megválasztása a zenei kifejezés szolgálatában  

  

Zenei ismeretek  

– A ciklikus művek felépítése, a barokk szonáta és koncert tematikus és hangnemi 

elemzése. – Szekvenciális szerkesztés a barokk művekben  

– A bécsi klasszikusok játékához vezető könnyedebb játékmód kialakítása  

– Romantikus hangszeres dalok, karakterdarabok  

– Ismerkedés korunk zenéjével  

 

Ajánlott tananyag  

Dénes – Lányi – Mező – Skultéty: Hegedűsiskola V–VI. 
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Kayser: 36 etűd op. 20 II. 

Dont: Gradus ad Parnassum op. 38 II. 

Dancla: Etűdök op. 68 

Ševeík: Fekvésváltások op. 8 

Bloch: Hangsoriskola II–III. Z. 1767–68 

Feigerl: 24 gyakorlat I. (a könnyebbek közül válogatva) 

Mazas: Études speciales op. 36, I.  

Régi kamarazene (Pejtsik–Szász): Duók, Triók 

Bartók: Duók 

Lendvay: Duók (Z. 13224) 

Szokolay: Magyar gyermekdalok (két és három hegedűre) (Z. 7254) 

Kiss Zs.: Duók Z. 12565 

Reményi: Duók Z. 13247, (Z. 12567) 

 

Követelmény 

Memóriafejlesztés: hosszabb terjedelmű művek megtanulása fejből (etűdök is). 

Az eddig tanult technikai elemeket alkalmazza a tanuló érzékeny, kifejező, a mű 

karakteréhez igazodó egyéni hangvételben. 

Legyen képes virtuóz jellegű művek előadására. 

Az év folyamán több alkalommal szerepeljen hangversenyen. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Két etűd (közülük az egyik klasszikus etűd)  

– Két zongorakíséretes mű – az egyik koncert vagy szonáta  

 

 

 

6. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása  

– A játékkészség fejlesztése I–VII. fekvésig  

– Hangsorok és akkordfelbontások három oktávon, terc–, szext és oktávskálák két 

oktávon; az ujjrendi formák bővítése a zenei kifejezés szolgálatában („kúszó 

ujjrend”, ujjazatos kromatika) 

– A bal kéz biztonságának és minden irányú mozgékonyságának fejlesztése  

– Pergőtechnika  

– A fekvésváltás, trilla, vibrato fejlesztése, kettősfogás, természetes és mesterséges 

üveghang  

– A tanult vonásnemek, vonáskombinációk fejlesztése, a gyorsasági készség fokozása  

– Spiccato játék középtempóban  

– Célszerű ujjrend megválasztása a zenei kifejezés szolgálatában  

 

Zenei ismeretek  

– A ciklikus művek felépítése, a barokk szonáta és koncert tematikus és hangnemi 

elemzése, szekvenciális szerkesztés a barokk művekben  

– A bécsi klasszikusok játékához vezető könnyedebb játékmód kialakítása  

– Romantikus hangszeres dalok, karakterdarabok  

– Ismerkedés korunk zenéjével  

– Az elérendő készségszintet az évfolyam technikai és zenei anyaga jelöli meg  
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– Az értőbb, önálló előadáshoz szükséges zenei összefüggések, stílusjegyek, 

szakkifejezések ismeretének kibővítése  

 

Ajánlott tananyag  

Dénes – Lányi – Mező – Skultéty: Hegedűiskola V–VI., II. rész 

Bloch: Hangsoriskola II–III. Z. 1767–68 

Mazas: Études speciales op. 36, I. Études brillantes op. 36 II. (a lehetőségek szerint) 

Dont: 24 elokészítő gyakorlat op. 37 (a könnyebbek közül) 

Kayser: 36 etűd op. 20, III. 

Ševeík: Fekvésváltás op. 8 

Ševeík: Trillagyakorlatok op. 7 

 

Követelmény 

A tanuló hangszerkezelése legyen perspektivikusan megalapozott. 

Legyen képes tudatos helyezkedő–műveletekre a tiszta intonáció érdekében. 

A fekvésváltásokat és a vibratot a zenei folyamatokba illesztve, zavartalanul tudja 

megoldani. 

Az alapvonásokat tudja hajlékony, szép hangon játszani. 

Tudjon önállóan megtanulni technikai felkészültségének megfelelő műveket, megfelelő 

zenei karakterekkel és dinamikai árnyalásokkal. 

Alakuljon ki jártassága a technikai és zenei szempontból célszerű ujjrendek 

megválasztásában. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két etűd  

– Egy koncert tétel vagy egy zongorakíséretes darab (a koncerttétel helyett lehet 

szonáta I–II. tételt játszani) kotta nélkül  

 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
 

Az „A” tagozat végén  

 

A tanuló ismerje  

– a hangszer és a vonó felépítését, részeit, hangszerének gondozását és megóvását  

– a fontosabb tempó– és karakterjelzéseket, valamint a dinamikára vonatkozó jeleket  

– a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket  

– a hangsorok előjegyzését és ujjrendjét 

– a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit (a vonás iránya, a vonó 

sebességének, nyomásának és a lábtól való távolságának összefüggése)  

– a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást 

– a zenei alapkarakterekhez (dolce, grazioso, espressivo, risoluto) tartozó vonókezelést  

– a tanult anyagban előforduló tempó– és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket 

zenei műszavakat és ezek jelentését 

– a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen 

kiejteni és leírni azokat  

 

Legyen képes  
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– a zenei anyagot életkora és egyéni képességei, illetve készsége szintjén kotta– és 

stílushűen, értelmesen tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, 

kifejezően megszólaltatni  

– ujjrenddel és vonásjelzéssel gondosan ellátott, könnyebb zenei anyagot mérsékelt 

tempóban lapról eljátszani 

– szokatlan nehézséget nem támasztó könnyebb művet ujjrenddel és vonásjelzéssel 

ellátni  

– technikai eszközeit a stílusos és kifejező játék szolgálatába állítani  

– tájékozódni, szabad fekvésváltással közlekedni a fogólapon, törekedve az igényes 

intonációra  

– az alapvonások, valamint a dallamnak, a ritmusnak, a dinamikának megfelelő 

vonóbeosztás alkalmazására  

– szép hangon való, karakteres előadásra  

– a megismert mozgások, izomérzetek felidézésére, tudatos alkalmazására  

Kottaolvasási készsége legyen olyan szintű, hogy belső elképzelés vezesse játékát.  

 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak koncertszerű bemutatásával: 

– Háromoktávos skála, akkordfelbontásokkal  

– Két szabadon választott etűd  

– Egy versenymű saroktétele  

– Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele, vagy egy lassú és egy élénk tempójú előadási     

darab, a választott etűdök tartalmazzanak egymástól eltérő technikai feladatokat  

 

 

 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 
 

A továbbképző évfolyamok fő célja a zenei műveltség elmélyítése és a zenélési kedv 

ébrentartása.  

 

7. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

– A hajlékony hang kialakítása  

– Alapvonások (legato, martele, detache ) kidolgozása  

– A fekvésváltás könnye alkalmazása  

– A húrváltó mozgások fejlesztése  

 

Ajánlott tananyag  

Mazas: Études speciales op. 36, I.  

Mazas: Études brillantes op. 36, II.  

Feigerl: 24 Etűd  

Kayser: Etűdök III.  

Block: Hangsoriskola  

Vivaldi: G–dúr Koncert  

Haydn: D–dúr Koncert no.2.  

Komarovszkij: A–dúr Koncert  
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Händel: E–dúr Szonáta  

Corelli: e–moll Szonáta  

Haydn: Menüett D–dúr, F–dúr  

Vivaldi: Siciliano  

Rubinstein: Polka  

 

Követelmény  

Legyen képes a tanuló a zenei karakterek alkalmazására, a dinamikai váltásokra, a tempók 

helyes megválasztására.  

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Egy etűd  

– Egy előadási darab (választható koncerttétel, szonáta, vagy kamaramű) lehetőleg 

kotta nélkül 

 

 

8. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

– Jobb kéz mozgásainak fejlesztése (különösen a vonóbeosztással kombinált 

vonásoknál)  

– A tanuló legyen jártas a barokk zene hangzásvilágában  

  

Követelmény  

Legyen képes oldott és rugalmas billentésre a magasabb fekvésben is.  

A fekvésváltás legyen könnyed és folyamatos  

A tanuló tudjon tisztán intonálni a magasabb fekvésben is  

 

Ajánlott tananyag  

Mazas: Études speciales op. 36, I.  

Mazas: Études brillantes op. 36, II.  

Dont: 24 előkészítő gyakorlat op. 37  

Kayser: 36 etűd op. 20, III.  

Vivaldi: e–moll, E–dúr Koncert  

Vivaldi: d–moll Kettős verseny  

Stamitz: B–dúr Koncert  

Händel: g–moll Szonáta  

Corelli: A–dúr Szonáta  

Mozart: Albumok (Dobszay)  

Veracini: Largo (Remekművek sorozat)  

Járdányi: Magyar tánc  

Bartók: Duók  

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Egy etűd  

– Egy előadási darab, koncert vagy szonáta tétel lehetőleg kotta nélkül  

 

 

9. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladat  



 

 1128 

– A korábbiakban elsajátított zenei és technikai eszközök alkalmazási készségének 

további finomítása  

– A bécsi klasszika jellegzetes formáinak megismerése  

 

 

Ajánlott tananyag  

Mazas: Études speciales op. 36, II.  

Feigerl: II. Füzet  

Block: Skálák  

Schradieck: Ujjgyakorlatok  

Bach: a–moll Koncert  

Mozart: D–dúr (Adelaide) Koncert  

Stamik: B–dúr Koncert  

Beriot: a–moll Koncert  

Tartini: F–dúr Szonáta  

Händel: A–dúr Szonáta  

Schubert: A méh  

Gluck: Melódia (Remekművek sorozat)  

Wieniawsky: Legenda  

Beethoven: Romanc (F dúr)  

Bartók: Szonatina  

Vivaldi: d–moll Kettősverseny  

Stamitz: B–dúr Koncert  

Händel: g–moll Szonáta  

Corelli: A–dúr Szonáta  

Mozart: Albumok (Dobszay)  

Veracini: Largo (Remekművek sorozat) 

Járdányi: Magyar tánc 

Bartók: Duók 

 

Követelmény 

Legyen a tanuló intonációs biztonsága fejlett a magasabb fekvésekben is. 

Tudjon hangszerén folyamatosan pergő trillát játszani. 

 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd 

– Egy előadási darab, koncert vagy szonáta tétel lehetőleg kotta nélkül  

 

 

10. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

– Zenei karakterek és a hozzá tartozó virtuózabb vonásfajták játéka  

– Gyorsabb tempójú futamok fejlesztése  

– Hangképzése a zenei kifejezést szolgálja  

 

Ajánlott tananyag 

Mazas: Études brillante II. 

Feigerl: Etűdök 
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Block: Skálák 

Schradieck: Ujjgyakorlatok 

Bach: E–dúr Koncert 

Mozart: G–dúr Koncert 

Spohr: d–moll Koncert 

Kabalevszkij: C–dúr Koncert 

Tartini: 12 fantázia szólóhegedűre 

Locatelli: g–moll Szonáta 

Bach: E–dúr Partita 

Bruck: Air 

Rachmanyivov: Vocalise 

Bartók: Szonatina 

Bartók: Román népi táncok 

 

 

Követelmény 

Legyen képes hangszertechnikájának önálló fejlesztésére. 

Tudjon önállóan ujjazatot és vonásnemet változtatni a zenei kifejezés szolgálatában. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd  

– Egy előadási darab, koncert vagy szonáta tétel, lehetőleg kotta nélkül  

 

 

 

Továbbképzo évfolyamok „B” tagozat 
 

 

7. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

– Billentés alapformáinak tudatos alkalmazása  

– Húr és vonó váltás műveleteinek előkészítése, fejlesztése  

 

Ajánlott tananyaga 

Mazas: Études speciales op. 36, I. II. 

Feigerl: 24 Etűd 

Kayser: Etűdök III. 

Dont: Etűdök op. 37 

Block: Skálaiskola 

Vivaldi: a–moll, d–moll Koncert 

Haydn: G–dúr Koncert  

Viotti: G–dúr Koncert 

Händel: g–moll, F–dúr Szonáta 

Corelli: e–moll Szonáta 

Dancla: Solo I., II 

Vivaldi: Siciliano 

Farkas: Szonatina 

Bartók: Duók 
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Követelmény 

Legyen képes a tiszta intonáció érdekében a balkéz tudatos helyezkedő műveleteire. 

Tudjon alapvonásokat hajlékony, szép hangon játszani. 

Legyen képes a megfelelő dinamikai váltásokra. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd  

– Két előadási darab – koncert, vagy szonáta tétel kotta nélkül  

 

 

 

8. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

– Oldott és rugalmas billentés kialakítása 

– Könnyed és folyamatos fekvésváltás  

– Ritmikus pergőjáték  

 

Ajánlott tananyaga  

Mazas: Études speciales op. 36, I.  

Mazas: Études brillantes op. 36, II.  

Feigerl: 24 Etűd  

Kayser: Etűdök III.  

Dont: Etűdök op. 37  

Seveik: Trilla és fekvésváltás gyakorlat  

Flesch: Hangsoriskola  

Bach: a–moll E–dúr Koncert  

Haydn: G–dúr Koncert  

Stamic: B–dúr Koncert  

Händel: Szonáták  

Tartini: Szonáták  

Veracini: Szonáták  

Brahms: A–dúr Keringo  

Smetana: Hazámról  

Gluck: Melódia (Remekművek)  

Franceour: Sicilien és Rigaudon  

Bartók: Duók  

 

Követelmény 

Legyen képes hangszerén az alsó 5 fekvésben oldott és rugalmas billentésre. 

Könnyed és folyamatos fekvésváltás. 

Ritmikus pergőjáték. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd  

– Két előadási darab, koncert vagy szonáta tétel kotta nélkül  

 

 

9. évfolyam „B” tagozat  
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Fejlesztési feladatok  

– Kombinált vonások gyorsabb alkalmazása  

– Különböző fajta dobott és emelt vonások játéka  

 

Ajánlott tananyag 

Kreutzer: 42 Etűd 

Roda: 24 Caprices 

Dancla: Etűdök op. 73 

Seveik: Trilla és fekvésváltás gyakorlat 

Seveik: Vonótechnika 40 variáció 

Flesch: Hangsoriskola 

Bach: E–dúr Koncert 

Mozart: G–dúr Koncert  

Spohr: d–moll Koncert 

Bruch: g–moll Koncert 

Tartini: g–moll Szonáta 

Veracini: e–moll Szonáta 

Bach: Partita 

Smetana: Hazámról 

Beethoven: Romanc 

Kreisler: Schön Rosmaria 

Bartók: Duók 

 

Követelmény 

A tanuló intonációs biztonsága terjedjen ki a fogólap egész területére. 

Tudjon folyamatos pergő trillát játszani. 

Legyen képes hangszerén átélni a játszott művek érzelmi tartalmát. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd  

– Két előadási darab, koncert vagy szonáta tétel kotta nélkül  

 

 

10. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

– Gyors tempójú futamok  

– Kettősfogás–játékok fejlesztése (terc, szext, oktáv)  

– Kromatikus skálák 

  

Ajánlott tananyag  

Kreutzer: 42 Etűd  

Roda: 24 Caprices  

Hubay: Etudes de Violin  

Seveik: Trilla és fekvésváltás gyakorlat  

Schradieck: Fekvésváltás gyakorlat op.8  

Vivaldi: Négy évszak–ból  

Mozart: D–dúr, A–dúr koncert  

Telemann: 12 Szólófantázia  

Bach: E–dúr Hegedűverseny  
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Mozart: G–dúr Hegedűverseny  

Spohr: d–moll Hegedűverseny  

Bruch: g–moll Hegedűverseny  

Tartini: g–moll Szonáta  

Veracini: e–moll Szonáta  

Bach: Partita  

Smetana: Hazámról  

Beethoven: Romanc (F–dúr)  

Kreisler: Preludium és Allegro  

De Falla: Spanyol Tánc  

 

Követelmény  

Legyen képes egyéni adottságainak megfelelően művészi szándékú kifejezésre, a gazdagabb 

hangszínek és karakterek megvalósítására.  

Hangképzése legyen kifejező és árnyalt a zenei megformálás és hangvétel 

szuggesztivitásának természetes kialakítására  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Egy etűd  

– Két előadási darab, koncert, vagy szonáta tétel kotta nélkül  

 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
 

Az „A” tagozat végén 

 

Ismerje a tanuló és tudja alkalmazni a virtuózabb vonásfajtákat. 

Legyen képes: 

– a zenei kifejezés szolgálatába állítva a játék folyamata alatt is tudatosan irányítani, 

szabályozni hangszeres műveleteit  

– kettősfogás–meneteket kötött formában és külön vonással, détachéval is megoldani  

– egyenletes futamokat megszólaltatni  

– mindenkor kifejező és dinamikailag gazdagon árnyalt hangképzéssel játszani  

– egyéni adottságai szintjén olyan művészi szándékú kifejezésmódra, amely 

összefüggő egységben tükrözi zenei tudása és képzelőereje fejlettségét, hangszeres 

felkészültségét, valamint előadókészségének érettségét  

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)  

A tanuló legyen képes  

– természetes, oldott hangszerkezelésre  

– a különböző hangsorokat 3 oktávon keresztül akkordfelbontásokkal, tisztán, 

ritmikusan, élénk tempóban játszani  

– különböző módon vibrálni  

– a jobb és bal kéz játékának összehangolására  

– a legfontosabb zenei alapkarakterek megjelenítésére és a hozzájuk kapcsolódó 

alapvonások alkalmazására  

– dinamikailag árnyalt és kifejező hangképzésre  

 

Rendelkezzék  

– képzett hallással  



 

 1133 

– biztos memóriával  

– koncentrálóképességgel  

– megfelelő lapról olvasási készséggel 

 

 

 

4.3.7.  KLASSZIKUS ZENE - TROMBITA 
 

 

Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása: 

– a hangszer felépítése, részeinek megismerése  

– a kottaolvasás alapfogalmainak megismerése 

– a játékmód és az artikulásió alapfogalmai( pl.tempo giusto, legato, tenuto) 

– a helyes be– és kilégzés alapjainak elsajátítása  

– a helyes testtartás kialakítása. A helyes szájtartás gyakorlása. Fúvókázás, ajakrezgés  

– hangterjedelem az egyvonalas C–tol az egyvonalas G– ig  

 

Ajánlott tananyag 

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola I. kötet 

Colin: Trombitaiskola kezdőknek 

Gyermekdalok, népdalok 

 

Követelmény 

A helyes be– és kilégzés ismerete. Hangterjedelem az C' – G'–ig. 

Hangjegyek, ritmusértékek szünetjelek ismerete a tananyag által megkívánt szinten. 

Egyszerű népdalok és gyermekdalok eljátszása. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– egy gyakorlat  

– egy népdal vagy gyermekdal  

 

 

2. évfolyam  

 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– a helyes testtartás rögzítése  

– a helyes légzés további tudatosítása  

– a játszott anyagban előforduló tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások 

– fúvókával végzett gyakorlatok a trombitaiskola alapján  

 

Ajánlott tananyag 

Varasdy – Nagyiván – Sztán Trombitaiskola I. 

Colin: Trombitaiskola kezdőknek 
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Gyermekdalok, népdalok 

Brodszky: Májusköszöntő 

Régi francia dal 

 

Követelmények 

Az egészséges, szép trombitahang kialakítása. 

A tanuló kizárólag helyes beidegződésekkel rendelkezzen. 

A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 

Hangterjedelem a kis h–tól az egyvonalas a–ig. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– egy gyakorlat  

– egy előadási darab  

 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 
 

 

 1. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– a hangszer felépítése, részei  

– az egész, fél, negyed és nyolcad hangjegyérték és a megfelelő szünetjelek  

– nyújtópont a fél érték mellett  

– módosítójelek  

– a 4/4–es, 2/4–es, 3/4–es ütem  

– a szerkezet és tagolás alapfogalmai 

– az előforduló hangok fogásai  

– memória fejlesztés: gyermekdalok, népdalok és az előadási darabok megtanulása 

kotta nélkül  

– motívumok, dallamok azonosságának, különbségének felismerése  

– a helyes testtartás, hangszertartás kialakítása  

– a rekeszlégzés alapjainak elsajátítása, a levegővezetés megalapozása  

– a helyes szájtartás kialakítása ajakrezgés és fúvókázás segítségével  

– a hangindítás megalapozása  

– a legato játékmód alapjainak elsajátítása, szekundkötések (ajakrezgéssel, fúvókával, 

hangszerrel)  

 

Ajánlott tananyag 

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola I.  

Colin: Trombitaiskola kezdőknek 

Susato: Rondo (Trombitamuzsika) 

Gyermekdalok, népdalok 

 

Követelmény 

Jól megalapozott testtartás,légzés, hangindítás. 

Legyen képes egy oktáv hangterjedelmen belül a tanult ritmusértékeket tartalmazó gyakorlat 

egészséges, szép hangon való eljátszására. 

A tanult hangkészlet és ritmusok biztonságos olvasása. 

Hangterjedelem a kis a–tól a kétvonalas c–ig. 
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 Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– egy gyakorlat  

– egy előadási darab  

 

 

 

2. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– a dúr és a moll hangsor hangközei, hármashangzatai  

– a tizenhatod érték és szünetjele  

– nyújtópont a negyed és a nyolcad érték mellett, valamint a szinkópa  

– a tanult művek formai elemzése  

– a periódus két felének kérdés–felelet viszonya  

– a magyar népdal jellemzői, formái, valamint a dalforma  

– a testtartásban és hangszertartásban előforduló hibák korrigálása  

– a rekeszlégzés gyakorlása  

– az egészséges, szép hang létrehozása, a változó sebességű hangindítás megalapozása 

(nyolcad–, tizenhatodjáték)  

– a természetes kötések megalapozása, kvint– és kvartkötések  

– a dinamikai árnyalás alapjai, visszhanghatás (f–p)  

– a hangindítás és hangismétlés gyorsítása a nyelv lazaságának megőrzésével 

– a játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások 

 

Ajánlott tananyag  

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola I.  

Colin: Skálatanulmányok  

Krumpfer: Trombitaiskola I.  

Fischer: Induló  

Cole: Granit  

Barnes: A kis géniusz  

Barnes: A kis művész  

 

Követelmény 

A tanuló legyen képes nyolcadokat, tizenhatodokat, valamint kvint– és kvartkötéseket 

tartalmazó gyakorlat eljátszására. 

Hangterjedelem a kis g–tol a kétvonalas d–ig. 

Hangsorok, terclépések, hármashangzatok a megadott hangterjedelmen belül (1#, 2b 

előjegyzésig). 

 

 Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– egy skála első képlete  

– egy gyakorlat  

– egy előadási darab  

 

 

3. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  
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Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– a dúr és a moll hangsor szerkezete  

– a 3/8–os, a 6/8–os és a változó ütem; különböző ritmusképletek, a triola  

– a zenei anyagban szereplő darabok, táncok főbb jellegzetességei  

– a társas zenélés megismertetése duókon keresztül  

– a funkciók ellenőrzése, a hibák korrigálása a mindennapi gyakorlatok segítségével  

– a bordaközi légzéssel kibővített rekeszlégzés elsajátítása, a légoszlop megtámasztása 

a levegővezetés gyakorlása, fokozott figyelemmel a szép hangra  

– az ajaktechnika és a nyelvtechnika továbbfejlesztése a mindennapi, illetve a 

skálagyakorlatok segítségével  

– a dinamikai skála szélesítése fokozott figyelemmel a hangképzés minőségére 

(crescendo, diminuendo)  

– a „rekesz” légzés és támasz állandó ellenőrzése 

– a legato játékmód fejlesztése a természetes kvint– és kvartkötésekkel  

 

Ajánlott tananyag 

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola I. II. 

Davidson: Befújási gyakorlatok 

Krumpfer: Trombitaiskola I. 

Krumpfer: Téma és variációk egy Ph. E. Bach–témára 

Hammerschmied: Csókdal 

Susato: Rondo és saltarello 

Bogár: Régi magyar táncok 

Barnes: A kis virtuóz 

Barnes: A kis mester 

Charpentier: Prelud 

Kamprath: Három epizód 

Scselokov: Mese 

Scselokov: Tréfa 

Scselokov: Ifjú gavallér 

 

Követelmény 

A tanuló legyen képes a tanult ritmusokra épülő, gyorsabb technikai gyakorlat eljátszására. 

Hangterjedelem a kis g–tol a kétvonalas e–ig. 

A tanult hangkészlet biztonságos olvasása. 

Hangsorok, terclépések, hármashangzatok egy oktávon keresztül, 3#, 3b előjegyzésig. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– egy skála első képlete  

– egy gyakorlat  

– egy előadási darab 

 

 

 

4. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– a dúr és a moll hangsor szerkezete és összehasonlításuk  
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– a meglévő hangterjedelmen belül a teljes hangkészlet ismerete, az eddig tanult 

ritmusképletek átfogó, rendszerezett ismerete  

– a zenei anyagban szereplő darabok stílusjegyeinek és tempójelzéseinek ismerete 

– a társas zenélés művelése különböző összeállítású együttesekben, vagy zenekarban  

– a teljes légzés elsajátítása, a kiegyenlített hanganyag és a tiszta intonáció kialakítása 

a könnyed fúvástechnika megalapozása  

– a nyelv– és ujjtechnika továbbfejlesztése, a manuális készség kialakítása a technikai 

jellegű gyakorlatok segítségével.  

– a legato játékmód gyakorlása a természetes kvint–, kvart– és nagy terc–kötésekkel  

– a dinamikai határok tágítása (p–mf–f)  

– a dinamika alkalmazása a zenei motívumok és kisebb zenei egységek 

megformálására a tanár útmutatásai alapján 

 

Ajánlott tananyag 

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola II.  

Davidson: Befújási gyakorlatok  

Arban: Díszítés– és trilla előkészítő gyakorlatok 

Bach: Ária 

Fitzgerald: Angol szvit 

Telemann: Szvit (1. és 2.) 

Albinoni: F–dúr concerto (FAM) 

Tornyos: Scherzo 

Tornyos: Változatok 

Scselekov: Ballada 

Scselekov: Gyermekkoncert 

 

Követelmény 

A tanuló legyen képes melodikus jellegű és igényes ritmikájú gyakorlatok eljátszására. 

A hangterjedelem kibővítése a kis fisz–tol a kétvonalas f–ig. 

Hangsorok, terclépések, hármashangzatok egy oktávon keresztül, 4#, 4b előjegyzésig. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– egy skála első képlete 

– egy gyakorlat 

– egy előadási darab 

 

 

5. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– egy oktávos skála, tercskála, a hangnem fő hármashangzatai (I, IV, V), a 

dominánsszeptim–akkord ismerete  

– az 5/8, 7/8, 9/8–os ütemfajták és különböző ritmusképletek ismerete  

– a zenei anyagban szereplő darabok formai elemzése, hangnemi kitérések felismerése  

– az előforduló tempójelzések ismerete  

– a kamarazenélés előtérbe helyezése  

– a szonáta fogalma 

– a légzéstechnikában előforduló hibák korrigálása, a játék biztonságának fejlesztése  
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– az ujj– és nyelvtechnika tökéletesítése, különös tekintettel a művek zenei 

megoldására  

– az ajaktechnika fejlesztése az eddig tanult természetes kötések gyakorlásával, a 

kvint–,kvart– és nagy terc–kötések összekapcsolásával 

– a moduláció fogalma, egyszerűbb hangnemi kitérések felismerése a tanár 

segítségével 

– a játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások  

– törekvés a teljes dinamikai skála megvalósítására (pp–ff) különös figyelemmel a szép 

hangra  

 

 

Ajánlott tananyag 

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola III.  

Peters: Gyakorlatok kezdőknek  

Colin: 100 Warm Ups 

Arban: Skálatanulmányok 

Clodomir: Petits exercises 

Clodomir: Etudök I.  

Arban: Trombitaiskola  

Baldassari: Szonáta 

Barat: Orientálé 

Händel: Hallei szonáta 

Händel: B–dúr szonáta 

Diabelli: Szonatina 

Botti: Románc 

Rangers: Velencei karnevál 

Tornyos: Szonatina 

Tornyos: 3 sárpilisi népdal 

Clerisse: Téma és változatok 

Telemann: B dúr szvit (FAM) 

 

Követelmény 

A tanuló legyen képes zeneileg és ritmikailag igényesebb, differenciáltabb technikát kívánó 

gyakorlat eljátszására. 

A hangterjedelem kialakítása a kis fisz–tol a kétvonalas g–ig. 

Dúr és moll hangsorok egy oktávon keresztül, 2#, 2b előjegyzésig, terclépések, 

hármashangzat–felbontások (I, IV, V) hangköztanulmányok. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– egy skála első képlete  

– egy gyakorlat  

– egy előadási darab  

 

 

6. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– egy oktávos skála, tercskála, a főhármasok és a dominánsszeptim–akkord hangjainak 

ismerete és összehasonlításuk 
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– a tonika, szubdomináns, domináns funkciók ismerete 

– a hangszer története 

– a kromatika fogalma 

– a hangszeres és az elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló formai és harmóniai 

elemzés 

– a légzés és a levegővétel terén eddig tanultak következetes alkalmazása a 

gyakorlatban 

– az előírt hangterjedelmen belül szép, kiegyenlített hanganyag és a tiszta intonáció 

kialakítása, könnyed fúvástechnika birtoklása 

– a technikai jellegű gyakorlatok és nehezebb fordulatok megoldása, az előírt 

tempójelzések következetes betartása 

 

Ajánlott tananyag 

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola IV.  

Peters: Gyakorlatok  

Stamp: Warm Ups+Studies  

Collin: Warm Ups, Lip flexibilites  

Arban: Trombitaiskola 

Clodomir: Petits exercises Etűdök I.  

Arban: Trombitaiskola (ritmustanulmányok, trillák, díszítések) 

Albinoni: Esz–dúr concerto III–IV. tétel 

Albinoni: F–dúr concerto I. tétel 

Händel: c–moll concerto I. tétel 

Händel: B–dúr szonáta 

Händel: Asz–dúr szonáta 

Telemann: F–dúr szonáta 

Telemann: d–moll szonáta 

Balay: Adante et allegro 

Scselokov: Koncert no. 3 

Hanus: Impromtus 

Thome: Fantázia 

Bogár: Concertino I. 

Bogár: Concertino II. 

Desportes: Introductions 

Hidas: Concerto no. 2, I. tétel 

Cimarosa: F–dúr concerto (FAM) 

 

Követelmény 

A tanuló legyen képes egy nagyobb terjedelmű, zeneileg és technikailag igényesebb darab 

eljátszására. 

Az ajakizomzat rugalmasságának és erejének fokozása a természetes kis terc–kötésig, 

fokozott figyelemmel a helyes funkciókra, szép hangra. 

A hangterjedelem kibővítése a kétvonalas a–ig. 

Dúr és moll hangsorok egy oktávon keresztül, 4#, 4b előjegyzésig. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– egy skála első képlete  

– egy gyakorlat  

– egy előadási darab  
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Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

 

2. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– a dúr és a moll hangsor hangközei, hármashangzatai  

– a tizenhatod érték és szünetjele  

– nyújtópont a negyed és a nyolcad érték mellett, valamint a szinkópa  

– a tanult művek formai elemzése  

– a periódus két felének kérdés–felelet viszonya  

– a magyar népdal jellemzői, formái, valamint a dalforma  

– a testtartásban és hangszertartásban előforduló hibák korrigálása  

– a rekeszlégzés gyakorlása  

– az egészséges, szép hang létrehozása, a változó sebességű hangindítás megalapozása 

(nyolcad–, tizenhatod-játék)  

– a természetes kötések megalapozása, kvint– és kvartkötések.  

– a dinamikai árnyalás alapjai, visszhanghatás (f–p).  

 

Ajánlott tananyag  

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola I.  

Colin: Skálatanulmányok  

Krumpfer: Trombitaiskola I.  

Fischer: Induló  

Cole: Granit 

Barnes: A kis géniusz 

Barnes: A kis művész 

 

Követelmény 

A tanuló legyen képes nyolcadokat, tizenhatodokat, valamint kvint– és kvartkötéseket 

tartalmazó gyakorlat eljátszására. 

Hangterjedelem a kis g–tol a kétvonalas e–ig. 

Hangsorok, terclépések, hármashangzatok a megadott hangterjedelmen belül (2#, 2b 

előjegyzésig) 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– egy skála első három képlete  

– egy gyakorlat  

– két különböző karakterű előadási darab  

 

 

3. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– a dúr és a moll hangsor szerkezete 

– a 3/8–os, a 6/8–os és a változó ütem; különböző ritmusképletek, a triola  

– a zenei anyagban szereplő darabok, táncok főbb jellegzetességei 

– a társas zenélés megismertetése duókon keresztül  

– a funkciók ellenőrzése, a hibák korrigálása a mindennapi gyakorlatok segítségével  
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– a bordaközi légzéssel kibővített rekeszlégzés elsajátítása, a légoszlop megtámasztása, 

a levegővezetés gyakorlása, fokozott figyelemmel a szép hangra  

– az ajaktechnika és a nyelvtechnika továbbfejlesztése a mindennapi, illetve a 

skálagyakorlatok segítségével  

– a dinamikai skála szélesítése fokozott figyelemmel a hangképzés minőségére 

(crescendo, diminuendo)  

– a legato játékmód fejlesztése a természetes kvint– és kvartkötésekkel  

 

Ajánlott tananyag 

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola I. II. 

Davidson: Befújási gyakorlatok 

Krumpfer: Trombitaiskola I. 

Krumpfer: Téma és variációk egy Ph. E. Bach–témára 

Hammerschmied: Csókdal 

Susato: Rondo és saltarello 

Bogár: Régi magyar táncok 

Barnes: A kis virtuóz 

Barnes: kis mester 

Charpentier: Prelűd 

Kamprath: Három epizód 

Scselokov: Mese 

Scselokov: Tréfa 

Scselokov: Ifjú gavallér 

 

Követelmény 

A tanuló legyen képes a tanult ritmusokra épülő, gyorsabb technikai gyakorlat eljátszására. 

Hangterjedelem a kis g–tol a kétvonalas f–ig. 

Hangsorok, terclépések, hármashangzatok egy oktávon keresztül, 4#, 4b előjegyzésig. 

Kvint– és kvartkötések, valamint összekapcsolásuk, illetve nagy terc–kötések. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– egy skála első képlete  

– egy gyakorlat  

– két előadási darab  

 

 

4. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– a dúr és a moll hangsor szerkezete és összehasonlításuk  

– a meglévő hangterjedelmen belül a teljes hangkészlet ismerete, az eddig tanult 

ritmusképletek átfogó, rendszerezett ismerete  

– a zenei anyagban szereplő darabok stílusjegyeinek és tempójelzéseinek ismerete  

– a társas zenélés művelése különböző összeállítású együttesekben, vagy zenekarban  

– a teljes légzés elsajátítása, a kiegyenlített hanganyag és a tiszta intonáció kialakítása 

a könnyed fúvástechnika megalapozása  

– a nyelv– és ujjtechnika továbbfejlesztése, a manuális készség kialakítása a technikai 

jellegű gyakorlatok segítségével  

– a legato játékmód gyakorlása a természetes kvint–, kvart– és nagy terc–kötésekkel  
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– a dinamikai határok tágítása (p–mf–f) 

 

Ajánlott tananyag  

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola II.  

Davidson: Befújási gyakorlatok  

Arban: Díszítés– és trilla előkészítő gyakorlatok  

Bach: Ária  

Fitzgerald: Angol szvit  

Telemann: Szvit (1. és 2.)  

Albinoni: F–dúr concerto (FAM)  

Tornyos: Scherzo  

Tornyos: Változatok  

Scselekov: Ballada  

Scselekov: Gyermekkoncert  

 

Követelmény  

– melodikus jellegű és igényes ritmikájú gyakorlatok eljátszása 

 

Ujjgyakorlatok, a díszítés és a trilla megalapozása 

A természetes kvint–, kvart– és nagy terc–kötések 

A hangterjedelem kibővítése a kis fisz–tol a kétvonalas g–ig 

Hangsorok, terclépések, hármashangzatok egy oktávon keresztül, 4#, 4b előjegyzésig; a 

teljes kvintkör ismerete 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– egy skála első három képlete  

– egy gyakorlat, 

– két előadási darab  

 

 

5. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– a dúr és a moll hangsor szerkezete és összehasonlításuk  

– a meglévő hangterjedelmen belül a teljes hangkészlet ismerete, az eddig tanult 

ritmusképletek átfogó, rendszerezett ismerete  

– a zenei anyagban szereplő darabok stílusjegyeinek és tempójelzéseinek ismerete  

– a társas zenélés művelése különböző összeállítású együttesekben, vagy zenekarban  

– a teljes légzés elsajátítása, a kiegyenlített hanganyag és a tiszta intonáció kialakítása 

a könnyed fúvástechnika megalapozása  

– a nyelv– és ujjtechnika továbbfejlesztése, a manuális készség kialakítása a technikai 

jellegű gyakorlatok segítségével  

– a legato játékmód gyakorlása a természetes kvint–, kvart– és nagy terc–kötésekkel  

– a dinamikai határok tágítása (p–mf–f)  

 

Ajánlott tananyag 

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola II. 

Davidson: Befújási gyakorlatok  

Arban: Díszítés– és trilla előkészítő gyakorlatok 



 

 1143 

Bach: Ária 

Fitzgerald: Angol szvit 

Telemann: Szvit (1. és 2.) 

Albinoni: F–dúr concerto (FAM) 

Tornyos: Scherzo 

Tornyos: Változatok 

Scselekov: Ballada 

Scselekov: Gyermekkoncert 

 

Követelmény 

A tanuló legyen képes melodikus jellegű és igényes ritmikájú gyakorlatok eljátszására. 

A hangterjedelem kibővítése a kis fisz–tol a kétvonalas f–ig. 

Hangsorok, terclépések, hármashangzatok egy oktávon keresztül, 4#, 4b előjegyzésig. 

A tanuló legyen képes egy barokk szonáta–tételpár (lassú–gyors) és két különböző karakterű 

előadási darab stílusos eljátszására. 

Egyszerű díszítések és trillák. 

Kvint–, kvart– és terckötések összekapcsolása, oktávkötések. 

A hangterjedelem kialakítása a kis fisz–tol a kétvonalas a–ig. 

Ismerkedés a pedálhangokkal. 

Dúr és moll hangsorok egy oktávon keresztül. 

Terclépések, hármashangzat–felbontások (I, IV, V), hangköztanulmányok. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– egy skála négy képlete  

– egy gyakorlat  

– egy barokk szonáta lassú és gyors tétele  

– egy más stílusú előadási darab  

 

 

6. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– egy oktávos skála, tercskála, a főhármasok és a dominánsszeptim–akkord hangjainak 

ismerete és összehasonlításuk  

– a tonika, szubdomináns, domináns funkciók ismerete  

– a hangszeres és az elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló formai és harmóniai 

elemzés  

– a légzés és a levegővétel terén eddig tanultak következetes alkalmazása a 

gyakorlatban  

– az előírt hangterjedelmen belül szép, kiegyenlített hanganyag és a tiszta intonáció 

kialakítása, könnyed fúvástechnika birtoklása  

– a technikai jellegű gyakorlatok és nehezebb fordulatok megoldása, az előírt 

tempójelzések következetes betartása  

 

Ajánlott tananyag 

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola IV.  

Peters: Gyakorlatok) 

Stamp: Warm Ups+Studies  

Collin: Warm Ups, Lip flexibilites  
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Arban: Trombitaiskola  

Clodomir: Petits exercises Etűdök I.  

Albinoni: Esz–dúr concerto III–IV. tétel 

Albinoni: F–dúr concerto I. tétel 

Händel: c–moll concerto I. tétel 

Händel: B–dúr szonáta 

Händel: Asz–dúr szonáta 

Telemann: F–dúr szonáta 

Telemann: d–moll szonáta 

Balay: Adante et allegro 

Scselokov: Koncert no. 3 

Hanus: Impromtus 

Thome: Fantázia 

Bogár: Concertino I. 

Bogár: Concertino II. 

Desportes: Introductions 

Hidas: Concerto no. 2, I. tétel 

Cimarosa: F–dúr concerto (FAM) 

 

Követelmény 

A tanuló legyen képes egy nagyobb terjedelmű, zeneileg és technikailag igényesebb darab 

eljátszására. 

Az ajakizomzat rugalmasságának és erejének fokozása a természetes kis terc–kötésig, 

fokozott figyelemmel a helyes funkciókra, szép hangra. 

A hangterjedelem kibővítése a kétvonalas a–ig. 

Dúr és moll hangsorok egy oktávon keresztül, 4#, 4b előjegyzésig. 

Az ajakizomzat rugalmasságának és erejének fokozása a pedálhangoktól a természetes kis 

terc–kötésekig, fokozott figyelemmel a helyes funkciókra, szép hangra. 

A hangterjedelem kibővítése a kétvonalas b–ig. 

Dúr és moll hangsorok egy oktávon keresztül. 

A másfél oktávos, ötképletes skálatanulmányokból egy dúr és egy moll hangsor. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– egy skála négy képlete  

– egy gyakorlat 

– egy barokk szonáta lassú és gyors tétele 

– egy más stílusú előadási darab  

 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén  

 

Ismerje a tanuló  

– a helyes test– és hangszertartást  

– a helyes légzéstechnikát  

– a hangszere irodalmát a tanult anyag alapján  

– a dúr és moll hangnemeket 4 #, 4 b előjegyzésig  

– a tanult anyagban előforduló tempó– és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, 

zenei műszavakat és ezek jelentését  
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– a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen 

kiejteni és leírni azokat  

 

Legyen képes  

– a helyes, jól megalapozott légzéstechnika alkalmazására, fejlesztésére  

– az alapvető funkciók helyes alkalmazására, a szájizomzat fejlesztésére a mindennapi 

gyakorlatok segítségével: fúvóka nélkül, csupán ajakrezgéssel, csak fúvókával, 

hangszerrel  

– az előírt hangterjedelmen belül g2–ig kiegyenlített, szép hang elérésére a tiszta 

intonáció megtartásával  

– a tanult hangterjedelemben biztosan kottát olvasni 

– a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő 

hangszerkezeléssel, értelmesen tagolva, kifejezően megszólaltatni 

– a könnyebb technikai problémák elemző gyakorlására  

– a tanult darabok stílus hű megszólaltatására  

– folyamatos, mérsékelt tempójú lapról olvasásra  

– rendelkezzék a játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges 

koncentrálóképességgel 

– dinamikailag árnyalt, kulturált, kifejező hangot képezni 

– önállóan hangolni 

– a tanár útmutatásai alapján a különböző zenei kifejezőeszközök 

alkalmazására(artikuláció, díszítés, lassítás, hangsúlyozás) 

– a különböző artikulációs előírások (staccato, tenuto, legato, marcato) 

megszólaltatására  

– skálázni egy oktávon keresztül 4# 4 b –ig  

– hangszere önálló karbantartására 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)  

 

Ismerje a tanuló  

– a dúr és moll hangnemeket 7 #, 7 b előjegyzésig  

 

Legyen képes  

– az előírt hangterjedelemben belül (b2–ig) kiegyenlített, szép hang elérésére a tiszta 

intonáció megtartásával  

– az állóképesség növelésére  

– árnyaltabb zenei megformálásokra  

 

 

 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 
 

7. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– a hangterjedelem további bővítése fokozott figyelemmel a szép hangra, és a tiszta 

intonációra  

– a játszott művek alaposabb ismerete, a zenei műveltség elmélyítése  

– a ritmusértékek, ütemfajták átfogó, ismerete  
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– a kamarazene és a zenekari játék előtérbe helyezése  

 

Ajánlott tananyag  

Stamp: Warm–ups+studies  

Colin: Lip Flexibilities  

Clarke: Technical Studies  

Maggio: Mindennapi Gyakorlatok  

Fekvéstágító skálák  

Arban: Trombitaiskola  

Előkészítő gyakorlatok a trillához  

Tripla nyelv előtanulmányok.  

Kromatikus skálák  

Clodomir: Petits exercises Etűdök I.  

Keller: Szonáta  

Albinoni: F–dúr Concerto  

Esz–dúr Concerto  

Barat: Fantázia  

Haendel: c–moll Concerto  

Vivaldi: d–moll Concerto I.–II. tétel  

Richter: Concerto I. tétel 

Cimarosa: Concerto 

 

Követelmény 

A tanuló legyen képes zeneileg és ritmikailag igényesebb darabok eljátszására, technikailag 

pontos megoldására.  

Dúr és összhangzatos moll skálák tercmenetben és hármashangzat felbontással. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– egy skála három képletben  

– egy gyakorlat  

– egy előadási darab zongorakísérettel, vagy kamaramű, lehetőleg tanuló részvételével  

 

 

 

8. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

 

– a hangterjedelem bővítése a – lehetőségek szerint, figyelemmel a szép hangra és a 

tiszta intonációra  

– a játszott darabok alapos ismerete  

– a tanuló önállóságának fejlesztése a gyakorlás során felmerülő nehézségek 

megoldására  

– a könnyed játékmód megőrzése, fejlesztése  

– nagyobb terjedelmű etűdök tanulása – állóképesség javítás  

 

Ajánlott tananyag 

Stamp: Warm–ups + studies 

Colin: Lip Flexibilities 
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Clarke: Technical Studies 

Maggio: Mindennapi Gyakorlatok 

Davidson: Napi Gyakorlatok Fekvéstágító skálák 

Arban: Trombitaiskola  

Clodomir: Petits exercises Etűdök I.  

Purcell: B–dúr szonáta 

Neruda: Esz–dúr trombitaverseny I. 

Albinoni: g–moll trombitaverseny 

Sahov: Scherzo 

Bach: Passacaglia 

Tartini: Largo és Allegro 

Veracini: Concerto 

 

Követelmény 

Skálák három képletben, kromatikus skála biztos játéka, nagyobb terjedelmű etűdök 

eljátszása.  

Koncert vagy szonáta gyors és lassú tételének ízléses és karakteres eljátszása kísérettel. 

Kamaramű szólamának előadása. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– egy skála 3 képletben  

– egy etűd  

– egy előadási darab zongorakísérettel, vagy kamaramű, lehetőleg tanuló részvételével  

 

 

 

9. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– a hangterjedelem bővítése a lehetőségek szerint, az ajánlott napi gyakorlatok közül 

válogatva  

– a technikai készség megőrzése, továbbfejlesztése (előke és duplanyelv)  

– a zenei kifejezőkészség fejlesztése  

– skálák öt képletben  

 

Ajánlott tananyag 

Stamp: Warm–ups + studies 

Clarke: Technical Studies 

Colin: Lip Flexibilities 

Maggio: Mindennapi Gyakorlatok 

Quinque: Atmung Stütze Ansatz Methode 

Davidson: Napi gyakorlatok 

Arban: Trombitaiskola 

Varasdy – Nagyiván – Sztán Trombitaiskola IV.  

Corelli: e–moll Szonáta 

Albinoni: C–dúr Concerto 

Hidas: Concerto no.2 

Bozza: Capriccio 

Gedike: Koncertetűd 
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Manfredini: B–dúr Concerto két trombitára 

 

Követelmények 

Skálák öt képlettel.  

Tripla és dupla nyelv ismerete, és egyszerűbb esetekben használata.  

Szonáta, vagy koncert gyors és lassú tételének ízléses és karakteres eljátszása kísérettel, 

kamaramű szólamának előadása.  

A játszott művek zenei és zenetörténeti összefüggéseinek vázlatos ismerete. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– egy skála öt képlettel  

– egy etűd  

– egy előadási darab, vagy kamaramű, lehetőleg tanuló közreműködésével  

 

 

 

10. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– a megszerzett hangterjedelem és állóképesség megőrzése, a megtanult technikai 

elemek összefüggő alkalmazása  

– a zenei kifejezés fejlesztése  

– a tanult darabok zenei és zenetörténeti összefüggéseinek vázlatos ismerete  

– az önállóan ismerje fel a hangszer problémáit és tudja ezeket kezelni  

– a tripla és a dupla nyelv ismerete, a díszítések, trillák ízléses használata  

 

Ajánlott tananyag  

Stamp: Warm–ups + Studies  

Clarke: Technical Studies  

Colin: Lip Flexibilities  

Maggio: Mindennapi Gyakorlatok   

Quinque: Atmung Stütze Ansatz Methode 

Davidson: Napi gyakorlatok 

Skálák a Varasdy – Nagyiván – Sztán Trombitaiskola IV. kötete alapján.  

Arban: Trombitaiskola 

Hummel: Trombitaverseny I. tétel 

Haydn: Trombitaverseny II.–III. tétel 

Arutjunjan: Trombitaverseny 

Hindemith: Szonáta I.  

Valentino: Szonáta 

Vivaldi: B–dúr Concerto két trombitára  

Händel: Szonáta két trombitára 

 

Követelmények 

A tanuló legyen képes egy versenymű vagy szonáta gyors és lassú tételének ízléses 

előadására, a tanult technikai és zenei elemek önálló alkalmazására. 

Egy kamaramű szólamának eljátszására.  

Legyen képes önállóan megtanulni és eljátszani egy előadási darabot.  
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– egy skála öt képlettel  

– egy etűd  

– egy előadási darab, vagy kamaramű, lehetőleg tanuló részvételével  

 

 

 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 
 

 

7. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

A hangterjedelem bővítése, figyelemmel a szép hangra, a tiszta intonációra. Kiegyenlített 

hangzásra törekvés a teljes hangterjedelmen keresztül. Skálák öt képlettel másfél oktávos 

rendszerben. Díszítés előtanulmányok, tripla nyelv tanulmányok. A játszott művek alapos 

ismerete, a zenei műveltség elmélyítése. A ritmusértékek, ütemfajták átfogó ismerete. A 

kamarazene és a zenekari játék előtérbe helyezése.  

 

Ajánlott tananyag  

Stamp: Warm Ups  

Colin: Lip Flexibilities  

Clarke: Techical Studies  

Maggio: Mindennapi Gyakorlatok  

Quinque: Atmung Stütze Ansatz Methode  

Arban: Skálagyakorlatok  

Arban: Trombitaiskola  

Clodomir: Petits exercises Etűdök I.  

Keller: Szonáta  

Albinoni: F–dúr Concerto  

Esz–dúr Concerto  

Barat: Fantázia  

Haendel: c–moll Concerto  

Vivaldi: d–moll Concerto I.–II. tétel  

Richter: Concerto I. tétel  

Cimarosa: Concerto  

 

 

Követelmények 

A tanuló legyen képes technikailag és zeneileg igényesebb darabok előadására.  

Dúr és összhangzatos moll skálák másfél oktávos rendszerben ot képlettel.  

Nagyobb terjedelmű etűdök eljátszására.  

A kromatikus skála biztos ismerete.  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– egy skála öt képlettel  

– egy etűd  

– egy barokk szonáta vagy versenymű két tétele  

– egy más stílusú előadási darab  
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8. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– a hangterjedelem további bővítése, a hangminőség fejlesztése, a dinamikai tartomány 

tágítása  

– skálák öt képletben, másfél oktávos rendszerben  

– díszítés tanulmányok, tripla és dupla nyelv tanulmányok  

– a játszott művek alapos ismerete, a zenei műveltség elmélyítése  

– a ritmusértékek ütemfajták átfogó ismerete  

– a kamarazene, és a zenekari játék előtérbe helyezése  

 

Ajánlott tananyag 

Stamp: Warm Ups 

Clarke: Technical Studies 

Colin: Lip Flexibilities 

Maggio: Mindennapi Gyakorlatok 

Quinque: Atmung Stütze Ansatz Methode 

Arban: Skálagyakorlatok 

Arban: Trombitaiskola 

Clodomir: Petits exercises Etudök I.  

Purcell: B–dúr szonáta 

Neruda: Esz–dúr trombitaverseny I. 

Albinoni: g–moll trombitaverseny 

Sahov: Scherzo 

Bach: Passacaglia 

Tartini: Largo és Allegro 

Veracini: Concerto 

 

Követelmények 

A tanuló legyen képes technikailag és zeneileg igényesebb darabok előadására.  

Dúr és összhangzatos moll skálák másfél oktávos rendszerben öt képlettel.  

Nagyobb terjedelmű etűdök eljátszása.  

A trillák, díszítések biztos és helyes alkalmazására.  

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– egy skála öt képlettel  

– egy etűd  

– egy barokk szonáta vagy koncert két tétele  

– egy más stílusú előadási darab  

 

 

9. évfolyam „B” Tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– a hangterjedelem növelése, a hangminőség fejlesztése, a dinamikai tartomány 

szélesítése  

– az állóképesség fejlesztése a mindennapi gyakorlatok segítségével  

– skálák öt képletben, a másfél oktávos rendszer szerint  

– az eddig tanult technikai elemek biztos alkalmazása  
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– a zenei formálás tudatos alakítása  

– a dupla nyelv technika elsajátítása alapszinten  

 

Ajánlott tananyag 

Stamp: Warm–Ups 

Clarke: Technical Studies 

Colin: Lip Flexibilties 

Advanced Daily Studies 

Maggio: Mindennapi Gyakorlatok 

Quinque: Atmung Stütze Ansatz Methode 

Arban: Hármashangzat és négyeshangzat tanulmányok 

Varasdy – Nagyiván – Sztán Trombitaiskola IV.  

Corelli: e–moll Szonáta 

Albinoni: C–dúr Concerto 

Hidas: Concerto no.2 

Bozza: Capriccio 

Gedike: Koncertetűd 

Manfredini: B–dúr Concerto két trombitára 

Charlier: Solo de Concours 

Haydn: Trombitaverseny I.–II.–III. 

Hummel: Trombitaverseny I.–II. 

Telemann: Asz–dúr Concerto 

 

Követelmények 

A tanuló legyen képes technikailag és zeneileg igényes darabok ízléses előadására.  

Skálák öt képletben.  

Nagyobb terjedelmű etűdök eljátszása.  

A tripla és a dupla nyelv alkalmazása.  

A játszott előadási darabok alapos ismerete. 

Az előadási darabok által megkívánt állóképesség elérése. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– egy skála öt képlettel  

– egy etűd  

– egy barokk vagy klasszikus szonáta vagy versenymű két tétele  

– egy más stílusú előadási darab 

 

 

10. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– a tökéletes alapfunkciók rögzítése, automatizálása  

– az összes dúr és moll skála öt képlettel, az előző években megszokott módon  

– az önállóság fejlesztése a hangszeres játék minden területén: funkcionális, technikai 

és zenei szempontok szerint  

– a kamarazene és a zenekari játék előtérbe kerülése 

– a trombita szóló, kamara és zenekari irodalmának megismertetése  

 

Ajánlott tananyag 
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Stamp: Warm Ups 

Clarke: Techical Studies 

Colin: Lip Flexibilties 

Maggio: Mindennapi Gyakorlatok 

Quinque: Atmung Stütze Ansatz Methode 

Arban: Etűdök 

Tartini: B–dúr Concerto 

Enescu: Legenda 

Torelli: D–dúr Concerto 

Purcell. D–dúr szonáta 

Hummel: Trombitaverseny I. tétel 

Haydn: Trombitaverseny II.–III. tétel 

Arutjunjan: Trombitaverseny 

Hindemith: Szonáta I.  

Valentino: Szonáta 

Vivaldi: B–dúr Concerto két trombitára  

Händel: Szonáta két trombitára 

 

Követelmények 

A tanuló legyen képes önállóan megtanulni és előadni a szintjén lévő előadási darabokat. 

Ismerje a hangszerkezelés problémáit, és megoldási módjait.  

Szép hangon és zeneileg megoldottan adjon elő etűdöket, szóló és kamarazene darabokat.  

Biztosan tudja a skálákat, a kromatikus skálát, alapszinten tudja a tripla és a dupla nyelv 

technikát.  

Rendelkezzen a szintjének megfelelő állóképességgel.  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– egy skála öt képlettel  

– egy etűd  

– egy barokk vagy klasszikus szonáta, vagy versenymű két tétele  

– egy más stílusú előadási darab  

 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén  

 

Ismerje a tanuló  

– a hangszere múltját, a jelentősebb alkotó– és előadóművészek munkásságát  

– a rézfúvós hangszerek közötti azonosságot, különbséget  

 

Legyen képes a tanuló  

– az előforduló légzéstechnikai és funkcionális problémák korrigálására a mindennapi 

gyakorlatok segítségével  

– a játszott művek hangterjedelmén belül kiegyenlített és kifejező hang elérésére  

– a különböző hangindítások, hangbefejezések megvalósítására  

– a különböző nyelvütések (szimpla, dupla, tripla) gyorsaságának fejlesztésére,  

– önálló hangolásra  

– a hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására  

– skálázni másfél oktávon keresztül valamennyi hangnemben  
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– az adott zenei anyagot egyéni képességei, illetve készségei szintjének megfelelően 

kotta– és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezéssel megszólaltatni  

 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

 

A tanuló rendelkezzék megfelelő állóképességgel. 

Ismerje a hangképzés folyamatát. 

Legyen képes a tudatos légzéstechnika alkalmazására. 

 

Ismerje a tanuló 

– az ajak–, a nyelv– és a manuális technika alapjait 

– az összes dúr és moll skálát a két oktávos rendszerben, 6 képletben  

 

 

 

4.3.8. KAMARAZENE TANSZAK  
 

KAMARAZENE TANSZAK TANTÁRGYA: KAMARAZENE 
 

1. évfolyam  
 

Ajánlott tananyag 

Homofon, izoritmikus táncok, korálok, egyszerű kánonok, kezdőknek szánt pedagógiai célú 

művek megszólaltatása 

 

Követelmények 

A tanuló legyen képes 

– megadott hangra önállóan hangolni  

– hangolni, intonálni a hangoló gép jelzéseinek megfelelően  

– be–, illetve leintésre játékát pontosan megkezdeni (felütésre is), és befejezni  

– be– és leinteni 

– az avizó, a beintés alapján a helyes tempót azonnal felvenni  

– biztosan tempót tartani  

– intonációs hibáit javítani a tanár jelzései alapján  

– a tanár jelzései alapján hangerőben alkalmazkodni  

– homofon műben tájékozódni, hiba esetén visszatalálni  

 

A tanuló legyen tisztában  

– saját hangszere intonációs jellemzőivel  

– a különböző ütemfajták ütemsúlyaival  

– a disszonancia–konszonancia súlyviszonyaival  

– a játszott művek stílusával, műfajával, formájával 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Legalább két, rövid, különböző tempójú, karakterű műbol (tételből) álló 6–8 percnyi 

zenei anyag  
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2. évfolyam  
 

Ajánlott tananyag 

Homofon, izoritmikus táncok, korálok, egyszerű kánonok, kezdőknek szánt pedagógiai célú 

művek megszólaltatása. 

 

Követelmények  

A tanuló legyen képes  

– játék közben új tempót felvenni a partner jelzése alapján  

– lassítani–gyorsítani a partner jelzése alapján  

– tempóváltozásokat o maga is jelezni  

– szükség esetén lebegésmentesen hangot képezni  

– legalább a hosszan álló harmóniákban, záróakkordokban önállóan intonálni a 

basszushoz vagy a stabil hangolású hangszerhez  

– disszonanciákat kiemelni a tanár kérésére  

– a tanár jelzése alapján szólamát – szerepének megfelelően – kiemelni vagy háttérbe 

helyezni  

– eltolt ritmusokat, hemiolákat stb. helyesen hangsúlyozni  

 

A tanuló legyen tisztában  

– az együttesben szereplő hangszerek hangolásával (C–hangolású vagy transzponáló 

jellegével) 

– a saját hangszerére jellemző intonációs hibák javítási lehetőségeivel  

– a játszott művek stílusával, műfajával, formájával  

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Koncertszerű, 6–8 perces, különböző tempójú és karakterű művekből (tételekből) 

álló műsor  

 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 
A tanuló legyen képes  

– megadott hangra önállóan hangolni 

– hangolni, intonálni a hangoló gép jelzéseinek megfelelően  

– be–, illetve leintésre játékát pontosan megkezdeni (felütésre is), és befejezni  

– be– és leinteni  

– az avizó, a beintés alapján a helyes tempót azonnal felvenni  

– biztosan tempót tartani  

– játék közben új tempót felvenni a partner jelzése alapján  

– lassítani–gyorsítani a partner jelzése alapján  

– tempóváltozásokat o maga is jelezni  

– intonációs hibáit javítani a tanár jelzései alapján  

– homofon műben tájékozódni, hiba esetén visszatalálni  

 

A tanuló legyen tisztában  

– saját hangszere intonációs jellemzőivel  

– a különböző ütemfajták ütemsúlyaival  

– a játszott művek stílusával, műfajával, formájával  
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Ismerje a játszott kamarazenei anyag szerzőinek nevét, a művek címét, valamint tudja 

helyesen kiejteni és leírni azokat  

 

 

 

Továbbképző évfolyamok 
 

3. évfolyam  
 

Ajánlott tananyag  

Bonyolultabb ritmikájú táncok, többszólamú kánonok, egyszerű polifon művek, 

népdalfeldolgozások megszólaltatása.  

 

Követelmények  

– A tanuló legyen képes  

– bonyolultabb átkötött ritmusokat, komplementer ritmusokat gond nélkül eljátszani  

– partitúrából játszani  

– a helyes intonációt crescendo–decrescendo során is megőrizni  

– segéd– illetve tisztítófogásokat önállóan alkalmazni  

– 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  

– a disszonanciákat önállóan felismerni, kiemelni és feloldani  

 

A tanuló legyen tisztában  

– a játszott művek stílusával, műfajával, formájával  

– az együttjátszó hangszerek intonációs és egyéb jellemzőivel  

– az akusztikus intonáció alapvető tudnivalóival  

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Koncertszerű, legalább 8 perces, változatos, lehetőleg ciklikus művet is tartalmazó 

műsor  

 

 

4. évfolyam  
 

Ajánlott tananyag  

Bonyolultabb ritmikájú táncok, többszólamú kánonok, egyszerű polifon művek, 

népdalfeldolgozások megszólaltatása.  

 

Követelmények  

A tanuló legyen képes  

– együttesével önállóan elhelyezkedni a próba illetve a koncert színhelyén, az 

akusztikai és egyéb körülményeket is  

– szem előtt tartva  

– folyamatosan, kottahűen lapról olvasni  

– ütemmutató nélküli szólamban ritmikailag tájékozódni  
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– minimális mértékben díszítéseket improvizálni (reneszánsz, barokk művekben, 

jazzben)  

– polifon műben „elúszás” esetén – partitúrából játszva – visszatalálni  

– saját szólamán belül és a partnerekhez is önállóan intonálni  

– saját hangszerén önállóan tisztítófogásokat keresni és alkalmazni 

– önállóan alkalmazkodni a hangképzés, dinamika, stílus, artikuláció stb. terén  

– kb. félórányi műsort koncentráltan, koncertszerűen végigjátszani  

 

A tanuló legyen tisztában  

– a játszott művek stílusával, műfajával, formájával  

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Koncertszerű, különböző stílusú művekből vagy egy hosszabb előadási darabból álló 

legalább 8–10 perces műso 

 

 

5. évfolyam  
 

Ajánlott tananyag 

Szonáták, divertimentók, nehezebb polifon művek megszólaltatása. 

 

Követelmények 

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  

– a lapról olvasott anyagban is elhelyezni a helyes artikulációt  

– az adott zenemű stílusához igazodó artikuláció, hangképzés megvalósítására  

– önállóan olvasni a XX. sz.–i kottaképet  

– önállóan kialakítani a barokk díszítéseket  

– önállóan improvizálni megadott zenei anyagra a társai szólamához alkalmazkodva  

 

A tanuló legyen tisztában  

– a játszott művek stílusával, műfajával, formájával  

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Koncertszerű, különböző stílusú művekből vagy egy hosszabb előadási darabból álló 

legalább 8–10 perces műsor  

 

 

6. évfolyam  
 

Ajánlott tananyag 

Szonáták, divertimentók, nehezebb polifon művek megszólaltatása. 

 

Követelmények 

A tanuló legyen képes 

– teljesen önállóan alkalmazkodni a hangképzés, dinamika, stílus, artikuláció stb. terén  
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– teljesen önállóan kialakítani az adott zenemű stílus hű előadásához illő hangképzést, 

dinamikát, artikulációt stb.  

– az előző évek ismeretanyagának teljesen önálló alkalmazására, „koncertszerű” lapról 

játékra  

– kb. félórányi műsort koncentráltan, koncertszerűen végigjátszani  

 

A tanuló legyen tisztában  

– a játszott művek stílusával, műfajával, formájával  

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Koncertszerű, különböző stílusú művekből vagy egy hosszabb előadási darabból 

minimum 10 perces műsor  

 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 
A tanuló legyen képes  

– bonyolultabb átkötött ritmusokat, komplementer ritmusokat gond nélkül eljátszani,  

– partitúrából játszani 

– a helyes intonációt crescendo–decrescendo során is megőrizni 

– 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 

– polifon műben „elúszás” esetén – partitúrából játszva – visszatalálni  

– saját szólamán belül és a partnerekhez is önállóan intonálni  

– önállóan kialakítani az adott zenemű stílus hű előadásához illő hangképzést, 

dinamikát, artikulációt stb.  

 

A tanuló legyen tisztában  

– a játszott művek stílusával, műfajával, formájával  

– az együttjátszó hangszerek intonációs és egyéb jellemzőivel  

– az akusztikus intonáció alapvető tudnivalóival  

 

Ismerje  

– az egyes tételtípusok jellegzetességeit  
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4.3.9.  KAMARAZENE TANSZAK: ZENEKAR 
 
 

Kezdő 1–2. évfolyam ( –14 éves korig)  

Középhaladó 3–4. évfolyam (12–18 éves kor)  

Haladó 2–6. évfolyam (16–22 éves kor)  

 

 

Kezdő csoport  

 

Fejlesztési feladatok  

– A helyes zenekari ülés kialakítása  

– Egymásra figyelés, alkalmazkodás  

– Hosszú és rövid hangok  

– A szólamon belüli frazeálás betartása  

– Zenekari hallásfejlesztés, többszólamúság 

– Tempóvétel, tempótartás  

– Dinamikai folyamatok kialakítása  

– A zenekari kommunikáció kialakítása (a karnagy és a zenekar, illetve a zenekari 

szólamok között)  

 

Ajánlott tananyag 

Fúvószenekar 

Apáthy: Fúvószenekari iskola I. (Baranya Megyei Művelődési Központ) 

Barnes: Kis virtuóz 

Csajkovszkij: Chanson triste (Népművelési Intézet, Budapest) 

Csajkovszkij: Diótörő – részlet (Carl Fischer New York) 

Czidra: XVII. századi magyar táncok 

Gyermekdalok (Apáthy feld.) 

Lijnshooten: Suit uit het Antwerpse Dansboek (Molenaar) 

Orosz album: Első lépések (Pervie Sagi) (Moszkva) 

Purcell: Air & Marsch (Bourne Co. New York, USA) 

Susato: Pavane 

Wagner: Das Blasorchester I. (Pro musica Verlag Leipzig – Berlin) 

Watz: Acht Bläzersätze alter Meister (Rundel) 

Watz: Premier (Rundel) 

 

Vonószenekar 

Decsényi: Kati dalai ((EMB Z. 8279) 

Decsényi: Népdal (EMB 12362) 

Zempléni: Zenés utazás (YFE 002)  

Vivaldi: C–dúr csellóverseny (EMB Z. 12048, Z. 12049/szólamok) 

Vivaldi: d–moll concerto (EMB Z. 6538, Z. 6539/szólamok) 

Renaissance és barokk táncok, kórusok, korálok 

 

Gitár együttesek  

Gitárduók kezdők számára (Mosóczi M.) „Kezdők muzsikája” (EMB 8805) 

44 Könnyű duett két gitárra (Benkő D.) „Régi kamarazene” (EMB 8819) 

Staak, P. van der: 9 Easy Guitar Quartets (Broekman und Peppel Amsterdam Nr. 873) 
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Követelmény 

A különböző hangszercsoportoknak megfelelő hangszerkezelés egységesítése, a zenekari 

ülésmódból adódó helyes hangszertechnikai mozgások kialakítása. 

 

Az év végi meghallgatás anyaga 

– Év végi meghallgatás: 10–12 perces nyilvános bemutató.  

 

 

Középhaladó csoport  

 

Fejlesztési feladatok  

– Az eddig tanult ismeretek, készségek fejlesztése, adott esetben önálló használata  

– A zenekari hangzás iránti igényesség kialakítása, alkalmazása  

– Dinamikai és ritmikai folyamatok árnyalása, fejlesztése  

– A tempóvétel és –tartás differenciálódása  

– A zenekari kommunikációs lánc tudatosításának elkezdése  

 

Ajánlott tananyag  

Fúvószenekar  

Apáthy: Fúvószenekari iskola II–III. évfolyam (Baranya Megyei Művelődési Központ)  

J. S. Bach: 6 Choral (Molenaar) 

Balázs: Gyermekrajzok (EMB) 

Balázs: Négy kép (EMB) 

Bartók: Gyermekeknek (Népművelési Propaganda Iroda, illetve Boosey & Hawkes) 

Bizet – Scsedrin: „Carmen”  

Cser: Csongrádi dalok 

Händel: Largo (Rundel) 

Händel: Lascia ch'io piango 

Haydn: Szent Antal Choral (Ph. Grosch Verlag München) 

Lully: Balletto (Wilhelm Halter Verlag Karlsruhe) 

Orosz album: Elso lépések II. (Moszkva) 

Susato: Renaissance suite (Rundel) 

Purcell: Trombitaszó és ária (Boosey & Hawkes) 

Purcell: Gyozelmi ének az Arthur király címu operából (Bourne Co. New York, USA) 

Wagner: Das Blasorchester II. (Pro musica Leipzig – Berlin) 

 

Vonószenekar  

J. S. Bach: Bauern–Kantate (Parasztkantáta) (Peters 11693) 

Bartók: Erdélyi táncok (Darvas feldolg.) (EMB Z. 4329) 

Beethoven: 12 kontratánc (Breitkopf B. 253) 

Csajkovszkij – Weiner: Chanson triste (EMB Z. 3202) 

Farkas F.: Musica Serena (EMB Z. 12615) 

Farkas F.: Négy tánc a Vietórisz–kódexből (EMB Z. 5834) 

Händel – Maros: Kis szvit (EMB Z. 3105  

Mozart: Sinfonietta (EMB Z. 2409) 

Rózsavölgyi: Első magyar társastánc (Doblinger D. 11316, 11317/szólamok) 

Sugár: Rondó zongorára és ifjúsági zenekarra (EMB Z. 1784) 
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Gitár együttesek  

Hume,T: Két trió (EMB 13721) 

Régi angol muzsika két gitárra (Mosóczi M) „Musica per chitarra” (EMB 8564) 

Régi francia muzsika két gitárra (Mosóczi M.) „Musica per chitarra” (EMB 8900) 

 

Követelmény 

A közös alkalmazkodás képességének kialakítása. 

 

Az év végi meghallgatás anyaga 

– Év végi meghallgatás: 15–30 perces nyilvános hangverseny. 

 

Haladó csoport  

 

Fejlesztési feladatok  

– Az eddig tanult ismeretek, készségek további fejlesztése  

– A zenekari rubato játékmód elsajátítása  

– A zenekari kommunikációs lánc tudatos alkalmazása  

– Ajánlott tananyag  

 

Fúvószenekar  

Albinoni: Adagio (Molenaar)  

J. S. Bach: Prelúdium és fúga, B–dúr (Warner Bros New York) 

J. S. Bach: Fantázia (William Allen Music, USA) 

J. S. Bach: Sinfonia (Molenaar) 

Bartók: Este a székelyeknél (Kliment) 

Bartók: Erdélyi táncok (Népművelési Intézet) 

Bogár: Székely legényes (Népművelési Intézet) 

Balázs: Musica piccola (EMB) 

Balázs: Előjáték (EMB) 

Corelli: Adagio (Studio P/R Indiana, USA) 

Debussy: A kis néger 

Debussy: Kis szvit 

Eördögh J.: Kis nyitány (Népművelési Intézet) 

Eördögh J.: Magyar nyitány (Népművelési Intézet) 

Hidas: Capriccio (EMB) 

Hidas: Vidám zene (EMB) 

Hidas: Concertino 

Hidas: Szvit (EMB) 

Hidas: Fantázia és fúga (EMB) 

Hidas: Népdal szvit III. (EMB) 

Händel: Tüzijáték szvit (különféle tételek más–más feldolgozása) 

Händel: Vízi zene (különféle tételek más–más feldolgozása) 

Erkel: Fegyvertánc (Népművelési Intézet, Pécs) 

Kodály: Intermezzo a Háry–szvitből (Népművelési Intézet) 

Kodály: Toborzó (Népművelési Intézet) 

Kodály: Kállai kettős (Népművelési Intézet) 

Ujj Viktor G.: Két zenekari etűd (Népművelési Intézet) 

Zempléni: Változatok egy Stravinsky–téma nyomán (kézirat) 
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Vonószenekar 

Albinoni: Sonata ? Cinque (Boosey & Hawkes B&H 17393, 11663/szólamok) 

J. S. Bach: Andante (Rózsavölgyi 6103, 6104) 

Bartók: Két román tánc op. 5 (Rózsavölgyi 6376) 

Corelli: Karácsonyi concerto grosso (Peters 11351) 

Händel: Concerto grosso op. 6 no. 8 (Peters 938 HW 30) 

Händel: Vízizene (Dvfm 4207) 

Gitár együttesek  

Domeniceni, C.: 4 darab 4 gitárra (Edition margaux em. 4005) 

Farkas F.: Musique de Ugrócz (Ed. musicali Ancona, Milano) 

Joplin, S.: Ragtime – Két darab két gitárra (Fodor F.) „Musica per chitarra” (EMB 12496) 

 

Követelmény 

Önálló kamarazenekari játék kialakítása. 

 

Az év végi meghallgatás anyaga 

– Év végi meghallgatás: 25–40 perces nyilvános hangverseny  

 

 

Követelmények a program elvégzése után 
 

A tanuló ismerje meg  

– a zenekar/együttes egyes részeinek különböző funkcióit  

– az alapvető zenekari játékmódokat  

– az egyes zenetörténeti stílusok és hangszerek előadói hagyományait  

 

Legyen képes  

– szólamát helyes tempóban, dinamikában, stílusban, az adott műben a zenekar 

egészében betöltött funkciója szerint eljátszani  

– a szólamon belüli és a szólamok közötti harmonikus együtt–játékra irányítani 

figyelmét 

– a szólambeosztáshoz igazodó új zenei anyagot lapról játszva is megszólaltatni 

 

Tudja alkalmazni  

– az alapvető egységes zenekari játékmódhoz tartozó hangszertechnikai ismereteket  

– a zenekari hallásfejlesztés közben kialakuló figyelmet, a többszólamúságra, a 

dinamikai és ritmikai folyamatok árnyalására, a tempóvétel és –tartás 

differenciálására  

– a zenekari kommunikációs lánc (karnagy–zenekar, zenekari szólamok között) 

folyamatát  

 

Továbbá  

A tanuló legyen képes  

– felnőtt amatőr zenekarban játszani  

– részt venni önálló kamarazenekari produkcióban  

 

Alkalmazza tudatosan  

– a zenekari kommunikációs láncot  

– a zenekari rubato játékot  
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4.3.10.  KAMARAZENE TANSZAK: KÓRUS  
 

A kórus tantárgy oktatásának célja, olyan pozitív élménynyújtás, amely a tanulók zenei és 

közösségi élményhez juttatásával hat az emberi kapcsolatokra és ezen keresztül az egyén 

személyiség fejlődésére.  

 

A kórusfoglalkozás feladatai  

Ösztönözze a tanulót a kórusirodalom, illetve a zeneirodalom megismerésére.  

 

Fejlessze a tanulók  

– hallását 

– ritmusérzékét 

– tempó– és dinamikai érzékenységét 

– hangszínek iránti igényét 

– kottaolvasási készségét 

– zenei memóriáját 

– zenei ízlését 

– stílusérzékét 

– formaérzékét 

– hangképző– és intonációs gyakorlatok segítségével a harmonikus hallását 

 

Ismertesse meg a kórustagokat 

– az emberi hang sajátosságaival, kifejezési lehetőségeivel a csoportos hangképzés 

által 

– a kórusműveken keresztül a zeneirodalom különböző stíluskorszakaival 

 

Tudatosítsa a tanulókban az alkalmazkodóképesség fontosságát zenei és emberi 

szempontból is. 

A zeneiskolai kórus tantervben az egyedi személyi, korosztályi összetétel és a különböző 

tudásszintek miatt nem lehet egységes, évfolyamokra lebontott követelményeket 

meghatározni. 

A felsorolt feladatok a fejlesztési területeket spirálisan jelölik avval, hogy az eredmények 

mindig a konkrét művek előadásában teljesülnek. 

 

Fejlesztési feladatok 

– az aktív éneklési kedv felkeltése, az éneklési kultúra kialakítása, továbbfejlesztése 

– a együtthangzás megvalósítása, a harmonikus hallás és formaérzék fejlesztése  

– a résztvevők korosztályától, egyéni tudásától függően kánonok, két–, háromszólamú 

egynemű karok igényesebb három és négyszólamú művek, vegyeskari művek 

megszólaltatása  

– hangképző és intonációs gyakorlatok a kórus tiszta, egységes, szép hangzásának 

kialakítására  

– a szólamok ritmikailag pontos, dallamilag hibátlan megtanulása megfelelő 

formálással, szövegejtéssel  

– a zene akusztikai összefüggéseinek ismeretében a tiszta intonáció énekkari 

gyakorlatának megvalósítása 

– kiegyenlítettség az egyes szólamok és a kórus egésze között  

– hangszín–kultúra fejlesztése, az intonációs különbségek felismerése, javítása  

– az egységes, kultúrált énekkari hangyás megteremtése  
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Követelmény  

A kórus  

– tudjon a kórusvezetővel együttműködni  

– a dallamot a vezényléssel kapott instrukcióknak megfelelően formálni  

– tudjon, tisztán, pontos szövegmondással, a mű érzelmi tartalmának megfelelő 

kifejező előadással énekelni  

– szereplés során az énekkar valamennyi tagja legyen képes képességei legjavát 

nyújtani  

 

Ajánlott tananyag  

Agócsy – Irsai: Énekeljünk–muzsikáljunk  

Ars musica kötetek (Möseler Verlag Wolfenbüttel und Zürich) M52031–52035  

Bartók Béla kórusművei (27 egyneműkar)  

Bárdos Lajos: 20 és 40 egyneműkar  

Bárdos Lajos: Kicsinyek kórusa I–IV.  

Bárdos Lajos: Vegyeskarok  

B. Horváth Andrea: Ünnepeljünk! (Nemzeti Tankönyvkiadó)  

Botka Valéria – Csányi László: Gyermekkarok I–IV.  

Chor Aktuell – Ein Chorbuch für Gymnasien (Gustav Bosse Verlag 1983)  

Csányi László: Gyermekkórusok kottás könyve  

Egyházi karénekeskönyv I–II. (Kiadja: Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya)  

Eszterházy Pál: Harmonia Caelestis  

Forrai Miklós: Duettek I–II.  

Forrai Miklós: Ezer év kórusa  

Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa  

Gastoldi: 3 balletti  

Kánongyujtemények: 25 angol kánon  

Bárdos: 77 kánon  

Haydn: Kánonok  

Mozart: 30 kánon  

Péter József: 165 kánon  

Kerényi M. György: Énekiskola – Társas ének IV.  

Kodály Zoltán: Bicinia Hungarica I–IV.  

Kodály Zoltán: Gyermek– és nőikarok  

Kodály Zoltán: Vegyeskarok  

Liber usualis (gregorián dallamok gyűjteménye)  

Mozart: 6 noktürn  

Nádasdy Kálmán: Társas énekek  

Schola cantorum I–XIII. (Fodor Ákos)  

Szonyi E.: Biciniumok  

Kardos Pál: Kórusnevelés, kórushangzás  

Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán  

Párkai István: Modern kórusetűdök  

 

 

Követelmények a program elvégzése után 
 

 

A kórus legyen képes önálló, élményt adó szereplésre.  

Tudjon  
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– fegyelmezetten viselkedni úgy a próbákon, mint a hangversenyeken  

– „vezénylésre” énekelni  

A tanuló ismerkedjék meg a kórusirodalom számos remekművével. 

Tudjon jól tájékozódni a különböző stíluskorszakokban. 

 

Tudja 

– helyes légzéstechnikával  

– tiszta intonációval 

– pontos ritmusban  

– érthető szövegmondással 

– helyes tempó– és dinamikai választással 

– művészileg kidolgozottan – stílus hű formálással, szuggesztivitással – elénekelni 

szólamát  

 

Rendelkezzék  

– jó kottaolvasási kézséggel 

– zenei memóriával 

 

Hallgassa a többi szólamot és hangszínével alkalmazkodjék hozzá, ezáltal segítve az 

egységes kórushangzás megteremtését. 
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4.3.11.  ZENEISMERET TANSZAK: SZOLFÉZS KÖTELEZŐ 
 

 

Előképző évfolyamok 
 

1. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

– Zenei élményanyag gyűjtése énekléssel és játékkal  

– A zene megszerettetése, örömteli művelése  

– A figyelmes zenehallgatás kezdeti lépéseinek kimunkálása 

 

Az éneklési készség fejlesztése  

– Helyes testtartás, levegővétel  

– Kezdőhang átvétele  

– Megfelelő tempóválasztás és tempótartás  

– Éneklés játékkal  

– Éneklés szöveggel emlékezetből 

– Ismert dallami fordulatok éneklése kézjelekkel  

– Önálló dalkezdés  

 

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés  

– Egyenletes járással ritmusmotívumok 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 hangoztatása, visszatapsolása, olvasása, ütemekbe helyezése  

– Dalfelismerés ritmusról, ritmusfelismerés dallamról  

– A különböző tempók közötti különbségek érzékelése  

 

Dallami ismeretek, készségfejlesztés  

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  

– Felelgetős játékok, dal és mérő (ritmusosztinátók, ritmuskíséretek, egyszerű 

dallamosztinátók).  

 

Rögtönzés  

– Ritmussorok kiegészítése  

– Kérdés, felelet  

– Mondókák, versek, ritmusok megszólaltatása énekléssel  
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– Mozgás és játék rögtönzése  

 

Zenehallgatás  

– A zeneértő és –érző képesség fejlesztése  

– Aktív (előkészített) zenehallgatás  

– Alapvető tempó különbségek megfigyelése (gyors–lassú) 

– Zajok– zörejek, zenei hang  

– Hangszínek (hangerő) megfigyelése és megkülönböztetése, hangszerek hangjainak 

felismerése  

– Zenei hangulatok – karakterek hallás utáni megfigyelése  

– A többször hallgatott zeneművek felismerése  

 

Ajánlott tananyag  

Magyar népi mondókák, gyermekversek, gyermekjátékok, gyermekdalok  

Zeneszerzők kicsinyeknek írt dalai  

Rokon népek dalai  

Horváth Istvánné – Smid Anna: Csicsergő 1.(tankönyv, munkafüzet és útmutató)  

Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába (könyv és munkafüzet, tanmenet)  

József Andrásné – Szmrecsányi Magda: Zenei előképző (tankönyv és munkafüzet, 

Útmutató)  

P. Vesztróczy Judit: Zenei előképző (Ifjúsági Lapkiadó: Muzsikáljunk együtt I.)  

P. Vesztróczy Judit: Zenei ABC kicsinyeknek  

Kodály Zoltán: Kis emberek dalai  

Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat  

Forrai Katalin: Ének az óvodában  

Forrai Katalin: Jár a baba  

Forrai Katalin: Európai gyermekdalok  

Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában  

Rimóczy Gáborné: Fecske mese (Debrecen, Művelődési Központ kiadványa)  

Dobszay László: A magyar dal könyve  

Weöres Sándor: Magyar etűdök  

Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne  

Cini–cini muzsika (Óvodások verseskönyve)  

Szabó Helga – Réber László: Te is tudsz énekelni  

Szabó Helga: Irány a zene birodalma (MR kiadványa)  

Lajtha László: Játékország (a Lajtha László Zeneiskola reprint kiadványa)  

 Borsai I. – Haider E.: Magyar népi gyermekjátékok  

Kiss Áron: Gyermekjáték gyűjtemény 

Dimény Judit: Hang–játék 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag:  

Magyar gyermekdalok és népdalok, népdalfeldolgozások, más népek gyermekdalai szóló–, 

kíséretes– vagy kórusfeldolgozásban. 

Hangszeres szemelvények (karakter–, mesedarabok) lehetőleg élő előadásban. 

 

Követelmények 

A „belső” lüktetés fejlesztése. 

Az egyenletes lüktetés és a dalritmus különbségeinek megéreztetése. 

A negyed, páros nyolcad és a negyed szünet ritmusjeleinek folyamatos olvasása 

gyakorlónevekkel. 
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A törzshangok szolmizációs nevének, kézjeleinek ismerete.  

A zenére figyelés valamint együttműködési képesség a játékban, éneklésben. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek 

elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni munkával  

 

 

2. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

– 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 készség fejlesztése  

– A tiszta intonáció, a helyes zenei hangsúlyok kialakítása  

– A kifejező éneklés igényének felkeltése  

 

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés  

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  

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 ismeretek, készségfejlesztés  

– Daltanulás játékkal együtt, illetve hallás után  

– A magas és mély képzet 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  
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– Ritmusosztinátók, ritmuskíséretek  

– Egyszerű dallamosztinátók (dudakíséret)  

– Kétszólamú (igen könnyű) 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, hasonlóság, különbözőség  

 

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  

– 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  
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– Hangmagasság, hangköz, hangkészlet, hangsor  

– Pentaton, pentachord  

– A G–kulcs, F–kulcs  

– A törzshangsor  

– A megismert hangközök nevei, jelentésük  

– Motívum, dallamsor  

– Kánon  

– Piano–forte  

 

Ajánlott tananyag  

Magyar népi mondókák, gyermekjátékok, népszokások  

Magyar gyermekdalok, népdalok  

Gyermekversek  

Rokon népek dalai  

Magyar zeneszerzők gyermekeknek komponált dalai  

Más népek dallamai  

Horváth Istvánné Smid Anna: Csicsergő 2.(tankönyv és munkafüzet, Útmutató)  

Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába (könyv és munkafüzet, Útmutató)  

József Andrásné – Szmrecsányi Magda: Zenei előképző (tankönyv és munkafüzet, 

Útmutató)  

P. Vesztróczy Judit: Zenei előképző (Ifjúsági Lapkiadó: Muzsikáljunk együtt I.)  

P. Vesztróczy Judit: Zenei ABC kicsinyeknek  

Kodály Zoltán: Kis emberek dalai  

Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat  

Forrai Katalin: Ének az óvodában  

Forrai Katalin: Európai gyermekdalok  

Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában  

J. Irsai Vera: Szolfézs példatár, Alsófok I. kötet  

Rimóczy Gáborné: Fecske mese (Debrecen, Művelődési Központ kiadványa)  

Dobszay László: A magyar dal könyve  

Bárdos Lajos: 70 kánon  

Weöres Sándor: Magyar etűdök  

Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne  

Cini–cini muzsika (Óvodások verseskönyve)  

Szabó Helga – Réber László: Te is tudsz énekelni  

Szabó Helga: Irány a zene birodalma (MR kiadványa)  

Lajtha László: Játékország (a Lajtha László Zeneiskola reprint kiadványa)  

Borsai Ilona – Haider Edit: Magyar népi gyermekjátékok  

Kiss Áron: Gyermekjáték gyűjtemény  

Dimény Judit: Hang–játék  

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Válogatás a néphagyomány zenei anyagából. Gyermekdal feldolgozások.  

A hangszeres műzene karakterdarabjai. Mesedarabok. 

Rövid darabok a hangszeres iskolákból (különböző hangszereken). 

 

 

Követelmények az előképző évfolyamok elvégzése után 

 

Rendelkezzék a tanuló a zenetanuláshoz szükséges alapvető magatartásformákkal: tudjon 

zenére figyelni, tudjon együttműködni társaival, tanárával a csoportos éneklésben, játékban. 
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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 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 dallami elemek, zenei ismeretek 

elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni munkával.  

 

 

 

Alapfokú évfolyamok 
 

Az első évfolyam tanítási anyagának összeállítása az előképző évfolyamok 

követelményeinek ismeretét feltételezi.  

 

1. évfolyam  
Fejlesztési feladatok  

– 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 készség fejlesztése  

– Helyes testtartás, levegővétel, tiszta intonáció, tempótartás  

– Artikuláció, szövegmondás  

– A tanulók hangterjedelmének fokozatos bővítése  

– Az igényes, szép éneklés kialakítása  

 

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés  

– Az előképzőben tanult ritmikai elemek alapos ismétlése  

– A korona, az átkötés, az értéknyújtó pont ismerete  

– A legegyszerűbb ütemek: 2/4, 4/4, 3/4 

– Ütemsúlyok. (ütemezés)  

– A szinkópa, az éles és a nyújtott ritmus ismétlése, elmélyítése  

– A tizenhatodok páros formációi 
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Dallami ismeretek, készségfejlesztés  

– Daltanulás hallás után, kézjelről, betűkottáról  

– Az új szolmizációs hangok (relációk) elsajátítása  

– A régi stílusú magyar népdalok jellemzői  

– A tonalitásérzék fejlesztése. a dallamzáró alaphang: lá, és dó  

– A hétfokúság dallamfordulatainak gyakorlása  

– Periodizáló muzenei szemelvények éneklése, memorizálása  

– A belső hallás további kimunkálása: memorizálás belső hallás alapján kézjelről, 

kottaképről  

 

A kétszólamúság előkészítő gyakorlatai  

– Dallamhoz ritmusosztinátó vagy önálló ritmusszólam megszólaltatása  

– Könnyű kétszólamú művek éneklése (a csoport képességeinek megfelelően 

válogatott könnyű kánonok, biciniumok)  

 

Hangközök:  

– Tiszta 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, hangnemek  

– Alaphang fogalma  

– 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 A5B5A B sorszerkezetek  

– A helyes frazeálás  

 

Zenei olvasás – írás  

– A helyes kottaírás  

– Ritmusgyakorlatok olvasása  
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– 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 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  

– 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  

 

Zenei szakkifejezések ismerete  

– A szolfézs előképzőben tanultakhoz  

– Ütemmutató, ütemsúly, ütem pár  

– Alkalmazkodó ritmus  

– Kulcsok. előjegyzések, módosító jelek  

– Pentatónia. díszítőhang, vendéghang (pienhang)  

– Hangkészlet, hangsor, hangnem  

– Pentachord, Dur és moll (eol)  

– A párhuzamos hangsor fogalma  

– Dallamsorok, alaphang, kvintváltás, szolmizációváltás  

– Ereszkedő dallamvonal  

– Azonosság, variáns, sorszerkezet  

– Szekvencia  

– Periódus  

– Transzponálás 

– Prima volta, seconda volta  

– Solo, tutti  

– Parlando, rubato, tempo giusto  

– Staccato, legato  

 

Ajánlott tananyag 

Régi stílusú magyar népdalok, énekelhető műzenei szemelvények a hangszeres iskolák 

anyagából is (könnyű barokk és klasszikus táncok) 
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Könnyű kánonok, biciniumok 

Horváth Istvánné – Smid Anna: Csicsergo II. (tankönyv, munkafüzet és Útmutató) 

Dobszay László: A hangok világa I. és Útmutató 

Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába I. II. (könyv és munkafüzet, tanmenet) 

J. Irsai Vera: Szolfézs példatár, Alsófok I.  

Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat  Kodály Zoltán: Válogatott biciniumok  

Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán  

Bárdos Lajos: Kicsinyek kórusa I. Bárdos Lajos: 70 kánon  

Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok  

Forrai Katalin: Európai gyermekdalok  

Péter József: 165 kánon  

Kocsárné Herboly Ildikó: Többszólamúság, harmónia és forma tanítása az általános 

iskolában  

Szabó Helga: Énekes improvizáció az iskolában  

Brukner Adrienn: Énekelni jó!  

Laczó Zoltán: Zenehallgatás az általános iskola alsó tagozatában  

Balázs Oszkár – Zempléni László: Ritmusgyakorlatok kezdőknek   

Lázárné Nagy Andrea: Margaréta (Gyakorló feladatok) 

Dalkíséretek I. Szőlő érik (Tankönyvkiadó) 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag: 

Eredeti népzenei felvételek gyermekdalok, népdalok. 

Gyermekeknek komponált művek Bartók Béla, Kodály Zoltán Bárdos Lajos kórusműveiből. 

Szemelvények a tanulók hangszeres anyagából: barokk, klasszikus táncok (különböző 

hangszereken) 

Mese– és karakterdarabok.  

 

Követelmény 

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. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek 

elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni munkával  
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2. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

– 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  

 

Az éneklési és intonációs készség fejlesztése  

– A népdalok kifejező megszólaltatása.  

– A tanulók hangterjedelmének fokozatos bővítése  

– A kétszólamú éneklés kimunkálása  

– Intonációs gyakorlatok  

 

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés  

– 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.  

 

Dallami ismeretek, készségfejlesztés  

Daltanulás hallás után, 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  

– Hangközök megszólaltatása két szólamban  

– Intonációs gyakorlatok  

– Kánonok, biciniumok éneklése  

– A többszólamú művek szólammozgásainak énekes megszólaltatása (párhuzamos 

mozgás, ellenmozgás)  
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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 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 népdalfeldolgozásokban  

– Mozgás, gesztus a zenében  
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– Népdalok, népi táncdallamok feldolgozásai, régi magyar táncok  

– Műzenei táncok (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 szakkifejezések ismerete  

– 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  

 

Ajánlott tananyag 

A magyar népdalok újabb rétege: pentaton, dúr, háromféle moll, valamint dór (fríg) és 

mixolid hangkészletű dallamok 

Néhány tánctétel a barokk korból – elsősorban a tanulók hangszeres anyagából (menüett, 

bourrée, sarabande,rigaudon, gavotte)  

Válogatás Bartók Béla Mikrokozmosz c. művéből énekes megszólaltatáshoz (a 

népdalanyagban megismert zenei jelenségek valamint a többszólamú komponálási technikák 

megfigyelésére) 

Könnyű kétszólamúság: kánonok, biciniumok 

Dobszay László: A hangok világa II. és III. kötet és Útmutatók 

Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába I. II. (könyv és munkafüzet, tanmenet) 

Lázárné Nagy Andrea: Margaréta 

J. Irsai Vera: Szolfézs példatár, Alsófok II.  

Kodály Zoltán: Ötfokú zene I–II.  

Kodály Zoltán: Válogatott biciniumok  

Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán  

Bárdos Lajos: Kicsinyek kórusa I–II.  

Bárdos Lajos: 70 kánon  

Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok  

Szőnyi Erzsébet: Biciniumok  

Péter József: 165 kánon 

Sulyok Gizella: Pilletánc I. és II. kötet. 

Kocsárné Herboly Ildikó: Többszólamúság, harmónia és forma tanítása az általános 

iskolában 

Szabó Helga: Énekes improvizáció az iskolában 

Brukner Adrienn: Énekelni jó! 

Kezdők zongoramuzsikája sorozat (Purcell, J. S. Bach, Händel stb.) 

Kezdők hangszeres kottagyűjteményei, előadási darabjai 
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Komjáthyné: Zongoraiskola II. 

Fantóné – Komjáthyné – Hernádiné: Régi táncok gyermekeknek 

Balázs Oszkár – Zempléni László: Ritmusgyakorlatok kezdőknek 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Népdalfeldolgozások (elsősorban a tanult dalokhoz kapcsolódóan)  

Szemelvények Bartók Béla Gyermekeknek és Mikrokozmosz című műveiből. 

Válogatás Bartók Béla és Kodály Zoltán kórusműveiből. 

Barokk táncok. (hangszeres táncok, zenekari tételek). 

Mesealakok a zenében. 

 

Követelmény 

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. 

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 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. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag, a ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának 

bemutatása csoportos és egyéni munkával  

 

 

3. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

– A zenei élményanyag bővítése  

– Bevezetés a bécsi klasszikus zene forma– és 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 ismeretek, készségfejlesztés  

– Kis éles, kis nyújtott ritmusok, a nyolcad triola további gyakorlása, alkalmazása  

– A nyújtott és szinkópa ritmusok variánsai  
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– 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 ismeretek, készségfejlesztés  

– 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 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 előz 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 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  
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– 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 darabjaiból  

– 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 szakkifejezések ismerete  

– Siciliano és mazurka ritmus  

– Azonos alapú dúr és moll hangsor  

– Kvintoszlop  

– Kürtmenet  

– 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  

 

Ajánlott tananyag  

Más népek funkciós népzenéje: egyszerű tercelő, kürtmenetes dalok kísérőszólammal vagy 

hangszerkísérettel (lengyel, francia, német, olasz népdalok)  

Könnyű szemelvények a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből, darabok a tanulók 

hangszeres anyagából is  

Két–három–négyszólamú könnyű kánonok  

Dobszay László: A hangok világa III. és IV. kötet, Útmutatók  

Szigetiné Horváth Zsuzsa – Simonné Sármási Ágnes: Készségfejlesztő gyakorlatok  

J. Irsai Vera: Szolfézs példatár II.  

Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok  

Forrai Katalin: Európai gyermekdalok  

Kodály Zoltán: Válogatott biciniumok  

Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán  

Szőnyi Erzsébet: Biciniumok  

Péter József: 165 kánon  

Bárdos Lajos: 70 kánon  

Bárdos Lajos: Európa peremén  

Bárdos Lajos: Írások népzenénkről  

Kerényi M. György: Százszínű csokor  

Sulyok Gizella: Pilletánc II.–III.  

Laczó Zoltán: Zenehallgatás az általános iskola alsó tagozatában  

Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I. (Aelia Sabina 

Alapítvány, Budapest)  
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Gyorffi István: Dallamírási feladatok  

Kezdők zongoramuzsikája (J. S. Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Weber)  

Szemelvények a tanulók hangszeres darabjaiból  

Dalkíséretek II. Érik a szőlő (Tankönyvkiadó)  

 

Ajánlott zenehallgatási anyag:  

Magyar és más népek táncai a műzenében (pl. bécsi klasszikus táncok, valamint  

F. Chopin, A. Dvooák, B. Smetana, P. I. Csajkovszkij, J. Brahms, M. Ravel művei) 

Balett részletek (nemzeti karakter–táncok: mazurka, csárdás stb.) 

Szemelvények a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből: dalok, opera– és szimfónia 

részletek  

  

Követelmény 

Tudja a tanuló a dalokat, illetve a bécsi klasszikus korból a műveket, részleteket stílusosan 

előadni. 

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.  

 

 

4. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

– Zenei élményanyag gyűjtése a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből  

– A periodizáló és funkciós zenei ismeretek elmélyítése  

– A tanult magyar népzenei anyag bővítése aszimmetrikus dalokkal  

– Az eddig tanultak rendszerező ismétlése  

– A zenei elemzési képesség fejlesztése  

 

Hallásfejlesztés és zenei ismeretek  

– 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  
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– A bővített kvart oldással  

– Alterált hangok, mint a díszítés, és mint a hangnemváltás eszközei  

– A kromatika megfigyelése, 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 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)  

– Két– és háromtagú kisformák, visszatéréses típusok, egy rondó, egy variáció és egy 

szonátaforma megismerése  
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– zenehallgatás alapján is  

– 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  

– A tanult ismeretek alkalmazása a zeneművek feldolgozása során  

– A stílusjegyek és az alapvető zenei összefüggések megfigyeltetése (ritmika, dallam, 

funkció, harmónia, forma)  

 

Zenei szakkifejezések ismerete  

– Bécsi klasszikusok, Köchel–jegyzék, opusz  

– Kvintkör  

– Hangnemi rokonságok, maggiore–minore, a hangnemi kitérés, moduláció  

– 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  

 

Ajánlott tananyag  

Elsősorban bécsi klasszikus (romantikus) hangszerkíséretes dalok, duettek  

Szimfónia tételek, hangszeres szonáta, variáció, rondó  

Néhány könnyű XX. századi dal, kórusmű vagy énekelhető hangszeres darab  

Dobszay László: A hangok világa IV. és V. kötet, Útmutatók  

Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok  

Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatás a kötetekből)  

Kodály Zoltán: Biciniumok  
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Szőnyi Erzsébet: Biciniumok  

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei  

Legányné Hegyi Erzsébet: Énektanár képzés Kodály Zoltán pedagógiai művei alapján  

Virágos sorozat népdalfüzetei  

Péter József: 165 kánon  

W. A. Mozart: 30 kánon  

Bárdos Lajos: 70 kánon  

Molnár Antal: Klasszikus kánonok  

Frank Oszkár: Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében  

Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I.  

Győrffy István: Dallamírási feladatok  

 

Ajánlott zenehallgatási anyag:  

Szemelvények a bécsi klasszikusok műveiből a szonátaforma, a szimfónia (Menüett tétel), 

az opera megismeréséhez.  

Romantikus dalok, karakterdarabok. 

A XX. század zenéjéből néhány vokális és hangszeres mű. 

Néhány darab Bartók Béla Mikrokozmosz sorozatából (aszimmetria). 

 

Követelmény 

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. 

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 frazeálással  

– A műzenei szemelvények, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos és 

egyéni munkával  

– Klasszikus kisforma elemzése (csoportos és egyéni munkával, tanári irányítással)  

 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok (4. évfolyam) elvégzése után 

 

Ismerje a tanuló a ritmuselemeket a harminckettedektől az egész értékű kottáig. 

Ismerje fel hallás után és kottaképről a szinkópa–, éles– és nyújtott ritmust, valamint az 

egyszerűbb ritmikai átkötéseket. 

Legyen áttekintőképessége a 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 2/2–es ütemekben. 

Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben (könnyebb alterációkban is) 

4#, 4b előjegyzésig. 

 

Ismerje a  

– pentaton hangsorokat 
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– tudja a dúr és moll hangsorokat 6#, 6b előjegyzésig 

– ismerje a háromféle moll hangsort 

 

Ismerje fel a művek hangnemeit – hangszeres darabjaiban is. 

Legyen tájékozott a hangmagassági viszonyokban: 

– tudja azonosítani – hangszeres tanulmányaihoz kapcsolódóan is – az oktávon belüli 

tiszta, kis és nagy hangközöket  

– ismerje fel ezeket kottaképről és hallás után 

 

Ismerje a bővített szekund, bővített kvart, szűkített és bővített kvint hangközöket; tudja 

ezeket kottaképről azonosítani. 

Ismerje a négyféle alaphelyzetű hármashangzat, a dúr és moll fordítások elvét, valamint a 

dominánsszeptim–hangzat felépítését.  

Legyen képes ezeket hallás után felismerni, és kottaképről azonosítani. 

Ismerje a funkciós főhangokat 3#, 3b előjegyzésig. 

Ismerje a funkciós vonzást. 

Ismerje a hangnemi kitérés és moduláció fogalmát.  

 

Tudjon lejegyezni: 

– rövid szótagszámú, tempo giusto magyar népdalt szöveggel 

– két szólamú, igen könnyű műzenei periódust, illetve szólamait hallás után kiegészíteni 

 

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 a tanulmányai során érintett zenetörténeti korok, kiemelkedő zeneszerzők, 

műfajok ismeretével (elsősorban a bécsi klasszikus zenében). 

Ismerje a leggyakrabban előforduló zenei kifejezéseket. 
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4.3.12. ZENEISMERET TANSZAK: ZENEISMERET  
 

 

A zeneismeret tantárgy a 4 éves szolfézs kötelező tantárgy követelményeire épül.  

A szolfézs, zenetörténet–zeneirodalom, zeneelmélet, népzene tantárgyak ismeretanyag–

részeinek felhasználásával szerves folytatását jelenti az eddigi elméleti tanulmányoknak.  

 

 

Alapfokú évfolyamok 
 

1. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretanyag átadása  

– A zenei alapműveltség kialakítása, az értékes zene megszerettetése  

– A zenei élményanyag bővítése  

– Nevelés a tudatos zenehallgatásra  

– A bécsi klasszikusok nagyobb lélegzetű formáinak megismerése  

– Betekintés a romantikus zeneirodalomba és a XIX. század magyar zeneművészetébe  

– Az előző években megszerzett készségek, elsajátított ismeretek felhasználása és 

továbbfejlesztése  

 

Ismeretanyag, készségfejlesztés  

– A zeneirodalom–ismeret megalapozása művek, jellegzetes témák, részletek 

éneklésével, zenehallgatással, irányító  

– jellegű zenetörténeti tájékoztatással  

– A zenei készségek fejlesztése a hallgatott és feldolgozott zenei anyag alapján 

– Az énekelt és meghallgatott művek témáinak memorizálása kottakép illetve hallás 

alapján  

– A ritmikai érdekességek kiemelése, hangoztatása 

– A periódus belső és külső bővülésének megfigyelése  

– A funkciók váltakozásának megfigyelése, éneklése  

– Az eddigi funkciós tapasztalatok bővítése, elmélyítése és alkalmazása  

– A kísérőszólamok funkciós hangjainak változatos, árnyaltabb használata 

– Kitérés és moduláció megfigyelése a domináns és párhuzamos hangnemekbe  

– Álzárlat  

– Zárlatok, jellegzetes harmóniai fordulatok megszólaltatása énekléssel, hangszerrel 

– A szonátaforma tematikus anyagainak megfigyelése, felismerése  

– A rondóforma felépítése, téma és epizód felismerése  

– A hangszerek, a zenei együttesek változatos csoportosításának megismerése  

– A klasszikus és romantikus zenekar hangszerei  

– A szimfóniatételek rendezési elvei  

– Az opera zenei részei (felépítése)  

– A zenei kifejezőeszközök megfigyelése a romantikus zene hangzásvilágában  

– Tercrokonság  

– Műdalok, áriák énekes megismerése hangszerkísérettel (tanár vagy tanuló 

közreműködésével)  

– Kánonok, két– vagy többszólamú vokális művek énekléssel és megszólaltatása 

különféle hangszeres együttesekkel is (kamarazeneként) 
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– A zenehallgatási anyag részleteinek megszólaltatása egy, két vagy több szólamban.  

– A klasszikus formák ismétlő rendszerezése, tematikus anyagainak megfigyelése 

zenehallgatással is  

 

Rögtönzés  

– A csoport képességei szerint: dallamok, ritmusok kiegészítése a megismert 

stílusokban, dallamhoz ritmus–, ritmushoz dallam–osztinátó, funkciójelző basszusok 

rögtönzése 

– Kapcsolat a társművészetekkel  

 

– A történelmi és zenei korok kapcsolatának rövid áttekintése 

– Társművészeti alkotások bemutatása  

 

Elméleti ismeretek – Zenei szakkifejezések  

– A kvintkör ismerete  

– Hangközök, hangzatok  

– Hangnemi rokonságok  

– Opusz  

– Alteráció és vezetőhang  

– Szonáta. Szimfónia. A szimfónia tételei, hangnemi és formai felépítése  

– Coda. Attacca  

– Rondó. Téma. Epizód.  

– A klasszikus opera. Nyitány, recitativo, ária, duett, tercett stb.  

– A romantikus dal. Dalciklus. Prozódia  

– A verbunkos  

– A romantikus opera  

– A szimfonikus költemény  

– Tercrokonság  

– Verbunkos  

– Tempó– és előadási jelzések: a zenei anyaghoz kapcsolódóan  

– Tájékozódás a zenetörténeti és történelmi korokban  

 

Ajánlott tananyag  

Klasszikus művek: J. Haydn, W. A. Mozart, L. v. Beethoven szimfonikus és hangszeres 

művei. Dalok. Operák.  

Egy bécsi klasszikus szimfónia feldolgozása. 

Egy Mozart–opera megismerése. 

A klasszikus stílushoz közelálló romantikus alkotások: dalok vagy egy dalciklus (elsősorban 

F.Schubert művészetéből) 

Klasszikus vagy romantikus versenymű feldolgozása. 

A magyar műzene: a verbunkos (Erkel Ferenc, Liszt Ferenc művei alapján) 

Ajánlott tankönyvek, ajánlott irodalom 

Dobszay László: A hangok világa V. és Útmutató 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei  

Orfeusz Hangzó zenetörténet 3. A bécsi klasszika 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 4. Romantika (I.) 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 8. A magyar zene századai 

Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához könyv és CD lemezsorozat 

Németh –Nógrádi –Puster: Szolfézs antológia  

Agócsy László – Irsai Vera: Énekeljünk, muzsikáljunk! 
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Agócsy László: Szolfézs középfok 

Agócsy László: Szállj szép énekszó – 16 romantikus egyneműkar  

Ádám Jenő: A dal mesterei (dalok válogatva a kötetekből)  

Forrai Miklós: Duettek I–II.  

Forrai Miklós: Ezer év kórusa  

Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa  

Frank Oszkár: A funkciós zene harmónia és formavilága – Hangzó zeneelmélet  

Frank Oszkár: A romantikus zene műhelytitkai (sorozat)  

Bartha Dénes: Beethoven kilenc szimfóniája  

Ch. Rosen: A klasszikus stílus  

S. Hughes: Mozart operakalauz  

Kárpáti J. – Kroó Gy: Mozart operái  

Szabolcsi Bence: A zene története  

Dobák Pál: A romantikus zene története  

Balassa–Gál: Operakalauz (kottás)  

Tóth Dénes: Hangversenykalauz I–II: (kottás)  

Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III.  

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló a megismert zenei anyagból 10–15 zenei témát emlékezetből. 

Tudjon idézni hangszeres tanulmányaiból műveket és műfajokat az évfolyam tananyagához 

kapcsolódóan, tudja azokat stílusosan előadni.  

Ismerje a feldolgozott stíluskorszakok főbb zenei műfajainak jellemzőit (szimfónia, opera, 

romantikus dal, versenymű, szimfonikus költemény) 

Ismerje a bécsi klasszikus zeneszerzők, valamint Erkel Ferenc és Liszt Ferenc fontosabb 

műveit. 

Tudja helyesen írni és kiejteni a megismert zeneszerzők nevét és a művek címét. 

Ismerje a zenei és történelmi korok egymásmellettiségét a fontosabb évszámokkal és a 

társművészeti alkotásokkal összekapcsolva. 

 

 

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 

ismeretek, stílusjegyek alapján  

 

 

2. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

– Zenei élményanyag bővítése  

– Az „értő” zenehallgatás kialakítása  

– Betekintés a gregorián és a reneszánsz zenébe  

– A barokk zene alaposabb megismerése  

– Ismerkedés a XX. század zenéjével– elsősorban magyar szerzők műveivel 

– Az előző években megszerzett készségek, elsajátított ismeretek felhasználása és 

továbbfejlesztése  

– A zenetörténeti tudásanyag rendszerezése, az alapfokon tanultak összefoglalása  

– Ismeretanyag, készségfejlesztés  
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– A zeneirodalom–ismeret bővítése művek, jellegzetes témák, részletek éneklésével, 

zenehallgatással, irányító jellegű  

– zenetörténeti tájékoztatással  

– A zenei készségek további fejlesztése elsősorban a hallgatott és feldolgozott zenei 

anyag alapján  

– A jellegzetes barokk ritmusok kiemelése, hangoztatása  

– Az énekelt és hallgatott zenei anyag stílusjegyeinek elsajátítás a művek elemzése 

alapján  

– Barokk harmóniamenetek  

– A polifónia  

– Barokk műformák megismertetése  

– Színpadi betétdalok, kórustételek  

– A barokk opera  

– A versenymű felépítése  

– A szvit tánctételei  

– A prelúdium és fúga  

– Az oratórium  

– A modern zene néhány irányzata: pl. folklorizmus, neoklasszicizmus  

– A XX. század komponálási technikái  

– Akusztikus skála, egészhangú skála megfigyeltetése, éneklése  

– Reihe  

– A többszólamú éneklés fejlesztése a hallgatott zeneművek részleteinek 

megszólaltatásával: reneszánsz kórusművek, kantáta–részletek hangszerkísérettel, 

kánonok, két– és többszólamú művek megszólaltatása különféle hangszeres 

együttesekkel is  

– Néhány XX. századi mű ( műrészlet) éneklése a csoport képességei szerint  

 

Rögtönzés  

– Dallamok, ritmusok kiegészítése a megismert stílusokban, dallamhoz ritmus– 

ritmushoz dallam– osztinátó  

– Dallamokhoz funkciójelző kísérőszólam  

– A funkciójelző basszusok árnyaltabb alkalmazása  

– A XX. század néhány kompozíciós technikájának (Reihe, cluster stb.) kipróbálása  

 

Kapcsolat a társművészetekkel  

– A történelmi és zenei korok kapcsolatának rövid áttekintése  

– Társművészeti alkotások bemutatása  

 

Elméleti ismeretek – Zenei szakkifejezések  

– Az eddig tanult ismeretek összefoglalása  

– Hangközök, hangsorok 7#, 7b előjegyzésig  

– Modális hangsorok; hangnemi rokonságok. Kvintkör  

– Akusztikus skála, egészhangú skála. Reihe, cluster  

– A különböző zenetörténeti korok stílusjegyei és műfajai  

– Tájékozódás időrendben  

– Gregorián zene  

– Madrigál, motetta, mise  

– Versenymű, Kantáta, oratórium, passió 

– Szvit, Barokk tánctételek  

– Preludium, fúga  
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– Concertálás, concerto, concerto grosso  

– Cembalo, Fortepiano. Continuo 

– A XX. századi zenekar hangszerei  

– Folklorizmus, neoklasszicizmus  

– Tonalitás, atonalitás, politonalitás  

– Aranymetszés  

– Tempó– és előadási jelzések a zenei anyaghoz kapcsolódóan  

 

Ajánlott tananyag  

Gregorián dallamok és reneszánsz kórusművek 

A barokk zene jellegzetes műfajai 

XX. századi hangszeres, zenekari és vokális művek elsősorban a magyar zeneművészetből  

 

Az alábbi művek, műfajok feldolgozása ajánlott:  

J. S. Bach: a–moll hegedűverseny  

J. S. Bach: Kantáta részletek, passio részletek  

J. S. Bach: egy teljes zenekari szvit  

G. F. Händel: oratóriumrészletek  

H. Purcell: Dido és Aeneas – részletek 

Olasz és francia barokk szerzők művei 

Bartók Béla: Concerto 

Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus 

Sz. Prokofjev: Klasszikus szimfónia, I. Sztravinszkij: Petruska, A. Honegger: Pacific 231,  

B. Britten: Variációk egy Purcell témára, Népdalfeldolgozások 

Dobszay László: A hangok világa VI. kötet és Útmutató 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 1. Középkor és reneszánsz 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 2. Barokk 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 8. A magyar zene századai 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei  

Németh – Nógrádi – Puster: Szolfézs antológia  

Agócsy László: Szolfézs középfok (I–IV) 

Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához könyv és CD lemezsorozat 

Forrai Miklós: Ezer év kórusa  

Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa 

N. Harnoncourt: Zene mint párbeszéd (Monteverdi, Bach, Mozart) 

Szabolcsi Bence: A zenetörténete 

Kroó György szerk. A hét zeneműve sorozat 

Kroó György szerk. Miért szép századunk zenéje? 

Lendvai Ernő: Szimmetria a zenében 

Kroó György: Bartók kalauz 

Kroó György: Bartók színpadi művei 

Breuer János: Kodály kalauz 

Eősze László: Kodály Zoltán 

Darvas Gábor: Évezredek hangszerei 

J.H. van der Meer: Hangszerek az ókortól napjainkig 

Szemelvények a zenehallgatáshoz (Tankönyvkiadó) 

A zenehallgatási anyag partitúrái és szövegkönyvek 

 

Követelmény  
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Tudjon a tanuló a megismert zenei anyagból 10–15 témát emlékezetből énekelni vagy 

hangszeren megszólaltatni.  

Tudjon idézni hangszeres tanulmányaiból műveket és műfajokat az évfolyam tananyagához 

kapcsolódóan, tudja azokat stílusosan előadni.  

Legyen képes Bartók Béla Concerto és Kodály Zoltán Psalmus Hungaricus c. művét 

jellegzetes témák alapján felismerni.  

 

Ismerje a feldolgozott stíluskorszakok főbb zenei műfajainak jellemzőit  

– a gregorián dallamokat 

– a reneszánsz kórusműveket 

– a barokk szvitet 

– a prelúdiumot és fúgát 

– az oratóriumot 

 

Ismerje a XX. század folklorista és neoklasszikus irányzatát, az atonalitás és a dodekafónia 

fogalmát. 

Ismerje a zenetörténeti korokat és időrendi sorrendjüket. 

Tudja az ismertebb zeneszerzőket, zeneműveket a megfelelő zenetörténeti korba helyezni. 

Tudja helyesen írni és kiejteni a megismert szerzők nevét és a művek címét. 

Ismerje a zenei és történelmi korok egymásmellettiségét a fontosabb évszámokkal és a 

társművészeti alkotásokkal összekapcsolva. 

 

Az év végi vizsga anyaga  

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással  

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával a tanult ismeretek 

stílusjegyek alkalmazásával  

 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 

Ismerje a tanuló  

– a tanult metrumokat 

– a tanult ritmuselemeket és –képleteket, az egyszerűbb aszimmetrikus metrumokat  

– a dallamhangok szerepét (főhang, átmenőhang, váltóhang, késleltetés) – tudja ezeket 

zeneileg értelmezni  

 

Ismerje  

– a hangközöket  

– a hangközfordítás elvét  

– a hármashangzatokat és fordításaikat  

– a dúr– és moll hangsor hangjaira építhető hármashangzatokat  

– a fő– és mellékhármashangzatokat  

– a dominánsszeptim– és a szűkített szeptimhangzatot (4#, 4b előjegyzésig)  

– a hangzatok fűzésének elveit, első lépéseit – (I– IV– V fok) 

Rendelkezzék biztos tájékozódó képességgel a relatív és abszolút rendszerben 4 #, 4 b 

előjegyzésig  

 

Ismerje  

– a kvintkört  

– az öt– és hétfokú hangsorokat  
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– a hangnemi rokonságokat  

– a funkciók  

– az alterációk szerepét  

– a hangnemi kitérés és moduláció fogalmát  

 

Ismerje  

– a tonalitás felbomlásának elvét 

– az egészhangú skálát 

– az akusztikus hangsort 

Tudja ismereteit alkalmazni a készségfejlesztési és zenehallgatási anyagban, hangszeres 

darabjaiban.  

 

Ismerje a feldolgozott stíluskorszakok főbb zenei műfajainak jellemzőit:  

– a reneszánsz kórusműveket és táncokat  

– a barokk zene (concerto grosso, versenymű, szvit, prelúdium és fúga, oratórium, 

kantáta, opera)  

– a bécsi klasszikus zene (hangszeres szonáta, variáció, versenymu, szimfónia, 

vonósnégyes, opera, dal)  

– a romantika (dal, szimfonikus költemény, opera, hangszeres karakterdarabok) 

legfontosabb műfajait  

– a XX. század folklorista és neoklasszikus irányzatát 

– Bartók Béla és Kodály Zoltán munkásságát  

– napjaink kiváló zeneszerzőinek egy–egy alkotását  

 

Tudja a zenei alapfogalmakat többirányú megvilágításban értelmezni, a zenetörténeti, a 

történelmi korokat időben összekapcsolni és társművészeti alkotásokhoz kötni. 

Ismerje és tudja alkalmazni a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseit.  

 

 

 

Továbbképző évfolyamok 
 

3. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

– Élményanyag bővítése a zenei alapműveltség kialakításához 

– A zenei műfajok alaposabb megismerése korok és stílusok szerint  

– Az alapfokon szerzett ismeretek, készségek elmélyítése, bővítése  

– A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása  

– Az „értő” zenehallgatásra nevelés  

 

Ismeretanyag– készségfejlesztés  

– A zeneirodalom–ismeret bővítése művek, jellegzetes témák, részletek éneklésével, 

zenehallgatással, irányító jellegű zenetörténeti tájékoztatással  

– A zenei készségek további fejlesztése elsősorban a hallgatott és feldolgozott 

zeneművek alapján  

– A zeneművek, szemelvények zenetörténeti korba helyezése  

– A művek, műrészletek feldolgozása énekléssel, memorizálással (lejegyzéssel)  

– A feldolgozott zenei formák jellemzőinek elsajátítása  

– A belső hallás és memória intenzív fejlesztése  
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– A zenei elemzési képesség fejlesztése  

 

Témakör A többszólamúság szerkesztési elvei, műformái, műfajai a vokális 

zeneirodalomban  

– A modális hangsorok teljeskörű megismerése– éneklés, felépítés 4#, 4b előjegyzésig  

– Modális fordulatok kiemelése, éneklése. Megfigyelése zenehallgatásban  

– Homofónia, polifónia, imitáció. Tonális, reális válasz  

– Polifonikus etűdök éneklése. Homofón és könnyű imitációs részletek feldolgozása.  

– Kánonok éneklése  

– Kánonokból partitúra készítés, a harmóniai fordulatok megfigyelése  

– Rövid ritmus– és dallamkánon szerkesztésének kipróbálása  

– Korál feldolgozások többszólamú éneklése, megszólaltatása hangszerekkel is  

– A harmóniai fordulatok kiemelése, éneklése, megfigyelése  

– A harmóniai elemzés alapjai: fokszámok, jelzések. Számozott basszus  

– Hármashangzatok építése a dúr és moll hangsorok fokaira 

– Mixturák éneklése  

– A duett, tercett, kvartett megjelenése a drámai műfajokban  

– Dramaturgiai szerepük, zenei megfogalmazásuk  

– Egy–egy zenei kor stílusjegyeinek összefoglalása  

– Rövid zenei részletek lejegyzése  

 

Témakör Táncok a zenében  

– Az előző években megismert táncok jellemzőinek átismétlése  

– Az ismeretek bővítése újabb táncformák jellegzetességeivel  

– Olvasás, zenei írás, memorizálás elsősorban a barokk táncok köréből  

– Ritmusok kiemelése, megszólaltatása (C.Debussy, M.Ravel, I.Sztravinszkij, Joplin 

műveiből)  

– A harmóniák szerepének megfigyelése  

– Hangszerek, hangszercsoportok hangszínének megismerése. „Komoly zene” – 

„könnyű zene” – jazzművészet.  

– A meghallgatott zeneművek témáiból válogatva memorizálás, zenei írás (abszolút 

rendszerbe helyezés)  

– Stílusjegyek felismerése, megnevezése. Az anyaghoz kapcsolódó zenei kifejezések 

értelmezése  

 

Kapcsolat a társművészetekkel  

– A történelmi és zenei korok kapcsolatának rövid áttekintése  

– Társművészeti alkotások bemutatása  

 

 

Ajánlott tananyag  

 

Témakör. A többszólamúság szerkesztési elvei, műformái, műfajai a vokális 

zeneirodalomban 

Feldolgozásra ajánlott zenei anyag: 

– orgánum énektechnika (Ars Antiqua, Párizs) 

– hoquetus elv (Ars Nova, Machaut)  

– gregorián, chanson cantus firmus (Németalföld) 

– homofónia, polifónia (mise, motetta, madrigál) 

– népének és harmonizációja (a choral J.S.Bach művészetében) 
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– fúgaszerkesztés, imitáció (dux–comes) művek J. S. Bachtól Kodály Zoltán 

művészetéig  

– duett, tercett, kvartett H.Purcelltol G.Verdi–ig  

– kánonok válogatva Fornsete Nyárkánon–tól a XX. századi kánonokig 

– kórusművek a reneszánsztól napjainkig  

 

 

Témakör Táncok a zenében  

– Műzenei táncok a középkortól a jazz elemek megjelenéséig: estampida, rondeau, 

pavane és gagliarda, menüett, sarabande, gigue, gavotte, ländler, polka, polonaise, 

mazurka, verbunkos táncok, csárdás  

– A szimfóniák III. tétele: menüett, gavotte (J.Haydn, W.A.Mozart, Sz.Prokofjev)  

– A romantikus kisformák (F.Chopin)  

– A verbunkos (Liszt Ferenc rapszódiái, Erkel Ferenc operái)  

– A jazz elemei, ragtime, cake–walk (C.Debussy, I.Sztravinszkij művei  

Szvit és rondó  

– Barokk szvitek (J.S.Bach, G. F.Händel, F.Couperin),  

– Bécsi klasszikus rondótételek, rondók,  

– Rondók, szvitek a romantikából és a XX. sz. zenéjéből (M. Muszorgszkij, M. Ravel, 

I.Sztravinszkij, Bartók Béla, Kodály Zoltán, Ránki György, Szabó Ferenc)  

 

Dobszay László A hangok világa VI. és Útmutató  

Orfeusz Hangzó zenetörténet 1. Középkor és reneszánsz  

Orfeusz Hangzó zenetörténet 2. Barokk  

Orfeusz Hangzó zenetörténet 6. Késő–romantika és XX. század I.  

Orfeusz Hangzó zenetörténet 7. Késő romantika és a XX. század II.  

Orfeusz Hangzó zenetörténet 8. A magyar zene századai  

Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához könyv és CD lemezsorozat  

Németh– Nógrádi – Puster: Szolfézs antológia  

Agócsy László: Szolfézs középfok I–IV.  

Agócsy László Bach olvasókönyv  

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei  

Kodály Zoltán: 15 kétszólamú énekgyakorlat  

H. Brown: A reneszánsz zenéje  

Legányné Hegyi Erzsébet: Bach példatár  

J.S.Bach: Négyszólamú korálok  

Győrfi István: Korálelemzések  

Bartha Dénes szerk. A zenetörténet antológiája  

Dobszay László: A magyar dal könyve  

Dobszay László: A gregorián ének kézikönyve  

Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 

Tóth Dénes: Hangversenykalauz I–II. (kottás) 

Kroó György: A hét zeneműve 

Szabolcsi Bence: A zene története 

 

 

Követelmény 

Ismerje a tanuló a zenetörténeti korok kronológiai sorrendjét.  

Ismerje a többszólamúság megjelenési formáit, zenei jellemzőit a különböző zenei 

korokban. 
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Tudjon énekléssel illetve éneklő társakkal (vagy hangszer segítségével) zeneileg pontosan 

megszólaltatni két szemelvényt a gregorián dallamok, két könnyű, rövid madrigált vagy 

részletet, két duettet a barokk, bécsi klasszikus vagy romantika köréből. 

Ismerjen a meghallgatott művekből 5–10 jellegzetes témát.  

Tudjon idézni hangszeres tanulmányaiból műveket és műfajokat az évfolyam tananyagához 

kapcsolódóan, tudja azokat stílusosan előadni.  

 

Ismerje a klasszikus zeneművészet legismertebb táncformáit, jellegzetességeit, tudja zenei 

korokba helyezni.  

Ismerje a bécsi klasszikus szimfóniák III. tételének felépítését.  

Tudja a megismert zeneszerzők és műveik nevét helyesen ejteni, leírni.  

Ismerje a zenei és történelmi korok egymásmellettiségét (a fontosabb évszámokkal).  

Tudjon néhány társművészeti alkotást a megismert zenei korokhoz kapcsolni. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással  

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával a tanult ismeretek 

stílusjegyek alkalmazásával  

 

 

4. évfolyam  

 

Fejlesztési feladatok  

– Élményanyaggyűjtés a zenei alapműveltség bővítéséhez  

– A zenei műfajok alaposabb megismerése korok és stílusok szerint  

– A készségek további elmélyítése, az ismeretek bővítése  

– A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása  

– Tudatos zenehallgatásra nevelés  

 

Ismeretanyag– készségfejlesztés  

– A zenei műveltség bővítése művek, jellegzetes témák, részletek éneklésével, 

zenehallgatással, irányító jellegű zenetörténeti tájékoztatással  

– A zenei készségek további fejlesztése elsősorban a hallgatott és feldolgozott 

zeneművek alapján  

– A zeneművek, szemelvények zenetörténeti korba helyezése  

– A művek, műrészletek feldolgozása énekléssel, memorizálással (lejegyzéssel)  

– A feldolgozott zenei formák jellemzőinek elsajátítása 

– A belső hallás és memória intenzív fejlesztése  

– A zenei elemzési képesség fejlesztése  

 

Témakör. Vokális műfajok a zeneirodalomban I.  

A mise és requiem  

– Gregorián dallamok éneklése. A latin szövegek megismerése  

– A zenei lejegyzés kialakulásának rövid összefoglalása  

– A szolmizáció eredete. A többszólamúság kezdetei  

– A zenei anyagból válogatva: éneklés, memorizálás, lejegyzés  

– A cantus firmus bemutatása. A zenei szerkesztési módok ismertetése  

– A reneszánsz muvek harmóniáinak és zárlatainak megfigyelése, megszólaltatása  

– Korabeli kottakép, C–kulcsok bemutatása 

– A mise állandó részei  
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– Mise a klasszikus, romantikus korból és a XX. századból  

– A requiem fogalma. Új misetételek.  

– A hangzások megfigyelése, összehasonlítása. A zenei kifejezőkészség 

gazdagodásának megfigyelése, elemzése, okainak stiláris és történelmi háttere  

– A Dies irae dallam éneklése, memorizálása, megfigyelése különböző művekben 

– A romantika és a XX. századi zene komponálási technikáinak megismerése, az 

alapfokon tanultak ismétlése, elmélyítése. (Tercrokonság, alteráció, a tonalitás, a 

forma felbomlása) 

 

Témakör. Hangszeres szóló– és kamarazene a zeneirodalomban 

– A barokk variációk. 

– A basszus szólam kiemelése (éneklése, memorizálása) a passacaglia feldolgozása 

során.  

– A bécsi klasszika zenei formáinak ismétlő rendszerezése (a szonáta–, a variációs–, a 

rondó– és a triós forma felépítése, tematikus anyagának ismerete)  

– A variálás megismerése– variációs lehetőségek (ritmikai, dallami, harmónia  

– Maggiore, minore)  

– A variáció kipróbálása rögtönzéssel 

– A témakörhöz kapcsolódó hangszerek megismerése– (történeti áttekintése) 

– A kamarazene és néhány műfaja, hangszer összeállításai (a válogatott zeneművek 

alapján).  

– A kvartettek, kvintettek előadói apparátusa– felépítése, tételrendje a klasszikus 

zenében  

– A romantikus karakterdarabok zenei kifejező eszközei: hangszín, dinamika, 

alterációk 

– Nemzeti táncok karakterének megfigyelése, jellemző ritmusainak kiemelése, 

hangoztatása – különleges hangsorok megfigyelése  

– Témák éneklése, memorizálása, lejegyzése  

– A XX. század komponálási technikája. Hangsorformációk. Tonalitás, atonalitás 

– Témák megszólaltatása  

– A klasszikus zene, a „könnyű” zene és jazz kapcsolata  

– Klasszikus témák feldolgozásai e műfajokban. Jellegzetes hangszerek 

 

Kapcsolat a társművészetekkel:  

– A történelmi és zenei korok kapcsolatának rövid áttekintése 

– Társművészeti alkotások bemutatása  

 

Ajánlott tananyag  

 

Témakör Vokális műfajok a zeneirodalomban I. 

a) A mise és requiem 

Feldolgozásra ajánlott zenei anyag: 

– Gregorián misék  

– A Dies irae dallam és feldolgozásai (H.Berlioz, Liszt Ferenc, L.Dallapicolla) 

– A cantus firmus szerepe (részletek G.Machaut, G. Dufay, Josquin des Pres, 

G.P.Palesztrina muveiből) 

– Misék: J. S. Bach: h–moll mise (tételek válogatva) J. Haydn, W.A.Mozart, 

F.Schubert, Liszt Ferenc, I.Sztravinszkij műveiből részletek  

– Requiemek: W.A.Mozart, H.Berlioz, G.Verdi, J.Brahms, I.Sztravinszkij, B.Britten,  

– Ligeti György kompozícióiból részletek  
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Témakör. Hangszeres szóló– és kamarazene a zeneirodalomban  

– Feldolgozásra ajánlott zenei anyag (válogatva): a leggyakoribb zenei műformák, 

kisformák egy–egy hangszer irodalmában és a kamarazene körében  

 

Hangszeres művek:  

– Orgonaművek: fúga, preludium, toccata, fantázia, passacaglia (elsosorban J.S. Bach 

muvei) 

– zongora darabok a klasszikus és romantikus zeneirodalomból (J.Haydn, 

W.A.Mozart, L.van Beethoven szonáták  

– az etűd, prelud, nocturne, mazurka, polonaise, rapszódia, bagatell (F.Chopin, Liszt 

Ferenc, Bartók Béla és más szerzők művei alapján)  

– a XX. sz. szóló zongorairodalma (C.Debussy, Bartók Béla, A.Schönberg, A Webern, 

Kurtág György művei)  

 

Kamarazene  

– a klasszikus és romantikus zeneirodalomból (J. Haydn vonósnégyes, W.A.Mozart: 

Fuvolanégyes, Klarinét kvintett, D–dúr oboanégyes, L. van Beethoven: Tavaszi 

szonáta, B–dúr zongoratrió, gordonka–zongora szonáta, Esz–dúr oktett, F.Schubert 

A–dúr zongoraötös, d–moll vonósnégyes, J.Brahms Á–dúr hegedű–zongora szonáta– 

válogatva)  

– a XX. századból (néhány mű vagy részlet kiválasztása O.Respighi: Dór kvartett, 

I.Sztravinszkij: A katona története (szvit), C.Debussy: Fekete–fehér (2 zongorára), 

M.Ravel: a–moll zongorahármas, D.Milhaud: Braziliera (2 zongorára)  

Bartók Béla: Kontrasztok, Kodály Zoltán: Szonáta gordonkára és zongorára, Hidas Frigyes: 

Fúvósötös, Kurtág György: Nyolc duó hegedűre és cimbalomra)  

Dobszay László: A hangok világa VI.  

Szonyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei  

Németh –Nógrádi – Puster: Szolfézs antológia  

Agócsy László: Szolfézs középfok I–IV.  

Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához könyv és CD lemezsorozat  

Orfeusz Hangzó zenetörténet 1. Középkor és reneszánsz  

Orfeusz Hangzó zenetörténet 2. Barokk  

Orfeusz Hangzó zenetörténet 3. Bécsi klasszika  

Orfeusz Hangzó zenetörténet 4. Romantika I.  

Orfeusz Hangzó zenetörténet 5. Romantika II.  

Orfeusz Hangzó zenetörténet 6. Késő romantika és XX. század  

Orfeusz Hangzó zenetörténet 7. Késő romantika és a XX. század II.  

Orfeusz Hangzó zenetörténet 8. A magyar zene századai  

Forrai Miklós: Ezer év kórusa  

Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa  

Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III.  

Tóth Dénes: Hangversenykalauz  

Szabolcsi Bence: A zene története  

Várnai Péter: Oratóriumok könyve  

Kroó György szerk. A hét zeneműve sorozat  

Babits Mihály fordításában Amor Sanctus (Középkori himnuszok latinul és magyarul)  

Darvas Gábor: Évezredek hangszerei  

J.H. van der Meer: Hangszerek az ókortól napjainkig  

Gonda János: Jazz  
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Követelmény 

Ismerje a tanuló a zenetörténeti korok kronológiai sorrendjét.  

Tudja énekléssel (vagy hangszer segítségével) a Dies irae dallamot (kotta nélkül), öt–tíz 

jellegzetes témát a megismert hangszeres vagy kamarazenei muvek körébol stílusosan 

megszólaltatni.  

Ismerje a meghallgatott zeneművek egy–egy jellegzetes témáját.  

Tudjon idézni hangszeres tanulmányaiból műveket és műfajokat az évfolyam tananyagához 

kapcsolódóan, tudja azokat stílusosan előadni. 

Legyen képes dallami, harmóniai, formai ismeretek alapján zenei korba helyezni műveket. 

Tudja a megismert zeneszerzők és műveik nevét helyesen ejteni, leírni. 

Ismerje a zenei és történelmi korok egymásmellettiségét (a fontosabb évszámokkal).  

Tudjon néhány társművészeti alkotást a megismert zenei korokhoz kapcsolni. 

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 

ismeretek, stílusjegyek alkalmazásával  

 

 

5. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

– Élményanyaggyűjtés a zenei alapműveltség bővítéséhez  

– A zenei műfajok alaposabb megismerése korok és stílusok szerint  

– A készségek további elmélyítése, az ismeretek bővítése 

– A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása  

– A zenei elemzési képesség kimunkálása  

– Az „értő” zenehallgatásra nevelés  

 

Ismeretanyag– készségfejlesztés  

– A zenei készségek további fejlesztése elsősorban a hallgatott és feldolgozott zenei 

anyag alapján  

– A zeneművek, szemelvények zenetörténeti korba helyezése  

– A művek, műrészletek feldolgozása énekléssel, memorizálással (lejegyzéssel)  

– A hangközhallás intenzív kimunkálása, lehetőség szerint fokozatos elszakadás a 

szolmizációtól  

– A feldolgozott zenei formák jellemzőinek elsajátítása  

 

Témakör Vokális műfajok a zeneirodalomban II.  
Oratórium, passió, kantáta (anthem)  

– Az oratórium, a passió, a kantáta zenei jellemzőinek ismétlése  

– Az anthem ismertetése  

– Az oratórikus művek témája (tartalmi), felépítése, zenei részei (recitatívo, ária, 

arioso, kórustétel, turba, choral), szereplői, dramaturgiája 

– A művek dramaturgiája és a zenei részek közötti összefüggések bemutatása  

– Az előadói apparátusok a különféle zenei korokban 

– A kifejező eszközök gazdagodása a zenetörténeti korok egymásutánjában  

 

Témakör. Zenekari hangszeres műfajok szólistákkal  

– A concerto, concerto grosso a barokk korban. Felépítésük, tételtípusaik  
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– A barokk zenekar. A szóló és tömbhangzás megfigyelése  

– A versenyművek kialakulása. A hangszerek fejlődése, új hangszerek megjelenése  

– A concerto grosso és a versenyművek közötti különbség megfigyelése  

– Versenyművek a klasszikus korban. Felépítésük. (A klasszikus formák ismétlése)  

– A versenyművek tartalmi, majd formai változásai a romantika és a XX. századi 

alkotásokban  

– A műfaj új lehetőségei (rapszódia, variáció sorozat, szimfónia–concerto)  

– A hangrendszerek, harmóniák kiemelése a meghallgatott zeneművek elemzése során  

– A művek egy–egy témájának, részletének éneklése, memorizálása, lejegyzése  

– Ritmusok kiemelése, hangoztatása  

– Jellemző harmónia sorok megszólaltatása énekléssel, hangszerrel  

– Harmóniai elemzés – (a csoport képességeitől függően) 

 

Kapcsolat a társművészetekkel:  

– A történelmi és zenei korok kapcsolatának rövid áttekintése  

– Társművészeti alkotások bemutatása  

  

Ajánlott tananyag  

Témakör. Vokális műfajok a zeneirodalomban II.  

Oratórium, passió, kantáta (anthem)  

Feldolgozásra ajánlott zenei anyag :  

– A barokk kor kiemelkedő alkotásai (J.S.Bach . Karácsonyi oratórium, János vagy 

Máté passió, Parasztkantáta, Kávékantáta; Weinen klagen… vagy Wachet auf…; 

G.F.Händel: Messiás vagy Judás Makkabeus; Esterházy Pál: Harmonia Coelestis – c. 

művekből részletek  

– A bécsi klasszikus kor oratórikus művei (pl. J. Haydn Évszakok, Teremtés 

W.A.Mozart: Exsultate, Jubilate, L. van Beethoven: Karfantázia)  

– Romantikus alkotások (F.Mendelssohn: Éliás, G.Rossini: Stabat mater, Liszt Ferenc: 

Szent Erzsébet legendája)  

– XX. századi alkotások (A.Schönberg: Egy varsói menekült, I. Sztravinszkij: 

Zsoltárszimfónia, A. Honegger: Johanna a máglyán, C.Orff: Carmina burana, K. 

Pendrecki: Dies irae, Bartók Béla: Cantata profana, Kodály Zoltán: Budavári Te 

Deum, Farkas Ferenc: Cantus Pannonicus, Szabó Ferenc: Föltámadott a tenger, 

Sugár Rezső: Hősi ének, Petrovics Emil: Jónás könyve részletek)  

 

 

Témakör. Zenekari hangszeres műfajok szólistákkal  

Feldolgozásra ajánlott zenei anyag:  

– A concerto, concerto grosso, versenymű, sinfonia concertante műfajok jellemzői 

– A.Corelli (12 Concerto grosso) A. Vivaldi (A négy évszak, Blockflőteverseny) 

J.S.Bach (Brandenburgi verseny, csembalóverseny, a–moll hegedűverseny), G.F. 

Händel (F–dúr orgonaverseny) B. Marcello (oboaverseny), J. Haydn (Esz–dúr 

trombitaverseny, C–dúr gordonkaverseny), W.A.Mozart (Esz–dúr Sinfonia 

concertante, Á–dúr klarinétverseny, d–moll zongoraverseny, Á–dúr hegedűverseny, 

D–dúr fuvolaverseny) L. van Beethoven (Esz dúr zongoraverseny, D–dúr 

hegedűverseny) R.Schumann (a–moll zongoraverseny) F.Chopin (e–moll 

zongoraverseny) 

Liszt Ferenc (Esz–dúr zongoraverseny, Magyar fantázia), P.I.Csajkovszkij (b–moll 

zongoraverseny, D–dúr hegedűverseny), A. Dvooak: h–moll gordonkaverseny,  
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M.Ravel (G–dúr zongoraverseny), I.Sztravinszkij („Baseli Concerto”), G. Gershwin (Kék 

rapszódia) Sz. Prokofjev (Szimfónia–concerto) D. Sosztakovics (a–moll hegedűverseny), A. 

Hacsaturján (Zongoraverseny), Dohnányi Ernő (Változatok egy gyermekdalra) 

Bartók Béla (III. zongoraverseny) Járdányi Pál (Hárfaverseny) Kurtág György 

(Brácsaverseny) műveiből 

Agócsy László: Szolfézs középfok III–IV  

Németh – Nógrádi – Puster: Szolfézs antológia  

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei  

Orfeusz Hangzó zenetörténet 1. Középkor és reneszánsz  

Orfeusz Hangzó zenetörténet 2. Barokk  

Orfeusz Hangzó zenetörténet 3. Bécsi klasszika  

Orfeusz Hangzó zenetörténet 4. Romantika I.  

Orfeusz Hangzó zenetörténet 5. Romantika II.  

Orfeusz Hangzó zenetörténet 6. Késő romantika és XX. század  

Orfeusz Hangzó zenetörténet 7. Késő romantika és a XX. század II.  

Orfeusz Hangzó zenetörténet 8. A magyar zene századai  

Forrai Miklós: Ezer év kórusa  

Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa  

Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III.  

Tóth Dénes: Hangversenykalauz  

Szabolcsi Bence: A zene története  

Várnai Péter: Oratóriumok könyve  

Kroó György szerk. A hét zeneműve sorozat  

Darvas Gábor: Évezredek hangszerei  

 

Követelmény 

Ismerje a tanuló a zenetörténeti korok kronológiai sorrendjét.  

Tudja a feldolgozott vokális és hangszeres műfajok zenei jellemzőit, ismeretei alapján 

legyen képes a műveket zenei korokba helyezni.  

Tudjon két áriát (ária–részletet) két korált énekléssel, éneklőtársakkal megszólaltatni. 

Tudjon idézni a megismert művekből 8–10 témát. 

Ismerjen fel jellegzetes témák alapján néhány zeneművet.  

Tudjon idézni hangszeres tanulmányaiból műveket és műfajokat az évfolyam tananyagához 

kapcsolódóan, tudja azokat stílusosan előadni.  

Ismerje a zenei korok fontosabb hangrendszereit, harmóniai fordulatait. 

Tudja a megismert zeneszerzők és művek nevét helyesen ejteni, leírni.  

Ismerje a zenei és történelmi korok egymásmellettiségét (a fontosabb évszámokkal).  

Tudjon néhány társművészeti alkotást a megismert zenei korokhoz kapcsolni. 

 

Az év végi vizsga anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással  

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított 

ismeretek, stílusjegyek alkalmazásával  

 

 

6. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

– Élményanyaggyűjtés a zenei alapműveltség kialakításához  

– A zenei műfajok alaposabb megismerése  
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– A készségek további elmélyítése. Az ismeretek bővítése 

– Rendszerező ismétlés  

– A zenei elemzési képesség kibontakoztatása 

– A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása  

– Az „értő” zenehallgatás kialakítása  

 

Ismeretanyag–készségfejlesztés  

– A zenei készségek fejlesztése elsősorban a hallgatott és feldolgozott zenei anyag 

alapján  

– A zeneművek, szemelvények zenetörténeti korba helyezése. 

– A művek, műrészletek feldolgozása énekléssel, memorizálással (lejegyzéssel) 

– A hangközhallás intenzív kimunkálása, lehetőség szerint fokozatos elszakadás a 

szolmizációtól 

– A feldolgozott zenei formák jellemzőinek elsajátítása 

– A megismert műfajok áttekintő ismétlése 

 

Témakör: Vokális műfajok a zeneirodalomban III. 

a) dal, dalciklus,  

b) opera, zenedráma, balett 

– A trubadurok, Minnesängerek szerepe, hangszereik ismertetése  

– A dal műfajának kialakulása  

– A barokk és klasszikus dal zenei jellemzői  

– A dalforma, strófikus szerkezet, átkomponált dal 

– A kísérő szólam dramaturgiai jelentősége 

– A romantikus dallamszövés és harmóniák megfigyelése 

– Az új modulációs irányokból a tercrokonság ismertetése  

– Dalciklus– dramaturgiai összefüggések bemutatása  

– A hangulatok, témák visszatérése a cikluson belül – megfigyelés, éneklés 

– Harmóniasorok feldolgozása, megszólaltatása hangszerrel is 

 

A XX. századi dalok stílusjegyei.  

– A dalok szövege, prozódiája.(Utalás az irodalmi alkotásokra)  

– A mondanivaló és a zenei eszközök kapcsolata  

– A magyar népdal megjelenése a XX. századi magyar zeneszerzők alkotásaiban. (A 

magyar népdalstílusok összegező ismétlése) 

 

Az opera dramaturgiai felépítése, zenei részei  

– Recitatívók, áriák szerepe  

 

Mozgás, gesztus a zenében. A karakterek érzékelése a balettekben.  

– A különböző népek táncai, valamint a korabeli táncok a balett színpadon  

– A ritmus, dallam megfigyelése – szimmetria, aszimmetria  

– A XX. századi balett. A szereplők jellemzése zenei témákkal  

– A zene és koreográfia összefüggése  

 

Témakör Zenekari műfajok  

– Az alapfokon tanult szonáta–, rondó– és variációs forma ismétlése  

– A szonátarondó. A scherzo tétel  

– A bécsi klasszikus és a romantikus szimfónia felépítése (tételrend, tételtípusok)  

– A stiláris és formai jellemzők összefoglalása a hallgatott zenei anyag alapján  
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– Átmenet a romantikába: a tételformák fellazulása, új hangzások megjelenése  

– A zenekari hangzás gazdagodása, új hangszerek megjelenése  

 

A XX századi zenekari művek effektusainak megfigyelése.  

– Visszautalás a klasszicizmusra– a neoklasszicizmus  

– A szimfonikus költemények zenei szerkezete  

– A programzene. Az irodalmi, képzőművészeti alkotások megjelenése a 

zeneművészetben  

– Humor a zenében  

– A történelmi és zenei korok kapcsolatának rövid áttekintése  

 

Kapcsolat a társművészetekkel:  

– A történelmi és zenei korok kapcsolatának rövid áttekintése  

– Társművészeti alkotások bemutatása  

Ajánlott tananyag  

 

Vokális műfajok a zeneirodalomban III.  

c) dal, dalciklus, 

d) opera, zenedráma, balett 

Feldolgozásra ajánlott zenei anyag: dalok, dalciklusok 

– A XIII. századi trubadur és minnesänger műdaloktól a XX. századi 

népdalfeldolgozásokig (a trubadúrok, trouv?rek, minnesängerek művészete (Wagner: 

Nürnbergi mesterdalnokok).  

– A klasszicizmus dalirodalma (J.Haydn, W.A.Mozart, L.van Beethoven dalok 

válogatva)  

– A romantika dalainak, dalciklusainak megismertetése (elsősorban F.Schubert, 

R.Schumann ciklikus alkotásai)  

– A XX. sz. dalirodalma G.Mahler, M.Ravel, B.Britten, A.Schönberg, W.Williams, 

Farkas Ferenc művei alapján  

– A magyar népdalok feldolgozásai Bartók Béla, Kodály Zoltán, Farkas Ferenc, 

Járdányi Pál műveiben,  opera, zenedráma, balett, a barokk kortól napjainkig 

C.Monteverdi, H.Purcell, W.Gluck, W.A.Mozart, L.van Beethoven, G.Verdi, 

R.Wagner, P.I.Csajkovszkij, I.Sztravinszkij,G.Gershwin, A.Berg, Erkel Ferenc, 

Kodály Zoltán, Bartók Béla, Ránki György, Petrovics Emil, Szokolay Sándor 

alkotásai 

 

Zenekari műfajok 

Feldolgozásra ajánlott zenei anyag:  

– A szimfónia J.Haydn–tól napjainkig (J.Haydn, W.A.Mozart, L.van Beethoven, 

F.Schubert, R.Schumann, F.Mendelssohn, Liszt Ferenc, A.Dvooak, P.I.Csajkovszkij, 

G.Mahler, P.Hindemith, A.Honegger, Sz.Prokofjev, D.Sosztakovics művei  

– A szimfonikus költemény (tematika szerint csoportosítva); – irodalmi ihletésű (Liszt 

Ferenc, R.Strauss); – tájleíró jellegű (B.Smetana, A.Borodin, J.Sibelius); – mese 

ihletésű (Sz.Prokofjev)  

– Zenekari művek a XX. századból (C.Debussy: A tenger, Kodály Zoltán: Páva 

variációk, Bartók Béla: Táncszvit)  

Dobszay László: A hangok világa IV–V–VI. kötet  

Agócsy László: Szolfézs középfok IV. 

Nógrádi – Németh – Puster: Szolfézs antológia  

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei 
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Orfeusz Hangzó zenetörténet 1. Középkor és reneszánsz 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 2. Barokk 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 3. Bécsi klasszika 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 4. Romantika I. 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 5. Romantika II. 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 6. Késő romantika és XX. század 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 7. Késő romantika és a XX. század II. 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 8. A magyar zene századai 

Kodály Zoltán– Vargyas L: Magyar népzene 

Dobszay László: A magyar dal könyve 

Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 

Tóth Dénes: Hangversenykalauz 

Szabolcsi Bence: A zene története  

Kroó György szerk. Miért szép századunk zenéje? 

Kroó György szerk. A hét zeneműve sorozat 

Balassa– Gál: Operakalauz (kottás) 

Balettek könyve 

 

Követelmény 

Ismerje a tanuló a zenetörténeti korok kronológiai sorrendjét.  

Tudja a feldolgozott vokális és hangszeres műfajok zenei jellemzőit, ismeretei alapján 

legyen képes a műveket zenei korokba helyezni.  

Tudjon három–három klasszikus és romantikus dalt zeneileg stílusosan előadni.  

Tudjon legalább öt klasszikus témát kotta nélkül énekelni (vagy hangszeren megszólaltatni) 

Tudjon idézni hangszeres tanulmányaiból műveket és műfajokat az évfolyam tananyagához 

kapcsolódóan, tudja azokat stílusosan előadni.  

Ismerje fel a zeneműveket a jellegzetes témák alapján. 

Ismerje a zenei korok fontosabb hangrendszereit, harmóniai fordulatait, stiláris jellemzőit. 

Tudja a megismert zeneszerzők munkásságát zenei korokhoz kapcsolni. 

Tudja a szerzők és művek nevét helyesen ejteni, leírni.  

Ismerje a zenei és történelmi korok egymásmellettiségét (a fontosabb évszámokkal)  

Tudjon néhány társművészeti alkotást a megismert zenei korokhoz kapcsolni. 

 

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  

– Ismeretek, stílusjegyek alkalmazásával  

  

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 

Ismerje a tanuló  

– a tanult metrumokat (beleértve az aszimmetrikus metrumokat is)  

– a tanult ritmuselemeket és – képleteket  

– a dallamhangok szerepét – tudja ezeket zeneileg értelmezni (melizma, főhang, 

váltóhang, beugró váltóhang, késleltetés, előlegezés)  

Legyen tájékozott a hangmagassági viszonyokban: ismerje az oktávon túli hangközöket, a 

hangközök sajátosságait.  

Rendelkezzék biztos tájékozódó képességgel a relatív és abszolút rendszerben 7#, 7b 

előjegyzésig.  
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Ismerje  

– a kvintkört  

– az öt– és hétfokú hangsorokat 

– a hangnemi rokonságokat 

Ismerje a XX. századi zenében használatos főbb hangrendszereket. 

Ismerje a dúr és mollhangsor hangjaira építhető szeptimhangzatokat, a dominánsszeptim 

hangzat fordításait. 

Ismerje a hangzatok fűzésének elveit 

– a zárlattípusokat, a funkciók 

– az alterációk szerepét 

– a hangnemi kitérés és moduláció fogalmát, ismerje fel ezeket kottakép alapján 

– a tercrokonság fogalmát,. a tonalitások különféle típusait 

– a zenei szerkesztésmódokat 

Ismerje a főbb zenetörténeti korok stiláris jellemzőit, a stíluskorszakok főbb zenei 

műfajainak jellegzetességeit. 

Ismerje a  

– középkor gregorián zene, mise, a reneszánsz kórusművek és hangszeres zene  

– a barokk zene (concerto grosso, versenyművek, szvit, prelúdium és fúga, oratórium, 

kantáta, passió, opera, hangszeres műfajok)  

– a bécsi klasszikus zene (hangszeres szonáta, variáció, versenymű, szimfónia, 

vonósnégyes, opera, dal, egyházi műfajok)  

– a romantika (dal, szimfonikus költemény, szimfónia, opera, hangszeres 

karakterdarabok) legfontosabb műfajait 

Legyen ismerete a XX. századi zene egészéről, kiemelkedő alkotó egyéniségeiről, 

műalkotásairól, irányzatairól  

– a népzenei és műzenei hagyományokhoz való viszonyáról 

Ismerje Bartók Béla és Kodály Zoltán munkásságát, alkotásait – valamint napjaink kiváló 

zeneszerzőinek egy–egy művét.  

Tudja a zenei alapfogalmakat többirányú megvilágításban értelmezni. 

– a zenetörténeti, a történelmi korokat időben összekapcsolni, és társművészeti 

alkotásokhoz kötni 

Ismerje és tudja alkalmazni a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseit.  

Legyen képes  

– az elsajátított zenei fogalmakat szakszerűen használni 

– zenei megfigyeléseit rendszerezni 

– zenetörténeti összefüggésekben tájékozódni 

– a zenei alkotások és a társművészetek kapcsolatait felismerni 

Tudja ismereteit alkalmazni az öntevékeny zenehallgatás során is 
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4.3.13. ZENEISMERET TANSZAK: ZENEELMÉLET  
 

 

Alapfokú évfolyamok 
 

1. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

– a funkciós zenei hallás kialakítása  

– a bécsi klasszikus zene formatani feldolgozása  

– a zeneelmélet általános szabályainak elsajátítása  

 

Ajánlott tananyag  

Felhangok, felhangsor.  

Hármashangzatok:  

– felépítésük (alaphang – terchang – kvinthang) 

– elhelyezkedésük a skálában 

– skálafokok, tonális funkciók 7#, 7b előjegyzésig, dúrban, mollban 

Hármashangzat–fordítások (alap – szext – kvartszext) 

Négyszólamúság: 

– szűk fekvés 

– tág fekvés 

– alaphang–kettőzés 

– szólamok megnevezése 

A szólamvezetés alapszabályai 

Kadenciális lépések (7#, 7b előjegyzésig, dúrban és mollban) 

– autentikus (I–IV, V–I) 

– plagális (I–V, IV–I) 

– összetett autentikus (I–IV–V–I) 

– kibovített összetett (I–V–I–IV–V–I) 

Zárlati domináns: I64 (V, V7, V87) 

Alapfogalmak: 

– hang, zörej 

– motívum, frázis 

Szekvencia, variálás. 

A zenei mondat. 

A periódus (előtag–utótag, egész zárlat–félzárlat) 

Rendhagyó periódus és zenei mondat (terjedelmi, tagoltsági és hangnemi változatok) 

A két– és háromtagúság főbb változatai. 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló a négyszólamúságban tájékozódni, egyszerűbb mintapéldákat diktálás után 

zongorázni, vagy diktálás után lejegyezni. 

Ismerje fel hallás után a tanult zenei formákat. 

Tudja részletesen elemezni a tanult zenei anyaghoz kapcsolódó zeneművet kottaképről. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Két példa lejegyzése számozott basszussal, négy szólamban  

– Összetett autentikus kadencia zongorázása 4#, 4b előjegyzésig  
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– A tanult zenei formák felismerése hallás után  

– Részletes harmóniai és formai elemzés készítése egy addig még nem tanult mű 

részletéről (kottából)  

 

2. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

– Az előző évre épülve a funkciós zenei hallás tovább fejlesztése 

– A bécsi klasszikus funkciós zene harmónia– és formavilágának további megismerése 

(menüett, variáció)  

– Tájékozódás az adott zenei anyagban diktálás után. (írás, hallás, zongorázás)  

 

Ajánlott tananyag  

– a mellékhármasok  

– a dominánsszeptim (D7)  

– triós forma (menüett) 

– variációs forma 

 

Funkciórend a bécsi klasszikus zenében (autentikus és plagális lépések; kadenciális, 

szomszédos, tercrokon, kadenciális féllépés) 

– A mellékhármasok funkciói 

– Az V–VI. és a VI–V. fok kötései 

– Alaphármasok fűzése (dúrban és mollban, 7#, 7b előjegyzésig) 

 

Szekvenciák: 

– autentikus: I–IV–II–V–III–VI + kadencia 

– plagális: I–V–VI–III–IV–I–II–VI + kadencia 

 

A négyeshangzat: a dominánsszeptim: 

– teljes D7 (oldás I–re vagy VI–ra) 

– hiányos D7 (S funkció után) 

A triós forma a bécsi klasszikus zenében (menüett) 

A variáció (kötött, karakter, figurális, szabad) 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló egyszerűbb mintapéldákat diktálás után zongorázni, vagy diktálás után 

lejegyezni. 

Ismerje fel hallás után a tanult zenei formákat. 

Tudja részletesen elemezni a tanult zenei anyaghoz kapcsolódó zeneművet kottaképről. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Két példa lejegyzése számozott basszussal, négy szólamban.  

– Mintapéldák (pl. autentikus és plagális szekvenciák) zongorázása 4#, 4b előjegyzésig.  

– A tanult zenei formák felismerése hallás után.  

– Harmóniai és formai elemzés készítése egy addig még nem tanult mű részletéről (kottából)  
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Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 

A tanuló ismerje  

– a bécsi klasszikus funkciós zene harmónia– és formavilágának alapvető jelenségeit  

– fel hallás után a tanult zenei formákat  

– fel hallás után és nevezze meg a tanult harmóniai fordulatokat  

 

A tanuló legyen képes  

– az általa tanult hangszeres darabokban a tanult zenei formákat felismerni, az elméleti 

ismereteket az előadásban tudatosan alkalmazni 

– a tanult zenei formákat részletesen elemezni kottából  

– egyszerűbb zenei anyagban ének–zongora együtt–játékra 

– diktálás után a tanult harmóniai fordulatokat zongorázni  

 

A tanuló tudja  

– diktálás után a feldolgozott harmóniai fordulatokat fokszámokkal, számozott 

basszussal vagy négyszólamúságban lejegyezni (szűk fekvésben)  

– egyszeri hallás után a tipikus zenei formákat vázlatosan, illetve többszöri hallás után 

részletesen elemezni 

– az összetett autentikus kadenciát emlékezetből, illetve példákat játszani, diktálás után 

zongorázni (4#, 4b előjegyzésig)  

 

 

Továbbképző évfolyamok 
 

3. évfolyam  
 

A továbbképző osztályok tanulói egyéb irányú tanulmányaik mellett is meg akarják őrizni a 

zenei pálya választásának lehetőségét, vagy olyan műfajban (pl. jazz zene) tanulják 

hangszerüket, melynek tanulását hatékonyan egészíti ki a zeneelmélet.  

 

 

Fejlesztési feladatok  

– A reneszánsz modális harmóniai fordulatok (motetták alapján), a barokk polifon 

szerkesztésmódok (Bach–invenciók és –fúgák alapján) megismerése, feldolgozása  

– A zenei alkotóképesség és szintetizáló képesség fejlesztése  

 

Ajánlott tananyag  

– alaphármasok szext és kvart–szext fordításai dúrban–mollban, lehetséges kötéseik, 

kapcsolataik  

– négyes hangzatok (II7, V7)  

– a reneszánsz és barokk stíluskörhöz tartozó szerkesztési formák: homofon, polifon 

(kánon, imitáció, fúga) stb.  

– a tanult stíluskörhöz tartozó vokális és hangszeres műfajok ismerete: gregorián, 

orgánum, kánon, trubadúr ének, motetta, zsoltár, korál, madrigál, kantáta, mise, 

oratórium, opera, passió, concerto grosso, prelúdium, fúga, szvit – Josquin, 

Palestrina, Lassus, Purcell, Lully, Monteverdi, Corelli, Vivaldi, D.Scarlatti, J.S.Bach, 

G.F.Händel művein keresztül  
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Követelmény  

Tudjon a tanuló tájékozódni hallás után a reneszánsz és barokk stílus harmóniai és formatani 

jelenségeiben. 

Tudjon a tanuló kottából modális harmóniákat, reneszánsz és barokk zenei formákat 

részletesen elemezni. 

A tanult harmóniai fordulatokat diktálás után, illetve fejből mintapéldákon zongorázni 

és/vagy lejegyezni. 

 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Két példa lejegyzése számozott basszussal, négy szólamban.  

– Mintapéldák (plagális szekvenciák, modális példák) zongorázása 4#, 4b 

előjegyzésig.  

– A tanult zenei formák felismerése hallás után.  

– Harmóniai és formai elemzés készítése egy addig még nem tanult mű részletéről 

(kottából)  

 

 

4. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

– a diatonikus összhangzattan  

– egy–egy jellegzetes alteráció a stíluskörön belül  

– a bécsi klasszikus stílus körhöz tartozó formatani ismeretek  

 

Tananyag  

– négyes-hangzatok és fordításaik, szeptim szekvenciák  

– szubdomináns alterációk (nápolyi szext, mollbeli IV. fok, stb.)  

– a szűkített IV. fokú szeptim  

– a szubdomináns alterációk helye és feladata a zárlatban  

– mellékdomináns: I7, II7  

– hangnemi kitérés, moduláció, +1, –1 kivintkör, a váltódomináns  

– a késleltetés helye és szerepe a bécsi klasszikus zenében  

– a bécsi klasszikus stíluskörhöz tartozó vokális és hangszeres formatani ismeretek: 

motívum, frázis, zenei, mondat, periódus (előtag–utótag, fél és egész zárlat), két és 

háromtagú formák, strófikus dal, dalforma, szonáta, variáció, szimfónia pl. Haydn, 

Mozart, Beethoven művein keresztül  

  

Követelmény  

Tájékozódni a bécsi klasszikus stílus harmóniai és formatani jelenségeiben hallás után. 

Kottából a tanult harmóniákat, zenei formákat részletesen elemezni. 

A tanult harmóniai fordulatokat diktálás után, illetve fejből mintapéldákkal zongorázni 

és/vagy lejegyezni 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Két példa lejegyzése számozott basszussal, négy szólamban 

– Mintapéldák (szeptim és alterált hangzatokkal is) zongorázása 4#, 4b előjegyzésig 

– A tanult zenei formák felismerése hallás után 

– Harmóniai és formai elemzés készítése egy addig még nem tanult mu részletérol 

(kottából)  
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5. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

– a romantikus kis formák feldolgozása elsősorban dalokon és zongoradarabokon keresztül  

 

Ajánlott tananyag  

– további alterációk a szubdominánsokon (bő – terckvart, bő – szext, bő – kvintszext,) 

a bő kvintes akkordok és vonzataik 

– mellékdominánsok valamennyi fokon és vonzataik  

– modulációk távolabbi hangnemekben (diatonikus, enharmónikus stb.)  

– a romantikus stíluskörhöz tartozó vokális és hangszeres formatani ismeretek pl. 

Schubert, Schumann, Liszt, művein keresztül  

 

Követelmény  

Tájékozódni a romantikus (korai és késői) stílus harmóniai és formatani jelenségeiben hallás 

után. 

Részletesen elemezni, kottából a tanult harmóniákat, zenei formákat.  

A tanult harmóniai fordulatokat diktálás után, illetve fejből mintapéldákkal zongorázni 

és/vagy lejegyezni. 

 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Két példa lejegyzése számozott basszussal, négy szólamban  

– Mintapéldák (szeptim hangzatokkal, alterált is) zongorázása 4#, 4b előjegyzésig.  

– A tanult zenei formák felismerése hallás után  

– Harmóniai és formai elemzés készítése egy addig még nem tanult mű részletéről 

(kottából)  

 

 

6. évfolyam  

 
Fejlesztési feladatok  

– A XX. század alapvető zenei irányzatainak megismerése.  

– Az eddig tanult zenei anyag készségszintű alkalmazása  

 

Ajánlott tananyag  

– a nonakkordok  

– a moduláció és a hangnemek kezelése a XX. sz. elején  

– késleltetések, alterációk szokatlan módjai  

– a harmóniai vonzások átalakulása, átalakítása  

– az eddig tanult zenei anyag készségszintű alkalmazása  

– a XX. századi stíluskörhöz tartozó formatani és harmóniai ismeretek pl. Debussy, 

Liszt, Puccini, a 2. bécsi iskola, Bartók és Kodály művein keresztül  

 

Követelmény  

Tájékozódjon a tanult XX. századi stílus harmóniai és formatani jelenségeiben. 

Tudja részletesen elemezni kottából a tanult harmóniákat, zenei formákat.  

A tanult harmóniai fordulatokat diktálás után, illetve fejből mintapéldákkal zongorázni 

és/vagy lejegyezni 
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Két példa lejegyzése számozott basszussal, négy szólamban  

– Mintapéldák (késleltetésekkel, alterációkkal is) zongorázása 4#, 4b előjegyzésig 

– A tanult zenei formák felismerése hallás után  

– Harmóniai és formai elemzés készítése egy addig még nem tanult mű részletéről 

(kottából)  

 

További ajánlott tananyag évfolyambontás nélkül 

Bárdos L.: Hangzatgyakorló I–II. (EMB Z. 60095/1–2.) 

Dobszay L.: A hangok világa V–VI. (EMB Z. 6458–6459) 

Dobszay L.: Mozart–album hegedűsöknek (EMB Z. 4726, 5946) 

Frank O.: Hangzó zeneelmélet (TK ISBN 963 18, 2378 4) 

Gárdonyi Z.: Elemző formatan (EMB Z. 3995) 

Kesztler L.: Összhangzattan (EMB Z. 1184) 

Ligeti Gy.: Klasszikus összhangzattan (Zeneműkiadó Bp. 1954.) 

Ligeti Gy.: A klasszikus harmóniarend I–II. (Zeneműkiadó Bp. (Hármas–, négyeshangzatok) 

1956.)Pálfalvi J.: Bach Brandenburgi versenyei (EMB Z. 5971) 

A. Schönberg: A zeneszerzés alapjai (EMB Z. 6248) 

Weiner L.: A hangszeres zene formái (EMB Z. 1082) 

Weiner L.: Az összhangzattan előkészítő Iskolája (EMB Z. 1104) 

 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 

A tanuló ismerje 

– a bécsi klasszikus funkciós zene harmónia– és formavilágának alapvető jelenségeit  

– fel hallás után a tanult zenei formákat 

– fel hallás után és nevezze meg a tanult harmóniai fordulatokat 

 

 

A tanuló legyen képes  

– az általa tanult hangszeres darabokban a tanult zenei formákat felismerni, az elméleti 

ismereteket az előadásban tudatosan alkalmazni  

– a tanult zenei formákat részletesen elemezni kottából  

– egyszerűbb zenei anyagban ének–zongora együtt–játékra  

– diktálás után a tanult harmóniai fordulatokat zongorázni  

 

A tanuló tudja  

– diktálás után a feldolgozott harmóniai fordulatokat fokszámokkal, számozott 

basszussal vagy négyszólamúságban lejegyezni (szűk fekvésben)  

– egyszeri hallás után a tipikus zenei formákat vázlatosan, illetve többszöri hallás után 

részletesen elemezni  

– az összetett autentikus kadenciát (4 #, 4 b előjegyzésig) emlékezetből, illetve 

példákat játszani, diktálás után zongorázni (4 #, 4 b előjegyzésig)  

 

A tanuló ismerje meg  

– a reneszánsz modális harmóniai fordulatokat (motetták alapján) 

– a barokk polifon szerkesztésmódokat (Bach–invenciók és –fúgák alapján)  

– a diatonikus összhangzattant, s egy–egy jellegzetes alterációt a stíluskörön belül  

– a romantikus kis formákat, elsősorban dalokon és zongoradarabokon keresztül  
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– a XX. század alapvető zenei irányzatait  

  

A tanuló legyen képes  

– a különböző tanult stílusok harmóniai és formatani jelenségeiben tájékozódni,  

– kottából a tanult harmóniákat, zenei formákat részletesen elemezni,  

– a tanult harmóniai fordulatokat diktálás után, illetve fejből mintapéldákat zongorázni.  

 

A tanuló tudja  

– alkalmazni a zeneelmélet tárgyban szerzett (formai, harmóniai, dallami) ismereteit az 

új, vagy a tanult hangszeres darabok elemzése során  

 

 

4.3.14. ZENEISMERET TANSZAK: IMPROVIZÁCIÓ  
 

Az improvizáció spontán szerkesztés, gyors reagálás egy zenei problémára, amelynek az 

azonnaliság ad különös izgalmat; a kompozíció hosszabb ideig tartó szerkesztés eredménye, 

melyben a gondolat finomítására, csiszolására nyílik lehetőség. 

A kétféle tevékenység folyamatos és egyidejű jelenléte segíti a kreatív, problémamegoldó 

gondolkodás kialakítását, felkelti és fokozza a figyelmet, döntésre késztet és kialakítja a 

gyors reagáló készséget. 

 

 

 

Az improvizáció tantárgy feladatai: 

– az improvizációs készség kialakításának és fejlesztésének módszeres megvalósítása, 

kiegészítve kompozíciós feladatokkal, esetleg vizuális – és egyéb – analógiákkal, 

különös tekintettel az interdiszciplináris kapcsolatokra 

– az improvizációnak a zeneművek interpretációs feladataival párhuzamosan és 

azokkal összhangban – kölcsönhatás formájában – szerepet kell kapnia a képzés 

teljes folyamatában  

– a zenei nyelv spontán, önálló elsajátításának és alkalmazásának segítése 

– a zenei hallás és ritmusérzék fejlesztése  

– bizonyos általános képességek (memória, önkontroll, döntési készség, 

szuggesztivitás) fejlesztése  

– a zenei szerkesztés (összhangzattan, ellenponttan, formatan stb. elemeinek) 

zeneművekben való felismerése és kreatív alkalmazása  

– tájékozódás a különböző zenei stílusokban, az egyes stílusok mélyebb ismerete és a 

stílusokban való önálló rögtönzőkészség megszerzése  

– az interpretációs készség fejlesztése  

– a zenei fantázia és a zenei érzékenység fejlesztése  

– a zenei kreativitás és általában a kreatív gondolkodás kialakítása és fejlesztése  

  

 

Előkészítő évfolyamok 
 

1. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek  

– Zenei elem: hang (erő, idő, magasság, szín)  
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– Szerkezeti elv: ellentét, átmenet  

– Ismerkedés a hangokkal (természeti hangok, emberi hangok, tárgyak–, hangszerek 

hangjai)  

– Ismerkedés a hangkeltő eszközökkel és a hangszerekkel  

– Hangzáskarakterek, hangkarakterek, – hangképzés, artikuláció – („pontszerű” – 

„vonalszerű” – „foltszerű” hangzások: egymástól elválasztott hangok, egymással 

összekötött hangok, hosszan szóló hangcsoportok)  

– Ismerkedés az ABC–s hangokkal (törzshangok, oktávok)  

– Hangok a hangszeren  

 

Ritmika  

– A hangok és a szünetek értéke 

– Egyenletes – nem egyenletes  

– Páros – páratlan metrum  

 

Forma  

– Kötött és kötetlen formák  

 

Választható improvizációs feladatok  

– Egyszerű improvizációk a hangok különböző megszólaltatási lehetőségeire építve, 

kapcsolatban az erővel, idővel, magassággal és hangszínnel – ellentétek, átmenetek – 

fokozások – feszültségek – feloldások (a szerves zenei építkezés, a meggyőző és 

élményszerű interpretálás érdekében)  

– Hangok és szünetek kapcsolata 

– „Pontszerű” – „vonalszerű” – „foltszerű” hangzások és ezek különböző kombinációi  

– Különféle hangulatok, történések stb. hangzásai  

– Improvizáció egy adott hangmagasságon – ellentétek, átmenetek  

– Improvizáció meghatározott metrumú ritmussorra, a hangok szabadon választhatók  

– Kötött és kötetlen formák  

– Párbeszédek a fentiekre építve (tanár és tanuló, tanuló és tanuló játéka)  

– Szóló–tutti játékok 

 

Kompozíciós feladatok  

– Egyszerű ritmuskompozíció írása, megadott értékek, megadott szünetek használata, 

megadott metrum és ütemszám 

 

Ajánlott tananyag 

Sáry László: Társasjáték 

Hunyadi Zsuzsanna: A zeneértés alapjai – Zongoraiskola I. 

Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve 

Apagyi Mária: Zongorálom 

 

Követelmények  

Az évfolyam zenei ismereteinek legalább minimális szintű elsajátítása és kreatív 

alkalmazása: 

– a törzshangok hangszeren történő megszólaltatása a hangok tulajdonságai alapján  

– a legegyszerűbb hang– és szünetértékek ismerete és alkalmazása; a 2/4–es, ütem 

felismerése és alkalmazása  

A tanuló legyen képes zenei eszközökkel ellentéteket, átmeneteket létrehozni.  
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene)  

– Egy improvizáció  

– Egy megírt és előadott ritmuskompozíció  

 

 

2. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek  

– Az előképző 1. évfolyam anyagának összefoglalása és szerves folytatása  

– Zenei elem: hang  

– Szerkezeti elv: ellentét, átmenet  

– Ismerkedés a hangokkal, a hangkeltő eszközökkel és a hangszerekkel  

– Hangzáskarakterek, hangkarakterek – hangképzés, artikuláció  

– Kottaolvasás, kottaírás (vonalrendszer, kulcsok)  

– Kottaírás: a hagyományos és a mai zene notációja  

– Hangközök  

– Bichord, trichord, tetrachord, pentachord  

– Pentatónia  

– Kromatikus hangsor (különböző szelvények)  

– Egészhangú skála (különböző szelvények)  

– Felhangok  

 

Ritmika  

– A hangok és a szünetek értéke  

– Egyenletes – nem egyenletes  

– Páros – páratlan metrum  

 

Forma  

– Kötött és kötetlen formák  

– Négyütemes zenei egységek (2+2 ütemek)  

 

Választható improvizációs feladatok  

– Egyszerű improvizációk a hangok különböző megszólaltatási lehetőségeire építve, 

kapcsolatban az erővel, idővel, magassággal és hangszínnel – ellentétek, átmenetek – 

fokozások – feszültségek – feloldások (a szerves zenei építkezés, a meggyőző és 

élményszerű interpretálás érdekében)  

– A hangszer megszólaltatási lehetőségeinek széles skálája  

– Hangok és szünetek kapcsolata 

– „Pontszerű” – „vonalszerű” – „foltszerű” hangzások és ezek különböző kombinációi. 

– Különféle hangulatok, történések stb. hangzásai  

– Improvizáció egy adott hangmagasságon – ellentétek, átmenetek, meghatározott 

hangközzel, 2 – 3 – 4 – 5 egymás melletti hangra építve, pentaton improvizációk, 

kromatikus hangsor néhány hangjával, egészhangú hangsorral (vagy néhány 

hangjával)  

– Felhangjáték improvizáció  

– Improvizációk meghatározott értékű hangokkal (páros, páratlan metrumban) 

– Meghatározott metrumú ritmussorra történő improvizáció, a hangok szabadon 

választhatók  

– Kötött és kötetlen formák  
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– Négyütemes zenei egységekből álló improvizáció  

– Négysoros improvizációk  

– Párbeszédek a fentiekre építve  

– Szóló–tutti játékok  

 

Kompozíciós feladatok  

– Egyszerű ritmuskompozíció írása, megadott értékek, megadott szünetek használata, 

megadott metrum és ütemszám  

– Egy, vagy néhány hangból álló kompozíció 

 

 

Ajánlott tananyag 

Sáry László: Társasjáték 

Hunyadi Zsuzsanna: A zeneértés alapjai – Zongoraiskola I. 

A hangszeres, illetve szolfézsórákon tanult bármely mű, például Kurtág György: Játékok I. 

kötet, Sári József: Bicinien (két hegedőre), Gonda János: A rögtönzés világa I. 

Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve 

 

Követelmények 

Az évfolyam zenei ismereteinek legalább minimális szintű elsajátítása és kreatív 

alkalmazása: 

A törzshangok és oktávok ismerete, egyszólamú kottaírás violin– vagy basszuskulcsban; az 

egész–, fél–, negyed–,nyolcadhang és szünetértékek ismerete és alkalmazása; 

A 2/4–es, 3/4–es, ütemek felismerése és alkalmazása. 

A tanuló legyen képes zenei eszközökkel ellentéteket, átmeneteket létrehozni. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) 

– A tanult anyaghoz kapcsolódó improvizáció 

– Egy megírt és előadott ritmuskompozíció, vagy néhány hangra épített egyszólamú 

kompozíció  

 

Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek  

– Az előkészítő évfolyamok anyagának összefoglalása, kiegészítése és szerves 

folytatása  

– Zenei elem: hang 

– Szerkezeti elv: ellentét, átmenet, párhuzam, tükörkép  

– Kottaolvasás, kottaírás (vonalrendszer, kulcsok, módosítójelek) 

– Kottaírás: a hagyományos és mai zene notációja  

– Bichord, trichord, tetrachord, pentachord 

– Pentatónia  

– Variációk, variáns  

– Dallamépítkezés (lépés, ugrás, hangismétlés). Legato – staccato játékmód 

– Párbeszédek a fentiekre építve  

– Felhangok 

– Dallam–kíséret–viszonyok (orgonapont, dudakíséret, ostinato, kettősfogás, akkord)  
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– Dallam – dallam viszonyok (unisono, párhuzam, ellenmozgás, tükörkép)  

 

Ritmika  

– Átkötött hang  

 

Forma  

– Kötött és kötetlen formák  

– Négyütemes zenei egységek (2+2 ütemek, kérdés–válasz–viszonyok)  

– Nyolcütemes periódus (4+4 ütemes tagolódás)  

  

Választható improvizációs feladatok  

– Hangszerbemutató improvizáció (a hangszeren létrehozható hangok és hangzások 

széles skálán történő megszólaltatása)  

– Hangzások és színek a hangszeren  

– Különböző hangzások egymáshoz való viszonyítása  

– Adott hang más–más környezetben  

– Improvizáció meghatározott hangközzel, meghatározott metrumban, meghatározott 

ütemszámmal, vagy szabadon  

– Egyszólamú játék (legato, staccato vagy, legato és staccato) 2, 3 vagy 4 egymás 

melletti hanggal  

– Pentachord (dúr vagy moll) dallamok páros (páratlan) metrumban, meghatározott 

ütemszámmal, egy szólamban vagy egyszerű többszólamú szerkesztésben. (Egy 

tanuló játéka, vagy tanár és tanuló játéka)  

– Pentaton improvizáció  

– Improvizáció néhány hangos motívumra építve, figyelve a motívum– és 

ritmusvariálás különböző lehetőségeire és az adott motívum más–más hangon való 

megjelenésére (transzponálás)  

– Improvizációk egy kiválasztott zenei elvre és annak variációira építve.  

– Unisono improvizációk – párhuzamos szerkesztésű improvizációk (megadott vagy 

szabadon választott hangkészlet)  

– Tükörkép–improvizációk (ritmus–tükörképek, dallam–tükörképek; megadott vagy 

szabadon választott hangkészlet) 

– Improvizációk meghatározott ritmikai problémára építve  

– Improvizációk kétszólamú ritmussorra építve. A hangkészlet szabadon választható  

– Improvizációk négyütemes egységekre építve, 2+2 ütem, kérdés–válasz viszony (A 

tanár kérdez, a tanuló válaszol vagy fordítva.)  

– Improvizációk nyolcütemes egységekre építve, 4+4 ütem, kérdés–válasz viszony  

– Négysoros dallam improvizációk  

– Különböző hangulatokra, történésekre épített improvizációk  

– Fokozások – feszültségek – feloldások (a szerves zenei építkezés, a meggyőző és 

élményszerű interpretálás érdekében)  

– Mesterek kompozícióihoz kapcsolódó improvizációk  

 

Kompozíciós feladatok  

– Az év folyamán lehetőleg minél több improvizációs szempont kompozícióban is 

kerüljön feldolgozásra, legalább egyszólamú szerkesztésben, violin– vagy 

basszuskulcsban  

 

Ajánlott tananyag 

A hangszeres, illetve szolfézsórákon tanult bármely mű, például: 
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Bartók Béla: Mikrokozmosz I. kötet 

Kurtág György: Játékok I. kötet 

Hunyadi Zsuzsanna: A zeneértés alapjai– Zongoraiskola I. 

Papp Lajos: 27 kis zongoradarab 

Sári József: Bicinien 

Sári József: Lépésről lépésre… 

Sári József: Sul Tasto 

Gonda János: A rögtönzés világa I. kötet 

Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve 

 

 

Követelmények 

Az évfolyam zenei ismereteinek legalább minimális szintű elsajátítása és kreatív 

alkalmazása: 

kottaolvasás–kottaírás violin– és/vagy basszuskulcsban; módosítójelek ismerete és 

alkalmazása. 

A tanuló legyen képes zenei eszközökkel variánsokat, párhuzamokat, tükörképeket 

létrehozni. 

  

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene)  

– Két különböző jellegű improvizáció 

– Egy megírt és előadott kompozíció  

 

 

2. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek  

– Az előző évfolyamok anyagának összefoglalása és szerves folytatása  

– Zenei elem: hang  

– Szerkezeti elv: ellentét, átmenet, párhuzam, tükörkép, ismétlés, visszatérés  

– Ritmusvariációk  

– Dúr és moll hármashangzatok felépítése  

– Tonika, domináns, szubdomináns jelentése. Vezetőhang, szeptimhang.  

Ritmus improvizáció, pontozott ritmusok  

 

Forma  

– Kötött és kötetlen formák 

– Az ismétlés és visszatérés szerepe a zenei formaépítkezésben 

– Kottaírás: a hagyományos és mai zene notációja 

Választható improvizációs feladatok  

– Az előző évfolyamok improvizációs feladatainak összefoglalása, kiegészítése és 

folytatása  

– Improvizáció egy hangközzel (megadható: metrum, ütemszám)  

– Egyszólamú etűd–improvizáció (T–D, I–V) funkciókra építve, csak a 

hármashangzatok hangjainak használatával, különböző metrumokban. Improvizációk 

megadott ritmikai problémákra építve (pl. legyen benne triola stb.)  

– Improvizáció kétszólamú ritmussorra építve. A hangkészlet szabadon választható.  

– Improvizáció néhány hangos motívumra építve, ritmusvariálás és transzponálás 

lehetőségeivel – Kétütemes egységekből álló ritmus–, vagy egyszerű dallam 
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improvizáció az ismétlésre vagy a visszatérésre építve (A kétütemes egységeket 

betűvel jelölve: AA BB CC stb., vagy ABACAD stb.)  

– Improvizációk a mai zenére jellemző hangkészletekkel (pl. kromatika, egészhangú 

hangsor, a modellek valamelyike, pl. 1:5 modell stb.)  

– Különböző hangulatokra, történésekre épített improvizációk  

– Fokozások – feszültségek – feloldások (a szerves zenei építkezés, a meggyőző és 

élményszerű interpretálás érdekében)  

– Mesterek kompozícióihoz kapcsolódó improvizációk  

– Párbeszédek a fentiekre építve  

– Improvizációk kromatikus hangkészlettel  

 

Kompozíciós feladatok  

– Az év folyamán lehetőleg minél több improvizációs szempont kompozícióban is 

kerüljön feldolgozásra, legalább egyszólamú szerkesztésben, violin– vagy 

basszuskulcsban  

 

Ajánlott tananyag  

A hangszeres, illetve szolfézsórákon tanult bármely mű, például:  

Bartók Béla: Mikrokozmosz I–II. kötet  

Kurtág György: Játékok I–II. kötet  

Tarka–barka (Teöke Mariann)  

Sári József: Bicinien  

Sári József: Sul Tasto  

Sári József: Die Neun Zwerge 

Gonda János: A rögtönzés világa I.  

Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve 

 

Követelmények 

Az évfolyam zenei ismereteinek legalább minimális szintű elsajátítása és kreatív 

alkalmazása. 

A dúr és az összhangzatos moll hangsor ismerete 2#, 2b előjegyzésig. 

V–I fokok a kíséretben.  

Kromatika, egészhangú hangsor, 

Pontozott ritmusok és egyszerű szinkópák felismerése és alkalmazása. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) 

– Két különböző jellegű improvizáció  

– Egy megírt és előadott egyszerű kompozíció  

 

3. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek  

– Az előző évek anyagának magasabb szintű összefoglalása és szerves folytatása  

– Zenei elem: hang  

– Szerkezeti elv: ellentét, átmenet, párhuzam, tükörkép, ismétlés, visszatérés, variáns, 

variáció  

– Kvintkör, előjegyzések. Dúr és moll hangsorok felépítése, kapcsolata  

– Tonika, domináns, szubdomináns. Vezetohang, szeptimhang. I, IV, V. fokok 

egyszerű akkordokban.  

– Hangközök, alap hármashangzatok (négyféle) dúr, moll hármashangzatok fordításai  



 

 1217 

Ritmika  

– Bonyolultabb ritmusképletek és szinkópák  

 

Forma  

– Kötött és kötetlen formák  

– Kéttagú forma  

 

Artikuláció:  

– hangpár és staccato különböző kapcsolási lehetőségei 

– tenuto és legato különböző kapcsolási lehetőségei  

Kottaírás: a hagyományos és mai zene notációja  

 

Választható improvizációs feladatok  

– Az előző évek improvizációs feladatainak összefoglalása, kiegészítése és folytatása  

– Improvizáció meghatározott hangközökre építve  

– Hármashangzat–improvizációk (különféle hangulati szempontok, karakterek 

megadhatók).  

– Hangpár– improvizációk  

– Improvizációk hangpár és staccato különböző kapcsolataira, különböző artikulációs 

lehetőségekre. (bármilyen hangkészlettel)  

– Egyszólamú etűd improvizáció funkciókra építve, csak a hármashangzat hangjait 

használva  

– Improvizáció adott hármashangzattal és a hangzat váltóhangjainak alkalmazásával.  

– Modell improvizáció a hangszer adottságaihoz mérten  

– Különböző technikai problémákat segítő improvizációk, bármilyen hangkészlettel 

(pl. gyors pergőjáték, trilla stb.)  

– Ritmus improvizáció: triola, felütés.  

– Improvizációk dúr jellegű blues–sémával, egyszerű tritonus kísérettel  

– Kétszólamú improvizációk  

– Improvizációk a mai zenére jellemző hangkészletekkel (különböző tempók, 

karakterek)   

– Improvizáció adott motívumra építve 

– Fokozások – feszültségek – feloldások  

– Különböző hangulatokra, történésekre épített improvizációk  

– Mesterek kompozícióihoz kapcsolódó improvizációk  

– Párbeszédek a fentiekre építve 

 

Kompozíciós feladatok  

– Az év folyamán lehetőleg minél több improvizációs szempont kompozícióban is 

kerüljön feldolgozásra egyszólamú szerkesztésben, vagy egyszerű kétszólamúsággal  

 

Ajánlott tananyag 

A hangszeres, illetve szolfézsórákon tanult bármely mű például: 

Bartók Béla: Mikrokozmosz I–III. kötet 

Kurtág György: Játékok I., II., IV. kötet 

Hunyadi Zsuzsanna: A didergő király 

Károlyi Pál: Négy etűd 

Papp Lajos: Első játékok a zongorán 

Sári József: Die Neun Zwerge 

Sári József: Kilenc miniatűr 
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Kocsár Miklós: 15 zongoradarab (Tarka–barka) 

Kocsár Miklós: Nyolc könnyű karakterdarab gitárra 

Takács Jeno: Sounds and Colours 

Samuel Adler: Gradus I. (New York Oxford University Press, 1971. Printed in USA) 

Jaroslav Vodrážka: Die Orgelimprovisation (Editio Supraphon Praha, 1988.) 

Gonda János: A rögtönzés világa I. 

Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve 

 

Követelmények 

Az évfolyam zenei ismereteinek legalább minimális szintű elsajátítása és kreatív 

alkalmazása. 

Az eddig tanult hang– és szünetérték ismerete, használata. Az eddig tanult hangközök 

ismerete. A dúr és az összhangzatos moll hangsorok ismerete  

A rendezőelvek szerinti zenei építkezés. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) 

– Egy funkciókra épülő és egy mai hangzású improvizáció  

– Egy megírt és előadott egyszerű kompozíció  

 

 

4. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek összefoglalása és szerves folytatása. 

– Zenei elem: hang  

– Szerkezeti elv: ellentét, átmenet, párhuzam, ismétlés, visszatérés  

– Dúr és moll hangsorok felépítése, kapcsolata. Vezetőhang, szeptimhang  

– Tonika, domináns, szubdomináns. I–IV–I, I–V–I, I–IV–V–I fokok kapcsolása  

– Egyszerű összhangzattani alapismeretek  

– Hangközök, hármashangzatok és fordításaik  

– Szekvencia, kánon  

– Pentaton blues hangsor  

– Háromtagú formák  

– Kvintkör  

 

Ritmika  

– Bonyolultabb ritmusképletek és szinkópák 

 

Forma  

– Kötött és kötetlen formák  

– Két– és háromtagú formák  

– Négysoros dallamépítkezés (népdalszerkezet)  

 

Artikuláció:  

– hangpár és staccato különböző kapcsolási lehetőségei  

– tenuto és legato különböző kapcsolási lehetőségei  

– Ornamentika  

– Kottaírás: a hagyományos és mai zene notációja  

 

Választható improvizációs feladatok  
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– Az előző évek improvizációs feladatainak összefoglalása, kiegészítése és folytatása  

 

Improvizáció meghatározott hangközökre építve.  

– Hármashangzat–improvizációk  

– Improvizáció adott hármashangzattal és a hangzat váltóhangjainak 

(átmenőhangjainak) alkalmazásával  

– Egyszólamú dallam improvizáció meghatározott hangnemben (dúr vagy moll)  

– Dallam improvizáció szekvenciákkal  

– Kétszólamú improvizáció imitációkra építve  

– Egyszerű kánon–improvizációk (ritmus, dallam)  

– Improvizáció T–D–D–T funkciókra (keringő, klasszikus, lassú barokk)  

– Improvizáció a jazz S–D–T (II–V–I) funkciós sémájával (két– és négyütemes 

egységek, különböző hangnemekben)  

– Kétszólamú etűd improvizáció T–T–D–T, T–D–D–T, T–S–D–T funkciókra építve, a 

dallamban váltó– és átmenőhangok  

– Kétszólamú improvizáció, komplementer lehetőségek, hangpár, staccato 

alkalmazásával, bármely hang használható  

– Kétszólamú improvizáció, komplementer lehetőségek, hangpár, staccato 

alkalmazásával, T–D–D–T funkciókra építve  

– Hangpár, staccato improvizáció T–D–D–T, T–D–D–T, T–D–D–T funkciókra építve. 

A négyütemes egységeket ismételni, a középső egységet más hangnemben játszani – 

ismétlés, visszatérés  

– Improvizációk különböző artikulációs lehetőségekre építve  

– Egyszólamú improvizáció valamelyik modális hangsorra építve  

– Improvizáció egyszerű, nem modulatorikus jazz–standardek harmóniasoraira  

– Különböző hangulatokra, történésekre épített improvizációk  

– Fokozások – feszültségek – feloldások 

– Mesterek kompozícióihoz kapcsolódó improvizációk, elsősorban egyszerű klasszikus 

stílusú darabokhoz, klasszikus menüettekhez  

– Párbeszédek a fentiekre építve 

 

Kompozíciós feladatok  

– Az év folyamán lehetőleg minél több improvizációs szempont kompozícióban is 

kerüljön feldolgozásra, egyszólamú szerkesztésben, vagy egyszerű kétszólamúsággal  

 

Ajánlott tananyag  

A hangszeres, illetve szolfézsórákon tanult bármely mű például:  

Bartók Béla: Mikrokozmosz III–IV. kötet  

Károlyi Pál: Négy etűd  

Kurtág György: Játékok II–IV. kötet  

Durkó Zsolt: Törpék és óriások  

Hunyadi Zsuzsanna: A didergő király  

Sári József: Hat epigramma  

Sári József: Nyolc könnyű karakterdarab gitárra  

Sári József: 6 Paragramma  

Sári József: Zeitmühle  

Samuel Adler: Gradus II.  

Jaroslav Vodrážka: Die Orgelimprovisation  

Klasszikus stílusú zenedarabok, pl. Haydn–táncok, Mozart–menüettek  

Kocsár Miklós: Hang–köz–játékok  
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Kocsár Miklós: 15 zongoradarab (Tarka–barka)  

Gonda János: A rögtönzés világa II. és III. (első rész)  

Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve  

 

Követelmények  

Az évfolyam zenei ismereteinek legalább minimális szintű elsajátítása és kreatív 

alkalmazása.  

Az eddig tanult hang és szünet értékek használata  

Páros és páratlan metrum  

Egyszerű funkciós alapismeretek  

A rendezőelvek szerinti zenei építkezés.  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene)  

– Egy funkciókra épülő és egy mai hangzású improvizáció  

– Három funkcióra épülő, esetleg jazz–jellegű improvizáció  

– Egy megírt és előadott kompozíció  

 

 

5. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek  

– Az előző évek anyagának magasabb szintű összefoglalása és szerves folytatása  

– Zenei elem: hang  

– Szerkezeti elv: ellentét, átmenet, párhuzam, ismétlés, visszatérés, szimmetria, 

aszimmetria  

– Variáció  

– Hangközök, hármashangzatok, és azok váltóhangjai, négyeshangzatok  

– Dúr és moll hangsorok  

– Összhangzattani alapismeretek; alteráció, moduláció  

– Modális hangsorok  

– Kromatikus hangsor, egészhangú hangsor, modellek  

– Blues hangsor  

– Dodekatónia 

– Minimal zene  

– Homofónia, polifónia  

– Szekvencia, imitáció, kánon  

 

Ritmika  

– Bonyolultabb ritmusképletek és szinkópák 

– A jazz swinges, lüktető ritmikája; beat – off beat gyakorlatok  

– Változó metrumok  

– Ornamentika  

 

Forma  

– Kötött és kötetlen formák 

– Két– és háromtagú formák  

– A háromtagú blues forma A1–A1–B   

 

Stílus  
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– Kortárs zene, jazz, 20. századi stílusok, romantikus, klasszikus, barokk zene 

– Népdalfeldolgozások  

– Kottaírás: régi zene, mai zene notációja  

 

Választható improvizációs feladatok  

– Az előző évek improvizációs feladatainak összefoglalása, kiegészítése és folytatása  

– Improvizáció különböző hangközökre építve (különböző karakterek)  

– Hármashangzat–improvizációk váltóhangokkal. Négyeshangzat–improvizációk  

– Etudimprovizációk különböző technikai problémákra építve  

– Szimmetriák és aszimmetriák létrehozása különböző zenei eszközökkel  

– 20. századi szerzők műveihez kapcsolódó improvizációk (Bartók, Kodály, Kurtág, 

Sári József, Debussy, Ravel, Szkrjabin, Webern, Sztravinszkij, Lutos3awski, 

Messiaen stb.). Improvizáció egészhangú hangsorral  

– Klasszikus stílusú művekhez kapcsolódó improvizációk (Haydn, Mozart stb.)  

– Klasszikus menüett–improvizációk  

– Barokk stílusú művekhez kapcsolódó improvizációk (Bach, Händel, Couperin stb.) 

– Barokk menüett–improvizációk  

– Egyszólamú dallam improvizáció megadott hangnemben, meghatározott 

hangnemkitéréssel  

– Keringő–improvizáció (Schubert–keringők elemzése) 

– Romantikus improvizáció  

– Improvizáció adott témára  

– Különböző hangulatokra, történésekre épített improvizációk  

– Fokozások – feszültségek – feloldások  

– Népdal improvizációk és variációk  

– Improvizációk a dúr és moll jellegű, 12 ütemes blues–sémára, a két– és négyütemes, 

dúr és moll jellegű, II–V–I alapú funkciós sémára  

– Párbeszédek a fentiekre építve  

– Szóló – tutti improvizációk, kamaraformában  

– Saját, szabad stílusú improvizációk  

 

Kompozíciós feladatok  

– Az év folyamán lehetőleg minél több improvizációs szempont kompozícióban is 

kerüljön feldolgozásra, egyszólamú, többszólamú szerkesztésben 

 

Ajánlott tananyag  

A hangszeres és szolfézsórákon tanult kortárs zenei művek pl.:  

Kurtág György: Játékok II–V. kötet  

Sári József: Hat epigramma  

Sári József: Variazioni Immaginarie  

Sári József: 6 Paragramma  

Sári József: Zeitmühle  

Sári József: Ghiribizzi  

20. századi szerzők művei, romantikus, klasszikus és barokk darabok, Bartók és Kodály 

népdalfeldolgozásai  

Gonda János: A rögtönzés világa II. és III. (első rész)  

Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve  

 

Követelmények 
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Az évfolyam zenei ismereteinek legalább minimális szintű elsajátítása és kreatív 

alkalmazása. 

A stílusokban való eligazodás, és egyszerű zenei gondolatok létrehozása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) 

– Két különböző stílusú improvizáció  

– Két különböző stílusú kompozíció  

  

 

6. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek  

– Az előző évek anyagának magasabb szintű összefoglalása és szerves folytatása  

– Zenei elem: hang  

– Szerkezeti elv: ellentét, átmenet, párhuzam, ismétlés, visszatérés, szimmetria, 

aszimmetria 

– Variáció  

– Hangközök, hármas–, négyes–, ötöshangzatok és fordításaik  

– Dúr és moll hangsorok  

– Összhangzattani ismeretek; alteráció, moduláció. (Moll szubdomináns, 

váltódomináns, nápolyi akkord)  

– Modális hangnemek, néhány harmónia 

– Kromatikus hangsor, egészhangú hangsor, modellek  

– Akusztikus hangsor  

– Pentaton és összetett blues–hangsorok  

– Homofónia, polifónia  

– Szekvencia, imitáció, kánon  

– Váltóhang és átmenőhang  

 

Ritmika  

– Bonyolultabb ritmusképletek és szinkópák  

– Változó metrumok 

– Ornamentika 

 

Forma  

– Kötött és kötetlen formák  

 

Stílus  

– Kortárs zene, jazz, 20. századi stílusok, romantikus, klasszikus, barokk, reneszánsz 

zene  

– Népdal improvizációk és variációk  

 

Választható improvizációs feladatok  

– Az előző évek improvizációs feladatainak összefoglalása, kiegészítése és folytatása.  

– Improvizáció különböző hangközökre építve  

– Hármas–, négyes–, ötöshangzat improvizációk  

– Etűdimprovizációk különböző technikai és artikulációs problémára építve  

– Szimmetriák és aszimmetriák létrehozása különböző zenei eszközökkel  

– Improvizációk a 20. század különböző stílusaihoz kapcsolódva  
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– Romantikus stílusú improvizáció  

– Klasszikus stílusú improvizáció  

– Barokk stílusú improvizáció  

– Reneszánsz stílusú improvizáció  

– Improvizáció adott témára  

– Különböző hangulatokra, történésekre épített improvizációk  

– Fokozások – feszültségek –feloldások 

– Népdal–improvizációk és –variációk  

– Improvizációk egyszerű jazz–standardek harmóniasoraira, valamint a dúr és moll 

jellegű 12 ütemes blues funkciós sémájára  

– Mesterek kompozícióihoz kapcsolódó improvizációk  

– Párbeszédek a fentiekre építve  

– Szóló – tutti improvizációk  

– Saját, szabad stílusú improvizációk   

 

Kompozíciós feladatok  

– Az év folyamán lehetőleg minél több improvizációs szempont kompozícióban is 

kerüljön feldolgozásra 

 

Ajánlott tananyag 

A hangszeres, illetve szolfézsórákon tanult, különböző stílusú művek, például: 

Sári József: Pillanatképek 

Sári József: Könnyű Trió 

Kurtág György: Átiratok 

Palestrina, Pierre de la Rue, Ockeghem, Dufay muvei 

Gonda János: A rögtönzés világa II. és III. 

Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve 

 

Követelmények 

Az évfolyam zenei ismereteinek legalább minimális szintű elsajátítása és kreatív 

alkalmazása. 

Mindenfajta hangérték, szünetérték, metrum ismerete, használata. 

Minden hangköz ismerete. 

A dúr és a moll hangsorok ismerete. 

Eligazodás a stílusokban és egyszerű zenei gondolatok létrehozása. 

Rendező elvek szerinti zenei építkezés. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) 

– Két különböző stílusú improvizáció;  

– Két különböző stílusú kompozíció.  

 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 
A tanuló  

– ismerje a zene alapelemeit és ezek tulajdonságait  

– ismerje a legfontosabb zenei szerkesztési módokat  

– sajátítsa el a különböző képzési szintek zenei ismeretanyagát, amelyet a szolfézs és a 

hangszeres tantárgyakkal szinkronban tanul  
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– ismerje mindazokat a hangszertechnikai problémákat, amelyek nélkülözhetetlenek a 

meggyőző és hiteles zenei megnyilatkozáshoz 

– ismerje az egyes zenei stílusok lényegét, a jazz– és a népzene sajátos nyelvezetének 

alapjait  

– legyen képes a közös improvizációkban egymásra figyelve, kreatív módon részt 

venni  

– ismerje a régi és a mai kottaírás különböző lehetőségeit  

– az ismeretek birtokában – a hétköznapi beszédhez hasonlóan – tudjon önállóan zenei 

gondolatokat megfogalmazni, törekedve az érzékeny, kifejező zenei megszólaltatásra  

– legyen képes felfedezni zenei tanulmányain keresztül a világban lévő 

összefüggéseket és törvényszerűségeket, gazdagítva ez által saját személyiségét  

 

 

Továbbképző évfolyamok 

 

7. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek  

– Az előző évek anyagának összefoglalása és szerves folytatása, különös tekintettel a 

szakmaközi kapcsolatokra  

– Hangközök, hármashangzatok és fordításaik  

– Dúr és moll hangsorok 

– Összhangzattani ismeretek   

– Kromatikus hangsor  

– Homofónia 

 

Ritmika  

– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó ismerete  

– Változó metrumok  

– Klasszikus ornamentika – korhű, stílusos alkalmazás  

Forma  

– Kötött és kötetlen formák  

Stílus  

– Reneszánsz  

– Klasszikus  

– Kottaírás: A hagyományos és mai zene notációja  

 

Választható improvizációs és kompozíciós feladatok  

– Az előző évek improvizációs/kompozíciós feladatainak összefoglalása, kiegészítése 

és folytatása  

– Szerkezeti elvekkel kapcsolatos feladatok 

– Hangközök és hármashangzatok  

– Klasszikus táncok  

– Reneszánsz  

– Dúr és moll jellegű blues–témák, jazz standardek, ezekre való improvizációk  

– Saját, szabad stílus  

– Mesterek műveihez kapcsolódó improvizációk, kompozíciók 
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Ajánlott tananyag 

Az adott év zenei stílusának meglelő művek  

Gonda János: A rögtönzés világa II., III. 

Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve 

 

Követelmények 

Az adott életkori szinten történő egyéni zenei megnyilatkozás, igényes interpretálás. 

Egyszerű zenei megfogalmazások a különböző zenei stílusokban. 

Az éves anyagból kiemelt legfontosabb feladatkör mélyebb ismerete. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) 

– Két különböző stílusú improvizáció 

– Egy saját stílusú kompozíció 

 

 

8. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek  

– Az előző évek anyagának összefoglalása és szerves folytatása, különös tekintettel a 

szakmaközi kapcsolatokra  

– Hangközök, hármashangzatok és fordításaik  

– Dúr– és moll hangsorok 

– Összhangzattani alapismeretek  

– Akusztikus hangsor  

– Polifónia  

– Barokk díszítés és notáció  

– Romantikus felütések, díszítések   

 

Ritmika  

– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó ismerete 

– Poliritmika, polimetrika 

 

Forma  

– Kötött és kötetlen formák  

 

Stílus  

– Barokk, klasszikus, romantikus és impresszionista stílus  

 

Választható improvizációs és kompozíciós feladatok  

– Az előző évek improvizációs/kompozíciós feladatainak összefoglalása, kiegészítése 

és folytatása  

– Szerkezeti elvekkel kapcsolatos feladatok  

– Hangközök: –egy hangköz, – több hangköz  

– Hármashangzatok: – egy hármashangzat, – több hármashangzat  

– Négyes hangzatok  

– Romantikus karakterek (táncok, fantázia stb.)  

– Alterált akkordok  

– Barokk stílusú improvizációk (ária, fantázia, menüett, koráll, imitáció, Chaconne)  

– Saját, szabad stílus  
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– Mesterek műveihez kapcsolódó improvizációk, kompozíciók  

 

Ajánlott tananyag 

Az adott év zenei stílusának megfelelő művek.  

Gonda János: A rögtönzés világa II., III. 

Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve. 

 

Követelmények 

Az adott életkori szinten történő egyéni zenei megnyilatkozás, igényes interpretálás. 

Az éves anyagból kiemelt legfontosabb feladatkör mélyebb ismerete. 

Egyszerű zenei megfogalmazások a különböző zenei stílusokban. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) 

– Két különböző stílusú improvizáció  

– Egy saját stílusú kompozíció  

 

 

9. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek  

– Az előző évek anyagának összefoglalása és szerves folytatása, különös tekintettel a 

szakmaközi kapcsolatokra  

– Négyes–, ötös hangzatok és fordításaik  

– népdal és kísérete  

– Bartóki modellek  

– Dodekatónia, dodekafónia  

– Minimál zene  

– Modális hangsorok  

 

Ritmika  

– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó ismerete  

– Poliritmika, polimetrika   

Forma  

– Kötött és kötetlen formák 

Stílus  

– Kortárs zene, 20. századi stílusok, jazz, népzene  

– Népdal–improvizációk– és variációk  

–  

Választható improvizációs és kompozíciós feladatok  

– Az előző évek improvizációs/kompozíciós feladatainak összefoglalása, kiegészítése 

és folytatása  

– Szerkezeti elvekkel kapcsolatos feladatok  

– Azonos hangközökből álló hangköztornyok  

– Négyes–, ötös hangzatok, harmóniák egyszerű jazzes átalakítása  

– A 20. század különböző stílusaihoz kapcsolódó feladatok (minimál zene, 

dodekafónia, impresszionizmus stb.)  

– Népdal improvizációk és feladatok  

– Saját, szabad stílus  

– Mesterek műveihez kapcsolódó improvizációk, kompozíciók  
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Ajánlott tananyag 

Az adott év zenei stílusának megfelelő művek  

Gonda János: A rögtönzés világa II., III. 

Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve. 

 

Követelmények 

Az adott életkori szinten történő egyéni zenei megnyilatkozás, igényes interpretálás. 

Az éves anyagból kiemelt legfontosabb feladatkör mélyebb ismerete. 

Egyszerű zenei megfogalmazások a különböző zenei stílusokban. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) 

– két különböző stílusú improvizáció  

– egy saját stílusú kompozíció  

 

 

10. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek  

– Az előző évek anyagának összefoglalása és szerves folytatása, különös tekintettel a 

szakmaközi kapcsolatokra  

– Cadencia  

– A szerkezeti elemek átfogó ismerete  

Forma  

– Kötött és kötetlen formák  

Stílus  

– A stílusok összefoglalása, a stílusjegyek összehasonlítása  

Választható improvizációs és kompozíciós feladatok  

– Az előző évek improvizációs/kompozíciós feladatainak összefoglalása, kiegészítése 

és folytatása  

– Szerkezeti elvekkel kapcsolatos feladatok  

– Etűd–improvizáció (egyes technikai– és artikulációs problémák feldolgozása)  

– Improvizáció adott ritmusra, adott témára, adott stílusban  

– Saját, szabad stílus 

– Mesterek műveihez kapcsolódó improvizációk, kompozíciók  

 

Ajánlott tananyag 

Az adott év zenei stílusának megfelelő művek  

Gonda János: A rögtönzés világa II., III. 

Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve. 

 

 

Követelmények 

Az adott életkori szinten történő egyéni zenei megnyilatkozás, igényes interpretálás. 

Az éves anyagból kiemelt legfontosabb feladatkör mélyebb ismerete. 

Egyszerű zenei megfogalmazások a különböző zenei stílusokban. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) 

– két különböző stílusú improvizáció  

– egy saját stílusú kompozíció  
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Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 

A tanuló az alapfok követelményeire építve legyen képes életkorának megfelelő szintű, 

sajátos zenei megnyilatkozásra és igényes interpretálásra. 

 

 

4.3.15. ZENEISMERET TANSZAK: ZENETÖRTÉNET 

ZENEIRODALOM  
 

 

A zenetörténet–zeneirodalom tanításának a célja, hogy a zene iránt érdeklődő, művelt 

embereket neveljen, akik zenei tanulmányaik során képessé válnak a további önművelésre, 

valamint a zene aktív művelésére, és sajátos eszközeivel, minél szélesebb körű zenei 

műveltséget biztosítson.  

 

A zenetörténet–zeneirodalom tanításának szakirányú feladatai  

– a zene iránti fogékonyság elmélyítése, a zenei ismeretek bővítése, az eddig 

megszerzett készségekre építve 

– hosszú távon a teljes zenetörténet átfogó megismertetése 

- Az egyes zenetörténeti stíluskorszakok mestereinek, műfajainak, alkotásainak 

részletesebb megismertetése, elemzése, széles körű kitekintéssel az adott kor főbb 

tendenciáira, stílusjegyeire, társművészeteire, mestereire, alkotásaira 

 

Neveljen az értékes zene szeretetére, ösztönözze a tanulókat  

– rendszeres hangverseny– és operalátogatásra  

– a rádió és a televízió zenei műsorainak meghallgatására  

– a zenei élet eseményei iránti érdeklődésre  

– értékes hangfelvételek és videofelvételek gyűjtésére és meghallgatására 

– aktív társas muzsikálásra  

 

Alakítson ki szilárd értékrendet a tanulóban, melynek segítségével a későbbiekben a zene 

bármely műfajában és korszakában biztosan tájékozódni tud. 

Tegye nyitottá és érdeklődővé a tanulót minden újdonság iránt, a kortárs zenében (és 

társművészetekben) 

Fejlessze a tanulók esztétikai érzékét és érzelmi fogékonyságát. 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok 

Tájékozódás a zene eredetétől a reneszánsz végéig (korai barokk kezdetéig) 

 

Zenei ismeretek átadása – Tananyag 

Bevezetés a zenetörténetbe 

1. A zene eredete a fizikai, a biológiai és az emberi lét szintjén:  

– a rezgő anyag zenei tulajdonsága, a felhangok fogalma  

– fizikai környezetünk és a természet zeneszerű jelenségei  
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– a biológiai zeneiség szerepe a társas élőlények kommunikációjában  

– a madarak lassított mikro–dallamainak sajátos „zeneisége””, a zene 

alapelemeinek megfigyelése (hangköz, ritmus, motívum, motívumlánc, 

pentaton hangkészlet, transzpozíciós technika, népdalszerű, „tengelyváltós” 

mikro–dallamok) 

– az emberi zene eredethipotézisei, esztétikai–művészeti funkciója  

 

2. A természeti népek zenéje:  

– a zene szerepe az ősi társadalmak életében és kultúrájában; zenélési alkalmak 

(mágia, munka stb.) 

– az ősi dallamosság (gyermekdalokra, ősi siratókra), a legegyszerűbb zenei 

formák  

– a többszólamúság legősibb formái (párhuzamos éneklésmód, heterofónia, 

dallam+osztinátó stb.) 

– az ősi hangszerek 

Szakkifejezések, fogalmak definiálása, tudatosítása, összekapcsolása az élőzenével. 

 

3. A hangrendszerek kialakulása: 

– a pentatónia és diatónia jellemzői, önálló stíluskörei, élőzenei 

megnyilvánulásai 

 

Az ókori és ókori eredetű zenekultúrák:  

– a mezopotámiai, egyiptomi, kínai, japán, indiai, indonéziai, zsidó és görög 

zenekultúra  

 

Az európai középkor zenekultúrája:  

– a gregorián ének kialakulása, elnevezése, jellemzői, lejegyzése, énekfajtái, 

liturgiában betöltött szerepe  

– a szolmizáció keletkezése  

– a világi műzenestílus megszületése: trubadúrok, trouvérek  

– a többszólamúság kezdeti formái (az organum típusai)  

– ars antiqua (13. század)  

 

A reneszánsz zenéje:  

– a reneszánsz kezdetei: az ars nova művészete (Machaut, Landini – 14. 

század)  

– a homofónia és polifónia fogalma  

– egyházi műfajok: mise, motetta  

– Németalföld művészete (Dufay, Ockeghem, Josquin és kortársaik – 15. 

század)  

– a klasszikus vokálpolifónia (Palestrina és Lassus – 16. század)  

– világi vokális műfajok: frottola, villanella, madrigál, chanson, históriás ének  

– hangszeres zene: táncok, táncpárok, vokális művek hangszeres átiratai, az 

önálló hangszeres műfajok kialakulása (prelúdium, fantázia, toccata) 

– a kor magyar műzenéje (Tinódi és Bakfark – 16. század)  

 

Ajánlott tananyag 

Szabolcsi Bence: A zene története. Az őskortól a 19. század végéig (Budapest, Zeneműkiadó 

1974.) 

Kelemen Imre: A zene története 1750–ig (Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó 1995.) 
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Darvas Gábor: A totemzenétől a hegedűversenyig (Budapest, Zeneműkiadó 1977.) 

Régi muzsika kertje - kétezer év irodalmából összeválogatta Szabolcsi Bence (Budapest, 

Zeneműkiadó 1957.) 

Szőke Péter: A zene eredete és három világa (Budapest, Magvető 1982.)  

Művészetismeret – Zenetörténet - Őskor, ókor A szöveggyűjteményt szerkesztette: Kovács 

Brigitta  (Alternatív Közgazdasági Gimnázium tankönyve Budapest, 1991.) 

Dobszay László: A gregorián ének kézikönyve (Budapest,  Editio Musica 1993.) 

Rajeczky Benjamin: Mi a gregorián? (Budapest, Zeneműkiadó 1981.) 

Escigno, E. – Garavaglia, R.: A keresztény és világi ének a középkorban (Budapest, 

Zeneműkiadó 1987.) 

Orselli Cesare: A madrigál és a velencei iskola (Budapest, Zeneműkiadó 1986.) 

 

Követelmény 

– Az ókori, középkori, és reneszánsz zenéhez kapcsolódó lexikális és műfaji 

ismeretek, a meghallgatott és elemzett zenei szemelvények aktív ismerete 

(felismerés, elemzés)  

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján  

 

2. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok 

Tájékozódás a barokk kor művészetében, főbb műfajaiban. 

 

Zenei ismeretek átadása – Tananyag  

A barokk stílus kialakulása, jellemzői:  

– a monódia; a firenzei Camerata; az opera születése; a görög és római 

mitológia szerepe a barokk operákban és más világi műfajokban  

– Monteverdi – opera és madrigál  

– Schütz – német egyházi zene a 17. században 

– Lully, Couperin, Rameau: a francia opera és billentyűs zene a felvilágosodás 

korában  

– Purcell – az angol opera (Dido és Aeneas)  

– Corelli, Vivaldi, – concerto és concerto grosso Itáliában, illusztratív 

jelenségek a hangszeres zenében: a programzene a barokkban (pl. Vivaldi 

program–versenyművei: Négy évszak stb.)  

– Domenico Scarlatti szonátái – a „virtuóz” billentyűs zene a barokk 

korszakban 

– Telemann – „Tafelmusik” – szórakoztató zene a 18. század első évtizedeiben 

 

A főbb vokális és hangszeres műfajok bemutatása a korszak zeneszerzőinél: opera, 

oratórium, kantáta, passió, szonáta–típusok (sonata da camera, sonata da chiesa), concerto 

grosso, concerto, fúga, rondó, variáció (passacaglia, chaconne), szvit stb. 

 

Bach és Händel művészete  

1. Bach életútja, az életének főbb állomásaihoz kapcsolódó műfajok:  

– vokális művek: egyházi és világi kantáták, passiók, a különböző vokális 

formatípusok részletes megismerése (recitativo secco és accompagnato, ária, 

arioso, korál, turba stb.)  
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– a korál szerepe Bach műveiben  

– hangszeres művek: billentyűs hangszerre írt polifon műformák (prelúdium, 

toccata, fantázia és fúga, korálelőjáték, passacaglia) zenekari szvitek 

(táncformák), versenyművek, ciklikus alkotások 

2. Händel művészete, életútja, főbb műfajai: 

– operák, oratóriumok (egyik kompozíciójának részletes megismerése) 

– szvitek, concerto grossók, orgonaversenyek 

A korszak általános stílusjegyeinek, főbb tendenciáinak tudatosítása a két nagy mester 

művészetében. 

 

Ajánlott tananyag 

Szabolcsi Bence: A zene története az őskortól a 19. század végéig (Budapest, Zeneműkiadó 

1974.) 

Kelemen Imre: A zene története 1750–ig (Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó 1995.) 

Darvas Gábor: A totemzenétől a hegedűversenyig. (Budapest, Zeneműkiadó 1977.) 

Régi muzsika kertje - kétezer év irodalmából összeválogatta Szabolcsi Bence (Budapest, 

Zeneműkiadó 1957.) 

Palisca, Claude V.: Barokk zene (Budapest, Zeneműkiadó 1976.) 

Lise, G. – E. Rescigno: A 18. századi opera Scarlattitól Mozartig (Budapest, Zeneműkiadó 

1986.) 

Barna István: Georg Friedrich Händel életének krónikája (Budapest, Zeneműkiadó 1977.) 

Wolff, Christoph: A Bach–család. (Grove monográfiák) (Budapest, Zeneműkiadó 1989.) 

 

Követelmény  
A barokk korszakhoz kapcsolódó lexikális és műfaji ismeretek, a meghallgatott és elemzett 

zenei szemelvények aktív ismerete (felismerés, elemzés). 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján  

 

 

Követelmények a alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 

A tanulók mutassanak kellő tájékozottságot a feldolgozott zenetörténet stíluskorszakok 

időrendjében. 

Ismerjék fel az adott zenei korszak jellemző zenei példáit, a feldolgozott művek jellegzetes 

tematikus részleteit. 

Tudják definiálni és konkrét példákkal megvilágítani az adott stíluskorszakokhoz, 

műfajokhoz, művekhez, formaegységekhez szorosan kapcsolódó szakkifejezéseket. 

Tudjanak eligazodni a megismert korszakok szerteágazó zenei sajátosságaiban, a 

társművészetek idevonatkozó legfőbb stiláris jelenségeiben.  

 

3. évfolyam  

 
Fejlesztési feladatok 

A bécsi klasszika, valamint a korai romantika művészetének megismerése. 

Tájékozódás a bécsi klasszikus zene legfontosabb műfajaiban, a kis– és nagyformák 

világában, valamint a korai romantika főbb stílusjegyei, élményanyaga, mestereinek 

művészete.(Elsősorban Gluck, Haydn, Mozart, Beethoven és Schubert művei) 
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Zenei ismeretek átadása – Tananyag 

Átmenet a barokk és klasszika között: 

– az „érzelmes” (C.Ph.E.Bach), a „gáláns” (J.Chr.Bach) stílus  

– a mannheimi–iskola (Johann Stamitz) – a zenekari hangzás átalakulása 

A műfajok, a formák és a zenei nyelv átalakulása a barokk és klasszika határán.  

A bécsi klasszika főbb stiláris, formai, szerkezeti, hangnemi, harmóniai sajátosságai, a 

korszak legnagyobb mestereinek művészetét elsőrendűen reprezentáló műfajok alapján. 

– Gluck (a barokk opera műfaji tradícióinak továbbélése és átalakulása a 18. 

század második felében, a gluck–i „operareform”)  

– Haydn (szimfónia, vonósnégyes, oratórium)  

– Mozart (szimfónia, zongoraverseny, divertimento, szerenád, opera)  

– Beethoven (szimfónia, nyitány, versenymű, vonósnégyes, zongoraszonáta) 

életmű két korszak határán, a „klasszikus” és a „romantikus” Beethoven  

 

Formatani összegzés:  

– periódus, bővített periódus, kéttagú forma, háromtagú forma, triós forma, 

rondó, variáció, szonáta, szonátarondó  

– vokális tételtípusok: recitativo (secco, accompagnato), ária, együttesek, kórus 

stb.  

A klasszikus zene stiláris egységén belül az egyes mesterek műveinek stiláris vonásai.  

A korai romantika főbb stíluselemei Schubert művei alapján: dal, dalciklus, szimfónia, 

zongoraművek, kamarazene. 

 

Ajánlott tananyag 

Szabolcsi Bence: A zene története. Az őskortól a 19. század végéig (Budapest, Zeneműkiadó 

1974.) 

Kelemen Imre: A zene története 1750–ig (Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó 1995.) 

Darvas Gábor: A totemzenétől a hegedűversenyig (Budapest Zeneműkiadó 1977.) 

Régi muzsika kertje  kétezer év irodalmából összeválogatta Szabolcsi Bence (Budapest, 

Zeneműkiadó 1957.) 

Rosen Charles: A klasszikus stílus Haydn, Mozart, Beethoven (Budapest, Zeneműkiadó 

1977.) 

Somfai László: Joseph Haydn zongoraszonátái (Budapest, Zeneműkiadó 1979.) 

Sadie Stanley: Mozart. (Grove monográfiák) (Budapest, Zeneműkiadó 1987.) 

Parouty Michel: Mozart, az Isten kegyeltje (Budapest, Park Könyvkiadó 1991.) 

Kerman Joseph – Alan Tyson: Beethoven. (Grove monográfiák) (Budapest, Zeneműkiadó 

1986.) 

Szabolcsi Bence: Beethoven Művész és műalkotás két korszak határán (Budapest, Gondolat 

1960.) 

Bartha Dénes: Beethoven és kilenc szimfóniája (Budapest, Zeneműkiadó 1975.) 

 

Követelmény 

A bécsi klasszikához, valamint a korai romantikához kapcsolódó lexikális és műfaji 

ismeretek, a meghallgatott és elemzett zenei szemelvények aktív ismerete (felismerés, 

elemzés) 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján  

 

 



 

 1233 

4. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

 

A romantika zenéje:  

– a klasszicizmus formavilágának továbbélése, átalakulása, felbomlása  

– stiláris és esztétikai változások, új műfajok a 19. század zenéjében  

– a zeneszerzők egyéni hangja, egyes műfajok megkülönböztetett szerepe a 

különböző mesterek életművében  

 

Zenei ismeretek átadása – Tananyag 

A romantika élményanyaga: új témák (történelem, mítosz, irracionalitás, népiesség stb.) a 

19. században;  

– természeti élmények a romantikus zenében  

– az irodalom, a képzőművészet, a filozófia és zene kapcsolódási pontjai a 

romantika korában (Goethe, Schiller, Heine, E. T. A. Hoffmann, Hugo stb. 

művei a dal–, az opera– és a hangszeres zenében) 

 

Új műfajok:  

– a romantikus „karakterdarab” 

– a dal 19. századi virágzása 

– a programszimfónia, szimfonikus költemény 

A történeti szemlélet kialakulása (Schumann, Mendelssohn, Liszt – a barokk korszak 

zenéjének újrafelfedezése) 

 

Nemzeti stílusok kialakulása: 

– Chopin, Liszt, Grieg, Smetana, Dvooák, Csajkovszkij művészetének nemzeti 

vonásai 

– a német és francia romantika 

– a magyar nemzeti stílus: a verbunkos 

– a hangszerek fejlődése, a zenekar létszámának megnövekedése, a 

hangzásigény átalakulása 

 

A zongorairodalom átalakulásának főbb vonásai: 

– a virtuozitás 

– rövid lélegzetű karakterdarabok és nagyformák (a „romantikus” szonáta) 

Schubert, Schumann, Liszt, Chopin és Brahms műveiben  

A klasszikus formavilág fokozatos felbomlása, új formai alapelvek kialakulása, a 

szonátaforma romantikus felfogása, improvizatív jellegű formálás 

Az egyes formák, műfajok szerepe az egyes mesterek életművében, stílusában.  

 

Zeneszerzői életművek: 

Schumann fiatalkori zongoradarab–sorozatok, 1840 után: a dal, szimfonikus művek, és 

kamarazene; Weber: a romantikus német opera kezdetei: A bűvös vadász 

Mendelssohn: klasszikus formatisztelet és romantikus zenei nyelv: Hegedűverseny, 

szimfóniák, mesevilág a zenében: Szentivánéji álom 

Berlioza: programzene megteremtője: Fantasztikus szimfónia 

Chopin: a kisformák mestere (etűdök, nocturne–ök, prelűdök, balladák, polonézek, 

mazurkák) 

Liszt: zongoradarabok, szimfonikus költemények, egyházi művek 
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Brahms: dalok, zongoradarabok, szimfóniák 

Csajkovszkij: szimfóniák, színpadi művek 

Dvooák: szláv táncok, szimfóniák 

Grieg: zongoradarabok, zongoraverseny, Peer Gynt–szvit 

 

Ajánlott tananyag 

Szabolcsi Bence: A zene története. Az őskortól a 19. század végéig (Budapest, Zeneműkiadó 

1974.) 

Kelemen Imre: A zene története 1750–ig (Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó 1995.) 

Darvas Gábor: A totemzenétől a hegedűversenyig (Budapest, Zeneműkiadó 1977.) 

Dobák Pál: A romantikus zene története (Budapest, Tankönyvkiadó 1983.) 

Erdélyi Miklós: Schubert (Budapest, Gondolat 1979.) 

Schubert kalauz (Szerkesztette Gádor Ágnes Budapest, Zeneműkiadó 1981.) 

Fischer–Dieskau Dietrich: A Schubert–dalok nyomában (Budapest, Gondolat 1975.) 

Frank Oszkár: A romantikus zene műhelytitkai, Schubert–dalok (Budapest, Akkord Kiadó 

1994.) 

Walker Alan: Liszt Ferenc 1. A virtuóz évek 1811–1847. (Budapest, Zeneműkiadó 1986.) 

Walker Alan: Liszt Ferenc 2. A weimari évek 1848–1861. (Editio Musica, Budapest 1994.) 

Hamburger Klára: Liszt kalauz (Budapest, Zeneműkiadó 1986.) 

Deathridge John – Carl Dahlhaus: Wagner (Grove monográfiák) (Budapest, Zeneműkiadó 

1988.) 

Rappl Erich: Wagner operakalauz (Budapest, Zeneműkiadó 1976.) 

 

Követelmény 

A romantika zenéjéhez és zeneszerzői életutakhoz kapcsolódó lexikális és műfaji ismeretek, 

a meghallgatott zeneművek és elemzett zenei szemelvények aktív ismerete (felismerés, 

elemzés) 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján  

 

 

5. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok 

A 19. századi olasz, német, magyar és orosz opera.  

Stílusirányzatok és alkotók a századfordulón Európában. 

 

Zenei ismeretek átadása – Tananyag 

Operatörténet a 19. században és a 19–20. század fordulóján: 

– a 19 századi olasz opera 

– jelenetszerkesztés, ária– és egyéb zártszám–típusok, irodalmi témaválasztás, 

műfaji jellegzetességek a 19. századi  olasz operában; a verizmus 

– Verdi és Puccini művészete  

– Wagner művészetének jelentősége a 19. század zenéjében; az új zenedráma–

koncepció: harmóniai és formai újítások, a vezérmotívum–technika, 

történelem és mitológia egy–egy opera tükrében  

– Muszorgszkij operái: az orosz történelem az operaszínpadon, népzenei 

hatások és zenedráma  

– a 19. századi magyar opera: Erkel  
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Ismerkedés a századforduló és a 20. század első felének főbb zenei stílusirányzataival, 

jelentősebb mestereivel:  

– A különböző stílusirányzatok (impresszionizmus neoklasszicizmus, 

expresszionizmus, szerializmus) sajátosságai, zenei eszközei, az ezeket 

képviselő mesterek alkotókorszakai, orientációinak fő vonásai a következő 

mesterek életművében  

– Debussy, Ravel, Satie  

– Mahler, Schönberg, Webern, Berg 

– Stravinsky, Prokofjev, Sosztakovics  

– Janáeek  

– a népzene mint stíluselem a 20. század első felében 

– a jazz mint stíluselem a 20. század első felében (a jazz történelmi és stiláris 

gyökerei)  

– a hagyományos tonalitás felbomlása (pentatónia, modális hangsorok, 

egészhangú skála, modell–skálák, bitonalitás, politonalitás, dodekafónia)  

– az egyes zenei stílusirányzatok jellemző sajátosságait komplexen 

reprezentáló művek részletesebb elemzése, megismerése  

 

Ajánlott tananyag 

Szabolcsi Bence: A zene története. Az őskortól a 19. század végéig (Budapest, Zeneműkiadó 

1974.) 

Walter, Bruno: Mahler (Budapest, Gondolat 1981.) 

Batta András: Richard Strauss (Budapest, Gondolat 1984.) 

Debussy, Claude: Croche úr, a műkedvelők réme (Budapest, Zeneműkiadó 1959.) 

Petrovics Emil: Ravel (Budapest, Gondolat 1982.) 

 

Követelmény  

A 19. századi olasz, német, magyar és orosz operához kapcsolódó lexikális és műfaji 

ismeretek, a meghallgatott és elemzett zenei szemelvények aktív ismerete (felismerés, 

elemzés) 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján  

 

 

6. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

Bartók és Kodály életművének megismerése.  

Kortárs zene főbb irányzatainak megismerése  

 

Zenei ismeretek átadása – tananyag  

Bartók és Kodály művészete:  

– életpályáik ismertetése 

– a népzene Bartók és Kodály életművében; a népzenekutatás; a 

népdalfeldolgozások különböző formái 

– legkiemelkedőbb alkotásaik részletesebb megismertetése  

Bartók és Kodály kortársai és az utánuk következő generáció:  
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– Dohnányi Ernő, Weiner Leó, Lajtha László, Szervánszky Endre, Veress 

Sándor, Járdányi Pál, Kósa György  

Bevezetés a magyar, az európai és az amerikai kortárs zenébe:  

– Kurtág György, Ligeti György, Szőllősy András, Ránki György, Farkas 

Ferenc, Durkó Zsolt, Balassa Sándor, Bozay Attila 

– a 70–80–as évek magyar avantgarde zeneszerzői: Jeney Zoltán, Sáry László, 

Vidovszky László, Dukay Barnabás 

– John Cage, Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, Steve Reich, Philip Glass;  

– a háború utáni zene stílusirányzatainak (szerializmus, elektronikus zene, 

minimal–zene, posztmodern, computer–zene) szemléltetése a kiválasztott 

zeneműveken  

Tájékozódás a mai jazz, a rock, a filmzene és az alternatív zenei irányzatok (performance, 

world music stb.) világában. 

 

Ajánlott tananyag 

Salzman, Eric: A 20. század zenéje (Budapest, Zeneműkiadó 1980.) 

Fábián Imre: A huszadik század zenéje (Budapest, Gondolat 1966.) 

Kókai Rezső – Fábián Imre: Századunk zenéje (Budapest, Gondolat 1967.) 

Miért szép századunk zenéje? Szerkesztette Kroó György (Budapest, Gondolat, 1974.) 

Miért szép századunk operája? Szerkesztette Várnai Péter (Budapest, Gondolat, 1979.) 

Kroó György: Bartók–kalauz (Budapest, Zeneműkiadó 1980.) 

Somfai László: 18 Bartók tanulmány (Budapest, Zeneműkiadó 1981.) 

Breuer János: Fejezetek Lajtha Lászlóról (Budapest, Editio Musica 1992.) 

Kovács Sándor: Bartók Béla (Budapest, Mágus Kiadó 1995.) 

Kecskeméti István: A zeneszerző Kodály (Kecskemét, Kodály Intézet 1986.) 

White, Eric Walter: Benjamin Britten élete és operái (Budapest, Zeneműkiadó 1978.) 

White, Eric Walter: Stravinsky: A zeneszerző és művei (Budapest, Zeneműkiadó 1976.) 

Szőllősy András: Honegger (Budapest, Gondolat 1980.) 

 

  

Követelmény  

Bartók és Kodály művészetéhez és a kortárs zenéhez kapcsolódó lexikális és műfaji 

ismeretek, a meghallgatott és elemzett zenei szemelvények aktív ismerete (felismerés, 

elemzés)  

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján  

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 

A tanulók mutassanak kellő tájékozottságot a zenetörténet stíluskorszakainak kronologikus 

időrendjében. 

Ismerjék fel az órákon bemutatott, meghallgatott zenei példák, elemzett művek jellegzetes 

tematikus részleteit. 

Tudják definiálni és konkrét példákkal megvilágítani az adott stíluskorszakokhoz, 

műfajokhoz, művekhez, formaegységekhez szorosan kapcsolódó szakkifejezéseket. 

Tudjanak eligazodni a megismert korszakok szerteágazó zenei sajátosságaiban, a 

társművészetek idevonatkozó legfőbb stiláris jelenségeiben. 

 

 



 

 1237 

4.4.TÁNCMŰVÉSZET: NÉPTÁNC TANSZAK  
 

4.4.1. NÉPI JÁTÉK  
 

A képzés elemi szinten járuljon hozzá a tanuló szocializációs, kommunikációs készségének, 

kezdeményező készségének, kulturális tudatosságának, általános műveltségének 

fejlesztéséhez. Elsődleges feladat az önfeledt játék megvalósítása, a játékszabály 

megismerése, a játéköröm megélése.  

 

Előképző évfolyamok  

 

1. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

– Alapvető mozdulattípusok fejlesztése a játéktevékenység során  

– A ritmus–tér–térforma fogalmainak kialakítása  

– Az ugrás és forgás technikai előkészítése  

– A tanuló mozgáskészségének, önfegyelmének, kommunikációs képességének, 

éneklési készségének, játékbátorságának, szabálytudatának fejlesztése  

– A közösségi érzés, a közösséghez tartozás tudatos kialakítása  

– A verbális és nonverbális kommunikáció szinkronjának elősegítése  

– 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. 

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. 

 

 

2. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

– A mozgáskészség, alapvető kombinációs képesség fejlesztése a mozgás– és 

játéktevékenység során  

– A ritmus–tér–térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban  
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– Az ugrás és forgástechnika fejlesztése  

– A játékműveltség, játékbátorság, szabálytudat, önfegyelem és kezdeményező 

képesség fejlesztése  

– A kommunikációs és éneklési képesség fejlesztése, a verbális és nonverbális 

kommunikáció szinkronjának kialakítása  

– 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, ritmus gyakorlatok) 

Irányok, alakzatok (előre–hátra, jobbra–balra, lent–fönt, sor, kör, oszlop, félkör, csigavonal, 

szórt forma, térkitöltés, tér váltás, 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. 

 

Alapfokú évfolyamok 
 

1. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra  

– Az ugrástechnikák fejlesztése, a népi játék–ismeret bővítése, az alapvető táncos alakzatok 

fogalmi rendszerének kialakítása és alkalmazása  

– A ritmus–tér–térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban  

– A játék központi szerepének megtartása  

– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése  

– A játékbátorság, a kezdeményezőkészség, az improvizációs készség, a ritmuskészség és a 

mozgáskoordináció fejlesztése  

– 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.  
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Énekes–táncos népi gyermekjátékok: (szerepjátékok, párválasztó játékok) a páros tánc 

előkészítése.  

 

Táncgyakorlat:  

– Az ugrós és a csárdás tanítását előkészítő táncos mozdulatok megismertetése  

– Ugrós táncok előkészítése csoportos formában  

– Csárdás motívumok (egylépéses, kétlépéses, tovahaladó) csoportos formában  

– Eszközhasználat előkészítése (babzsák, karika, ugrálókötél, bot, üveg)  

– 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  

  

Követelmények  

A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, a játékfűzéseket és 

játékszabályokat, az ugrós és a csárdás technikai elemeit, a tánc közbeni eszközhasználatot.  

A tanuló legyen képes a játéktevékenységre, együttműködésre, feladatvállalásra, a 

tánctechnikai elemek alkalmazására, improvizációra, a rövid táncetűd folyamatainak 

felidézésére, koreográfia bemutatására, a ritmikai gyakorlatok megvalósítására.  

 

 

2. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra  

– Az ugrások különbözőségeinek, hasonlóságainak összevetése  

– A fizikai kontaktus megteremtésének elősegítése  

– A csárdás mozgáselemeinek előkészítése  

– A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak felfedezése, alkalmazása  

– Ritmus–tér–térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban  

– A játékbátorság, a kezdeményezőkészség, az improvizációs készség, a ritmusérzék, a 

hallás, a ruganyosság, a térdhasználat, a kapcsolatteremtő képesség és az 

eszközhasználat fejlesztése  

– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése  

– 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.  
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Táncgyakorlat:  

– Az ugrástechnikáknak, a súlyvétel lehetőségeinek, az ugrós táncelemeknek és az 

összekapaszkodási módoknak a megismertetése  

– A Dunai táncdialektus ugrós táncai közül választott, a helyi tantervben 

meghatározott táncanyag (csoportos, páros)  

– A Dunai táncdialektus eszközös táncai közül a helyi tantervben meghatározott 

táncanyag bevezetése (szóló)  

– Csárdás motívumok (egylépéses, kétlépéses) páros formában  

– 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  

 

Követelmények  

A tanuló ismerje a tanult táncanyagot, az énekes táncos gyermekjátékok cselekményét, 

szövegét és dallamát, a tánc közbeni eszközhasználatot.  

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.  

 

 

3. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra  

– A ritmus–tér–térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban  

– Az ritmikai, plasztikai, dinamikai fogalmak kialakítása az életkori sajátosságoknak 

megfelelően  

– Az ugrós tánc ritmikai, plasztikai, dinamikai lehetőségeinek, a táncszerkesztés 

elveinek és a táncok elnevezésének megismertetése az adott tájegység illetve funkció 

szerint  

– A gesztusmozdulat fogalmának kialakítása  

– Az eszközhasználat lehetőségeinek bővítése  

– A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő 

táncos magatartás elsajátítása  

– A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak tudatosítása  

– Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, 

a mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség fejlesztése  

– A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, a másságot elfogadó attitűd valamint a 

nemi identitás erősítése  

– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése  
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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:  

– A Dunai táncdialektus ugrós–eszközös táncai közül választott tánc elmélyítése, a 

tananyag bővítése  

– A Tiszai táncdialektus csárdásai közül választott tánc bevezetése  

– A verbunk előkészítése, a választott verbunk és csárdás elemeinek, a jellegzetes 

összekapaszkodási módoknak a megismerése  

– 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  

Hagyományőrzés: a saját táncrégió gyermekjátékai és táncai  

 

Követelmények  

A tanuló ismerje a választott ugrós, verbunk és csárdás elemeit, a tanult népdalok szövegét, 

dallamát, a tanult hangszereket, a tanult táncok földrajzi elhelyezkedését.  

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.  

 

 

4. évfolyam  

 
Fejlesztési feladatok  

– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra  

– A körtáncok technikai előkészítése  

– A táncszerkesztés elveinek, az összekapaszkodási módok variációs lehetőségeinek 

megismertetése, a táncos partnerkapcsolat kialakítása  

– A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő 

táncos magatartás elsajátítása  

– A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak tudatosítása  
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– Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, 

a mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség fejlesztése  

– A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, a másságot elfogadó attitűd valamint a 

férfi és női szerepből adódó viselkedésmódok szerint a nemi identitás erősítése  

– 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: 

– A Dunai táncdialektus ugrós–eszközös táncai közül választott tánc elmélyítése  

– A Tiszai táncdialektus csárdásai közül választott tánc ismeretének bővítése, ritmikai, 

plasztikai, dinamikai lehetőségeinek megismertetése  

– A Tiszai táncdialektus verbunkjai közül választott tánc bevezetése  

– Ismerkedés a Déli körtánc dialektussal  

– Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, 

jellemzőknek megfelelő tánctípus anyaga  

 

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  

 

Követelmények  

A tanuló ismerje a választott ugróst, 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. 

 

 

5. évfolyam  
Fejlesztési feladatok  

– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra  

– Összefoglaló és rendszerező gondolkodás ösztönzése, összefüggések feltárása a 

tanult táncdialektus ismeretanyagán keresztül  
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– A mozgás közbeni éneklési készség fejlesztése  

– A legényes és a forgós–forgatós táncok előkészítése  

– A táncrend fogalmának kialakítása  

– A táncszerkesztés elveinek, az összekapaszkodási módok variációs lehetőségeinek 

megismertetése, a táncos partnerkapcsolat kialakítása  

– A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő 

táncos magatartás elsajátítása  

– A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak tudatosítása  

– A zenei kíséretmódok és a tánc összefüggéseinek feltárása  

– Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, 

a mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség, a dinamikai és stílusérzék fejlesztése  

– A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, a másságot elfogadó attitűd valamint a 

férfi és női szerepből adódó viselkedésmódok szerinti táncformálás, a nemi identitás 

erősítése  

– 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, csapások gesztusok (kar, láb) 

 

Táncgyakorlat: 

– A legényes és a forgós–forgatós táncok előkészítése  

– A Dunai–dialektus csárdásai közül a helyi tantervben választott tánc bevezetése  

– A Tiszai dialektus verbunkjai közül választott tánc ismeretének bővítése  

– A Dunai dialektus verbunkjai közül a helyi tantervben választott tánc bevezetése  

– A Déli körtánc dialektus ismereteinek bővítése és az Északi körtánc dialektus 

bevezetése  

– 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  

 

Követelmények  

A tanuló ismerje a tánctípus, táncrend fogalmát, a Dunai táncdialektus választott táncait, a 

tanult koreográfiákat, a népdalok szövegét, dallamát, a hangszereket, a tanult táncok 

földrajzi elhelyezkedését, a jellegzetes falvakat.  
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A tanuló legyen képes a tánctípus fogalmának meghatározására, a tanult táncok földrajzi 

elhelyezésére, az elsajátított táncokból történő improvizálásra.  

 

6. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra  

– Az összefoglaló és rendszerező gondolkodás valamint a fogalmi gondolkodás 

ösztönzése és fejlesztése, az összefüggések feltárása az alapfokú évfolyamok 

ismeretanyagán keresztül  

– Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, 

a mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség, a stílusérzék, a dinamikai készség, a 

partnerkapcsolat fejlesztése  

– 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: 

– A legényes és a forgós–forgatós táncok előkészítése  

– Az ugrós és eszközös ugrós táncok ismétlése, táncismeret bővítése  

– A csárdások ismétlése, táncismeret bővítése  

– A verbunkok ismétlése, táncismeret bővítése  

– A körtáncok ismétlése, táncismeret bővítése  

– 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 duvo 

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  

 

Követelmények  

A tanuló ismerje az alapfokú évfolyamokon elsajátított táncokat, a tanult koreográfiákat, a 

tanult zenei, folklorisztikai, földrajzi jellemzőket.  
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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. 

 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok 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.  

 

 

Továbbképző évfolyamok 
 

7. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra  

– Az egyensúlyviszonyok szerepének felismertetése, a tartás–ellentartás 

jelentőségének tudatosítása  

– A forgás technikai megvalósítása a különböző láb-főrészeken  

– Az erdélyi táncokra jellemző partnerkapcsolat kialakítása tánctípusonként  

– A tánctételek funkcióinak megismertetése, a megfelelő táncos magatartás kialakítása  

– A táncstílusok jellemző vonásainak megismertetése, a táncszók tánc közbeni 

alkalmazása, a táncok stílusos megjelenítésének elősegítése  

– Az önálló táncszerkesztési gyakorlat, az improvizációs készség, az előadói készség, a 

ritmusérzék, a fizikai erőnlét fejlesztése  

– A sajátos egyéni karakter kialakításának ösztönzése, a táncos elemek ritmikai, 

plasztikai, dinamikai különbségeinek megvalósítása  
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– A táncok újraalkotási igényének kialakítása a tanuló személyisége, habitusa, tánchoz 

való viszonyulása szerint  

– A zene és tánc összefüggéseinek megfigyeltetése, az összefüggések 

megfogalmazása, rendszerezése  

– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése  

– A táncos életmód igényének kialakítása, az életminőség javítása  

 

Tananyag  

Táncelőkészítő gimnasztika  

Tánctechnika: magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok kialakítása és 

fejlesztése, térben való használata.  

 

Táncgyakorlat:  

– Az alapfokon tanult táncok ismétlése, a táncismeret bővítése a helyi tanterv alapján  

– Az Erdélyi dialektus területéről kiválasztott táncrend, az alapfokon előkészített 

legényesre és forgós–forgatós párosra építve  

– A pontszerkezet, a táncot kísérő kargesztusok és azok funkcióinak megismertetése  

– A forgás és forgatás módozatainak megismertetése  

– 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  

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  

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.  

 

 

8. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra  

– Az ismeret elmélyítése, bővítése  

– A forgástechnika fejlesztése különböző lábfő részeken  

– A páros forgás és forgatás technika fejlesztése  

– A stílusjegyek felismerése, elsajátítása és alkalmazása  

– Az önálló táncszerkesztési gyakorlat, improvizációs készség, előadói készség, 

ritmusérzék, fizikai erőnlét, sajátos egyéni karakter kialakítása  

– A táncos elemek dinamikai különbségeinek megvalósítása, a forgás– és ugrókészség 

fejlesztése  
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– A tánctételek funkcióinak megismertetése, a megfelelő táncos magatartás kialakítása  

– A táncrend fogalmának értelmezése az Erdélyi dialektus különböző területein  

– A táncszók ismerete és alkalmazása  

– A táncok újraalkotási igényének kialakítása a tanuló személyisége, habitusa, tánchoz 

való viszonyulása szerint  

– A zene és tánc összefüggéseinek megfigyeltetése, az összefüggések 

megfogalmazása, rendszerezése  

– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése  

– 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 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  

 

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. 

 

 

9. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra  

– Az ismeret elmélyítése, bővítése  

– A forgástechnika fejlesztése különböző lábfő részeken  

– A páros forgás és forgatástechnika fejlesztése  

– A stílusjegyek felismerése, elsajátítása és alkalmazása  

– Az önálló táncszerkesztési gyakorlat, improvizációs készség, előadói készség, 

ritmusérzék, fizikai erőnlét, a sajátos egyéni karakter kialakítása  
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– A táncos elemek dinamikai különbségeinek megvalósítása, a forgás– és ugrókészség 

fejlesztése  

– A tánctételek funkcióinak, megismertetése, a megfelelő táncos magatartás kialakítása  

– A táncrend fogalmának értelmezése az Erdélyi dialektus különböző területein  

– A táncok, stílusok jellemző vonásainak ismerete, a táncszók ismerete és alkalmazása  

– A táncok újraalkotási igényének kialakítása a tanuló személyisége, habitusa, tánchoz 

való viszonyulása szerint  

– A zene és tánc összefüggéseinek megfigyeltetése, az összefüggések 

megfogalmazása, rendszerezése  

– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése  

– 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 Erdélyi táncdialektus tananyagának bővítése  

– A Tiszai táncdialektus 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: erdélyi jellegzetes hangszerek, hangszer együttesek (hegedű, ütőgordon, 

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 élo nemzetiségek 

tánchagyományát is  

 

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.  

 

 

10. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra  

– A tanult táncanyag elmélyítése, bővítése, az egyes tánctételek funkciójának 

megismertetése  
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– Az összefoglaló és rendszerező, elemző gondolkodás valamint a fogalmi 

gondolkodás ösztönzése és fejlesztése, az összefüggések feltárása az alapfokú és a 

továbbképző évfolyamok ismeretanyagán keresztül  

– Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, 

a mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség, a stílusérzék, a dinamikai készség, a 

partnerkapcsolat fejlesztése  

– Az egyéni táncstílus kialakítása, a táncok újraalkotása  

– Az eredeti filmekről történő tánctanulás szabályainak megismertetése, gyakorlati 

alkalmazása  

– A vizsgahelyzetre való felkészítés  

– Az önálló ismeretszerzés ösztönzése  

– 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  

Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek 

tánchagyományát is  

 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 

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. 
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4.4.2. 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 

– 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  

– A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés  

 

Tananyag  

A gyermekkorhoz kapcsolódó szokások, hiedelmek, jeles napok és ünnepi szokások 

megismertetése  

Gyerekszületés, gyermekkor  

– Jósló praktikák a gyermek születése előtt  

– Komatál hagyománya  

– Keresztelő  

– A gyermek befogadása, helye a családban és a falu társadalmában  

– Az anya avatása  

– Munkára nevelés, gyermekmunka  

 

A gyermekek játékalkalmai és táncalkalmai  

– 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)  

– A gyerekek táncalkalmai (kukoricabál, pulyabál, aprók tánca, serketánc)  

 

Az évkör ünnepei gyermekszemmel  

– Szent Miklós napja  

– Jézus születésének története  

– Óévbúcsúztató és évkezdő szokások  

– Szent Balázs napja, Balázsjárás  

– Szent Gergely napja, Gergelyjárás  

– Húsvét vasárnapjának és hétfőjének szokásai  

– Pünkösdi királynéjárás  

 

Követelmények  
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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  

– A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs készség, a 

közösségérzet és a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése  

– A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés  

 

Tananyag  

A tanuló előző évben megszerzett ismereteinek elmélyítése, bővítése.  

A legényélethez, leányélethez, párválasztáshoz, lakodalomhoz kapcsolódó szokások, 

hiedelmek, rituális cselekmények, jeles napok és ünnepi szokások megismertetése.  

A táncalkalmak jelentőségének megismertetése a párválasztás során.  

 

Legényélet, leányélet, párválasztás, lakodalom  

– Munkavégzés a serdülő korban  

– Legényavatás, leányavatás  

– Udvarlási szokások, szerelmi élet, és azok színterei  

– Szokásjogok a paraszti társadalomban  

– Leánynéző, háztűznéző, hozomány  

– Leánykérés, eljegyzés, jegyajándék  

– Lakodalmi előkészületek  

– Lakodalmi tisztségviselők, feladatok  

– Lakodalmi szokások, rítusok  

 

Legények és lányok játék– és táncalkalmai  

– A fonó helyszíne, szerepe a párválasztásban, társas kapcsolatokban  

– Fonójátékok, tánc a fonóban (hangszerek, tánckíséret)  

– Böjti időszak (tavaszköszöntő játékok és a böjti karikázó)  

– Bálok időpontja, helyszíne, bálrendezés  

 

Lányok és legények szerepe a kalendáris szokásokban  

– Luca kettős alakja  

– Betlehemezés  

– Farsangi szokások  

– A nagyhét eseményei  

– A húsvéti tojás jelentése és díszítésének különböző technikái  

– Pünkösdi királyválasztás  

– Májusfaállítás  

– 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.  
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A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, 

szabályok betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására.  

 

 

5. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

– A táncalkalmak szerepének változásai és a változások okainak feltárása  

– A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs készség, a 

közösségérzet valamint a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése  

– 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  

– Paraszti munka, munkaszervezés  

– Az idősek társadalmi szerepe a paraszti társadalomban  

– Előjelek, jóslások, hiedelmek  

– A haldoklóval, a halottal kapcsolatos szokások  

– Virrasztás, temetés, siratás  

– A halotti tor  

– Fejfák, keresztek  

– Mindenszentek napja  

– Halottak napja, megemlékezés a halottakról  

 

A házasok táncalkalmai  

– Táncalkalmak a családi eseményeken (keresztelő, lakodalom)  

– Táncalkalmak a farsangban (házasok bálja, batyusbál)  

– Asszonyok mulatságai (asszonyfarsang, lakodalmi kontyoló)  

– Férfiak mulatságai (pincézés, tejbemérés)  

 

Felnőttek az évkör ünnepein  

– Disznótorok ideje (alakoskodás, adománykérés)  

– A regölés (időpontja, jelmezek, hangszerek, szereplők)  

– Szent György napja  

– Virágvasárnap  

– A húsvéti ételek jelképrendszere  

– Fehérvasárnap  

– Aratás és a hozzá kapcsolódó szokások  

– Szent István napja, új kenyér ünnepe  

– Szüret, szüreti felvonulások, alakoskodás  

– Szent Mihály napja  

– Dömötör napja, Vendel napja  

 

Követelmények  
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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 együttűködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a 

szabályok betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására  

 

 

6. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

– Az elméleti tananyag és az eddig tanult táncanyagok közötti összefüggések 

megfogalmazása  

– A tananyagban meghatározott régi– és új stílusú táncrétegek jellemzőinek, a 

táncdialektusok elhelyezkedésének, földrajzi meghatározásának megismertetése  

– A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs készség, a 

közösségérzet valamint a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése  

– A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés  

 

Tananyag  

Táncfolklorisztika  

A régi táncréteg jellemzői  

 

Körtáncok  

– Középkori tánchagyomány, lánc– és körtáncok  

– Énekes női körtáncok helye és szerepe a tánckultúrában  

 

Eszközös pásztortáncok  

– Kanásztánc, pásztortánc  

– Pásztorbotoló, cigánybotoló  

 

Ugrós–legényes tánctípus  

– Ugrós táncok (szóló, csoportos és páros formák, helyi sajátosságok)  

– Erdélyi legényes táncok  

 

Küzdő karakterű páros táncok  

 

Forgós–forgatós páros táncok  

– Reneszánsz tánchagyomány, forgós–forgatós páros táncok  

– Lassú tempójú páros táncok  

– Mérsékelt és gyors tempójú páros táncok  

– Az új táncréteg jellemzői  

– A reformkor tánckultúrája, a verbunk és csárdás kialakulása  

 

Verbunk  

– A szóló verbunk  

– Szabályozott szerkezető verbunkok  

 

Csárdás  

– A csárdás tagolódása (lassú és friss, valamint csendes, csárdás, ugrós)  

– Körcsárdás, hármas csárdás  
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A dialektusok meghatározása, elhelyezkedése, jellemzői  

– Dunai dialektus  

– Tiszai dialektus  

– 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–ido 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  

 

 

4.4.3. 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 képi és hanganyag megismeréséhez, a táncművészet iránti 

érdeklődéshez, az arra fogékony közízlés fejlesztéséhez  

 

 

Továbbképző évfolyamok 
 

9. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  

– Az egyetemes tánctörténet kronológiai rendjén keresztül a történelmi összefüggések 

felismertetése  
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– A tánctörténet szempontjából kiemelkedő események, alkotók megismertetése és 

meghatározó műveik elemzése során a komplex látásmód kialakítása és fejlesztése  

– Stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok iránti érzékenység 

fejlesztése  

– 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  
 

Fejlesztési feladatok  

– A XX. századi táncművészet jelentősebb állomásainak, a műfajok közti átjárhatóság 

lehetőségeinek felismertetése  

– A táncház–mozgalom kialakulásának és napjainkban betöltött szerepének 

felismertetése  

– Az egyéni látásmód, stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok iránti 

érzékenység nyitottság, befogadó készség fejlesztése  

– 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), 
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Állami Népi Együttes (Rábai Miklós), SZOT – Budapest Táncegyüttes (Molnár István), BM 

Duna Művészegyüttes 

(Náfrádi László) 

A táncház mozgalom 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: 

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. 

 

 

4.4.4. 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.  
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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  

– Az énekhang technikai adottságainak a légzés, a vokális hangzók, hangterjedelem 

fejlesztése  

– A zenei képességek a hallás, intonálás, ritmusérzék, az egyszerű, érthető és kifejező 

szövegmondás képességének, a népdalok memorizálási képességének fejlesztése.  

– Az ének és tánc egységének felismertetése, a tánc közbeni éneklés követelményeinek 

megismertetése  

– Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő népdalokon keresztül a 2/4–es 

lüktetésrend hangsúlyainak érzékeltetése, felismertetése  

– 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  

 

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  

– Az énekhang technikai adottságainak a légzés, a vokális hangzók, hangterjedelem 

fejlesztése  

– A népi éneklési technika kialakítása  

– A zenei képességek a hallás, intonálás, ritmusérzék, az egyszerű, érthető és kifejező 

szövegmondás képességének, a népdalok memorizálási képességének fejlesztése  

– Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő népdalokon keresztül a 2/4–es 

lüktetésrend hangsúlyainak érzékeltetése ének és tánc közben egyaránt  

– A tánc közbeni éneklés kritériumainak, a dallamívek megformálási szabályainak 

megismertetése, megvalósítása a gyakorlat során. A karikázó dalok éneklésének 

fejlesztése, bővítése  

– Az előéneklés szabályainak, az előénekeshez történő igazodás technikájának 

elsajátítása, fejlesztése  
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– 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  

Az előénekes feladata és funkciói, a bekapcsolódás módja  

Népi hangszerek: duda  

 

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  

– Az előadásmód jellemző vonásainak, megismertetése, a fokozatos tempónövelés, 

tempóváltás technikájának megvalósítása  

– A hangterjedelem növelése, a magabiztos dalkezdés megvalósítása  

– Az intonációs készség és a zenei hallás, hangszín fejlesztése  

– A hangképzési technika és a megfelelő légzéstechnika elsajátítása  

– A népi éneklési technika fejlesztése  

– Az énekelt népzenei karakterek megformálásához szükséges forma, dallam és 

tempóérzék fejlesztése  

– 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  

A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét és dallamát, az alapvető ritmusértékeket, 

ritmusképleteket, a tanult hangszerek jellemzőit.  
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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  

– Az előadásmód jellemző vonásainak megismertetése, a fokozatos tempónövelés, 

tempóváltás szabályainak tudatosítása  

– A magabiztos dalkezdés elsajátítása  

– Az énekelt népzenei karakterek megformálásához szükséges forma, dallam és 

tempóérzék fejlesztése  

– A népi éneklési technika fejlesztése.  

– Az intonációs készség, zenei hallás, hangképzési technika és a megfelelő hangszín 

kialakítása, a hangterjedelem növelése  

– 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 duvo 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  

– A zenei egységek érzékelésének elősegítése, zenei zárlatok és félzárlatok 

felismertetése  

– A giusto és a parlando, rubato előadásmód jellegzetes vonásainak megismerése és 

alkalmazása  

– A kíséretmódok és a tánc összefüggéseinek vizsgálata  

– A fokozatos tempónövelés, tempóváltás tudatos alkalmazása  

– A népdalcsokor szerkesztési elveinek megismertetése  

– A magabiztos dalkezdés elsajátítása  

– Az intonációs készség, zenei hallás, hangképzési technika, megfelelő légzéstechnika 

kialakítása, a hangterjedelem és az éneklési kedv növelése  



 

 1260 

– 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  

– A vokális népzene dialektusterületeinek, az éneklési technikák stílusjegyeinek 

megismertetése  

– A dallam díszítéstechnika fejlesztése  

– Az ismeretek szintetizálásának elősegítése  

– A hangszeres népzene és a tánctípusok összefüggéseinek feltárása  

– A stílusismeret, a zenefelismerés, az éneklési készség, a díszítéstechnika, a 

légzéstechnika, az előadásmód fejlesztése  

– 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  

 

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 
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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  

– A zenei stílusok táji tagolódásának felismertetése  

– A zenei dialektusok előadásmódjának, stílusjegyeinek felismertetése  

– A kíséretmód és a tánc összefüggéseinek megismertetése, tudatosítása  

– Az aszimmetrikus zenei lüktetés felismerése, jellemzőinek azonosítása  

– A táncszók funkciójának, használatának, szövegeinek (az adott tájegység szerinti) 

megismertetése. A népzenei kiadványok népszerűsítése  

– A stílusismeret, az éneklési készség, a díszítéstechnika, az előadásmód fejlesztése  

– 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 duvo 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  

– A zenei stílusok táji tagolódásának felismertetése  

– A zenei dialektusok előadásmódjának, stílusjegyeinek felismertetése  

– A kíséretmód és a tánc összefüggéseinek megismertetése, tudatosítása  

– A tánc közbeni éneklés és csujogatás készségszintű ismeretének kialakítása  

– A szólóéneklés közönség előtti megvalósítása  

– A táncszók funkciójának, használatának, szövegeinek (az adott tájegység szerinti) 

megismertetése  

– A táji dialektusokra jellemző hangszín technikájának elsajátítása  
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– A stílusismeret, a zenefelismerés, az éneklési készség, a díszítéstechnika, az 

előadásmód fejlesztése  

– 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  

– A tánc közbeni énekléstechnikájának fejlesztése  

– Egyéni előadói képességek fejlesztése  

– A zenei stílusok táji tagolódásának felismertetése  

– A zenei dialektusok előadásmódjának, stílusjegyeinek felismertetése  

– A kíséretmód és a tánc összefüggéseinek megismertetése, tudatosítása  

– A táji dialektusokra jellemző hangszín technikájának elsajátítása  

– A stílusismeret, a zenefelismerés, az éneklési készség, a díszítéstechnika, a 

légzéstechnika, az előadásmód fejlesztése  

– 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  

Alapvető népzenei kiadványok hangzó anyagok ismerte   

 

Követelmények  

A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét, dallamát, díszítését, a táncszókat, azok 

gyakorlati alkalmazását.  
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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  

– A vokális és instrumentális népzene dialektusterületeinek, az éneklési technikák 

stílusjegyeinek, a díszítési módoknak, a hangszeres népzene jellemzőinek 

képességfejlesztése  

– A hangszeres népzene és a tánctípusok összefüggéseinek felismertetése  

– 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  

 

 

4.4.5. TÁNCJELÍRÁS–OLVASÁS  
 

A képzés járuljon hozzá a mozdulatok tudatos időbeli, (ritmikai) térbeli, (plasztikai) 

erőfokbeli (dinamikai) elemzéséhez, a testtudat, a mozgáskoordináció kialakításához, a 

magyar néptánc táncjel-írással közölt folyamatainak megismeréséhez, egyszerű motívumok, 

motívumsorok lejegyzéséhez.  

 

 

Továbbképző évfolyamok 
 

9. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok  
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– A mozdulatelemzés három alaptényezője (plasztika, ritmika, dinamika), 

összefüggéseinek feltárása  

– A mozdulattípusok három leggyakoribb fajtája (lépés, ugrás, gesztusok) valamint a 

helyzettípusok fogalmának értelmezése  

– A mozdulatok elemzésének módjának, a táncjel-írás alapfogalmainak 

(vonalrendszer, irányok) rögzítése, a tanult mozdulat– és helyzettípusok jelölési 

rendszerének megismertetése  

– 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 táncjel-írás 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 táncjel-írásban 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 

táncjel-írás 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  

– A további mozdulattípusok: forgások, forgatások, keringés fogalmának, 

jelrendszerének értelmezése  

– A mozdulatelemzéshez szükséges kiegészítő fogalmak: páros viszony, fogások, 

táncos–eszköz viszonyának rögzítése  

– A mozdulatelemzésnél tanultak lejegyzése táncjel-írással  

– 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  

Táncjel-írásnál 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 
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II.2. A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT 

SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK 

 
Az iskolának van Esélyegyenlőségi szabályzata. 

A szabályzat az iskolában dolgozókra, illetve az iskolában tanuló növendékekre egyaránt 

vonatkozik. Az esélyegyenlőség kiegészül az egyenlő bánásmód elveivel.  

A hátrányos helyzetű gyerekekkel, tanulókkal való foglalkozás helyi rendje: a hátrányos 

helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulókat az intézmény nyilván 

tartja, és kiemelt segítségben részesíti. 

Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű és hátrányos helyzetű tanuló 

részére az oktatásban való részvétel, így az első alapfokú művészetoktatásban is. Minden 

esetben térítésmentes a testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, valamint 

az autista tanulók számára az alapfokú művészetoktatás. 

Intézményünkben megalakulásunk óta magas arányban vesznek részt a művészeti képzésben 

hátrányos helyzetű, valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulók. Intézményünk 

feladat-ellátási helyei közül is több telephelyen tanulnak intézményünk keretei között 

hátrányos helyzetű tanulók.  

A Nkt 46. (3) g) pontja alapján minden gyermeknek és minden tanulónak jogában áll 

igénybe 

venni minden olyan ellátást, amely személyiségének fejlődéséhez, tehetségének 

kibontakozásához indokolt és szükséges. 

Nem elegendő annak biztosítása, hogy a hátrányos helyzetű tanulókat a többiekkel azonos 

jogok illessék meg; az esélyegyenlőség eléréséhez olyan intézkedésekre van szükség, 

amelyek 

a hátrányokat csökkentik, illetve megszüntetik. Az intézkedések nemcsak a szabályozás 

változását jelentik, hanem a befogadás, az elfogadás fontos értékeit hivatottak készség 

szinten a társadalom sajátjává tenni, hogy az mindenki számára értékesebb, gyümölcsözőbb 

és élhetőbb közösséggé formálódjon 

Megalakulásunk óta egyik meghatározó működési elvünk, hogy a gyermekek minél 

szélesebb köre számára, minél magasabb szinten biztosítsunk lehetőséget, esély adva olyan 

gyermekek és fiatalok számára is, akik lakóhelyük, vagy éppen, családi körülményeik miatt 

eddig ezt nem tudták megtenni (telephelyek). 

A művészeti nevelés-oktatás keretei között alapvető jelentőségű a halmozottan hátrányos és 

hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű, elsősorban a magatartászavaros, 

tanulási nehézségekkel, részképesség-zavarral küzdő tanulók számára. A 

művészetoktatásban: a hátrányos helyzetű gyermekek, és a nem hátrányos helyzetű 

gyermekek számára közvetlenül, míg környezetük számára közvetetten nyújt olyan pozitív 

tapasztalatokat, amely az iskolai környezetben és a későbbi felnőtt életükben, társadalmi 

beilleszkedésükben, munkahelyen való helytállásukban is sikerességüket segíti elő. Mind az 

együttműködés, mind a kommunikáció, mind a csoportmunkára való alkalmasságukat 

fejleszti elősegítve a környezetükkel szembeni pozitív attitűd kialakulását, mások 

elfogadását, toleranciájukat, pozitív önértékelésüket, hatékony kommunikációjukat és 

pozitív teremtő, alkotó aktivitásukat egyaránt.  

A 20/ 2012.számú EMMI rendelet 11§ (2) pontjában megfogalmazza, hogy az egyes 

évfolyamok követelményeinek teljesítéséhez egy tanítási évnél hosszabb időt is megjelölhet, 

alkalmazhat az iskola a sajátos nevelésű igényű tanuló esetében.  

A minőségi oktatás, az esélyegyenlőség megvalósítása a technikai, valamint a pedagógiai 

feltételek biztosításával történhet.  

Intézményünk a csoportmunkára, a közösségi foglalkozásokra alkalmas, tanulóbarát iskolai 

környezet létrehozásával megfelelő intézményi környezet kialakítása, valamint info 
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kommunikációs, akadálymentes eszközök használata által teremti meg a tárgyi feltételeket, 

míg a pedagógiai eszköztár gazdagításával, a differenciáló, egyéni sajátosságokat 

figyelembe vevő, felzárkóztató, kompenzáló nevelés alkalmazásával a pedagógiai 

feltételeket biztosítja.  

Ez utóbbi nemcsak a tanulók személyiségéhez illeszkedő pedagógiai módszerek 

alkalmazását jelenti, de a differenciált, egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzési 

és értékelési eljárások alkalmazását is. A művészetoktatás sajátos oktatási-nevelési 

célrendszere, és megvalósítási keretei miatt különösen alkalmas az integrált, és differenciáló 

nevelés megvalósítására, a tanulók fejlesztésével hozzájárul, támogatja az általános és 

középiskolai, művészeti iskolai beilleszkedést, helytállást, csökkentve a kimaradás, és 

lemorzsolódás veszélyét. A felsorolt technikai és pedagógiai feltételek biztosítása mellett 

intézményünk az esélyegyenlőség megvalósításához egyéb eszközökkel, hely biztosításával 

járul hozzá. A közösségi tevékenység intézményünk legalapvetőbb képzési formája, így a 

támogatást igénylők számára a versenyeken, utazásokon való részvételt is segíti az 

intézmény. 

 

 

II.3. A NEVELŐTESTÜLET ÁLTAL SZÜKSÉGESNEK TARTOTT 

ELVEK, EGYÉB FELADATOK ÉS PROGRAMOK 
 

Az iskolában a képzés szakképzett tanárokkal folyik, ami biztosítja az oktatás magas 

színvonalát. 

Külön gondot kell fordítani a rendkívüli tehetségekre, illetőleg azokra a növendékekre, akik 

továbbtanulási szándékukat jelzik. 

Feladatunk minél több kiállítás, hangverseny megszervezése és lebonyolítása, kulturális 

rendezvényeken, versenyeken a részvétel. 

Törekednünk kell az iskolai eszközállomány fejlesztésére, megfelelő szintű karbantartására, 

a szakirodalom bővítésére. 

Különös figyelemmel kísérjük a hátrányos helyzetű tanulók képzésének folyamatát, segítjük 

őket nehézségeik megoldásában. 

Tanulóinkat az értékes művészetek szeretetére kívánjuk nevelni, ösztönözni, mely a 

legmagasabb szinten történjen. Az oktatás során alapvetően fontos a gyermek életkori 

sajátosságainak, érdeklődésének figyelembe vétele. 

A tehetséges tanulókkal differenciáltan kell foglalkozni, és amennyiben szakirányú 

középiskolában, főiskolán, egyetemen kívánják folytatni tanulmányaikat. 

Alapvető feladatunk, hogy elősegítsük a tanulók harmonikus fejlődését, és a szaktanárnak a 

szakmai ismeretek átadása mellett meg kell találni a módját, hogy a művészetoktatás mellett 

felhasználja a bennük rejlő nevelő erőt. 

A feladatok mindig személyre szabottak legyenek, és a tanulók munkáját elsősorban saját 

képességeikhez mérten kell értékelni. Figyelembe kell venni a tanulók életkori sajátosságait. 

Nemcsak alkotókat, hanem befogadókat is kell képezni, a tanulók legyenek nyitottak és 

fogékonyak egymás munkája és a más ágakban folyó tevékenységek iránt. Vegyenek részt 

iskolánk és városunk kulturális életében. 
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II.4. A FELVÉTELIK HELYI RENDJE 
 

Beiskolázás: 

Korhatára: a 6. évet a beíratás évének szeptember 01-ig a betöltött és 22 évet be 

nem töltött tanuló 

 

Képzési idő: 12 év (maximálisan) 

A képzés szakaszai (tagolódása) 

- előképző: 2 év, 

- alapfok: 6 év, 

- továbbképző: 4 év. 

 

Tanszakok:  

- Képző- és iparművészet,  

- Színművészet – Bábművészet,  

- Zeneművészet 

- Táncművészet 

 

A képzés formája valamennyi tanszakon csoportos oktatás, illetve a zenei 

tanszakon egyéni foglalkozás is. 

 

II.4.1. A csoport bontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 
A Nkt. 4. számú mellékletében találjuk meg a csoportbontásra vonatkozó szabályokat. 

a) Csoportlétszám: a képző- és iparművészeti valamint a szín-és bábművészeti és 

táncművészeti tanszakokon maximum: 20 fő. 

b) A zeneművészeti tanszakon az osztály-és csoportbontás maximális létszáma 15 

növendék. Ettől az előírástól a szabadon választott zenetörténet óra, illetve a 

kamarazenei órák esetében el lehet térni, pl. maximális létszám: 20 fő.  

c) A csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év, illetve a tanítási év 

indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá 

függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, 

tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt.  

 

A képzés kimenetei: 

- művészeti alapvizsga: az alapfok befejeztével, 

- művészeti záróvizsga: a továbbképző befejeztével. 

 
A felvételik helyi rendje: 

- A jelentkezés és a felvételi vizsgák ideje május közepe és szeptember 
- Új tanuló felvételéről az igazgató dönt. 
- A tanulók beírását az igazgató végzi. A beiratkozásnál az egyes személyi 

adatok esetleges változása miatt, a tanuló személyi adatait egyeztetni kell. 
- A beírt és ez által felvételt nyert tanulók nyilvántartásba a beírási naplóban, a 

főtárgyi naplóban és a törzslapon történik. 
 
 

II.4.2. A tantárgy és tanárválasztás szabályai:  

 

A tantárgyválasztás a szülő és a tanuló szabad döntésével kezdődik.  
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Amennyiben a szülő/gyermek ragaszkodik az általa választott tanszak/tárgyhoz, azt 

tiszteletben kell tartani. Ugyan ezek az elvek vonatkoznak a tanárválasztásra is, melynek 

iskolánkban nincsen akadálya. 

Értékelés, ellenőrzés 

 

Az iskola számára kiemelten fontos pontokon, valamint az iskolai munka 

folyamatain jelenik meg, áthatva a működés teljes rendszerét. Megteremti a tanulói 

teljesítmények reális képét, létrehozza a szükséges korrekciók alapját, megjelöli a 

továbbhaladás irányait. Lehetővé teszi a tanári munka eredményességének 

megítélését, az iskolai munka hatékonyságának (részleges) minősítését. 

Az ellenőrzés célja a végzett munka értékelése, a nevelés-oktatás 

eredményességének megítélése, a működés jogszerűségének vizsgálata és 

biztosítása. 

 

Az értékelés alapja a helyi tanterv követelményrendszere 

A bemeneti mérések célja rögzíteni a bekerülő tanulók felkészültségét, a 

közöttük lévő különbségeket, jelezni az érkezők várható teljesítményét. Ugyancsak 

kiemelten fontos a kezdő évfolyamokon a nevelőtestület által tervezett felméréseket 

elvégezni, az eredmények több szempontú elemzése után a tapasztalatokat, 

tennivalókat a tanmenetekbe beépíteni. 

A folyamatellenőrzés az iskolai mérések legfőbb eszköze, a belső szabályozás 

mindennapi eleme. Eredménye jelzi az aktuális tudásszintet, rögzíti a lemaradást, 

figyelmeztet a korrekcióra. A folyamatos ellenőrzés minden partner (tanár, gyerek, 

szülő, fenntartó) számára jelez, a tanulót serkenti teljesítményének fokozására. Az 

ellenőrzéstől elválaszthatatlan értékelés segíti a tanulót a hatékonyabb tanulási mód 

megválasztására, egyéni tennivalókat jelöl meg, alkalmanként a továbbtanulás 

irányában is orientálja a tanulót. 

A tanári munka ellenőrzése a módszertani kultúra javításának, az egységes értékrend 

kialakításának is igen fontos eszköze. 

Az iskola belső ellenőrzésének feladatai: 

1. Szakmai tevékenységgel összefüggő ellenőrzési feladatok (nevelő-oktató munka  

   ellenőrzése). 

2. Gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési feladatok (munkaerő- 

    bérgazdálkodás, tárgyi eszközgazdálkodás, stb.). 

A folyamatos belső ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért az iskola 

igazgatója a felelős. 

A belső ellenőrzési rendszer átfogja az iskolai nevelő-oktató munka egészét az 

intézmény, mint költségvetési szerv egész tevékenységét és biztosítja az ellenőrzés 

során felmerülő hibák, helytelen intézkedések kellő időben történő feltárását, 

fokozza a munka hatékonyságát. 

Az iskola belső ellenőrzésekor az alábbi követelményeket kell figyelembe venni: 

Segítse elő a nevelés-oktatás hatékonyságának javulását:   

- A tantervi követelményeknek megfelelően kérje számon az eredményeket a 

pedagógusoktól,  

- Helyezze előtérbe a szakmai, gazdálkodási és egyéb feladatok legésszerűbb, 

leggazdaságosabb ellátását, továbbá a belső rendet, a tulajdon védelmét,  

- Legyen a fegyelmezett munka megvalósításának eszköze,  
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- Támogassa a helyi kezdeményezéseket,  

- Az ellenőrzés tartsa tiszteletbe a nevelők módszertani önállóságát, ezáltal az elért 

eredmények tükrében értékelje tevékenységüket. 

 

Az ellenőrzés formái: 

- óraellenőrzés, 

- tanórán kívüli tevékenység, 

- beszámoltatás, kiállítások, előadások, hangversenyek 

- írásos dokumentumok vizsgálata, 

- eredményvizsgálatok, felmérések, 

- helyszíni ellenőrzések. 

 

Az ellenőrzés eszköze, formái: 

- szaktanári szinten:     szóbeli és írásbeli feleletek, 

 írásbeli dolgozatok, 

 szaktárgyi versenyteljesítmények, 

 önálló kutatómunka, pályázatkészítés, 

 szaktanári beszélgetések. 

- az iskolavezetés szintjén:  óralátogatások és bemutató foglalkozások 

elemzése, 

alapvizsga jellegű mérési tapasztalat, 

tanulói versenyteljesítmények, 

a tanári munka adminisztrációs jelzései, 

              az iskolai innovációs feladatokban és iskolai    

              szervezőmunkában való részvétel. 

Gyakorisága:  Az iskolavezetés éves munkaprogramja tartalmazza: 

- Tervezi a szakmai és nevelési ellenőrzéseket.  

- A nevelők a tananyag nagyobb egységeinek lezárásakor meg kell   

   győződjenek a tanulók elért tudásszintjéről, különös tekintettel a   

   továbbhaladási feltételekre (a minimumszintek teljesítésére).  

        - A tanulói és tanári munka értékelése folyamatos és naprakész. 

 

 

Az ellenőrzés szintjei: 

- vezetői (igazgató), 

- szervezeti egységek tagjai egy-egy feladatnál, munkamegosztás alapján. 

Az ellenőrzést végzőknek jelentési és beszámolási kötelezettségük van az igazgató 

számára. 

Az ellenőrzés jellege lehet: időszakos, állandó, kiemelt, speciális, bejelentett, 

bejelentés nélküli, alkalomszerű. 

Az ellenőrzés lebonyolításának legfontosabb szabálya a tervszerűség.  
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Az intézményben folyó munka értékelése, mérése 

Az értékelés alapja az ellenőrzés során szerzett tapasztalat jelenti a végzett 

munka eredményeinek (jó és rossz) számbavételét. Az értékelés célja a jobbítás és az 

ezzel kapcsolatos újabb feladatok meghatározása. Az alábbi értékelési formákat 

alkalmazzuk attól függően, hogy milyen területet vagy kit és mit értékelünk: 

- jelentések, 

- beszámolók (nevelőtestületnek, fenntartónak), 

- egyéni vagy csoport megbeszélések, 

- minősítések (dolgozói), 

- különböző jellegű értekezletek (osztályozó, év végi, félévi, nevelési). 

 

A tanulók értékelésének formái: 

- írásbeli, 

- szóbeli. 

 

Az írásbeli értékelés fajtái: 

- 1-5 skálájú érdemjeggyel (alapfokon, továbbképzőben). Az értékelés alapja és 

fokmérője: az alapfokú művészetoktatás követelményeinek teljesítése, illetve 

értékeljük a tanuló hozzáállását, azaz szorgalmát az iskolai tevékenysége során. 

 

Az értékelés gyakorisága: 

- szóbeli: folyamatosan a tanév során, 

- írásbeli: félévkor, év végén. 

 

A tanulási eredmények értékelésének 3 típusa közül (diagnosztikus, formatív, 

szummatív) intézményünkben, a formatív mellett a szummatív értékelés dominál, 

melynek célja egy hosszabb tanulási szakasz eredményeinek megállapítása.  

Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja a teljesítendő 

feladat, mely az elvárható követelmények tudását írja elő, az alapfok és a 

továbbképző évfolyam befejezése esetén. A tanulók, ezzel lehetőséget kapnak, a 

tudásuk elmélyítéséhez, az egyéni fejlődési különbségek, a gyorsabb vagy lassúbb 

tanulási tempó figyelembevételével. 

 

II.4.3. A tanuló tanulmányi munkája ellenőrzésének és értékelésének módja, a 

magatartás és  szorgalom minősítésének elvei, a magasabb évfolyamba lépés.  

Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei, és a tanuló   

teljesítménye értékelésének formái 

 

A tanulónak minden olyan-a tárggyal összefüggő-megnyilatkozását, teljesítményét, 

melyre félévkor, illetve a tanév végén osztályzatot kap, tanulmányi eredménye és  

szorgalma alapján havonkénti érdemjeggyel kell értékelni, vagyis a tanuló munkáját 

tanév  közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni. 

Az osztályzásra a tantervi követelmények, valamint a tanulók gyakorlati és elméleti 

eredményeinek egybevetése alapján: 

- jeles (5) 

- jó (4) 

- közepes (3) 

- elégséges (2) 

- elégtelen (1) osztályzatokat lehet adni. 
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Az előképzőben, kötelezően és a szabadon választható tantárgyak esetén: 

- kiválóan teljesített 

- jól teljesített 

- megfelelően teljesített 

- felzárkózásra szorul minősítést kell adni. 

 

- Azt a tanulót, aki főtárgyból elégtelen érdemjegyet kap, törölni kell a tanulók 

névjegyzékéből. 

- A havonkénti értékeléstől pedagógiailag indokolt esetben el lehet tekinteni. 

- Az érdemjegyekről a tanuló szülőjét (gondviselőjét)- a felnőtt tanulók kivételével- a 

  zeneművészeti ágon, tájékoztató füzet útján értesíteni kell. 

- Megszűnik a tanulói jogviszonya annak, aki igazolatlanul 10 alkalomnál többet mulaszt. 

- Hosszas igazolt mulasztás esetén- amennyiben a tanuló a tantervi követelményeknek nem 

tud eleget tenni- az évfolyam ismétlésére lehetőséget kell biztosítani. 

 

Félévi és tanév végi osztályozás 

 

- A művészeti iskola tanulóinak munkáját – kivéve az előképző tanulóit- félévkor és 

tanév végén osztályozni kell. A félévi, ill. a tanév végi osztályzatnak a tanuló félévi 

ill. egész évi munkáját, valamint a beszámolókon mutatott teljesítményét kell 

tükröznie. 

- A félévi osztályzatot a tanár állapítja meg. 

- A tanév végén valamennyi tanulónak bizottság előtt kell beszámolót tenni, ill. 

képzőművészeti alkotásait bemutatni. A beszámoló után az érdemjegyeket a tanár 

javaslata alapján bizottság állapítja meg. 

- A bizottság elnöke az igazgató vagy megbízottja, tagjai: a főtárgy tanára, és legalább 

egy, lehetőleg azonos, vagy rokon szakos tanár. 

- A zeneművészeti ágon a beszámolót egyéni meghallgatás formájában kell 

lebonyolítani. 

- Lehetőséget kell teremteni az osztályozás mellett a tanulók évi munkájának szóbeli 

értékelésére is. 

- Az egész évi munkája alapján osztályozni kell azt a tanulót, aki betegség, vagy 

sérülés miatt a beszámolón nem tud megjelenni, s ezt orvosi igazolással bizonyítja. 

Ebben az esetben a Bizonyítvány és a Törzslap Megjegyzés rovatában fel kell 

tüntetni, hogy a tanév végi beszámolón nem vett részt. 

- Ha a tanuló az első félévben mulasztásai miatt nem osztályozható, ezt a tényt 

tájékoztató füzetbe be kell jegyezni.  

- Nem bocsátható, év végi beszámolóra az a tanuló, akinek a tanévben főtárgy 

mulasztásai meghaladják a kötelező óraszám egyharmadát. 

            A beszámolót kivételes esetben az igazgató engedélyezheti. 

- Az osztályzatokat félévkor és a tanév végén a naplóba, a törzslapba és a 

bizonyítványba szómegjelöléssel és számjeggyel kell bejegyezni. 

- Ha a tanuló valamely kötelező tantárgy alól felmentést kapott, a felmentés tényét 

félévkor a tájékoztató füzetben, tanév végén a törzslapban és a bizonyítványban „fm” 

rövidítéssel kell jelezni. 
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II.5.  A TANULÓ SZORGALMA, ÉRTÉKELÉSÉNEK FORMÁI 
 

A szorgalom minősítésére négy fokozatot kell használni: 

- példás (5) 

- jó (4) 

- változó (3) 

- hanyag (2) 

 

A szorgalom minősítését félévkor és a tanév végén a naplóba, a törzslapba, valamint a 

bizonyítvány megfelelő rovatába szómegjelöléssel és számjeggyel kell bejegyezni. 

A három órát meghaladó igazolatlan mulasztás esetén „változó” minősítésnél jobb nem 

adható. 

 

Javítóvizsga 
- Kötelező tantárgyakból a tanév végén kapott elégtelen osztályzat esetén a tanuló 

november 1-ig javítóvizsgát tehet. A javítóvizsga napját az igazgató állapítja meg. A 

javítóvizsga idejéről és a javítóvizsgával kapcsolatos tudnivalókról a tanulók szüleit 

értesíteni kell, azzal, hogy a tanuló a javítóvizsgán nem jelenik meg, vagy a 

javítóvizsgán nem felel meg, tanulmányait csak az osztály megismétlésével 

folytathatja. 

- A javítóvizsgát bizottság előtt kell megtartani, melynek elnöke az igazgató, vagy 

megbízottja, tagjai a kérdező tanár és még egy, lehetőleg azonos, vagy rokon szakos 

tanár. 

- A javítóvizsga eredményét a főtárgy tanár vezeti be a törzslapba és a bizonyítványba. 

A záradékot az igazgató és a főtárgy tanára írja alá, az eredményhirdetés a 

bizonyítvány kiosztásával történik. 

- A javítóvizsga nem nyilvános, díjtalan és nem ismételhető meg. 

 

Összevont beszámoló 
- Rendkívüli előrehaladás esetén a szaktanár és a tanszakvezető tanár együttes 

javaslata alapján az igazgató engedélyezheti, hogy a tanuló a tanév végén két, esetleg 

több osztály anyagából tegyen összevont beszámolót. A főtárgyi beszámoló anyagát 

kétharmad részben a magasabb osztály anyagából kell összeállítani. A kötelező 

tantárgynál a magasabb osztály anyaga alapján kell az osztályzatot megállapítani. 

- Összevont beszámolót a tanév végi beszámolókkal egyidejűleg, vagy az igazgató 

által megállapított időben lehet tartani. 

- Az összevont beszámoló engedélyezését az igazgatótól kell kérni.  

 

II.6. A MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEI 
 

1. Az iskola felsőbb osztályába az a tanuló léphet, aki a közvetlenül megelőző osztályt 

sikeresen elvégezte, erről bizonyítványt kapott és tanulmányaiban nincs megszakítás. 

2. A tanórák legalább 70 %-ának látogatása 

3. Az évfolyamra előírt tananyag elsajátítása 

4. A félévi és év végi vizsga letétele /vizsgakiállítás, vizsgaelőadás/. 

5. A követelményeken megfogalmazott tananyag legalább megfelelt szintű ismerete. 

6. Felmentés, vagy más ok miatt a tanuló osztályba tartozása  a főtárgy, ill. a szolfézs  

esetében eltérhet egymástól. Ezt a bizonyítványban és a törzslapban is fel kell tüntetni. 

Ebben az esetben felsőbb évfolyamba lépésnél a hangszeres osztályt kell figyelembe 

venni. 
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II.6.1. Tanulmányok folytatása ugyanabban az osztályban  

1. Az a tanuló, aki osztálya tantervi anyagát önhibáján kívül elvégezni nem tudja, az 

igazgatótól legkésőbb május 10-ig kérheti, hogy a tanulmányait a következő tanévben 

ugyanannak az osztálynak tanulójaként folytathassa. Az igazgató a szaktanár 

meghallgatása után dönt, ebben az esetben a tanuló osztályzatot nem kap. A 

bizonyítványba és a törzslapba a fenti tényt be kell jegyezni. 

2. Az előző osztályban folytathatja tanulmányait az a tanuló is, akinek igazolt 

mulasztása valamely tantárgyból meghaladja az összes-óraszám egyharmadát, kivéve, 

ha a tananyagot elsajátította, és az igazgató engedélyével beszámolót tesz. 

3. Ugyanabban az osztályban tanulmányokat folytatni egy-egy tárgyból is lehet. 

Ilyenkor a tanuló a többi tárgyból magasabb osztályba léphet. 

4. A legmagasabb iskolai osztályt eredményesen végzett tanuló a sikeres művészeti 

alapvizsga letétele után léphet a művészeti iskola továbbképző osztályába. 

 

 

II.6.2. A felvétel és az átjárás, a tanulók átvétele más iskolából  

1. Ha a tanuló művészeti tanulmányait az intézményünkben kívánja folytatni, akkor az 

évfolyamba besorolása az előző iskolai bizonyítvány alapján történik. 

2. Minden esetben az igazgató dönti el, hogy a lehetőség adott-e a növendék átvételére. 

 

 

II.7. AZ ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, KOTTÁK, 

TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK 

KIVÁLASZTÁSÁSNAK ELVEI 
 

Az alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágán a kották, hangszeres iskolák minősülnek 

tankönyvnek, a többi művészeti ágon pedig nem készültek tankönyvek, az általunk 

elfogadott 

„Alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjá” –ban foglalt a tagozaton 

és 

szakonként felhasználható könyvek és kották jegyzékén túl a következő szempontokat 

figyelembe véve választjuk ki tankönyveinket, tanulmányi segédleteinket, taneszközeinket: 

- feleljen meg az alapfokú művészetoktatás célrendszerének, 

- feleljen meg az intézmény oktatási céljainak, 

- segítse a tanulást, motiváljon, 

- szerkezete legyen világos, egyszerű, 

- szövege az életkornak megfelelő megfogalmazású legyen, 

- adjon lehetőséget a differenciált képességfejlesztésre, 

- adjon mintát önálló feladatmegoldásokra, 

- legyen több évig használható, 

- az ára legyen kedvező. 

 

II.8.  A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA 

KÖVETELMÉNYEI, TÉMAKÖREI 
Részletesen, művészeti áganként és tanszakonként  a B/3. pontban 

 

A hatályos jogszabályok szerint az alapfokú művészetoktatási intézményben alapvizsgát kell 

szervezni, illetve művészeti záróvizsga szervezhető. Az iskola tanulói az utolsó alapfokú 
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évfolyam befejezését követően művészeti alapvizsgát, az utolsó továbbképző évfolyam 

elvégzését követően művészeti záróvizsgát tehetnek. A művészeti alapvizsga a továbbképző 

évfolyamokon való továbbtanulásra jogosít. 

A művészeti alapvizsga és a művészeti záróvizsga állami vizsga, melyeket a hatályos 

jogszabályokban meghatározottak szerint, központilag meghatározott vizsgatantárgyakból, 

az iskola helyi tantervében meghatározott, kidolgozott, az alapfokú művészetoktatás 

követelményeire és tantervi programjára épülő követelmények alapján, a tanév rendjében 

meghatározott időpontban kell megtartani. A vizsgabizottság elnökét az igazgató kérheti fel. 

A tanulók közül alap és záróvizsgára az bocsátható, aki az utolsó alapfokú, illetve 

továbbképző évfolyamot sikeresen elvégezte és vizsgára jelentkezett. Az iskola által 

meghatározott vizsgakövetelményeknek a tanuló felkészültségét és tudását kell tudnia mérni 

és elbírálni. A vizsga feladatait a vizsgabizottság elnökének kell jóváhagyni, vagy 

átdolgoztatni, ha a követelményeknek nem felel meg.  

Vizsgatantárgynak az választható, melyet pedagógiai programunk biztosít, és a tanuló a 

tantárgy tanításának utolsó évfolyamán előírt tantárgyi követelményeknek eleget tett.  

Mentesülhet az alap- és záróvizsga letétele alól, aki az országos művészeti tanulmányi 

versenyen egyéni versenyzőként a versenyfelhívásban meghatározott helyezést (1-3. 

helyezés), teljesítményt, szintet eléri. A tanuló teljesítményét az alap- és záróvizsgán 

vizsgatantárgyanként külön- külön osztályzattal minősítjük. A művészeti alap-, illetve 

záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból kapott osztályzatok számtani közepe adja. Ha 

az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső eredményt a főtárgyból kapott 

osztályzat határozza meg.  

Az eredményes alap- és záróvizsga feltétele valamennyi vizsgatantárgy követelményeinek 

teljesítése. Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgatantárgyból elégtelen érdemjegyet 

kapott, melynek eredményét javítóvizsgán javíthatja ki. 

 

II.9  A KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK HELYI 

ELLÁTÁSA 
 

Az intézménynek komoly szerepet kell kapnia Csongrád város és az intézmény 

telephelyeinek 

kulturális életében.  

A jövő nemzedékébe már kicsi korukban el kell vetni a kultúra magjait. 

Az általános iskolások számára, kiállításokat, hangversenyeket, táncbemutatókat színjátszó 

programokat szervezünk, ahol a diáktársaik, akik a művészeti iskola növendékei játszanak. 

A felnőttek részére karácsonyi, tavaszi hangversenyeket tartunk, ahol a zeneiskola tanárai és 

növendékei közösen lépnek fel. 

Művészi pályára felvett növendékeinket rendszeresen visszahívjuk. 

Intézményünk részt kíván venni a környező települések különböző rendezvényein, ezzel 

gazdagítja a színvonalat.  

 

II.9.1. A nemzeti és etnikai kisebbség és a többség kultúrájának megjelenése a 

pedagógiai folyamatban  

 

Az iskola  művészeti oktatás – nevelésében a kötelező tananyag elsajátítása nem okoz 

problémát a roma gyerekek számára, hiszen a művészet „határok nélküli”. 
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II.10. AZ ISKOLAI HAGYOMÁNYOK, SZOKÁSOK ÉS A 

HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK 
 

Tanórán kívüli, tervezett rendezvényeink 
 

Kiállítások, képzőművészeti versenyek, hangversenyek, bemutatók 

Minden évben rendezünk kiállításokat, hangversenyeket, bemutatókat, a műsort úgy 

összeállítva, hogy a közönségnek élvezetet nyújtson. Ezen eseményekről készült képek, 

videók az iskola honlapján és facebook oldalán folyamatosan megjelennek. 

Az iskolánkban tanulmányi kirándulásnak minősülnek a kiállítások és színházlátogatások, a 

művészeti intézmények szervezett látogatásai. 

A tanulmányi kirándulások a nevelő-oktató munka szerves részei, azokat a munkatervben 

rögzíteni kell. 

Tanulmányi kirándulások alkalmával annyi kísérő tanárt kell biztosítani, amennyi a 

zavartalan lebonyolításhoz szükséges, de legalább 10 tanulónként legalább egy tanárt.  

A kísérő tanárok felelősek a rendért és a tanulók testi épségéért. Szülők utazhatnak a 

tanulócsoporttal, de a kísérőtanárokat nem helyettesíthetik. 

A kirándulások költségeit úgy kell megállapítani, hogy a szülőket a kiadások minimálisan 

érintsék. 

A művészeti (képzőművészeti) táborok fő célkitűzése : a szakmai ismeretek - technikai tudás 

bővítése, közösségi nevelés. 

A tanórákon kívüli rendezvények gondos, előrelátó tervezésével kell biztosítani a tanórák 

lehető legteljesebb védelmét, a nevelők és a gyermekek, illetve a szülők közötti arányos 

teherviselést. 

 

 

II.11.  A KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁJA, MÓDJAI 
 

Az intézmény partneri kapcsolattartásának további formái: 

- iskolánk kapcsolatot tart a volt növendékek középfokú szakirányú iskoláival, 

- kapcsolatot tartunk a volt növendékeken keresztül a szakirányú egyetemekkel, főiskolákkal  

- kapcsolatot tartunk azokkal a közismereti iskolákkal, ahová a növendékeink járnak, 

- az AME, MAMOSZ Egyesülettel, az MZMSZ, figyelemmel kísérjük a Csongrád Megyei  

  Kormányhivatal útmutatásait, az államkincstár munkatársaival hivatali kapcsolatban 

vagyunk, 

- napi kapcsolat a székhely és a telephelyek önkormányzataival, polgármesteri hivatalaival,  

  járási hivatallal, az iskolákkal, művelődési házaival, 

- állandó a kapcsolatunk a megyében működő múzeumokkal, könyvtárakkal, a levéltárral, a  

  helyi művelődési házakkal, stb. 

 

 

II.12.  TÁRGYI FELTÉTELEK, A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT 

SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE 
A termek tartozékaikkal együtt a művészeti iskola rendelkezésére állnak. 

A pedagógiai munkát segítő eszközök a fenntartó által biztosítottak. 

Az eszközök és felszerelések részletes jegyzékével rendelkezünk 

 

1. számú melléklet: Eszközjegyzék 

2. számú melléklet: Eszközjegyzék (2011. szeptember 01.-től 
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III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

III.1. A pedagógiai program érvényességi ideje 

A Pedagógiai Program a Köznevelési törvény rendelkezései szerint 2018. szeptember 01.-től 

lép életbe, hatálya kiterjed az iskola valamennyi tanulójára, tanárára és dolgozójára. 

A Pedagógiai Program érvényessége a visszavonásig érvényes. 
 

III.2. A pedagógiai program módosítására: 

- az iskola igazgatója 

- a nevelőtestület bármely tagja 

- szakmai munkaközösségek 

- az iskola fenntartója tehet javaslatot. 

A tanulók a Pedagógiai Program módosítását közvetlenül a képviselői 

(diákönkormányzat) útján javasolhatják. 

A Pedagógiai Program módosítását  a nevelőtestület fogadja el és az igazgató 

jóváhagyásával válik érvényessé. 
 

III.3. Nyilvánosságra hozatala 

Az iskola a Pedagógiai Programját, a jóváhagyást követően nyilvánosságra hozza, minden 

érdeklődő számára megtekinthető. 

Egy-egy példánya a következő helyen kerül elhelyezésre: 

- az iskola fenntartójánál 

- az igazgatói irodában 
 

III.4. Véleményezés és elfogadás 

A Grotta Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programját az iskolaszék véleményezte és 

elfogadásra javasolta. 

Csongrád, 2018. ………….. 

Az iskolaszék képviseletében: 

 
 

………………………………….   …………………………………. 

          (nyomtatott betűkkel)            aláírás 

 

A Grotta Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programját a diákönkormányzat 

véleményezte és elfogadásra javasolta. 

Csongrád, 2018……………….. 

A diákönkormányzat képviseletében: 

 
 

………………………………….   …………………………………. 

          (nyomtatott betűkkel)            aláírás 

 

A Grotta Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programját a nevelőtestület elfogadta. A 

program elfogadását aláírásukkal igazolták a pedagógusok.  

Csongrád, 2018. …………….. 

A nevelőtestület képviseletében: 

 

 

………………………………….   …………………………………. 

          (nyomtatott betűkkel)            aláírás 
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III.5. A Pedagógiai Program legitimációja, érvényessége 

 

 

A Pedagógiai Programot az igazgató készíti, a nevelőtestület elé terjeszti megvitatásra és 

elfogadásra. A Pedagógiai Programot a nevelőtestület 2018. március 10-én fogadta el és az 

igazgató hagyta jóvá. 

A tanulók véleményének figyelembe vételével, ill. a szülők véleményének kikérésével 

történt a program elkészítése.  

A Pedagógiai Program ill. a hozzá kapcsolódó helyi tanterv érvényessége a visszavonásig 

érvényes. 

A felmerülő szakmai igény szerint az életbe lépéstől számított egy év múlva kell lehetőséget 

biztosítani felülvizsgálatra, áttekintésre.  

 

 

 

A Grotta Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programját jóváhagyom. 

Csongrád, 2018. ………………… 

 

 

 

 

        …………………………….. 

                Almási Mariann 

              igazgató 

 

 

 

 

 

A Pedagógiai Programot megismerte a fenntartó Grotta Művészeti Egyesület, és egyetért az 

abban foglaltakkal. A fenntartó a Pedagógiai Program megvalósulását ellenőrizheti. 

Csongrád, 2018. …………………. 

A fenntartó részéről: 

 

 

 

 

………………………………….   …………………………………. 

          (nyomtatott betűkkel)            aláírás 
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1. számú melléklet 
 

MEGLÉVŐ ESZKÖZÖK TANSZAKONKÉNTI JEGYZÉKE 
 

KÉPZŐ ÉS IPARMŰVÉSZET 

Festészet, grafika tanszak 

- rajzbakok, 

- festő állványok, 

- szárító és tároló állvány (polc) 

- mappatartó szekrény 

- vágóeszközök, 

- üveglapok, 

- nyomóhenger, 

- mintázó korong 

- kéziszerszámok 

- szeméttároló 

- agyag és gipsztároló 

 

Szobrászat tanszak 

- rajzbakok, rajztáblák, 

- festőállványok, 

- forgóállványok 

- munkaasztalok, székek 

- mázszűrő, szita, ecsetek, műanyag edények, merőkanalak, 

- polcok, szekrények,  

- szerszámos ládák 

- kerámiaégető kemence hőfokmérővel 

- gipszkeverő kanalak, lapátok 

- vaskalapács 

- fémreszelők 

- mérőszalagok, fémvonalzók 

- védőkesztyűk 

- elsősegélyláda 

 

Kerámia tanszak 

- munkaasztal, székek 

- szárító és tároló polc, 

- fazekas korongok, 

- kézikorongok 

- agyag és gipsztároló, 

- agyaggyúró asztal, 

- agyagnyújtó prés, 

- égetőkemence, égetési segédeszközök, 

- mérőpohár, mérleg, 

- fűrész, 

- szeméttároló 
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Textil tanszak 

- munkaasztalok, székek, polcok, 

- szövőkeretek, 

- szabóasztal, 

- dobozok, zsákok, 

- hulladékanyagok 

- tű, cérna, olló 

- fazekak 

- vasaló, vasalóállvány 

- varrógép 

- szövőkeretek 

- szövőállvány 

- rezsó 

- festékező edények, eszközök 

- kéziszerszámok 

- szeméttároló 

 

 Fotó - video tanszak 

- szárító állvány, 

- fényképezőgépek, 

- fotólámpa, sötétkamra lámpa 

- laboráló eszközök, 

- fotó állvány 

- videókamera, 

- zárható eszköz és vegyszertároló 

- szeméttároló 

Bábkészítő tanszak 

- eszköztároló szekrény, 

- varrógép, 

- rezsó, 

- szabó asztal, 

- díszlet és bábtartó állvány, 

- vasaló, vasalódeszka, 

- mintázó eszközök, 

- zárható vegyszertároló, 

- szeméttároló 

 

Makett- és papírtárgy készítő tanszak 

- munkaasztal, székek, 

- szárító és tároló állvány, 

- papírvágó, 

- papírmegmunkáló eszközök, 

- grafikai eszközök, 

- zárható vegyszertároló, 

- szeméttároló 

 



 

 1280 

Kézműves tanszak 

- munkaasztal, székek, 

- szárító és tároló állványok, 

- agyagtároló, 

- kézi korongok, 

- vasaló, vasaló deszka, 

- szövőkeretek 

- kézműves szerszámok, kalapács, fűrész, 

- festékező eszközök, 

- rezsó, 

- zárható vegyszertároló, 

- szeméttároló 

 

Tűzzománc tanszak 

- munkaasztal, székek, 

- karos lemezvágó, 

- fúrógép, 

- satu, 

- szárító és tároló állvány, 

- tűzzománc kemence, 

- égetési segédeszközök, 

- fémmegmunkáló eszközök, 

- zománcozó szerszámok, 

- dörzs és porító csészék, 

- vegyszeres tálak, 

- zárható vegyszertároló, 

- szeméttároló 

 

 

 

SZÍNMŰVÉSZET - BÁBMŰVÉSZET 
 

Próbaterem: 

- színpad, 

- paraván, 

- tv, videó, erősítő, hangfal 

- tükör, 

- ritmus és dallamhangszerek 

- CD- lejátszó, 

 

Báb- és díszletkészítés műhelyterme: 

- munkaasztal, szék, 

- varrógép, 

- tároló szekrény, kosár, 

- polc, bábtartó állvány, 

- kéziszerszámok, 

- zárható vegyszertároló, 

- szeméttároló 
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ZENEMŰVÉSZET 
 

 

Gitár tanszak 

- hangvilla, 

- kották, könyvek, 

- CD-s magnó 

- 3 gitár 

- kottatartó 

- mikrofon, erősítő berendezés, keverő 

- fellépő ruhák 

 

Magánének tanszak 

- zongora, 

- zongoraszék, 

- lábtartó, 

- kotta, kottaállvány, 

- CD-s magnó, 

- mikrofon 

 

Furulya tanszak 

- kottás szekrény, 

- pianínó, 

- Fatar zongora, 

- zongoraszék, 

- állítható kottaállvány, 

- CD-s magnó, 

- furulyák 

 

Fuvola tanszak 

- tükör, 

- zárható szekrény, 

- magnetofon, CD-lejátszó 

- pianínó, 

- Fatar zongora, 

- zongoraszék, 

- kottatartó állvány 

 

Hegedű tanszak 

- pianínó, 

- Fatar zongora, 

- állítható zongoraszék, 

- zárható szekrény, 

- magnetofon, CD-lejátszó 

- hegedű 
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Keyboard tanszak 

- állítható hangszerállvány, 

- állítható magasságú szék, 

- pianínó, 

- Fatar digitális zongora, 

- erősítő berendezés, 

- keverő pult. 

 

Kamarazene tanszak  

- videó, 

- televízió, 

- CD lejátszó 

- gitár, 

- ritmus és dallamhangszerek, 

- mikrofon állvánnyal, 

- furulyák 

- fellépő ruhák 

 

 

TÁNCMŰVÉSZET 
 

 

Néptánc tanszak 

- CD-s magnó, 

- videó, televízió, 

- videokazetták, 

- tábla, tükör, 

- könyvek (néptáncos), 

- kellékek, fellépő ruhák 
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2. számú melléklet 
 

 

Eszközjegyzék 2011. szeptember 01. 

 

 

KÉPZŐ ÉS IPARMŰVÉSZET 

 

 

 

GRAFIKA ÉS FESTÉSZET TANSZAK 
 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
 
Vizes blokk 
Tároló szekrények 
Munkaasztalok, székek 
Szemléltetésre szolgáló technikai eszközök 
Szemléltető anyagok (képek, könyvek, CD, DVD–k) 
Gyűjtött tárgyak, drapériák 
Fényképezőgép 
Filmfelvevő  
Számítógép 
Szoftverek  
Grafikai prés (legalább A/3–as méret lehúzására alkalmas méretben) 
Mobil lámpa  
Rajztábla (A/3, A/2) 
Vonalzók, olló, snitzer 
Rajzi és grafikai eszközök: ceruza, toll, rajzszén, pasztell, zsírkréta, tus, karctű, linókés, 
különböző méretű fotós gumihenger, grafikai festékező lap, linó festék, szitafesték 
szitakeret, spakli, kormozó eszköz, lemezvágó eszköz, lemezfogó 
Festő eszköz: ecsetek, festőkések, tálak, paletták, vízfesték, tempera 
Festőállvány (továbbképző) 
Zárható vegyszertároló (veszélyes anyagok használata esetén) 
 
 

 
KÖRNYEZET ÉS KÉZMŰVES KULTÚRA TANSZAK 

 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

 
Munkaasztalok 
Tároló szekrények 
Vizesblokk 
Szemléltetésre szolgáló technikai eszközök 
Szemléltető anyagok (képek, könyvek, CD, DVD–k) 
Kemence 
Tűzhely vagy főzőlap 
Varrógép 
Vasaló, vasalóállvány 
Fényképezőgép 
Festésre alkalmas edények 
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Műanyag tálak, kád 
Kézi korong 
Mintázó eszközök agyagmunkához 
Szövőkeret 
Madzagszövő tábla 
Rámák, keretek 
Vágólap 
Ollók 
Kések 
Fűrészek 
Kalapácsok 
Fogók 
Reszelők, csiszolók 
Asztali satuk, pillanatszorítók 
Bőröző satu 
Árak 
Textil– és bőrvarró tűk 
Lyukasztók 
Mintázó és poncoló vasak 
Vonalzók 
Körzők 
Ecsetek 
Munkavédelmi eszközök 
 
 

 
FÉM ÉS ZOMÁNCMŰVES TANSZAK 

 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
 
Szemléltetésre szolgáló technikai eszközök 
Szemléltető anyagok (képek, könyvek, CD, DVD–k) 
Zománcégető kemence 
Égetési segédeszközök: berakó lap, berakó villa, hőálló kesztyű, hőálló szemüveg 
Satupad, szerszámsatu, sikattyú, szorító 
Állványos fúrógép 
Mérőeszközök: subler, körző, vonalzó, szögmérő 
Fémmegmunkáló kéziszerszámok: kézi lemezvágó olló, fémlyukasztó, pontozó, harapó–, 
csípő–, kúpos–, és lapos fogó, fémfűrész, reszelő, kalapács, véső, beütő és cizellőr 
szerszámok, fémkefe 
Zománcozó eszközök: spatula, csipesz 
Dörzs és porító csésze 
Rajzi, grafikai eszközök: ceruza, toll 
Festő eszközök: vízfesték, ecset, vizes edény 
Konstruáló eszközök: papírvágó olló, snitzer 
Vegyszeres tál 
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FOTÓ ÉS FILM TANSZAK 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
 
Munkaasztalok, székek 
Szárítóberendezés 
Repró–állvány, fotóállvány 
Fotónagyító 
Fotólámpa, sötétkamra lámpa 
Fényképezőgép tartozékokkal (manuális módban használható, analóg) 
Videokamera 
Montázsasztal 
Erősítő, keverő, mikrofon 
Fotólabor eszközök 
Zárható vegyszertároló szekrény (veszélyes anyagok alkalmazása esetén) 
Szemléltetésre szolgáló technikai eszközök 
Szemléltető anyagok (képek, könyvek, CD, DVD–k) 
Sötétítő eszköz 
 
A továbbképző évfolyamokban ajánlott eszközök: 
3 db fejgenerátoros műtermi vaku (kiegészítő felszerelések, vakufénymérő, fotóháttér...) 
Számítógép, képszerkesztő és vágóprogramok 
 
 
 
 
SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA TANSZAK 

 
A tananyag  feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
 
Mintázó állványok 
Mintázó szerszámok 
Faragó szerszámok (gipszhez, fához, kőhöz) 
Kéziszerszámok különböző segédanyagok megmunkálásához 
Munkaasztalok 
Agyagos láda 
Korong (láb–, gépi, kézi korongok) 
Kemence (fatüzelésű, elektromos, gáz–, vagy olajfűtésű) 
Kemence tartozékok 
Hőfokmérő–, szabályozó műszer 
Szárítóberendezés vagy szárítópolc 
Keverő és tároló edények 
Kéziszerszámok, festékező, mázazó eszközök  
Kisgépek 
Tároló szekrények 
Mérőeszközök 
Gipszműhely–felszerelések, gipszformák 
Vizes blokk 
Egyéni védőfelszerelések 
Munkabiztonsági berendezések 
Környezetvédelmi berendezések 
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TEXTIL ÉS BŐRMŰVES TANSZAK 

 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
 
Munkaasztalok, székek 
Tároló szekrények, polcok 
Szemléltetésre szolgáló technikai eszközök 
Szemléltető anyagok (képek, könyvek, CD, DVD–k) 
Szövőállványok 
Szövőkeretek 
Egyszerű képkeretek, rámák 
Gyöngyszövő táblák 
Madzagszövő táblák 
Karmantyúszövő hengerek 
A szövéshez szükséges kiegészítő eszközök (vetélőfa, leverő, fonófa, ágacska) 
Varrógépek, varráshoz szükséges kéziszerszámok 
Varrópadok vagy fapofák 
Főzőlap, főzőedények 
Vasaló, vasalóállvány 
Műanyag kád, műanyag tálak 
Szárító eszközök 
Vágólapok 
Kéziszerszámok: textil– és bőrvarró tűk, ollók, kések, árak, lyukasztók, mintázó és poncoló 
vasak, szálvágó, vékonyító, varrásjelölő, kalapácsok, fogók, fűrészek, reszelők, csiszolók, 
asztali satuk, körzők, vonalzók, mérőeszközök, ecsetek, nyomóhengerek 
Vizes blokk 
Munkabiztonsági berendezések 
Környezetvédelmi berendezések 
 
 
 
NÉPMŰVÉSZET 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
 
Szemléltetésre szolgáló technikai eszközök 
Szemléltető anyagok (szakkönyvek, folyóiratok, CD, DVD–k) 
 
 
 
MŰVÉSZETTÖRTÉNET 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
 
Szemléltetésre szolgáló technikai eszközök (projektor)  
Szemléltető anyagok (képek, szakkönyvek, folyóiratok, CD, DVD–k) 
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ZENEMŰVÉSZET 
 

GITÁR 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

- Megfelelő mennyiségű és minőségű hangszer  

- Legalább két darab kottatartó  

- két darab állítható lábzsámoly 

- Félévenként egy húrkészlet  

- Metronóm 

 

 

MAGÁNÉNEK 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

– jól felhangolt zongora vagy pianínó 

– metronóm 

– teljes alakot visszaadó tükör 

 

ZONGORA 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

– Jó minőségű zongora vagy pianínó 

– 2 darab változtatható magasságú zongoraszék, 2 darab különböző magasságú 

zsámoly 

– Metronóm 

 

 

FURULYA 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

– megfelelő hangolású és minőségű hangszerek 

– egy billentyűs hangszer 

– egész alakot visszaadó tükör 

– két vagy több állítható magasságú kottaállvány 

– metronóm 

 

FUVOLA 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök  

– Jó minőségű és állapotú, lehetőség szerint sima fejrésszel ellátott tanuló–hangszerek.  

– Jól hangolt zongora, vagy pianínó.  

– Legalább 2 db állítható magasságú kottaállvány.  

– Teljes alakot visszaadó tükör.  

– Metronóm.  

 

 

HEGEDŰ 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

– Megfelelő számú, méretű és minőségű hegedű tartozékokkal (vonó, tok, gyanta) 

– Hangszerenként évente legalább két garnitúra húr 

– Megfelelő minőségű zongora vagy pianínó 

– Lehetőleg a teljes alakot visszaadó tükör  

– Legalább 2 darab kottatartó  

– Metronóm 
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TROMBITA 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

- Megfelelő minőségű, trombiták, tartozékokkal (tok, fúvóka) 

- Jól felhangolt zongora (pianínó) 

- Legalább 2 db, állítható magasságú kottaállvány 

- Metronóm 

- Lehetőleg a teljes alakot visszaadó tükör 

 

 

KAMARAZENE 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

– A tanulandó művek stílusának, műfajának megfelelő, jól hangolt billentyűs hangszer 

(zongora, csembaló, spinét, esetleg elektromos hangszer) 

– Kottaállványok 

– Hangoló gép 

– Metronóm 

 

 

KAMARAZENE- ZENEKAR 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

– Az együttes működéséhez szükséges hangszerek 

– A létszámhoz igazodva kottapultok, karfa nélküli székek 

– Felvételek készítéséhez (a produkció értékeléséhez) audio–, és videofelvevő-, és 

lejátszó. 

 

KÓRUS    

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

– Megfelelő akusztikájú, hangszigetelt, szellőztethető, csoportos oktatásra alkalmas 

tanterem, jó minőségű, jól hangolt zongorával 

– Ötvonalas tábla 

– Felvételek készítéséhez és lejátszásához használható audióvizuális eszközök 

– Metronóm, hangvilla, kottaállvány 

– Ajánlott a kórus színpadi megjelenését emelő egységes formaruha 

 

SZOLFÉZS 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

– Jó minőségű és felhangolt zongora vagy pianínó.  

– Hangjegytábla, szemléltető anyagok, ritmushangszerek 

 

 

ZENEISMERET 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

- Jó minőségű és felhangolt zongora vagy pianínó 

- Hangjegytábla, szemléltető anyagok, ritmushangszerek 

- Megfelelő minőségű audio–vizuális berendezés (magnetofon, DVD, CD–

lejátszó) 

- A stíluskorszakokat megfelelően bemutató, kellő számú és minőségű 

hangfelvétel, zenei szakkönyv  
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ZENEELMÉLET 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

– Jól hangolt zongora 

– Tábla (ötvonalas és sima) 

– Jó minőségű audio– és videoberendezés 

 

 

IMPROVIZÁCIÓ 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

– Megfelelő minőségű zongora (vagy 2 zongora) 

– Hangszerek a tanulók létszámának megfelelő mennyiségben 

– CD–DVD lejátszó, magnetofon, esetleg videokamera és lejátszó, elsősorban a 

tanulók órai munkájának, illetve bemutatóinak elemzéséhez, értékeléséhez. 

 

 
ZENETÖRTÉNET - ZENEIRODALOM  

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

- Jó minőségű és felhangolt zongora vagy pianínó  

- Hangjegytábla, szemléltető anyagok, ritmushangszerek 

- Megfelelő minőségű audio–vizuális berendezés (magnetofon, DVD, CD–lejátszó) 

- A stíluskorszakokat megfelelően bemutató, kellő számú és minőségű hangfelvétel, 

kotta, zenei szakkönyv 

 

 

 

 
 

SZÍN ÉS BÁBMŰVÉSZETI TANSZAK 
 
 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök  

 

– Színpad vagy dobogók  

– Egészalakos tükör  

– Ritmus– és dallamhangszerek  

– CD–lejátszó vagy magnó  

– Tévé, videó– vagy DVD–lejátszó  

– Videokamera  

– Alapvető fénytechnika (reflektorok, állványok, fényszabályozó egység, árnylámpák, 

spotlámpák, mobil fényforrások)  

– A gyakorlatokat, improvizációkat, etűdök vagy előadások létrehozását segítő CD–k, 

DVD–k  

– Tornaszőnyeg  
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BÁBMŰVÉSZET 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök  

– Paraván (állítható magasságú) 

– Dobogók  

– Árnyvászon  

– Nagyméretű tükör 

– Függönyök, takarások 

– Díszlettartó állványok 

– Bábtípusonként a szerkezetet mutató próbabábu 

– Bábkészlet bábtípusonként, tanulói használatra  

– Alapvető fénytechnika (reflektorok, állványok, fényszabályozó egység, árnylámpák, 

spotlámpák, mobil fényforrások) 

– Tévé, videó– vagy DVD–lejátszó 

– Videokamera 

– Ritmushangszer–készlet, hang–, zörej–, és zajkeltő eszközök 

 
 
 
BÁBJÁTÉK – VÁLASZTHATÓ TÁRGY 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök  

– Munkaasztalok  

– Alapanyagok  

– Kéziszerszámok: pl. olló, snitzer, varrókészlet  

– Vázlatok, tervek készítéséhez szükséges eszközök, pl. ragasztó (papír, fa, műanyag), 

csomagolóanyagok, ecsetek, hungarocell, színes papírok, celofán  

– Festéshez szükséges eszközök, pl. vékony– és vastagecset, szivacshenger, vizes és 

műanyag alapú festékek, textilfestékek  

– Faragáshoz, daraboláshoz szükséges eszközök, pl. tapétavágó kés, szabászolló, 

kisolló, kisfűrész  

– Varráshoz szükséges eszközök és anyagok: varrókészlet, varrógép, elasztikus bevonó 

textíliák, szőrmék, fonalak, cérnák (hajhoz), gombok, cérnák, zsinegek, damilok, filc, 

frottír, lepedővászon, bor, dobbor (pl. árnyjátékhoz), tömőanyag  

– Faanyagok, famunkához szükséges eszközök, pl. vékony falapok, lécek, fapálcák, 

szögek, csavarok, szemescsavarok, kalapács, csavarhúzó (több méretben)  

– Fémek, fémmunkához szükséges eszközök, pl. különböző vastagságú drótok, 

drótvágó, lemezvágó, réz– vagy alumíniumlemezek, szegecsek, kúpfogó  

– Világítóeszközök, pl. lámpák, reflektorok, diavetítő vagy írásvetítő, gyertyák  

– Modulos átalakítható paravánok, függönyök, állványok  
 
 
 
KÖZÖS TÁRGY - ÉNEK ÉS VERS 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök  

– Alapvető fénytechnika  

– CD–lejátszó vagy magnó  

– Tévé, videó– vagy DVD–lejátszó  

– CD–k, DVD–k, videofelvételek neves előadóművészek előadásaiból  

– Hang–, zörej–, és zajkeltő eszközök  
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MOZGÁS ÉS TÁNC 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök  

– Egészalakos tükör 

– CD–lejátszó vagy magnó 

– Tévé, videó– vagy DVD–lejátszó 

– Videokamera 

– A gyakorlatokat, improvizációkat, etűdök vagy előadások létrehozását segítő CD–k, 

DVD–k 

– Tornaszőnyeg  

 
 
 
ZENE ÉS ÉNEK 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök  

– Ritmushangszerek, pl. dobok, gardon, tikfa, fadob  

– Dallamhangszerek, pl. mirliton, nádsíp, furulya  

– Egyszerű hangkeltő eszközök, pl. kanál, kanna, köcsögduda  

– Jelzőhangszerek, pl. kereplő, kolomp, csengő  

– Komplex (dallam, kísérő) hangszerek, pl. doromb, gitár, szájharmonika  

– A tanult zeneművek felvételei CD–n, vagy DVD–n  
 
 
 
SZÍNHÁZISMERET 
 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök  

– Tévé, videó– vagy DVD–lejátszó  

– Színházi előadások videofelvételei”  

 
 
 
 

TÁNCMŰVÉSZET: NÉPTÁNC TANSZAK 
 
 
NÉPI JÁTÉK 
 
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  
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FOLKLÓRISMERET 
 

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  
 
 
 
TÁNCTÖRTÉNET 
 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz  

– 1 db tábla vagy flipchart  

– Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor  

– A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok  

– Tánctörténeti kézikönyvek, lexikonok  

– Tánctörténeti videó és/vagy DVD filmek  

 
 
NÉPZENEI ALAPISMERETEK 
 

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  
 
 
 
TÁNCJELÍRÁS-OLVASÁS 

 

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  
 
 
 
 

 

 

 

 

 


