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I. AZ INTÉZMÉNY KÜLDETÉSNYILATKOZATA 

„Dicsérjétek az URat! Dicsérjétek Istent szentélyében, dicsérjétek a hatalmas égboltozaton!  

Dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságához méltóan!  

Dicsérjétek kürtzengéssel, dicsérjétek lanttal és hárfával!  

Dicsérjétek dobbal, körtáncot járva, dicsérjétek citerával és fuvolával!  

Dicsérjétek csengő cintányérral, dicsérjétek zengő cintányérral!  

Minden lélek dicsérje az URat! Dicsérjétek az URat!”  

(Zsoltárok könyve, 150) 

A Magyarországi Református Egyház köznevelési intézményeinek közös nevelési célki-

tűzései 

A Magyarországi Református Egyház – Jézus Krisztus missziói parancsának engedelmeskedve, az évszázados gyakorlat 

folytatásaként, tagjai igényének megfelelően, Magyarország Alaptörvénye és a Magyarországi Református Egyház Al-

kotmánya, továbbá a lelkiismeret- és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházakról szóló hatályos törvények és 

egyéb jogszabályok alapján – köznevelési intézményeket tart fenn. 

Működésük és rájuk vonatkozó egyházi szabályozás nem lehet ellentétes azokkal a jogszabályokkal, amelyek a fenntar-

tótól függetlenül valamennyi magyarországi közoktatási intézményre vonatkoznak, ha azok nincsenek ellentétben a 

Szentírás parancsaival. 

A református köznevelési intézményekben a nevelés és az oktatás – figyelemmel az állami iskolák és az önkormányzati 

óvodák követelményeire, továbbá a magyar református iskolák autonóm életéből és hagyományaiból következő műve-

lődési anyagra – Istennek a teljes Szentírásban adott kijelentése, valamint a Második Helvét Hitvallásban és a Heidel-

bergi Kátéban megfogalmazott hitelvek és a magyar kálvinizmus szellemében folyik. 

A gyermek és adottságai Isten ajándéka. A nevelés alapvető színtere a család. A kereszteléskor tett szülői és gyülekezeti 

fogadalom megvalósulásának egyik lehetséges helyszíne a református közoktatási intézmény, amely a gyermeket Krisz-

tusban testvérnek fogadja el. 

Jézus Krisztus missziói parancsa: „… tegyetek tanítványokká minden népeket…” (Mt 28,19) nem csupán az Egyháznak 

szól, hanem a családnak és az iskolának is. A református iskola jó lehetőség arra, hogy segítse a szülőket és a gyüleke-

zeteket abban, hogy valóra válthassák a gyermekük keresztelésekor tett ígéretüket, amely szerint úgy nevelik és nevel-

tetik őt, „hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett 

hitéről a gyülekezet előtt”. 

A református iskola keresztyén közösség. Olyan hitvalló (lehetőleg református) pedagógusokat feltételez, akik hivatá-

sukat Istentől kapott küldetésnek tekintik. Életpéldájukkal, minden megnyilvánulásukkal keresztyénné, krisztusi em-

berré kívánják nevelni a tanítványaikat. A keresztyén pedagógusok elfogadják a gyermekek különbözőségét, azokra 

építve, adják át tudásukat, ugyanakkor az elfogadást az együvé tartozást magatartásával is tanítja. 

A Magyarországi Református Egyház református vallású diákjaiból öntudatos, hitvalló magyar reformátusokat kíván 

nevelni iskoláiban. 
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 Reformátusokat, tehát olyan keresztyéneket, akik életének zsinórmértéke a Szentírás, elfogadják ősi hitvallásai-

kat, a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást; s akik tudják, hogy Isten választotta ki őket, s ha Tőle kérnek 

segítséget, a Szent Lélek alkalmassá teszi őket feladataik elvégzésére. 

 Olyan magyar reformátusokat, akik a magyar kultúrát — elsősorban rendkívül gazdag anyanyelvünket és népi 

kultúránkat — megbecsülik, azt tisztán megőrizni, gazdagítani és továbbadni kívánják; ismerik és szeretik hazáju-

kat, az itt élők és a határainkon kívülre szorult magyarok múltját, jelenét, értékeit, szívesen vallják magukat ma-

gyarnak, s családjukért, egyházukért, hazájukért áldozatokra készek. 

 Öntudatos, hitvalló magyar reformátusokat, akik tudják, hogy  

o Kiben és miért hisznek;  

o Képesek önállóan, logikusan gondolkodni, cselekedni;  

o Törekednek önmaguk és környezetük megismerésére, megóvására. Jellemük, erkölcsi ítélőképességük 

és ízlésük fejlesztésével a jó és a rossz, az igaz és a hamis, a szép és a rút egyre biztosabb megkülön-

böztetésére. A valódi értékek felismerésére és tiszteletére, a különböző tudományterületeken és művé-

szetekben alapos ismeretek megszerzésére, testi-lelki-szellemi harmóniában történő életvitelre, ember-

társaik megismerésére, elfogadására és segítségére, a hit ajándékának elfogadásához szükséges ismere-

tek, élmények, tapasztalatok megszerzésére, felelős helytállásra. 

A Magyarországi Református Egyház, iskoláiban a nem református vallású diákokat öntudatos magyar keresztyé-

nekké kívánja nevelni. Lehetővé teszi számukra saját felekezetük hitvallásainak megismerését, ugyanakkor elvárja tőlük 

a református értékek ismeretét és tiszteletét. 

A református iskola úgy tudja elérni fenti nevelési céljait, hogy 

 megismerteti növendékeit a Biblia igazságaival és az egyháztörténet máig érvényes tanulságaival;  

 a hiteles krisztuskövetés vonzó személyes példáját nevelői által is a tanulók elé állítja; 

 hitéletének közösségi alkalmai révén a gyülekezeti életben való felelős részvételre indít; 

 növendékeiben felkelti a tudásvágyat, és megalapozza a magas szintű önművelés igényét; 

 növendékeit a tudományok segítségével rávezeti a teremtett világ megismerésének és megőrzésének fontosságára; 

 a kultúra időtálló értékeinek közvetítése által fogékonnyá teszi őket a szépre; 

 a reál és humán tudás átadásával kifejleszti bennük a józan, kritikus és önálló gondolkodás és a felelős cselekvés 

képességét; 

 gondosan ápolja az anyanyelvet és a magyar nemzeti hagyományokat; megérteti tanítványaival, hogy a világ meg-

ismeréséhez elsősorban saját nyelvükön, kultúrájukon keresztül vezet az út; 

 rendszerességével és következetességével a személyes és társadalmi szintű kötelességtudat és áldozatvállalás min-

táját állítja növendékei elé. 

A fenti célok elérése érdekében a Magyarországi Református Egyház iskoláinak az a feladata, hogy imádsággal, igényes 

nevelő-oktató munkával, a magyar református iskolák hagyományainak, a keresztyén közösség nevelő erejének, a leg-

fejlettebb tudományos és technikai eredményeknek-eszközöknek, valamint a családokkal és a gyülekezetekkel kiépített 

gyümölcsöző kapcsolatoknak a felhasználásával a lehető legtöbbet tegye meg azért, hogy minden növendéke fel tudja 

mutatni azokat a képességeit, amelyeket csak ő maga kapott a Teremtőjétől. 



ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLAPEDAGÓGIAI PROGRAM  

8 

Rövid áttekintés intézményünkről – iskolatörténet 

Az egykori siklósi alapítású, majd Trianon után Pécsre került polgári leányiskola lelki örökösei vagyunk. Mégis, új 

alapítású intézményként kaptunk megbízást nemzetünk református köznevelési szolgálatára, előbb középfokon, majd 

alapfokon; kezdetben, Pécsett, utóbb a megye különböző pontjain. 

Tanintézményünk 2017-ben ünnepelte negyedszázados alapítását, amikor a Kodály Zoltán Gimnázium református osz-

tályaként 1992-ben induló iskola-csíra életre kelt. Az alapítók, Bóka András esperes, Nagy Péter lelkész, igazgatótanácsi 

elnök, Baka Sára igazgató, Bereczky Ildikó iskolalelkész és mások hitbeli előre látása szerint haladt előre az iskola ügye. 

Az Egyházmegye az egyházi kárpótlásból megvásárolt, ipari területen fekvő irodaépületben alakította ki a gimnázium 

székhelyét, az internátust, a konyhát és az étkezőt. Újabb két év múlva kisiskolánk életre hívásakor egészen máig „szük-

séglakhelyeken”, raktárépületekben működött általános iskolánk.  

Ezt követően az akkori főigazgató, Dr. Hoppál Péter irányítása mellett a Kollégium gyarapodása szinte évről-évre nyo-

mon követhető. Használatba vettük az Engel János utca 11. alatti, ún. bérleményt, később megvásárolt épületet (2001). 

Felépült a sportcsarnok (2002). Az aulában megszólalt az orgona (2004). Megindult a nyelvi előkészítő képzés (2005). 

Haranglábat avattunk (2006). A drávafoki iskolát átvétellel mentettük meg a bezárástól (2007-2008). A Vadász utcai 

óvodában csoportot indíthattunk, majd átvettük a teljes óvodát (2009-2010). A nagyharsányi tagiskola hozzánk került 

(2010). 

Kovács Éva főigazgatósága alatt sor került az északi raktárépületünk („csűr”) felújítására (2011), internátusunk, kony-

hánk és étkezőnk bővítésére gazdasági iroda kialakítására és energetikai fejlesztésre az A épületben (2013), majd, ugyan-

ezen az őszön a szakképzés megindítására. 

A következő két évben az óvodaépület energetikai felújítására került sor. Így érkeztünk el az általános iskola alapításá-

nak 20., a középiskola megszervezésének 25. évfordulójához, egyidejűleg az új általános iskolai épület megépítését 

lehetővé tevő EFOP-pályázati támogatás (1, 320 M Ft) elnyeréséig. 

A közbeszerzési eljárás éve után a 2017/2018-as tanév nyitásakor helyeztük el az alapkövet Dr. Szabó István püspök, 

Győrfi Bálint esperes és Dr. Hoppál Péter igazgatótanácsi elnök valamint a városvezetők jelenlétében. A raktárépület 

lebontása után 2018. januárjában került sor az első kapavágásra. 

Az építkezés ideje alatt újabb szükség-időszakot vészeltek át székhelyi iskoláink, eleinte konténertermekkel, valamint 

a gimnázium, az internátus, a bérlemény és a csűr épületeinek társbérletével. A székhelyen dolgozó általános- és közép-

iskolai pedagógusok egy tanteremnyi helyiségen osztoztak meg tanári szobaként. 2019. márciusában történt meg az 

épület műszaki átadása. Ezután a bútorok, berendezések, kerti játékok közbeszerzésére került sor. 

A 2019/2020. tanév intézményi megnyitására a Kárpát-medencei Magyar Református Tanévnyitóval egy eseményben 

került sor. Az új iskolaépület három szintjén korszerű, éppen hogy elégséges számú teremmel, de tágas, világos belső 

terekben fordíthatjuk tekintetünket a fény felé: Isten napfényére, igéjére és bölcsességére figyelve. 

Az iskolaavatással és a kárpát-medencei tanévnyitóval egyidejűleg új intézményrészek kezdték meg működésüket: Zen-

gővárkonyban az újraindított alsó tagozatos református iskolánk és Alapfokú Művészeti Iskolánk Nagyharsányban, há-

rom művészeti ág (dráma, kézművesség, néptánc) oktatásával. 
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Intézményünk vezérigéje 

 „Íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé: legyetek azért okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a 

galambok!” (Mt 10,16)  

Ami igei jelmondatunkból következik 

A Pécsi Református Kollégium igei jelmondata a lehető legtágabb értelmezési keretbe helyezi nevelőmunkánkat. Krisz-

tustól kapott elhívásunk az öröklét felé vonz, ugyanakkor az evilági életben is segít eligazodnunk. A Mt 10,16-ban 

megfogalmazott „kis” missziói parancsból az alábbi alapelemeit érthetjük meg pedagógiai rendszerünknek. 

 Krisztustól elfogadott küldetésünkkel három további fontos szempontot kapunk a missziói parancsban: a tanítvány-

nyá tétel feladatát bölcsen, szelíden, szeretettel tudjuk hatékonyan és hitelesen teljesíteni.  

 A bölcsesség a nevelésben azt a körültekintő, tudatos hozzáállást és alkalmazott szakmai tudást jelenti, amellyel a 

gyermeket „a neki megfelelő módon” neveljük.  Ennek jegyében tudjuk, hogy mit (tudástartalom, tananyag), 

kinek (egyéni, eltérő adottságok és karakter, szociális háttér), hogyan (pedagógiai módszertan és szakmódszertan), 

mivel (pedagógiai eszköztár), és mikor (pedagógiai tervezés, életkori sajátosságok és egyéni érési idő, fokozatos-

ság, lépcsőzetesség) tanítunk. Ez tudatos tervezőmunkát és önreflexiót, a tanulói szükségletek iránti odafigyelést 

(reflektivitást), a pedagógiai folyamatok megfelelő időbeli ütemezését, vezetését, mérését és értékelését, összessé-

gében egész pedagógiai rendszerünk elemeinek egymásra épülését feltételezi. 

 Mindemellett, pedagógiai munkánknak a tanítástól elválaszthatatlan nevelési részében a „mi a jó és mi a rossz, mi 

a helyes és mi a helytelen?” alapvető etikai kérdésekre világos válaszokat, eligazodási pontokat keresünk, köve-

tünk és adunk gyermekeinkkel együtt. Nevelési normáinkat következetesen, igazságosan és méltányosan érvénye-

sítjük. 

 A szelídség a nevelésben azt az (Isten iránt engedelmes) értékválasztást jelenti, amely a bátorítás – fékezés, jutal-

mazás – elmarasztalás örök pedagógiai kettősségében az elsőbbséget a pozitív nevelési eszközöknek adja, úgy, 

mint, megértés, elfogadás, az egyéni fejlesztés felé haladó differenciálás, motiválás, facilitálás, fejlesztő értékelés, 

dicséret. Természetesen a nevelői bölcsesség jegyében rendelkeznünk kell a fegyelmezés, a korrekció, a felelős-

ségre vonás pedagógiai eszköztárával is, ám annak elemeit csak végső esetben alkalmazzuk, ha már a támogató 

eszközeink eredménytelennek bizonyultak. Azonban, ebből az eszköztárból is törekszünk a konfliktusfeloldó, 

együttműködésre épülő, új motiváció felé terelő (pozitív fegyelmezési) módszerek megválasztására.  

 Szelídségünk a nevelési partnerek iránt tanúsított egyértelmű, ugyanakkor nyílt, türelmes, támogató, segítő, együtt-

működő magatartást teszi számunkra követendővé. A köznevelés szolgálata rugalmasságot, alázatot, átlátha-

tóságot és készségességet vár el tőlünk. A szelíd pedagógusi attitűd egyben a leghatékonyabb fellépés záloga („a 

szelíd nyelv csontot tör”). Saját (mégoly jogos) indulataink kezelése, a türelem a kulcs a gyermekek indulatainak 

kezeléséhez („Jobb a hosszútűrő az erősnél, és aki uralkodik a maga indulatán, annál, aki várost vesz be.”) 

 Harmadsorban, a bölcs és szelíd nevelési légkört át kell járnia annak a szeretetteljes lelkületnek, amely nélkül a 

keresztyén nevelési intézmény lélektelen, rideg, és üres maradna.  
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 A tanítvánnyá tétel annak az evangéliumnak a hétköznapi közvetítésére épül, amely az embert a maga valójában 

kész elfogadni, és életét megújítani: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz 

őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16) 

 Az intézmény jövőképe 

Intézményi jövőképünket Pedagógiai Programunk tervezési tartamára, tehát a bevezetéstől számított felmenet idősza-

kára, vagyis 3-12 éves intervallumra fogalmazzuk meg. Egy köznevelési intézmény valós jövőképe a múltjában és a 

jelenében kezdődött küldetésében gyökerezik, és a mindkettőt meghatározó, alapvető nevelési értékek és célok vezérlik. 

Elemeit azok a tartalmi, formai, minőségi és mennyiségi tényezők alkotják, amelyek együttesen mind a rövid, mind a 

közép- és hosszú távú tervezési szakaszokban meghatározzák az intézmény működését.  

Jövőképünk területeit az intézményi identitás, a nevelési tartalmak szabályozása és megvalósítása, a minőség- és szer-

vezetfejlesztés, valamint a kapcsolati háló vonatkozásában határoljuk el, majd pedig a mennyiségi és minőségi mutatók 

(eredménymutatók) szerint taglaljuk tovább. 

 Ápoljuk a már meghonosodott intézményi identitásunkat és hagyományainkat, és azokat – a magyar reformá-

tus kollégiumi nevelés szélesebb tradíciós bázisán – új elemekkel gazdagítjuk. Az intézményi identitás és hagyo-

mánykincs megőrzését és továbbfejlesztését valamennyi alapvető dokumentumunkban előírjuk, a Pedagógiai 

Programtól az éves munkatervig, a tanév helyi rendjéig. Az előírt feladatok teljesülését a tanévenkénti intézményi 

beszámolóban dokumentáljuk. 

 A Helyi Pedagógiai Programban (HPP) lefektetett alapértékeket, alapvető célokat, feladatokat eljárásokat és mód-

szereket folyamatosan összhangban tartva valósítjuk meg nevelési programunkat. A PP Helyi Tanterv részét a 

nemzeti tartalomszabályozás (NAT, Kerettantervek) megvalósításával, a jogszabályokban formába öntött nevelési 

célok és tudástartalmak alábontásával. A központi szabályozásban szabadon hagyott tartalmakat az intézményi 

identitásunknak megfelelő, sajátos nevelési céljainkat szolgáló helyi tartalommal töltjük meg. 

 Szervezeti struktúránkat folyamatosan fejlesztjük és bővítjük – a református, keresztyén intézményi nevelés iránti, 

felmért társadalmi igényeknek, elvárásoknak és elégedettségnek megfelelően. Ez egyúttal a minőségfejlesztés ga-

ranciája. Ebben irányadónak tekintjük az intézményfenntartó Baranyai Református Egyházmegye területi szerve-

zettségét, a református, keresztyén családok – helyben ténylegesen létező vagy megszervezhető, - intézményi ne-

velés iránti igényeinek feltárását és kielégítését, valamint a fenntartói és partneri elvárások, igények és elégedett-

ségmérések dokumentumait. 

 Intézményi kapcsolatrendszerünket az intézményi feladatellátás céljaihoz rendelten működtetjük és tovább 

fejlesztjük – a helyben, térségben, a Kárpát-medencében megvalósuló, valamint történelmi határainkon túlterjedő, 

két- és többoldalú partneri együttműködések keretében. Partnerhálónk tényleges fejlődését ahhoz mérjük, hogy 

együttműködéseink tartalmi mélysége, tartóssága és hasznossága terén – az erre a célra fordítható erőforrása-

ink és a célszerűség keretein belül – előre haladjunk. 

Jövőképünk a mennyiségi, külső fejlődési mutatók tekintetében 

Tudatosan szem előtt tartjuk, hogy úton lévő közösség vagyunk: tanuló szervezetként, ill. élő, tehát fejlődőképes 

közösségként tudjuk betölteni küldetésünket. Ez az úton járás azt jelenti, hogy szervezeti fejlettségben előbbre tartunk 



ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLAPEDAGÓGIAI PROGRAM  

11 

a kezdeteknél, de még nem értük el az intézmény fejlettségének, szervezeti hálójának nevelési időben és térben 

elérhető, felső szintjét. 

Az idői kiterjedés bővítését abban fogalmazhatjuk meg, hogy minél több növendékünk számára valós választható 

alternatívát kínálunk a teljes köznevelési karrier időszakára, és ezt a lehetőséget a klienskörünkhöz potenciálisan 

vagy aktuálisan tartozók minél nagyobb mértékben felismerik és élnek vele. Konkrétan, az óvodától az érettségiig 

és a felsőoktatás felé irányuló nevelési életpályaszakaszt tekintjük teljes és hatékony nevelési időszaknak, és mindent 

megteszünk azért, hogy a jelenlegi részleges pályaszakaszok egésszé álljanak össze gyermekeink, diákjaink, növen-

dékeink életében. A nevelési életpálya-szakaszok egésze teremt lehetőséget számunkra, hogy nevelőmunkánk opti-

mális hatékonysági szintjét elérhessük minden egyes bevont gyermek, fiatal életében. 

A térbeli kiterjedés jelenti egyrészt meglévő feladatellátási helyeink kapacitásbővítését, másrészt új esetleges új fel-

adatellátási helyek kialakítását. 

Ez a nevelőmunkánk formai, keretjellegű eredménymutatója konkrétan, az alsó- és középfokra több, „belülről” beis-

kolázott tanulót és több képzési kapacitást jelent. Megfontolandó olyan új szakképzési feladatvállalás tervezése, 

amely a nem gimnáziumi továbbtanulásban érdekelteknek is lehetőséget kínál. Mindezek együttes folytatása pedig, 

a középfokú képzésig eljutó diákok sikeres érettségije, szakmai vizsgája, illetve továbbjutása a felsőoktatásba 

vagy a munkaerőpiacra. Ezzel a sikerkritériummal együtt azonban már a minőségi célkitűzéseinket kell megfogal-

maznunk. 

Jövőképünk a minőségi, belső fejlődési mutatók tekintetében 

Minőségi eredménymutatóink: 

 minél több olyan gyermekünk, tanulónk lesz, aki általunk gondozott nevelési karrierszakasza végéig elsajátítja a 

keresztyén nevelődés adott életszakaszban elvárható kimeneti értékeit, és azoknak megfelelően készül tovább-

lépésre, diákpályájának folytatására, ill. felnőtt élete kialakítására, Krisztus tanítványaként személyes hitét meg-

valló, megélő és a Szentlélek belső bizonyságtétele nyomán az örökélet reménységében megbizonyosodott bol-

dog emberré válik. 

 Minél több olyan gyermek, tanuló lesz, aki nevelőmunkánk eredményeként az egyéni adottságainak megfelelő, 

lehető legmagasabb kompetencia- és tudásszintre jut el. Ebben a lelki nevelés, mint a megtérés elősegítője a tanulási 

kedv, a kitartó érdeklődés és a szorgalom belső hajtóerejeként hat. Kálvin szavaival, növendékeink átélik, hogy az 

Istenhez fordulás egyben a tanulásra ösztönző, azt segítő készségükké lesz (conversio ad docilitatem – megtérés, 

amely tanulékonnyá tesz). 

 A bevont gyermekek a fiatal felnőttkor, az önálló, felelős élet küszöbére lépve rendelkeznek azokkal a képességek-

kel, tudással, többrétű intelligenciával és társas kompetenciákkal, amelyek az alkotó, önállóan gondolkodó, felelős 

döntéseket hozó, harmonikus és értelemmel telített, felnőtt életvezetéshez szükségesek. 

 Az intézmény nevelőtestületei, alkalmazotti közösségei és szervezeti egységei közötti integráció, kohéziós mun-

kahelyi klíma és a belső együttműködések az elérhető legmagasabb szintre jutva teszik hatékonyabbá és hite-

lesítik nevelőmunkánkat. 
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 Az intézmény iránti partneri elégedettség a lehető legszorosabban megközelíti az intézmény-társadalmi igé-

nyek és elvárások mértékét. Ebbe az elvárásrendszerbe a nevelési partnerek váradalmai mellett azt tekintjük alap-

nak, hogy a minket küldetésünkkel megbízó Isten mit vár el tőlünk. 

Az Alapfokú Művészeti Iskola jövőképe 

A Művészeti Iskolában nem csak a jövő művészeit neveljük, hanem segítjük gyermekeinket, hogy a kor változó szituá-

cióira érzékenyen reagálni tudó, zeneileg, vizuálisan és a néptáncművészet terén művelt, kreatív felnőttekké válhassa-

nak. Hozzájárulunk, hogy kulturális múltunk ismeretanyagára építve képesek legyenek saját környezetüket és jövőjüket 

tudatosan, megfelelő minőségben formálni. 

Kialakítottuk egyéni arculatunkat, mely a magyar népi hagyományok ápolásával, megőrzésével hozzájárul nemzeti iden-

titásunk megőrzéséhez, a hagyománytisztelet megteremtéséhez. 

A gyermekközpontúság, a helyi igényekhez való nagymérvű alkalmazkodás miatt a gyerekek és szülők szívesen vá-

lasztják képzéseinket. A helyben történő oktatás a művészeti nevelést teszi hozzáférhetővé több vidéki településen. 

Demokratikus vezetési elveken alapuló irányítás, baráti légkör jellemzi intézményünket, melyben fiatalos, aktív, egymás 

munkája és a szakterület korszerű módszerei iránt érdeklődő, felkészült, magát folyamatosan továbbképző tanári kar a 

biztosítéka eredményes tevékenységünknek. 

Nyitottak és naprakészek vagyunk a művészeti élet aktuális programjai, kérdései iránt. A bizonyítványon túl orientációt 

biztosítunk a szakirányú középiskola, felsőoktatás, és a felnőtt művészeti együttesek irányába. Gyermekeink szabadide-

jének hasznos és tartalmas eltöltésére nyújtunk mintákat táborok, iskolán kívüli alkalmak szervezésével. 

Iskolánk szerteágazó kapcsolatkörrel rendelkezik, nyitott a városi és helyi önkormányzatok, kulturális intézmények, 

galériák felé. Bekapcsolódik az országos, regionális, megyei, helyi és iskolai rendezvényekbe. Növendékeink, csoport-

jaink rendszeresen szerepelnek fesztiválokon, kiállításokon, rajzpályázatokon. 

Az iskola szerepe a település életében 

Nagyharsány község egyetlen alapfokú köznevelési intézményeként az Általános Iskola fogadóképes és elkötelezett a 

helyben és a térségben élő családok gyermekeinek oktatására-nevelésére. Ezt az elkötelezettségét az egyházi iskola már 

egy évtizede hitelesen bizonyította a település közösségének, amelyet több tény is visszajelez. 

Az egyik ilyen tény a településen élő gyermekek százszázalékos általános iskolai részvétele az intézményben. 

A másik a település vezetésére is jellemző együttműködés a közösségi élet formálásában, a közös ünnepi események 

(nemzeti ünnepeink, karácsonyi ünnepség) megszervezésében. 

A harmadik ilyen tény a települési vezetés hozzájárulása az iskola felújítási, karbantartási terheihez, amely meggyőző 

kifejezése annak, hogy az intézmény a helyi közösség bizalmát élvezve kielégíti a társadalmi környezet igényeit. 

Elmondhatjuk, hogy az AMI bázisát jelentő Általános Iskola a település egyik meghatározó intézménye, amely az induló 

művészeti nevelés számára is kedvező társadalmi környezetet kínál. 
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II. AZ INTÉZMÉNY FŐBB ADATAI 

Az intézmény hivatalos neve: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Általános Iskolája, 

Óvodája és Alapfokú Művészeti Iskolája 

Az intézmény rövid neve: Pécsi Református Kollégium 

 Székhelye: 7630 Pécs, Engel János József utca 15. 

 OM azonosító: 027 413 

 Intézmény-tagintézmény típusa: alapfokú művészeti iskola 

 Alaptevékenysége: művészeti oktatás 

 Alapfokú művészetoktatás indításának időpontja: 2019. szeptember 1. 

 Képző- és iparművészet ág tanszakai: képzőművészet 

 Táncművészeti ág tanszakai: néptánc 

 Zeneművészeti ág tanszakai: népzene, népi ének 

 Színművészet-bábművészeti ág tanszakai: színjáték és bábjáték 

 Évfolyamok száma: 12 

 Intézménybe felvehető tanulólétszám: 180 fő 

 Telephelyek száma: 2 

 Alapító és fenntartó: Baranyai Református Egyházmegye 

 Az intézmény alapításának éve: 1992. 

 A tagintézmény alapításának éve: 2019. 

A pedagógiai program jogszabályi háttere 

A közneveléssel kapcsolatos általános jogszabályok: 

 2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről  

 a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,  

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

névhasználatáról.  

 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról  

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

szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról  

Az alapfokú művészetoktatási intézmények struktúrájával, cél- és feladatrendszerével, tartalmi szabályozásával kapcso-

latos jogszabály: 

 3/2011.(I.26) NEFMI rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának beveze-

téséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendeletet módosításáról. 

 

Az intézmény tanszakainak elnevezése a 2011/2012-es tanévben bevezetettkerettanterv alapján: 

Képzőművészeti tanszak, néptánc tanszak, népzene tanszak, színjáték tanszak, bábjáték tanszak.  
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III. NEVELÉSI PROGRAM 

Nevelési programunk alapjai: emberképünk, értékeink, alapelveink 

A pedagógiai program nevelési programjának feladata, hogy előírja a helyi intézményi nevelés alapvető elveit, céljait, 

módszereit, eszközeit, formáit. Ez a normatív alapdokumentum egyben a helyi tartalomszabályozás, a helyi tanterv 

pedagógiai alapvetése. 

Az intézményi nevelés színtere a közösségi (társadalmi) gondoskodásból megszervezett jóléti alrendszer, a közneve-

lés-közoktatás helyi egysége, az óvoda, iskola, kollégium. (Esetünkben megkülönböztetjük a ’kollégiumot’, mint in-

ternátusi intézményegységet és a ’Kollégiumot’, mint a teljes intézményünk – protestáns iskolatörténeti hagyományo-

kon alapuló – megnevezését.)  

A hatékony és hiteles keresztyén intézményi nevelésben a pedagógiai és a lelki-hitvallási tartalom szorosan össze-

kapcsolódnak. A hittartalmak nem kiegészítik, hanem áthatják a pedagógiai elveket és gyakorlatot. Alapvető peda-

gógiai értékeinket és elveinket a Szentírás tanításán alapuló, református keresztyén hitünkből merítjük. 

Mint minden humántudománynak, a pedagógiának is az emberkép a kulcsa. A keresztyén pedagógia a bibliai ember-

képre épül. Ennek forrása Istennek a Szentírásban közölt és Krisztusban megtestesült igéje, a kijelentés (kinyilatkoz-

tatás).  

Bibliai emberképünk 

A Szentírásból, valamint az arra épülő hitvallási irataink (Heidelbergi Káté, Második Helvét Hitvallás) tanítása alapján 

a következő fontos tényeket ismerhetjük meg az emberről: 

 az ember Isten képmására teremtett, személyiséggel és méltósággal felruházott, egyedi és páratlan, szellemi 

lénynek elhivatott teremtmény, ezáltal lényege szerint különbözik a többi teremtménytől; 

 a föld porából való: biológiai létezése ezer szállal kötődik a teremtménytársakhoz és a teremtett világ alkotóele-

meihez; 

 Isten Lelke, teremtménytársaival együtt keltette életre: testi-lelki-szellemi és közösségi dimenzióban, társaslény-

ként élhet teljes életet;  

 létezésével mandátumot (megbízást), hivatást, életcélt kapott: a földi létben saját élete kibontakoztatására, 

társas környezete iránti hasznosságra, a teremtett környezet megóvására, felvirágoztatására, a jövendő életben 

pedig a Krisztusban elkészített mennyei öröksége elnyerésére; 

 az ember létproblémái egy közös okra vezethetők vissza: az Istentől való elidegenedésre (bűneset és eredendő 

bűn), amely torzulásokat és zavarokat idéz elő személyisége fejlődésében és emberi kapcsolataiban és a végső 

elveszéssel (kárhozat) fenyeget; 

 minden ember elveszett, és „híjával van Isten dicsőségének”, ugyanakkor megváltást nyerhet Jézus Krisztus 

által. Ezt a kedvezményt (jótéteményt) a megigazulás, a megtérés, az újjászületés, a megszentelődés és az örökélet, 

egyszóval, a megújulás útján nyerhetik el némelyek; ezen az úton Isten Igéje és Isten Szentlelke vezeti belső 

nevelőként, a lelkiismeret szavát az evangéliummal megtisztítva; 

 ugyanakkor a megújított ember is rászorul a tanácsadásra, vezetésre, mivel a „mindnyájan Istentől tanítottak 

lesznek” prófétai ígéret egészen majd csak az új teremtés világában teljesül –„a belső megvilágosítás nem teszi 
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szükségtelenné a tanítást”.  Másrészt, mindenki, különösen a fejlődő gyermek, magától legfeljebb megsejtheti, de 

bizonyosan nem tudhatja, mi a jó és mi a rossz, mi az igaz és mi nem igaz; ezért mindenkinek nevelői közremű-

ködésre van szüksége egészséges fejlődéséhez; 

 Isten minden ember életéről atyai módon gondoskodik. Ennek a gondviselésnek része minden egyes gyermeknek 

a neveléshez és az élet kibontakoztatásához fűződő (természetes) joga. Ezt a jogot Nemzeti Alaptörvényünk is 

kimondja;  

 az új teremtésben megújult embert Jézus Krisztusban ismerjük meg. Példának tekintjük a gyermek Jézus bibliai 

jellemrajzát. Ezekben az alábbi vonásokat találjuk: 

 = Isten dolgai iránt fogékony, érdeklődő, 

 = hallgatja és kérdezi a tanítómestereket, 

 = csodálatot kelt értelmével és feleleteivel, 

 = engedelmes a szüleinek, 

 = fejlődik testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. 

 Végül, a keresztyén pedagógia az embert két idősíkban szemléli: a földi lét és az örökkévalóság szempontjai 

szerint. E két idői dimenzió együttes szem előtt tartása határozza meg pedagógiai alapértékeinket.  

Pedagógiai értékeink, alapelveink 

 A fentiek alapján a nevelésben az alábbi értékeket és alapelveket tartjuk fontosnak. 

A személyi elv 

 A keresztyén nevelés személyre szabott, mivel az istenképűnek teremtett ember személyiség, egyedi, fölcserélhe-

tetlen, méltósággal felruházott szellemi lény. A személyelvű (perszonalista) keresztyén gondolkodásból követke-

zően az egyéni nevelési célokra irányuló, és egyéni bánásmódon alapuló pedagógiai elveket és gyakorlatot része-

sítjük előnyben. 

Az egészlegesség elve 

 A keresztyén nevelés a teljes ember fejlődését és kibontakozását tekinti céljának. Életműködésünket testi, lelki 

(pszichés és spirituális), fizikai, szellemi és szociális folyamatok kölcsönhatásában fejtjük ki. Mindez együtt az 

egészleges nevelést teszi szükségessé. Ennek megfelelően nem agyakat, még csak nem is tananyagot tanítunk, 

hanem a teljes személyiség fejlesztésére törekszünk. Ennek jegyében a tudást és a hitet sem egymást kizáró, hanem 

erősítő értékeknek tekintjük, mivel mindkettőre szükségünk van Isten és önmagunk megismeréséhez.  

A szociális elv 

 Az ember szociális lény, akinek a létcélja társas kapcsolataiban valósul meg, családi, baráti, gyülekezeti, telepü-

lési, nemzeti, kulturális közösségekben. Közösségalkotó személyiség formálására törekszünk, közösségi keretek-

ben (tanulócsoport, osztálycsoport, iskolai, kollégiumi közösség) nevelünk.  
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A hivatáselv 

 A keresztyén pedagógus hivatásának elkötelezett, mivel elhívását a nevelő szolgálatra Istentől kapta, hivatásá-

nak gyakorlását pedig a közösség bízta rá (társadalmi, képzőhelyi és fogadó intézményi közösség). A keresztyén 

nevelőintézmény a pedagógiának szuverenitást, a pedagógusnak, a jogszabályban biztosított mértéken felül is, 

nagyfokú önállóságot ad – a nevelőtestület, a vezetők és a nevelés–oktatásügy állami, szakmai ellenőrzése mellett. 

A pedagógus–kompetenciák fejlesztésének elve 

 A keresztyén pedagógus elhivatott, lelkiismeretes. Ezért szakmai felkészültségét, kompetenciáit frissen tartja, bő-

víti, folyamatosan megújítja. Isten igéje és az igazság örökérvényű, ugyanakkor a tudásunk részleges, a nevelés 

terét alakító környezetünk, a világ pedig folyamatosan változik. Ezért már a reformáció is hangsúlyozta, hogy a 

hitben és a tudományban folyamatos megújulásra és többre törekvésre van szükség. 

A patria potestas (szülői fennhatóság) elve 

 A nevelés elsődleges és természetes tere a család. A gyermeknevelés felelősségét a teremtés rendje átruházhatat-

lanul helyezi a szülők vállára. Ezt a felelősséget csak a szülők hiányában vagy a nevelésben való akadályozottságuk 

esetén, jogszerű eljárásban veheti át más személy, intézmény. Ugyanakkor tudjuk, hogy a család intézménye vál-

ságba került, ezért az óvodának, iskolának, kollégiumnak szociális feladatokat is be kell töltenie a családdal együtt-

működve, a család feladatait kisegítve. (Ld. Küldetésnyilatkozat!) 

A pedagógiai partnerség elve 

 A nevelés akkor hatékony, ha annak családi és intézményi szereplői együttműködnek; fontosnak tartjuk a peda-

gógusok, a segítő szakmacsoport szakemberei (iskolalelkész, iskolapszichológus, gyógypedagógus, fejlesztőpe-

dagógus, gyermekvédelmi felügyelő, stb.) egymással és a szülőkkel való közös gondolkodását, a nevelési kérdések 

megbeszélését, a gyermekkel, fiatallal kapcsolatos, kölcsönös és rendszeres tájékoztatást, együttműködést, tisz-

tázva és szétválasztva a szülői és nevelői felelősségi köröket és kompetenciákat. 

A gyermekorientált nevelés elve 

 A gyermekközpontú nevelés helyett a gyermekorientált (gyermekre figyelő, rá alkalmazott) nevelést tartjuk kívá-

natosnak. Ez szolgálja a gyermek egészséges fejlődését („neveld a gyermeket a neki megfelelő módon!”). A gyer-

mekre figyelő (reflektív) oktató-nevelőmunka arra irányul, hogy a növendéknek mire van szüksége, és ehhez 

választja meg a tudásközvetítés tartalmait, nevelési módszereit, eszközeit. 

A pedagógiai egység és hitelesség elve 

 A vezetés, a pedagógus, a nevelői közösség a nevelési célokat egységes elvek szerint, következetes, közös gyakorlat 

kialakításával érvényesíti, amelyben az oktatási és a nevelési célok, ill. a nevelőmunka és a példamutatás összetar-
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toznak. A hatékony fejlesztőmunka a tartalom (tananyag), a módszerek (általános pedagógiai módszertan és szak-

módszertan), eszközök (taneszközök folyamatos, tervszerű fejlesztése) és a formák (tanulásszervezés, oktatásszer-

vezés, tanügyigazgatás) egységét is megkívánja. Az intézmény nevelési gyakorlatával hitelesíti a pedagógiai prog-

ramjában leírottakat. Végül, pedagógiai egységünk azt is jelenti, hogy nevelés időszakát annak minden fokán lép-

csőzetes, egymásra épülő folyamatnak tekintjük, amelyet az óvodától az érettségiig törekszünk végigvezetni. 

A nyitottság elve 

 A keresztyén nevelés nyitott más pedagógiai javaslatokra, módszerekre, kritikusan értékelve azok világnézeti 

hátterét, pszichológiai és nevelési hatását. A Szentlélek bölcsessége a világban is érvényesül, ott, ahol mások javára 

dolgoznak jóakaratú, elkötelezett szakemberek. Továbbá, keresztyén voltunk nem jelent mindentudást, ezért szak-

mai alázattal készek vagyunk újat tanulni, és pedagógiai kérdéseket érdemben és nyíltan megvitatni másokkal.  

A társadalmi részvétel és felelősség elve 

 Nevelőmunkánkat nem elszigetelten végezzük, hanem a köznevelés, mint közszolgálat résztvevőiként, a társa-

dalmi nyilvánosság fókuszában. A szektákkal szemben, történelmi egyházi intézmény alkalmazottaiként elfogad-

juk és alkalmazzuk a közjó érdekében tett állami intézkedéseket és a köznevelésre vonatkozó jogszabályokat. Tár-

sadalmi részvételünk abban is kifejeződik, hogy intézményünk jórészt állami támogatásokból működik, ezért 

átláthatóan, ellenőrizhetően, a nagyobb közösség iránti felelősséggel végezzük nevelőmunkánkat. 

Intézményi nevelő-oktatómunkánk céljai, feladatai 

Nevelőmunkánkat értékeink határozzák meg, céljainkat keresztyén életfelfogásunk, pedagógiai hitvallásunk és a ránk 

vonatkozó állami és egyházi szabályok együttes elvárásai alakítják. Ezek alapján nevelőmunkánkat a következő célok 

vezérlik: 

 a kisgyermek, gyermek, fiatal teljes személyiségének (13. old) megszólítása, vezetése, támogatása, fejlesztése; 

egyszerre kell elősegítenünk értelmi és érzelmi intelligenciájuk, pszichés, fizikai és spirituális, valamint szociális 

képességeik fejlődését (komplex fejlesztés). 

 Ehhez meg kell nyernünk növendékeink együttműködését, akaratát, cselekvő részvételét a tanulási – nevelési 

folyamatban. A paida-gogia, vagyis a gyermekvezetés azt jelenti, hogy együtt tesszük meg velük azt az utat, amely 

az érdeklődés felkeltésétől az önálló, aktív, hatékony és elkötelezett tanuláshoz vezet. 

 Fontos a kisgyermek, gyermek, fiatal által is érezhető szeretetteljes, befogadó, elfogadó, támogató, motiváló, 

biztató, segítő légkör kialakítása a nevelőmunka valamennyi színterén, amelyben a pedagógusnak kezdeményező, 

irányító szerepe van. Arra törekszünk, hogy a közösségben való részvételével, magatartásával, maga a növendék 

is alakítójává legyen ennek a légkörnek. 

 A kisgyermek, gyermek, fiatal életkorának és egyéni képességeinek mértékéig az önállóság és a személyes fele-

lősségvállalás egyensúlyának kialakítására törekszünk – minél előbb felsegítve őt a tudatos és önálló döntések 

lépcsőfokaira.  
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 Ebben a folyamatban nélkülözhetetlen az egyéni bánásmód (differenciált, fejlesztő figyelem és értékelés, mento-

rálás, egyéni törődés) a méltányosság és a normatív (mindenkire egyaránt vonatkozó), igazságos követelmény-

rendszer érvényesítése – fontos cél e kettőnek az egyensúlyban tartása és a normák bensővé tétele (belátás, inter-

nalizáció, normakövetés). 

 A tehetséggondozás és a kompetenciafejlesztés, felzárkóztatás egymással szorosan összefüggő két tevékenység-

területünk (alkalmazásuk gyakran egyazon gyermek esetében együtt szükséges). Szem előtt tartjuk, hogy nincs 

átlagos gyerek, minden gyermek egyéni bánásmódot igényel. Ez a felismerés a mentorszemléletű pedagógiai 

attitűdöt (tanulássegítés és életsegítés, egyéni törődés és fejlesztés, esetkísérés) kívánja meg tőlünk. 

 E tevékenységi körön belül irányadónak tekintjük, a gyermek, tanuló „kiemelt figyelmet igénylő” minősítését, 

mint jogszabályban leírt gyűjtőkategóriát, és élni kívánunk az egyes esetekhez tartozó fejlesztési eszközökkel.  

 Nem hiányozhatnak nevelőmunkánkból az egészségfejlesztés fő területei (egészséges táplálkozás, rendszeres test-

mozgás, lelki egészség, egészségkultúra ismeretei), amelyeket az önmagunkért vállalt felelősségünk részeként 

gyakorlunk növendékeinkkel. 

 Az egészséges és biztonságos életvezetés fontos alkotórésze az egészséges énkép, az Isten iránti hálaadáson és 

önismereten alapuló, helyes önértékelés; emellett gondoskodnunk kell az egyes területekhez kapcsolódó ismere-

tek átadásáról (háztartás – tudatos fogyasztói magatartás, pénzügyi, közlekedési, vállalkozási ismeretek, munka-

kultúra, pályaorientáció). 

 Alapvető nevelési feladatunknak tekintjük a derűs és kiegyensúlyozott kedély, a képzelőerő, és az értelmes tevé-

kenységre, alkotómunkára és áldozatvállalásra ösztönző hajtóerő, tettvágy erősítését és a gyermek, tanuló, növen-

dék tevékenységének támogatását. Ebben a teremtő és munkálkodó Isten képmása és partnere az alkotó gyermek, 

fiatal, aki az Ő dicsőségére, a közösség számára is hasznosan, tartalmasan tölti idejét. 

 A digitális kompetenciák fejlesztését a tanulás, a közösséggyakorlás és a mindennapi élet segítőjeként, az eszköz-

használati kultúra megalapozásaként tartjuk fontosnak. A digitális világ nem másítja meg az emberlét alapvető 

jellemzőit, pusztán a kommunikáció és az ismeretszerzés új csatornáit nyitja meg. A digitális tudást és a tudatos 

felhasználói magatartást fontos célnak tartjuk, ugyanakkor nem öncélt (XXI. századi idolt), hanem eszközt látunk 

benne, amelynek birtokba vételével együtt sem szabad elhagynunk a természetes, személyes, fizikai érintkezési és 

érzékelési módokat annak érdekében, hogy gyermekeink idegrendszerének és személyiségének egészséges fejlő-

dését biztosítani tudjuk. 

 Minden lehetséges formában igyekszünk bevonni a nevelőmunkába a művészetek befogadása és művelése által 

nyújtott élménybázist, amely a gyermekek és fiatalok értelmi, érzelmi, kreatív és esztétikai kompetenciáinak, to-

vábbá szenzomotoros, manuális készségeinek a komplex fejlesztését nyújtja. Emellett távol tartja növendékeinket 

a lelki elsivárosodástól, vagy épp a túlpörgéstől, és az ezek nyomában járó devianciaformáktól (netfüggés, bullying, 

droghasználat, szerencsejáték-függőség, csellengés, stb.). 

 Szem előtt tartjuk, hogy a játék is, mint sajátos munkaforma, része a tanítási-tanulási folyamatnak, amely 

nemcsak a kisgyermekkorban, hanem a későbbi életszakaszokon is hasznos eszköze növendékeink bevonásának, 

mozgósításának, tevékenykedtetésének, kreativitásuk, és kooperatív készségük fejlesztésének. Ezért tág teret adunk 

az élménypedagógiai módszerek alkalmazásának. 



ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLAPEDAGÓGIAI PROGRAM  

19 

 A kisgyermekek, gyermekek, fiatalok érzelmi intelligenciáját, kapcsolódási és kötődési kompetenciáit egyaránt 

érintő terület a nemiség, a társas kapcsolatok területe. A keresztyén pedagógia ezen a téren sem hagyhatja magára 

a növendékeit. Itt különösen is fontos a természetesség, őszinteség, bizalom, türelem és tapintat légkörének 

kialakítása, a gyermek, fiatal emberi méltóságának a tiszteletben tartása, a diszkréció biztosítása, az érzelem-

nyilvánítás kultúrájába való bevezetés, a szimbólum- és gesztusnyelv, a finomság, a kölcsönös tiszteletre épülő 

viselkedéskultúra (illemszabályok miértjei!) és az érettséggel arányos felelősségérzet elsajátítása. Ezen a területen 

a csoportvezető pedagógus, az osztályfőnök, a kollégiumi nevelőtanár, az iskolalelkész, az iskolapszichológus ke-

rül lelkigondozói helyzetbe, hogy a gyermekek, fiatalok kérdéseire, problémáira érvényes választ keressen a nö-

vendékkel együtt, és hasznos tudáshoz segítse. 

 A kisgyermekek, gyermekek, fiatalok önérvényesítő és közösségalkotó képességeinek (asszertivitás, adaptivitás, 

szociabilitás, konativitás, kooperativitás, vezetői képességek) kiegyensúlyozott fejlesztését adott fejlődési fokon 

alapvető fontosságú célunknak tekintjük. 

 A közösségi érzület, a gondoskodás és felelősségvállalás kettős alapon természetes értékünk. A közösség, mint a 

Krisztust megjelenítő lelki test (egyház) létfunkciója, és a közösség, mint a nyelv és kultúra formáiban a társa-

dalmi együttélés értékhordozója az a létmód, amelybe igyekszünk beavatni növendékeinket.  

 A közösségépítés különleges területei az egyházi, lakóhelyi és a nemzeti közösséggel kialakított, identitásfor-

máló azonosulás; ez egy sokrétű, hosszú inkulturációs folyamat, amelynek érzelmi és szimbolikus, tudati elemei 

egyaránt fontosak. Ennek jelentősége felbecsülhetetlen növendékeink jövőjére nézve, „a civilizációk háborújá-

ban” és a globalizációs környezetben.  

 Ennek a közösségi értékegyüttesnek nélkülözhetetlen kiegészítője az érvelőkészség, a fejlett vitakultúra, a pari-

táson alapuló dialógusképesség, fejlettebb fokon a demokratikus döntésformálás képessége; mindennek leg-

alapvetőbb eleme, amelyet már a kezdeteknél gyakorolhatunk, hogy minden tag számít a közösségben, és min-

denki figyeljen oda a másikra. Meg kell tapasztaltatnunk növendékeinkkel, hogy az asszertív (önérvényesítő) és 

szociális viselkedés (kompromisszumkészség, empátia, szolidaritás, kooperativitás és a közös akarat megformá-

lása) egymással összehangoltan teszik élhetővé a közösség életét. 

 Környezettudatos magatartásunkat a teremtés rendjének védelme, megőrzése, ill. helyreállítása, az abba való beil-

leszkedés alapján alakítjuk ki. A természeti és épített környezet Isten és az ember alkotómunkájának eredménye, 

egyben Isten tiszteletének a tere, amely csak a megóvó, gyarapító, megújító közreműködésünkkel fenntartható. 

Felelősek vagyunk elődeink, valamint gyermekeink, unokáink világáért a világ Teremtője és saját lelkiismeretünk 

előtt.  

 Az állatok, növények, a víz, a termőföld, a levegő, az élőhelyek iránti felelősségtudat alapja az az érzékenység, 

érzelmi ráhangoltság, amellyel a gyermekek, fiatalok könnyen azonosulnak és kötődést alakítanak ki a teremt-

ménytársakkal (énkivetítés). Elutasítjuk azt a gondolkodást, amely szerint maga az ember idegen test, és minden 

végromlás fő okozója a természetben, viszont alázattal elismerjük, hogy a környezetrombolás, és az egész terem-

tettség megromlása a Teremtő és Gondviselő Atyától való elidegenedés (eredendő bűn) következménye. A kive-

zető út az Istennel való közösségbe hívó „hazatalálás” (megtérés, szemlélet- és életforma-váltás). A környezeti 

nevelés, mint a teremtésvédelembe való bevezetés nevelőmunkánk minden területén megjelenik, mivel valljuk, 

hogy „a pedagógia az élet szolgálata”. 
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 (környezeti nevelés – helyi tanterv!)  

Intézményi elvárásaink a gyermekek, tanulók nevelése-oktatása terén kifejtett tevékeny-

ségeinkben 

A fenti célokhoz igazodva a következő elvárásokat támasztjuk nevelő-oktatómunkánk iránt: 

A kék színnel kiemelt tartalmak itt már ismétlődnek… 

 Minden tevékenységünket a bibliai, keresztyén értékrend hiteles és következetes közvetítése, a bölcsesség, a 

szelídség és a szeretet határozza meg. 

 Minden nevelési formában törekedjünk az egymás iránti felelősség, bizalom, szeretet, tisztelet és tapintat légkö-

rének kialakítására, így az alapvető emberi és szabadságjogok és a gyermekeket megillető jogok érvényesítésére. 

 Minden tevékenységünkre legyen jellemző a pedagógus-kompetenciák folyamatos fejlesztése és alkalmazása, 

a kezdeményező pedagógusi felelősségvállalás, az intellektuális és szakmai igényesség, valamint az illem és a mű-

velt, választékos stílus. 

 Kiemelt feladatunk, hogy segítsük a gyermekek, tanulók, növendékek kulcskompetenciáinak fejlődését – komp-

lex (értelmi, érzelmi-lelki, fizikai és szociális) fejlesztés keretében. 

 Figyelemmel kísérjük a gyermekek, tanulók, növendékek szükségleteit, egyéni adottságaikat, életkori sajátos-

ságaikat. Ezekhez igazítjuk szakmai munkánk tervezését, kivitelezését, a tudástartalmak és munkaformák diffe-

renciált megválasztását és a gyermekek, tanulók, növendékek iránt támasztott, testreszabott követelményeket. 

 Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséges gyermekek, tanulók felismerésére, egyéni fejlődésére, szakszerű peda-

gógiai vezetésére. 

 Kiemelt figyelmet fordítunk a tanulási és társadalmi hátrányokkal küzdők esélyeinek javítására, szakszerű pedagó-

giai támogatásukra. 

 Gyermekeink, fiataljaink szociális kompetenciáinak fejlesztése érdekében tudatosan törekednünk kell az egyéni és 

közösségi érdekek egyensúlyára, az igazságosság és méltányosság gyakorlására. 

 A neveltségi szint és a tanulmányi munka mérése, értékelése során a gyermek, fiatal, növendék egyéni teljesítmé-

nyét a fejlesztő értékelés és a pozitív fegyelmezés eszközeivel támogatjuk. 

 Minden korosztályban az életkornak megfelelően erősítjük a Teremtő Isten és a teremtési rend tiszteletét: a nemi, 

felekezeti, települési, tájegységi és nemzeti identitásformák elsajátítását, megerősítését.  

 Követendő mintaként állítjuk a bibliai életrend értékeit: a férfi és a nő természetes különbözését, egyenrangú 

méltóságát, szereteten alapuló életközösségét, a házasságot és a gyermekvállalást. A magzati élet, és az emberi élet 

minden formájának védelmét, a felelősen alakított, különnemű párkapcsolatban és a társaslétben megtestesülő ér-

tékeket, és az ezek megbecsülésében rejlő áldásokat.  

 Minden korosztályban törekszünk a nemzeti érzés, a nemzettudat, a nemzeti történelem, az anyanyelv, a nemzeti 

kultúra művelésére és a nemzeti összetartozás erősítésére, a magyar élet élményszerű, személyes és közösségi meg-

élésére. 

 Gondot fordítunk a társadalmi és etnikai kisebbségekhez, más közösségekhez, nemzetekhez tartozók iránti türelem, 

tisztelet és érzékenység kialakítására, fejlesztésére. 
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 Hangsúlyt helyezünk a szenvedők, rászorulók, fogyatékkal élők és kiszolgáltatottak iránti együttérzés és cselekvő 

szolidaritás kialakítására, fejlesztésére. 

 Elősegítjük az Isten által teremtett élet minden formájának tiszteletét; ezért különös figyelmet fordítunk az egész-

ségfejlesztésre, az egészség megóvását, megőrzését és kiteljesedését támogató szemlélet, tudás és életvitel kialakí-

tására. Különös figyelmet fordítunk a teremtésvédelemre, a természeti, a megművelt és épített környezet gondozá-

sára és megőrzésére ösztönző szemléletre, tudatosságra és felelősségvállalásra, amely nemzedéki összefüggések-

ben, világméretű és helyi léptékekben gondolkodva bánik a természeti javakkal. 

 Építjük a gyermekek, tanulók önállóságát, önbizalmát, öntevékenységét, önszerveződő és kezdeményező, vállal-

kozási képességeiket – az életkorral lépést tartó önálló gondolkodásukat, és döntéshozó képességeiket, a figyelem-

tartást, a kudarctűrést és a sikerek adaptív (megfelelően alkalmazó) feldolgozását.  

 A fenti elvárásaink érvényesítése során törekszünk a szülőkkel, a kapcsolódó iskolákkal, egyházi közösségekkel és 

a szakmai szolgáltató intézményekkel, szakmai szervezetekkel való jó együttműködésre és kapcsolati hálónk 

fejlesztésére. 

A MŰVÉSZETI nevelés – oktatás alapelvei 

Nevelő-oktató munkánk egészét áthatja az értékalapú szemléletközpontúság elve, mely a keresztényvilágnézet és emberi 

magatartás alapvető értékein alapul. Az alapfokú művészetoktatás olyan fejlesztőpedagógiát képvisel, amelyben a hang-

súly a követelmények teljesítésével történő képesség–és személyiségfejlesztésen van. Kiemelt figyelmet fordítunk a 

tehetség-ígéretek individuális fejlesztésére, a tanulók művészei kifejező képességeinek kibontakoztatására. 

A speciális népi kultúra elsajátítása lehetővé teszi a helyi közösségi csoportok hagyományainak tudatos őrzését, ápolá-

sát, a közösségi tudat fejlődését, értékeik megőrzését több generáción keresztül. 

Iskolánk kiegészítő feladatot lát el. Alapvető pedagógiai sajátosságunk a népi kultúra megismertetése, elmélyítése, olyan 

ismeretek megszerzése, amelyre máshol nem nyílik lehetősége a gyermekeknek. 

Fontos számunkra az általános népi műveltség megszerzése, hagyományainkban gyökerező kultúra megszerettetése és 

ezáltal színház-, hangverseny- és kiállítás látogató, néptánc bemutatókon résztvevő közönség nevelése. 

Növendékeink népi hangszereken, együttesben muzsikáló, népdalkörben éneklő, felnőtt tánccsoportban táncoló, önálló 

kézműves munkára kész fiatalokká, felnőttekké fejlődhetnek. Az együtt alkotás, a közös zenei és mozgásélmény öröm-

ében rejlő lehetőségek a közösségfejlesztés alapvető pillérei. 

A művészeti nevelés megalapozza a tanuló esztétikai szemléletét, kommunikációs képességét, az értékes alkotások iránti 

igényét. 

A rendszeres pozitív élmények alakítják ki azokat az emberi tulajdonságokat, magatartási szokásokat, melyek a művé-

szetek területén az eredményes szereplés összetevői. 

A művészeti nevelés az alkotó típusú tevékenységek megismertetése útján járul hozzá az akarati, az alkotó- alakító 

cselekvőképesség fejlesztéséhez. 
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Személyiség központúak vagyunk, mert kiemelt feladatunknak tekintjük a tanórákon közvetített tananyag mellett a fia-

talok személyiségének alakítását, erkölcsi tartásának megerősítését, jellemének formálását. Szeretnénk elérni, hogy ta-

nítványaink a népi kultúrában találják meg gyökereiket, érzelmi fogódzójukat, mely aztán segíti őket nemzeti identitásuk 

kialakításában. 

Az iskola célkitűzése 

Célunk az általános és középiskolás, valamint felnőtt korú tanulók néptánc, népzenei és kézműves ismereteinek meg-

alapozása, felkészítése e tevékenységek művelésére. 

Az intézmény célul tűzi ki továbbá: 

 a hagyományőrzést, a nemzeti kultúra közvetítését, a növendékek magyarságtudatának erősítését, a magyar 

néptánc, tárgyi alkotóművészet, valamint a magyar népzene értékeinek továbbadását az ifjú nemzedék részére, 

mely így részévé válhat általános műveltségének és gazdagíthatja azt.  

 az alapfokú művészetoktatás alkalmat adjon az érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére, 

a tehetséggondozásra, biztosítsa különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását 

 elősegítse a tanulók kulturális igényeinek fejlődését, a zeneművészet, tánc-, képző és iparművészet és a szín-

művészet iránti érzékenységüket, nyitottságukat, önművelés iránti igényüket. 

 a növendékeink olyan bizonyítványt vegyenek kézbe, mely mögött magas szintű tudás van. Az itt elsajátított 

tananyagon keresztül ismerjék meg a népi kultúrát, annak jellegzetességeit.  

 Ismerjék meg emellett az egyetemes és nemzeti kultúra alapműveit, szokjanak kellő munkafegyelemhez, fej-

lesszék esztétikai érzéküket. 

 Sajátos eszközeivel ösztönözzön a társadalmi kapcsolatteremtésben együttműködésben és kommunikációban a 

toleráns magatartásra. 

 Törekvésünk az, hogy mindezen ismeretek fejlesszék a diákok személyiségét, ízlését, fogékonyságát általában 

a művészetek, különösen az előadó- és alkotóművészetek iránt, valamint kapcsolódjanak be az amatőr együtte-

sekbe. 

Az iskola feladatainak meghatározása 

Az alapfokú művészeti iskola alapfeladata, hogy feltárja a művészet megörökítő, és átörökítő szerepét megérteti, hogy 

az alkotás a legértékesebb emberi alapképesség. 

A művészeti intézmény feladatát oly módon teljesíti, hogy minden diákot megismertet a tanszakok követelményeivel. 

Az ismeretek megszerzése és a készségeik fejlesztése után készek legyenek tudásukat más országokban bemutatni, kép-

viselni, úgy gyakorlati, mint elméleti szinten.  

A tehetséges tanulók pályára irányítása és felkészítése: 

- gyermek és ifjúsági szóló táncversenyekre való felkészítés, 

- előadói feladatok ellátására, színészi és táncos szerepek színvonalas megformálására, 

- élményvilága vizuális megjelenítésére, kreativitásának bemutatására a művészetek különböző területein 

- a Keszthelyen megrendezett Helikon középiskolai versenyre való felkészítés. 
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Feladataink tanszakainkon: 

- népi kultúra iránti nyitottság kialakítása, a hagyományos világszemlélet, a másként gondolkodás elfogadtatása, 

- élményszerű megismerésre törekvés, 

- a gyermekek tudásának elmélyítése, új ismeretek átadása, a következő tanév tananyagának előkészítése koncent-

ráltan és intenzíven a nyári táborokban (Sikonda, Erdély). 

Feladataink közé tartozik a városi, megyei országos és nemzetközi találkozókon, szakmai programokon való részvétel, 

hangversenyek, kiállítások, bemutatók megszervezése. 

- Művészeti Iskolák Országos Szakmai Versenye 

- Néptáncantológia 

- Táncháztalálkozó 

- Kecskeméti Országos Néptáncfesztivál 

- Országos Gyermek- és Ifjúsági Szólótáncverseny 

- Képzőművészeti pályázatok 

- Népzenei bemutatók, versenyek. 

- Színjátszó bemutatók, versenyek 

A TANSZAKOK cél- és feladatrendszere 

Képzőművészeti tanszak célja 

A képzőművészeti tevékenységek megismertetésével a hagyományos népi kultúra e területének átörökítése, a múlt ér-

tékeinek beépítése a mai tárgykultúrába, tárgyalkotó tevékenységbe. A természetes anyagok felhasználásával a termé-

szet közeli szemlélet kialakítása és megerősítése, a környezetharmonikus életvitel, a környezetalakítás képességének 

megalapozása, az értékteremtés és – megőrzés igényének létrehozása. 

A képzőművészeti műhelymunka feladatai: 

- a manuális és konstruáló képesség, a kreativitás fejlesztése, az esztétikai érzékenység mélyítése, 

- a hagyományos kézműves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása, 

- a hagyományos tárgyi és szellemi kultúra összekapcsolódásának bemutatása, 

- a hagyományok megismertetésével múltunk, népi örökségünk megbecsülése, megszerettetése, a hovatartozás- 

tudat mélyítése, 

- a hagyományos kézműves tevékenységek szerepének és alkalmazási lehetőségeinek feltárása a mindennapi élet-

ben és a modern viszonyok között, 

- a tárgy, a környezet, a létrehozó és használó ember viszonyának, harmóniájának felfedeztetése tárgyelemzéseken 

és a tárgyaló tevékenységeken keresztül, 

- a természethez, a környezethez való kötődés mélyítése élmény-, ismeret- és tapasztalatszerzés által, 

- azoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek nyújtása, melyek a tervezéstől a kivitelezésig biztosítják a meg-

határozott célú alkotómunka elvégzését, 

- az önkifejezés, az önmegvalósítás lehetőségének felfedeztetése a kézműves tevékenységeken keresztül, 
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- a felhasznált anyagok megfigyelése, elemzése, az alakításukhoz szükséges eszközök megismerése, jártasság ki-

alakítása balesetmentes használatukban, 

- a kézügyesség, a technikai érzék, a tervező/teremtő fantázia fejlesztése, 

- az értékteremtésen és megőrzésen keresztül a munkára nevelés. 

Népi mesterségek oktatása 

- fonás-szövés 

- fazekasság 

- szálas anyagok: szalma, vessző, csuhé, gyékény, rafia 

- fafaragás 

- bőrmunkák 

- nemez 

- varrás-hímzés 

- gyöngymunkák 

- ünnepségekhez kapcsolódó kézművességek: tojásfestés, mézeskalács, gyertyaöntés, mártás, 

- a természet kincsei: levelek, ágak, kő, magok-termések és azok feldolgozása 

Elméleti oktatás 

- anyagismeret 

- szín, színelmélet 

- tervezés 

- néprajz 

A néptánc tanszak célja 

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

keresztül ismerjék meg hagyományainkat, a magyar nép táncait, a táncok lépésanyagát, jellegzetességeit, stílusát. 

A tanszak feladatai: 

Ismertesse meg a tanulóval: 

- a hagyományos népi játékokat, különös tekintettel a baranyai anyagra, 

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

- a mozgásanyag variációs lehetőségeit, 

- a táncokhoz kapcsolódó énekeket, zenei kíséretet, 

- a néptánctudomány sajátos megközelítési módját, 

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

emberi kultúrában 

- a táncművészeti és közhasznú formáit, 

- a társasági táncélet alkalmait, 

- a színpadi táncművészet legfontosabb ágazatait és korszakait, 

- az egyetemes táncművészet legjelentősebb művészeinek pályáját, 
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- az egyetemes és nemzeti táncművészet néhány alapműveletét, s ezek elemzésén keresztül a táncirodalom külön-

böző stílusait, 

-  Baranya magyar néprajzi csoportjainak tánckultúráját, 

Alakítsa ki a tanulókban 

- a rendszeres munka iránti természetes igényt, 

- a megfelelő munkafegyelmet, 

- munkájuk tudatos kontrollálásának képességét, 

- a művészi előadásmód kivitelezésének képességét, 

- azt az általános szemléletmódot, mely a népi kultúra, népélet egyes jelenségeit egy összefüggő rendszer egymást 

feltételező részeiként értelmezi, 

- az esztétikai érzéket, 

- a művészetek befogadására nyitott attitűdöt, 

- a fogékonyságot a múlt és jelen értékeinek befogadására. 

Fejlessze a tanuló 

- mozgáskultúráját, 

- fizikai álló képességét, 

- ritmusérzékét, 

- hallását, 

- zenéhez való alkalmazkodását, 

- tér-, forma-, és stílusérzékét, 

- mozgásmemóriáját, 

- koncentráló képességét, 

- improvizáció készségét, 

- ízlését, kritikai érzékét, 

- a tánc komplexitásából adódóan a művészetek (zene, képzőművészet, színház) iránti érzékenységét, 

- vizuális memóriáját, 

- képzelőerejét. 

Ösztönözze a tanulót 

- néprajzi és általában kultúrtörténeti ismereteinek rendszeres gyarapítására, 

- rendszeres múzeumlátogatásra, 

- rendszeres társasági és színházi táncesemények látogatására, 

- a televízió és rádió táncos témájú műsorainak figyelemmel kísérésére, 

- az iskolán kívüli alkalmakon való aktív részvételre (kézműves foglalkozások, játszóházak, táncházak, néprajzi 

táborok, egyéb táncesemények), 

- a környezetében adódó gyűjtési lehetőségek kihasználására (helytörténeti hagyományok összeírása, nagyszülők, 

idős emberek tudásanyagának összegyűjtése). 

Tudatosítsa a tanulókban 
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- a tánctörténeti ismeretek fejlesztik a személyiségét, az ízlését, és a fogékonyságát általában a művészetek, külö-

nösen az előadóművészetek iránt. 

Hívja fel a tanulók figyelmét 

- a korévfolyamoknak megfelelő néptáncos, népzenei, néprajzi, tánctörténeti irodalomra. 

Tegye nyitottá 

- a tanuló személyiségét a folklór iránt, 

- közösségi alkotás öröme, a közösségi kultúra értékei iránt. 

Irányítsa a tanulót 

- a szakirányú továbbtanulásra, 

- a továbbképző folytatására, 

- az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. 

A néptánc oktatása 

- népi énekes táncos gyermekjátékok 

- népi sportjátékok 

- egyes néprajzi tájegységekhez kapcsolódó táncok 

Elméleti oktatás 

- folklórismeret 

- tánctörténet 

A népzenei tanszak célja 

A népzene sajátos gondolkodásmódjának, a dallam- és harmóniavilág és a formai szerkezet összefüggéseinek, a ritmus 

és intonáció szabadabb értelmezésének, a magyar nyelv sajátságaival is összefüggő hangsúlyviszonyainak megismerte-

tése. 

Az önkifejezés eszköztárának gazdagítása, a népzene sajátos értékrendszerének felismerése, alkalmazása. 

A technikai készség, a variációképző rögtönzőkészség kialakítása, személyiségfejlesztés és tehetséggondozás. 

A korábban gyűjtött, vagy még élő népzenei anyag segítségével a növendék megismertetése a különböző népzenei mű-

fajok, dialektusok, stílusok sajátosságaival, a népzenekutatás történetével, a népzene nagy előadó-egyéniségeivel. A 

művészeti értékek befogadására, alkalmazására, a hagyományos kultúra értékeinek önálló, egységes szemléletű feldol-

gozására nevelés. 

Az alkotó magatartás, a pozitív beállítódások és magatartási szokások kialakítása 

Az általános és zenei képességek fejlesztése. 

Rendezett zenei-népzenei ismeretek átadása, az általános zenei műveltség megalapozása 

A zenei írás-olvasáshoz, az önálló lejegyzéshez és dallamértelmezéshez, az eredeti előadásmód alapvető jellegzetessé-

geinek felismeréséhez és alkalmazásához, dallamfüzérek, zenei folyamatok, táncciklusok szerkesztéséhez szükséges 

alapok megtanítása. 

Rendszeres, céltudatos, igényes önálló munkára, értő zenehallgatásra nevelés, igény kialakítása a társas muzsikálásra. 

Aktív közművelődési tevékenységre, koncerteken, fesztiválokon, táncházakon, táborokban, valamint gyűjtő utakon való 

részvételre ösztönzés. 
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Az egyházzenei élet segítése a népzene eszközeivel. 

A növendékek hazai és – a lehetőségnek megfelelően - nemzetközi programokban való részvételének, cserekapcsolatok 

kialakulásának szorgalmazása. 

Nyitottság kialakítása a klasszikus zene, jazz, az értékes szórakoztató zene iránta zenei értékek élményt adó felismerte-

tése és befogadására nevelés 

A tanszakok feladatai: 

Népi hegedű 

A hegedű főtárgy tanításának célja olyan zenészek képzése, akik képesek a magyar népzene hangszeres darabjait a 

zenei hagyományokhoz hűen, hitelesen, stílusosan megszólaltatni hangszerükön. 

A program ismertesse meg a növendékekkel 

- a hegedű alkalmazási területeit a magyar népzenei hagyományban, 

- a különböző tájegységek jellemző tánctípusait, táncait, az ezekhez kapcsolódó dallamanyagot és hangszeres ze-

nét, 

- hangszerük jellegzetes, hagyományos repertoárját, ennek irodalmát, 

- a program elvégzéséhez szükséges hangszertechnikát, 

- azokat a jellegzetes hangszertechnikákat, amelyekkel a hegedű, a magyar népzene sajátos előadásmódjának meg-

felelően (jellegzetes hangképzés, hangsúlyozás, ritmizálás és díszítés, ezek általános és különleges formái) szó-

laltatható meg, 

- a magyar népzenére jellemző és a népi hegedűjátékban előforduló improvizációs módszereket, 

- a prímás szerep feladatait, 

- a tanult dallamanyag kíséretmódját és annak kíséretét (hegedűn vagy kontrán), 

- a különböző tájegységekre jellemző hagyományos vonós együtteseket (bandákat) és ezek hangzását. 

A képzés alapozza meg és fejlessze a növendék 

- formaérzékét, zenei képességeit (hallását, ritmusérzékét, zenei emlékezetét, érzékenységét a dinamika és a hang-

szín változásaira, stílusérzékét, zenei képzelőerejét) és zenei kifejezőkészségét. 

Népi brácsa 

A tanuló ismerje meg 

- hangszere hangolását, felépítését, részeit, 

- a különféle ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

- a vonós hangszercsalád többi tagját, 

- a tánczenei folyamatok szerkezetét, zenei tartalmát, a régi és új stílusú táncok zenéjének jellegzetességeit, 

- a tánchoz nem kapcsolódó szokásdallamokat és alkalmi hangszeres darabokat, 

- a szükséges zeneelméleti fogalmak gyakorlati alkalmazását a brácsák különféle fajtáin (funkciós rend, harmóniák, 

szekvenciák stb.), 

- hangszere múltját, fajtáit, elterjedését a magyar nyelvterület különböző vidékein, a jelentősebb zenekarokat és 

muzsikus egyéniségeket, zenészcsaládokat. 

Alakítson ki 

- könnyed hangszerkezelést, a kezek pontosan összehangolt mozgását, 
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- helyes test-, hangszer- és kéztartást a hagyományokhoz igazodva, 

- rögtönzési készséget. 

Fordítson figyelmet 

- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

- a különböző vonásnemek, ujjrendek elsajátítására, 

- a lapról olvasási készség, a memorizáló képesség, valamint a rögtönzőképesség fejlesztésére, 

- a rendszeres társas muzsikálásra. 

Népi bőgő, cselló, ütőgardon, dob 

Ismertesse meg a növendékekkel 

- a magyar népzene főbb dialektusait és azok formakultúráját, a magyar népzene főbb műfajait, a tánctípusokat, 

- a magyar népzene improvizatív, az előadásmód hagyományaira épülő gondolkodásmódját, a népzenét, mint zenei 

anyanyelvet, 

- a hangszerkezeléshez, zenei kifejezéshez vezető mozgásformákat, tudatosítsa e mozgásformák és a zenei elkép-

zelés összefüggő egységét, 

- a hangszer hangolását, felépítését, részeit, 

- a különböző ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást. 

Alakítson ki 

- könnyed vonóvezetést, helyes test-, hangszer- és kéztartást, 

- differenciált hangindítást és lezárást, 

- a kezek összehangolt mozgásán alapuló játéktechnikát, 

- képességet dallamok rögtönző összefűzésére, tánctételek és táncciklusok kialakítására, valamint önálló lényeg-

felismerő képességet, előadókészséget, 

- pontos tempótartást hosszabb ideig tartó játék esetében is. 

Fordítson figyelmet 

- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

- a különböző vonásnemek és a pengetett játék elsajátítására, 

- a basszusfunkciók megértésére, felismerésére és alkalmazására, 

- hallás utáni dallamtanulásra és segédeszköz (kotta, emlékeztető) nélküli muzsikálásra, 

- az aszimmetrikus ritmizálás megtanulására. 

Népi furulya 

Ismertesse meg a növendékkel 

- a furulyák fontosabb fajtáinak játéktechnikáját, a furulya hangszercsalád történeti múltját, 

- a magyar népzene főbb dialektusaiban a furulyajáték jellegzetességeit, az ezekkel összefüggő énekelt és hangsze-

res dallamokat, táncfajtákat, népszokásokat, mindezek formai és tartalmi elemeivel, zenei gondolkodásmódjaival 

együtt, 

- a hangszerjátékhoz szükséges elméleti ismereteket. 

Fejlessze 

- a tanuló hallását, 
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- a nyelvvel is összefüggő ritmus - és hangsúlyérzékét, formaérzékét, stílusérzékét, rögtönzőkészségét, zenei em-

lékezetét, 

- képességét dallamok rögtönző összefűzésére, tánctételek és ciklusok kialakítására, 

- önálló lényegfelismerő képességét, 

- a táncosokkal, illetve az énekessel való zenei kommunikációkészségét. 

Alakítson ki 

- könnyed hangszerkezelést, 

- megfelelő légzéstechnikát, helyes és a hagyományoknak megfelelő befúvásmódokat, 

- test-, hangszer- és kéztartást, billentést, laza, egyenletes ujjtechnikát. 

Népi duda 

A kontrasípos magyar duda bolhalyukas és bolhalyuk nélküli altípusai játékmódjainak megtanítása egyidejűleg a népi 

furulya játékának megismertetésével. 

A dudát fenntartó népzenei dialektusok, zenei formakultúrájának, dallamkincsének, zenei gondolkodásmódjának meg-

tanítása, díszítésmódjainak, a dudán, illetve furulyán játszott énekes, illetve táncdallamainak és tánctípusainak részletes 

megismertetése. 

A magyar nyelvterület többi - a dudát már nem használó - dialektusának áttekintő ismerete, különös figyelemmel a népi 

furulyára és hangszeres tánczenére. 

A duda magyar és európai történeti múltjának, előadói hagyományának, más népek kultúrájában elfoglalt szerepének 

ismertetése. 

Fejlessze 

- a tanuló hallását, a nyelvvel is összefüggő ritmus- és hangsúlyérzékét, stílusérzékét, rögtönző készségét, motivi-

kus zenei gondolkodását, formaérzékét, zenei emlékezetét, 

- képességét dallamok rögtönző összefűzésére, tánctételek és ciklusok kialakítására, 

- a táncossal és énekessel való zenei kommunikációra, önálló lényegfelismerésre. 

Alakítson ki 

- könnyed hangszerkezelést, megfelelő légzéstechnikát, helyes befúvásmódot, helyes test-, kéz- és hangszertartást, 

- egyenletes erősségű játékot, pontos tempótartást. 

A növendék ismerje meg 

- hangszere felépítését, részeit, hangolását, karbantartását, 

- a hangszerjáték általános és speciális jellegzetességeit (pontos intonálás, variálás, díszítés, apráják, a bolhaluk 

használata, rikkantás, kontrajáték stb.). 

Népi ének 

Ismertesse meg a növendékeket 

- az énekes népzene hagyományaival, a népdalok hiteles megszólaltatásához szükséges elméleti és technikai isme-

retekkel, hogy tanulmányaik végeztével képességeiknek és megszerzett tudásuknak megfelelően tudatosan vál-

lalják a megtanult népdalkincs megőrzését, továbbadását, átmentését, 

- az emberi hang sajátosságaival, kifejezési lehetőségeivel, a népdalok élményszerű, ugyanakkor autentikus meg-

szólaltatáshoz szükséges természetes éneklés technikai hátterével, 
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- a magyar népzenei dialektusok sajátosságaival (hangszín, tempó, ornamentika, szöveg). 

Fejlessze folyamatosan, módszeresen és sokoldalúan 

- az énekhang technikai adottságait (légzés, vokális hangzók, hangterjedelem, hangszín), 

- a növendékek zenei képességeit: hallását, intonálási képességét, ritmusérzékét, 

- az egyszerű, érthető és kifejező szövegmondás képességét, 

- a népdalok memorizálási képességét, 

- az énekelt népzenei karakterek megformálásához szükséges forma-, dallam- és tempóérzéket, 

- a különböző népzenei dialektusok felismerésének képességét, 

- a dialektusok díszítésmódjainak megszólaltatásához szükséges készségeket. 

A népzene oktatása 

- Hangszeres tanszakok: hegedű, brácsa, bőgő/cselló, furulya, duda, citera 

- Vokális tanszak: népi ének. 

Elméleti oktatás 

- szolfézs, 

- népzenei ismeretek 

- néprajz 

- zeneelmélet 

- zenetörténet-zeneirodalom 

- improvizáció. 

Szín- és bábjáték tanszak célja 

BÁBJÁTÉK TANSZAK CÉLJA 

Készítse fel a tanulókat: 

- Bábszínházi alapfogalmak/szakkifejezések megismerése, alkalmazása 

- Az animáció útján történő kifejezés sajátosságainak megismerése, alkalmazása 

- Főbb báb– és színpadtechnikák elméletének és gyakorlatának megismerése 

- A bábjáték kultúrtörténeti szerepének, tradícióinak megismerése 

- A darab–, szerep– és előadáselemzés 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 

Ismertesse meg a tanulókkal: 

- A bábjáték alkotófázisaiban való részvétel 

- A partnerekkel való alkotó együttműködés 

- A színpadi szituációnak megfelelő improvizáció 

- A bábjáték komplexitásában rejlő lehetőségek felismerése és alkalmazása 
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- 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 (ta-

nári segítséggel) 

- Tanári/rendezői instrukciók fogadása 

- Jelenet vagy jelenetsor gyakorlás útján történő eljátszása és reprodukálása 

- Különféle szerepek megformálása 

- Előadás/próba folyamán szükség szerinti háttérmunka elvégzése 

Fejlessze a tanulók: 

- 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 

- Gyakorlatias feladatértelmezés 

- Kreativitás, ötletgazdagság 

- Problémamegoldás 

- Figyelem összpontosítás 

- Helyzetfelismerés 

- Kritikus gondolkodás 

Biztosítson lehetőséget: 

- Új ötletek, megoldások kipróbálása 

- Minél több élő, illetve felvett bábszínházi előadás megtekintésére, a látottak elemző megbeszélésére 

- Bábtársulatok munkájába való betekintésre 

- Csoportos bábszínházi alkotó tevékenységben való részvételre 

- Többféle műfaj, bábszínházi stílus megismerésére 

- Nyilvános bemutatók tartására 
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SZÍNJÁTÉK TANSZAK CÉLJAI 

Készítse fel a tanulókat: 

- Drámai szövegek értő – színészi szempontokat figyelembe vevő – olvasására 

- Különböző színészi technikák tudatos alkalmazására 

- Színházi improvizációra 

- Karakterábrázolásra mozgásos, nyelvi, beszédtechnikai eszközökkel 

- Egyes színházi stílusoknak megfelelő színészi játékra 

- Különféle szerepek megformálására 

- A rendezői instrukciók mentén végzett munkára 

- Más művészeti ágak területéről származó ismereteinek alkalmazására a szerepalkotás során 

- Színházi előadások elemzésére, értékelésére. 

Ismertesse meg a tanulókkal: 

- A színházi alapfogalmakat/szakkifejezéseket 

- A drámai/színházi konvenciókat, azok alkalmazását 

- A legfontosabb történeti és kortárs színházi stílusokat 

- A színházi műfajokat 

- A szöveg- és előadás elemzés szempontjait 

- A színészi játék alapvető iskoláit 

- A színészi alkotómunka fázisait, főbb összetevőit 

- A színház jelenkori közösségi, társadalmi szerepét 

- Napjaink színházi struktúráját. 

Fejlessze a tanulók: 

- Érzelemkifejező eszköztárát 

- Mozgásos karakteralkotó technikáit 

- Jelentésteremtő nyelvi és beszédtechnikai eszközeit 

- Szerep-repertoárját, ezen keresztül ön- és társismeretét 

- Improvizációs képességét 

- Szöveg- és előadás elemzési képességét 

- Társművészetekhez tartozó (zenei, táncos) kifejező eszközeit 

Biztosítson lehetőséget: 

- Minél több élő, illetve felvett színházi előadás megtekintésére, a látottak elemző megbeszélésére 

- Színtársulatok munkájába való betekintésre 

- Csoportos színházi alkotó tevékenységben való részvételre 

- Többféle műfaj, színházi stílus színészi megtapasztalására 

- Nyilvános bemutatók tartására 

Ösztönözze a tanulókat: 

- Elgondolások és történetek drámai eszközökkel történő vizsgálatára 

- Elgondolások és történetek színházi eszközökkel történő megjelenítésére 
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- A látott, vagy részvételükkel zajló előadások véleményezésére 

- Szabadidejükben minél több színházi előadás megtekintésére 

- A színházi/drámai szakirodalom, szaksajtó tanulmányozására. 

Az iskolánkban folyó nevelő - oktató munka pedagógiai eljárásai, eszközei 

A nevelőtestület és az intézményvezető döntése alapján a pedagógiai program tartalmazza az iskolában alkalmazott 

sajátos pedagógiai módszereket. Szorgalmazzuk az új pedagógiai módszerek alkalmazását, pl. 

Differenciált oktatás 

A differenciált fejlesztés, amely egyrészt egyéni munkára épít, másrészt homogén csoportokban végzett tevékenységre. 

A differenciált fejlesztés nemcsak a tehetségesebb diákok hatékony előrehaladásához szükséges, de minden tanuló op-

timális fejlődésének feltétele. 

A differenciálás az egyéni különbségek felismerésére való törekvést és olyan szervezeti stratégia keresését, alkalmazását 

jelenti, amely szem előtt tartja az egyéni különbségeket a fejlesztési folyamatban. Minden tanuló másfajta személyiség, 

másképpen képes az ismeretek feldolgozására, más-és más a műveleti képességek színvonala, eltérőek a tanulásra való 

készenlét sajátosságai, a tanuláshoz való viszony, másak az önálló munkavégzés feltételei a tanulóban és szűkebb kör-

nyeztében, különböző fejlettségű a tanulók együttműködési készsége, eltérő társas helyzetek jellemzik a gyermekeket. 

Speciális munkaformák 

- nyitott feladatok  

- különböző munkatempóra épülő feladatok  

- képesség szerinti csoportoknak kiosztott feladatok  

- az alapokról indulás  

- egyéni feladatok  

- kooperatív tanulás  

- differenciált motiváció  

- differenciált értékelés  

Projektmódszer 

A projektoktatás során a témaegységek feldolgozása, a feladat megoldása a tanulók érdeklődésére, a tanulók és a peda-

gógusok közös tevékenységére, együttműködésére épül a probléma megoldása és az összefüggések feltárása útján. 

A projekt közösen végzett tevékenységek sorozata, amelynek középpontjában egy gyakorlati jellegű probléma áll, me-

lyet a diákok és tanárok közösen, több szempontból elemezve komplex módon dolgoznak fel. Az egyéni és a csoportos 

munka egyaránt jellemzi. A munkafolyamat eredménye a produktum. A módszer a tanulók érdeklődésére, szükséglete-

ire és közös tevékenységére épít. Fő jellegzetessége a szabadság és önállóság. Kilép a hagyományos időbeosztásból és 

a tantárgyi keretekből, valamint az iskolai környezetből. Az ismeretszerzés alkotó módon történik, az ismereteket a 

tanulók szerzik meg. 

A projektmódszert alkalmazzák a pedagógusaink a tanítási órán belül. A módszer alkalmazásáról a szaktanár dönt. 
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Amennyiben pályázati keret, vagy fenntartói támogatásrendelkezésünkre áll tanszaki projektek, vagy összművészeti 

projektek megvalósítására is sor kerülhet. Mindezek a projektek jelentős mértékben növelik az iskola imázsát, szakma-

iságát, sikerességét, és jelentős mértékben alakítják, formálják az iskola arculatát. Ezért törekszünk arra, hogy sor ke-

rüljön iskolai szintű projektek megvalósítására is. 

A projektoktatás metodikai lépései: 

Tervezés, témaválasztás 

- az adott probléma megoldásához vezető cél felismerése, megértése  

- további konkrét problémák, részcélok megfogalmazása  

- egyéni vagy önkéntes, vagy szakértői alapon a csoportok kialakítása  

- választás a megfogalmazott problémákról  

- tanári együttműködés  

Kivitelezés: 

- a feladat megszervezése, az adatgyűjtés színhelyeinek és adatközlőinek kiválasztása  

- aktív kivitelezés: együttműködés, a szükséges eszközök, munkatechnikák, közösségi, kommunikációs és tevé-

kenységi formák kialakítása,  

- tantárgyi ismeretek integrációja  

- önálló kutatás  

- differenciált segítségadás  

Felülvizsgálat: 

- a produktum bemutatása a csoportok előtt  

- értékelés  

- a szükséges javítások elvégzése  

A projekt közzététele: 

- az eredmények, a produktum nyilvánosság elé tárása  

- belső értékelés: ön-, társ- és pedagógusértékelése  

- külső értékelés: szakértői értékelés  

A projektmódszer előnyei: 

- a tanulók kezdeményező, aktív szerephez jutnak,  

- saját érdeklődésük vezeti őket, így a motiváció igen erős,  

- fejleszti a kommunikációs és szociális képességeket, a kreativitást, az ismertszerzési képességeket, a probléma-

megoldó és analitikus gondolkodást, az önállóságot, a kooperációt, a tervezést, az alkalmazkodást, az időbeosz-

tást, az információk megosztását,  

- az ismeretek, jártasságok, szokások elsajátítását indirekt úton biztosítja,  

- saját képességeiknek megfelelően tudnak részt venni egy-egy probléma megoldásában,  

- konkrét, hasznosítható, gyakorlati tudást nyújt,  

- lehetőség nyílik újfajta tanár-diák kapcsolat kialakítására,  

- örömteli és stressz mentes együttműködést biztosít,  

- előmozdítja a pedagógusok szakmai együttműködését,  
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- megvalósul az egymástól tanulás elve.  

Kooperatív tanulás 

A kooperatív tanulási forma a tanulók kiscsoportos tevékenységén alapszik. Szerepet játszik a tanulók intellektuális 

képességeinek, valamint a szociális- és együttműködési képességeinek kialakulásában és fejlődésében. A konstruktív 

tanulási elméletre épül, vagyis az ismeretek elsajátítása nem befogadó, hanem alkotó módon történik. A kooperáció nem 

azt jelenti, hogy a tanulók csoportokba rendeződnek, és a saját feladatukkal foglalkoznak. A hangsúly a közös munkán, 

az együttműködésen van. A szociális készségek területén képzetlen tanulók nem tudnak közösen együttműködni. Meg 

kell nekik tanítani azokat a technikákat, melyek az együttműködéshez szükségesek. A csoportok általában heterogének. 

A gyengébben teljesítő tanulók esélyt kapnak, hogy ne maradjanak le, a jobb képességűek tanítva tanulhatnak, így tu-

dásuk mélyebbé válik. Mivel a tanulás tevékenységhez kötődik, a motiváció erős. A diákok megtanulják, hogyan viszo-

nyuljanak egymáshoz. Ez növeli önbizalmukat, erősíti kritikai érzéküket, elősegíti a szocializációt. 

Kooperatív munkaforma alkalmazásáról a pedagógus dönt. Mindegyik tanszakon alkalmazható módszer. 

Drámapedagógia 

A drámapedagógia módszereit nem csak a színjáték tanszakon, hanem a tánc– és a képzőművészeti területen is alkal-

mazzuk. A drámapedagógia a személyiség fejlesztésének olyan módszere, amelynek során az egyén ismeretei, készsé-

gei, képességei, társas kapcsolatai a nevelő által irányított, csoportban végzett közös dramatikus cselekvés révén fejlőd-

nek. (Palásthy) 

Interdiszciplináris jellegű, minthogy benne több tudomány és művészet hatása talált egymásra. Ennek megfelelően a 

drámapedagógia gyökerei a színművészetben, pedagógiában és pszichológiában egyaránt fellelhetőek. Belső tovább-

képzési rendszerünknek és a pedagógusok továbbképzéseken való részvételének köszönhetően a drámapedagógia mód-

szereit alkalmazzák a képzőművészeti ágon és a táncművészeti ágon tanító pedagógusok is. Alkalmazzák a tehetségmű-

hely foglalkozásokon, táborok alkalmával. 

A drámapedagógia területei: 

- drámajáték  

- gyakorlat  

- improvizáció  

- színjáték, bábjáték  

Improvizáció 

Mindegyik művészeti ágon alkalmazott módszer a rögtönzés. Elősegíti a hasznos tudás kialakítását. A nevelő- oktató 

tevékenység során alkalmazzuk a szabad, a félig kötött és a kötött improvizáció módszereit. 

Múzeumpedagógia 

Olyan iskolán kívüli nevelési-oktatási forma, amely az adott művészeti ághoz kapcsolódóan segíti a felfedezés élményét, 

az önálló ismeretszerzés lehetőségét biztosítja. A pedagógusok által alkalmanként, megfelelő anyagi támogatás esetén 

választható forma, amelyet a pedagógus szakmai tervei alapján valósulnak meg. 

Nevelési eszközök  

- bemutatás,  

- minta,  

- példa,  
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- motiváció,  

- szemléltetés,  

- értelmezés, összehasonlítás,  

- elemzés,  

- összefüggések,  

- következtetések,  

- reflexió  

- reflektív szemlélet kialakítása  

- jutalmazás.  

Az általános pedagógiai eszközökön túl a pedagógus egyéb személyes megoldásokat is alkalmazhat. A tanári szabadság 

biztosítja az eszközök és módszerek szabad alkalmazását a meghatározott célok elérése érdekében. 

Oktatási eszközök biztosítása: 

Kézműves tanszakon: minden tanuló számára biztosított a szaktanterem, biztosítottak a meglévő évfolyamokon a meg-

határozott tananyag elsajátításához szükséges eszközök, a tanév végi kiállításhoz szükséges eszközök, a versenyeken 

való részvételhez szükséges anyagok és eszközök 

Színjáték- és bábjáték tanszakon: minden tanuló számára biztosított a szaktanterem, biztosítottak az oktatási eszközök, 

az előadásokhoz szükséges jelmezek és díszletek. 

Néptánctanszakon: minden tanuló számára biztosított a szaktanterem, biztosítottak az oktatási eszközök, az előadások-

hoz szükséges fellépő ruhák és viseletek. 

Szolgáltatások biztosítása: 

Iskolánk minden tanulója részt vesz az iskolai bemutatókon és kiállításokon. Minden tanuló a teljesítményéről bizonyít-

ványt kap. 

Az iskola rendezvényein a részvétel minden tanuló számára biztosított. A tanítási órák időkerete a törvényi előírásoknak 

megfelelő. 

Versenyek 

Minden tehetséges tanuló részt vehet a tehetséggondozó programban, képviselheti iskolánkat a helyi, megyei, regionális 

és országos szakmai versenyeken, rendezvényeken, fesztiválokon. 

Továbbtanulás 

A művészeti ágnak megfelelően az igényeknek megfelelően segítjük tanulóink továbbtanulását. 

Az egyes tantárgyak cél-és feladatrendszerét, az eszközöket és eljárásokat az alapfokú művészetoktatás helyi 

tanterve tartalmazza. 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

A személyiségfejlesztés leghangsúlyosabb feladata az érzelmi és értelmi kompetencia, a szociális érzékenység, a közös-

ségi kompetencia, a szakmai kompetencia fejlesztése, az egészséges és kulturált életmódra nevelés, összességében a 

pozitív egyéni értékrend kialakítása. 

A személyiségfejlesztésre serkentően hat a személyes motiváció (pl.: szuverenitás, önbecsülés, önbizalom…). 
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A rajz, a művészeti értékek létrehozása az önkifejezés egyik formája. A lélek öngyógyító folyamatait indítja be. A 

foglalkozások alatt a művészeti tevékenységben való elmélyülés, a környező világ jelenségeinek analizálása, szinteti-

zálása, így ennek sajátos egyéni megjelenítése segít önmagunk megtalálásában, a világban való eligazodásban, hatással 

van más tanulási folyamatok fejlődésére is. Az alkotásban való sorozatos sikerek megélése magabiztos, döntőképes, 

érzékeny személyiséggé fejleszt. 

A tánc és a zene, mint a művészeti tevékenység más kifejezési formái szintén öngyógyítók, személyiségfejlesztők. A 

belső lelki folyamatok kivetítése a mozgásra, zenére, a táncban rejlő mozdulatok, a zene ereje visszahat a lelki életre 

erősítve, fejlesztve a személyiséget. 

A személyiségfejlesztésre vonatkozó feladatainkat az általunk meghatározott pedagógiai alapelvekből és célokból bont-

juk le. 

A művészeti nevelés a leghatékonyabb személyiségformáló eszköz, ugyanis érzelmeken keresztül hat az értelemre, az 

ismeretek, a készségek, a képességek, a jártasságok, az attitűdök megszerzését, rögzítését az alkotómunka folyamata 

által biztosítja. 

A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztály-

főnök feladatai 

A pedagógusok helyi intézményi feladatai  

A pedagógus a tanulók nevelése érdekében felelősséggel és önállóan végzi munkáját. Nevelő-oktató munkáját az intéz-

mény egységes nevelési elvei, Pedagógiai Programja alapján, módszereinek szabad megválasztásával végzi. Munkáját 

havi lebontásban elkészített tanmenet, vagy tematikus tervezés alapján végzi. A tematikus tervezés fokozatosan kerül 

bevezetésre a belső szakmai tudásmegosztás eredményeként, a pedagógusok minősítési rendszerének követelménye-

ként. 

Alaptevékenységében elvégzi azokat a tanórai és tanórán kívüli teendőket, amelyek azintézmény rendeltetés szerinti 

nevelő – oktató munkájából a nevelőre kötelezően vonatkoznak.  

- A tanítási órán minőségi munkát végez.  

- Folyamatosan képzi magát, részt vesz a kötelező továbbképzéseken.  

- A nevelő – oktató munkával összefüggő megbeszéléseken, értekezleteken részt vesz.  

- Elvégzi azokat az adminisztratív és szervezési feladatokat, amelyeket az intézmény nevelő munkája szükségessé 

tesz, illetve a jogszabályok előírnak.  

- Nevelő – oktató munkáját tervszerűen végzi, tanmenet, vagy tematikus terv alapján dolgozik. A tanmenetet az 

igazgató által meghatározott időpontban, a tanszakvezető véleményével jóváhagyásra bemutatja. Ha az alapdo-

kumentumok nem változnak, a bevált tanmenetet folyamatos kiegészítéssel több éven át használhatják. (Saját 

tanmenettel minden pedagógusnak rendelkeznie kell, amelyet ellenőrzéskor kérésre be kell mutatni.)  

- Szülői értekezletet, fogadóórát tart.  

Kiemelt feladata az intézményi tehetséggondozás megvalósítása, az alábbiak szerint 

- tehetségazonosítás  

- tehetségígéretek megfigyelése  

- tehetséggondozó programok kidolgozása  
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- a tehetséges tanulók versenyekre történő felkészítése  

- a tehetséges tanulók bemutatása  

- a szakirányú tovább tanulás elősegítése  

- szükség szerint egyéni fejlesztési terv készítése  

- továbbképzéseken való részvétel a tehetséggondozás témakörében  

- részvétel a „Tehetségpont” rendezvényein, konferenciáin  

- pályázati tevékenység segítése  

- támogatásban részesített tehetséggondozó pályázatok megvalósítása  

- tehetséggondozó pályázatok megírásában közreműködés  

Közreműködik az iskolaközösség kialakításában és fejlesztésében. 

Alkotó módon részt vállal: 

- a nevelőtestület újszerű törekvéseiben,  

- a közös vállalások teljesítésében,  

- az ünnepélyek és megemlékezések rendezésében,  

- az iskola hagyományainak ápolásában  

- a tanulók folyamatos felzárkóztatásában,  

- a tehetséggondozást szolgáló feladatokból,  

- a pályaválasztási feladatokból,  

- a gyermekvédelmi tevékenységből,  

- a tanulók egész napos foglakoztatásában (táborok, rendezvények) tervezésében, szervezésében, irányításában,  

Az intézmény egészére kötelezően háruló feladatok közül egyes teendők (az intézményenbelüli szakértelmen és az 

egyenlő teherviselés elvein alapuló munkamegosztás szerint) kötelezőek az alábbiak szerint:  

- helyettesítés,  

- versenyekre való felkészítés, utaztatás,  

- a telephelyi szertárért a felelősségvállalás,  

- munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok.  

A pedagógus kötelezettségei 

- Kísérje figyelemmel és segítse elő a tanulók fejlődését.  

- A szülőket és tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja.  

- Figyelmeztesse a szülőt, ha a gyermekek jogainak megóvására, vagy fejlődése érdekében intézkedést tart szük-

ségesnek.  

- A szülő és tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon.  

- A nevelő – oktató tevékenységében a tanítás során a tájékoztatást és ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan 

nyújtsa.  

- A gyermekek, tanulók emberi méltóságát és jogait tartsa tiszteletben.  

- Hét évenként legalább egy alkalommal - a törvényi előírások szerint – továbbképzésen kell részt vennie. Ennek 

elmulasztása esetén a pedagógus munkaviszonya megszüntethető.  
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- Nem kell továbbképzésen részt vennie annak a pedagógusnak, akinek pedagógus szakvizsgát vagy egyéb előírt 

vizsgát tett a vizsgák letétele utáni hét év során.  

- Személyi adataiban történt változást (név, lakcím, szabadság idején a tartózkodási helyét) felettesének azonnal 

jelenti.  

- Távolmaradása esetén előre értesíti felettesét és gondoskodik arról, hogy az oktatás eszközei a helyettesítő nevelő 

rendelkezésére álljanak.  

- Betartja és a felügyeletére bízott tanulókkal betartatja a munka- és tűzvédelmi feladatok előírásait. A területén 

tapasztalt munka – és tűzvédelmi hiányosságokat jelezni köteles a megbízónak. A tanulókkal történt legkisebb 

balesetet is köteles jelenteni a megbízónak, függetlenül attól, hogy a képzés ideje alatt v. óraközi szünetben, illetve 

az oktatási intézmény egyéb helyiségeiben (mosdók, folyosók stb.) történik.  

- A fentieken kívül elvégzi azokat a feladatokat, amelyekkel az igazgató vagy közvetlen felettese megbízza.  

A pedagógus jogai 

- A pedagógiai program alapján a tananyagot a nevelés és tanítás módszereit megválaszthatja.  

- A szakmai munkaközösség véleményének meghallgatásával megválaszthatja az alkalmazott taneszközöket, tan-

könyveket és tanulmányi segédleteket.  

- Irányítsa és értékelje a tanulók munkáját.  

- Minősítse a tanulók munkáját.  

- Hozzájusson a szükséges ismeretekhez.  

- A nevelőtestület tagjaként részt vegyen az iskola pedagógiai programjának tervezésében és értékelésében, gya-

korolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat.  

- Szakmai egyesületek, kamarák tagjaként vagy képviseletében vegyen részt helyi, regionális és országos közokta-

tással foglalkozó testületek munkájában.  

- Személyét, mint a pedagógus közösség tagját megbecsüljék, személyiségi jogait tiszteletben tartsák, nevelői – 

oktatói tevékenységét elismerjék.  

Osztályfőnöki munka:  

Intézményünkben osztályfőnöki feladatokat lát el az a főtárgy tanár, aki legalább egy csoport szakmai munkáját irá-

nyítja, szervezi a csoport közösségi életét, tanítási órán kívüli tevékenységeit. 

Az osztályfőnök az, aki az iskolákban a személyességet jelenti; az osztályt, mint nevelési tényezőt, a szociális kompe-

tenciákat alakító, formáló közösséget vezeti; segíti a tanulókat a jelen történéseinek megértésében, a helyes értékrendjük 

kialakításában. 

Az osztályfőnök modell szerepe: 

- Személyesség, természetes viselkedés, önbizalom, önbecsülés  

- Hitelesség, kongruencia - a szavak, a tett és az érzelmek egysége a gondolati és a mindennapi tevékenység terü-

letén  

- Tolerancia – mások véleménye, meggyőződése iránti türelmesség  

- Empátia – beleélés a másik ember lelkiállapotába  

A munka jellemzői 

- Komplex, átfogó – a tanuló egész személyiségére irányul a tevékenysége  
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- Differenciált – a személyiség és a közösség fejlesztése folyamán individualizált követelményeket támaszt  

- Rugalmas - nincs előírható, részleteiben megtervezhető tananyaga; ellátása lényegesen több spontaneitást, rugal-

masságot, reflektivitást igényel  

Az osztályfőnöki munka feladatkörei 

- Közvetlen nevelőmunka – ismeretek szintetizálása, a mindennapi életben történő alkalmazásuk; az aktuális ese-

mények feldolgozása; különböző értékrendek megismertetése; a kultúrahasználat megtanítása; a konfliktusmeg-

oldást kialakító pedagógiai tevékenység; mentálhigiénés szemlélet alkalmazása a nevelőmunkában; törődés a 

gyermekek aktuális problémáival; az osztály konfliktusainak megoldása; gyermekvédelmi munka  

- Ügyviteli (adminisztrációs) feladatok – a haladási napló naprakész vezetése, a haladási és anyakönyvi rész folya-

matos ellenőrzése; igazolások esetleges igazolatlan órák regisztrálása félévkor és évvégén a magatartás és szor-

galomjegyek előkészítése a félév végi értekezlet előtt; félévi értesítő, anyakönyv- és bizonyítványírás  

- Szervezés, koordinációs feladatok végrehajtása – kapcsolattartás az osztályban tanító kollégákkal, a nevelésben-

oktatásban hatékonyan résztvevőkkel, a szülőkkel, szülők közötti felvilágosító munka; szabadidős tevékenysé-

gek, programok szervezése  

Nevelési témakörök 

- Az osztályközösség menedzselése, a csoportkohézió kialakítása  

- A személyiség fejlesztése, az énkép alakulása.  

- Az értékekre való nevelés – az egészség védelme, a családi élet harmóniája, a társadalmi szerepre való felkészítés, 

a jövőkép alakítása, a műveltség gyarapításának igénye, munka-és környezetkultúra, a szabadidő igényes eltöl-

tése.  

- Személyes biztonságra nevelés, közlekedési kultúra az ésszerű fogyasztó, a deviáns magatartások megelőzése.  

- A nemzeti hagyományok megismertetése és tisztelete.  

- Az önkép, önértékelés fejlesztése. Konfliktuskezelés 

Az osztályfőnök adminisztrációs szerepei, feladatai  

Tanmenet/ Tematikus terv 

A pedagógus az éves szakmai munkáját a tanmenetében vagy tematikus tervében tervezi meg. A tervezés dokumentu-

mait a munkaközösség vezetők és az igazgatóhelyettes ellenőrzik. Mindkét formához csoportprofil készítése kapcsoló-

dik. Amelyet új csoportok esetén minden év november végéig kell elkészíteni. 

Fejlesztési terv 

A csoport összetételét, szociális hátterét, szakmai előhaladását figyelembe véve a pedagógus fejlesztési tervet készíthet. 

A fejlesztési terv tartalmazza az erős oldal további erősítését és a gyenge oldal fejlesztését. Tanórán kívüli fejlesztés 

célja a hátránykompenzáció és a tehetséggondozás. 

Tehetséggondozó program 

A tehetséges tanulók számára projektszerű kis- és nagycsoportos tehetséggondozó programot dolgoz ki. A tehetséggon-

dozó program tartalmazza a célokat, feladatok, fejlesztési célokat, a program szakmai és időbeni ütemezését. 

A csoport (osztály) munkaterve/ tematikus tervezés esetén a munkaterv része a tervezésnek 

Tartalmazza azokat a programokat, rendezvényeket, bemutatókat, fellépéseket, versenyeket, lazító programokat, ame-

lyeken az adott tanévben részt vesznek a tanulók. 
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Alkotói terv 

A tanulók az egész éves munkájukról nyilvános bemutató előadásokon adnak számot. A táncok színpadra tervezésével 

kapcsolatos terv készítésekor figyelembe kell venni a finanszírozási lehetőségeket, a költségvetési kereteket. A pedagó-

gus tervezi meg a koreográfia zenei tervét, mozgás és dramatikus tervét, térszervezését és látványtervét. Meg kell ter-

vezni a fellépő jelmezt, viseletet. Be kell szerezni a szükséges anyagot, koordinálni kell a varratás folyamatait, a díszlet 

és jelmez elkészítésének folyamatát. 

Pedagógiai Program módosítása 

A jogszabályi változásoknak és a belső felülvizsgálatnak megfelelően a Pedagógiai Programot módosítani kell, amely-

ben a pedagógusok alkotó módon vesznek részt. 

Adminisztrációs feladatok 

- a tehetséges tanulók nyilvántartása az Nkt. 4.§. 13. bekezdésének figyelembe vételével  

- jelentkezési lap, szülői nyilatkozatok ellenőrzése  

- felvételi eljárás dokumentumainak vezetése  

- vizsgajegyzőkönyvek vezetése  

- hátrányos helyzet fennállásának ellenőrzése  

- térítési díjak, tandíjak ellenőrzése  

- kedvezmények, kérelmek intézése  

- napló vezetése  

- törzslap vezetése  

- bizonyítványírás  

- szakmai beszámoló készítés  

Személyiségfejlesztés – tehetségsegítés és kompetenciafejlesztés 

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § a következőképpen fogalmaz: 

 Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: 

a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 

aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 

ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 

ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló, 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermek, tanuló 

A sajátos nevelési igényű gyerekekkel/tanulókkal való foglalkozás helyi rendje  

Az alapfokú művészetoktatási intézmények nem jogosultak a sajátos nevelési igényű tanulók után emelt normatíva 

igénylésére. Fejlesztő foglalkozásokat számukra az intézmény nem tud biztosítani. Ugyanakkor a művészetpedagógiai 

módszerekkel, a megélt sikerekkel és örömökkel jelentős mértékben hozzájárulunk fejlődésükhöz. A sajátos nevelési 
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igényű tanulókat nyilvántartjuk, megkülönböztetett figyelemmel és a differenciálás módszerével segítjük előmenetelü-

ket. 

Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek  

Az esélyegyenlőség elve szerint minden tanuló számára biztosítani kell a továbbhaladás lehetőségét. Célunk, hogy a 

magatartási problémákkal küszködő gyermek is a közösség tagjává váljon, elismeréseket szerezzen. 

A cél elérése érdekében a pedagógus feladata, hogy bizalmi viszonyba kerüljön a gyerekkel kialakítva biztonságérzetét, 

együttműködő, segítő szándékú kapcsolatot alakítson ki a szülőkkel, ügyeljen a gyakori információáramlásra, hogy a 

gyermek viselkedésének változásait, a kiváltó okokat vizsgálni tudja. A gyermekekhez bizalommal, szeretettel, munká-

jának elismerésével közelítő pedagógus lehet igazán hatékony ebben a munkában. 

A nyugodt, következetes nevelői magatartásnak, valamint az egyénre szabott differenciált oktatásnak kiemelkedő sze-

repe van a beilleszkedési gondok megoldásában. 

A pedagógus fontos feladata a kapcsolatteremtés módjainak, a helyes magatartásformáknak a megtanítása is. 

Feladatunk továbbá a hiperaktivitás felismerése, és a megfelelő tanítási – tanulási módszer alkalmazása. 

Tehetséges, kiemelten tehetséges tanulók fejlesztése 

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,  

Az átlagtól eltérő, különlegesen tehetséges gyerekek is egyéni bánásmódot igényelnek. 

A tananyagot nagyobb léptékkel elsajátító tanulók differenciált oktatását egyénre szabott feladatokkal, esetleg egyéni 

tanrenddel biztosítani kell. 

Programunkban kiemelt szerepet játszik a tehetséggondozás. 

A tehetséges gyermekek felismerése, önálló ismeretszerzésre való ösztönzése a pedagógus feladata. 

A tehetséges fiatalok tanulmányi versenyekre való felkészítése, a pályaorientáció szintén kiemelt feladatunk. 

Ügyelni kell arra, hogy a tehetséges tanulók személyiségében ne okozzon torzulást a siker. 

A siker- és az esetleges kudarcélmény feldolgozásában a pedagógusnak és a szülőknek is nagy szerepe van. 

A tehetség és a képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek  

- Egyéni és csoportos feladatok 

- Tehetséggondozó órák 

- Tehetséggondozó programok 

- Tehetségműhelyek 

- Projektek 

- Pályázatok 

- Versenyekre, bemutatókra, fesztiválokra való felkészítés 

- Alkotótáborok 

- Vendégoktatók, koreográfusok kurzusa 
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- Továbbtanulást segítő foglalkozások 

- Komplex tehetségfejlesztő programok 

Rendkívüli továbbhaladás esetén osztályozó vizsgát tehetnek a tanulók. 

Az országos tanulmányi versenyen való eredményes szerepléssel az alapfokú művészeti-és záróvizsga alól mentességet 

kaphatnak. 

Tehetséggondozás feladatai 

Kiemelt szerepet szánunk a tehetséges tanulók képzésének. Létszámtól függetlenül az adott évfolyamon szervezhető 

tehetséggondozó foglalkozás. E mellett az év folyamán versenyekre, kiállításokra való felkészítés címén plusz órákat 

biztosítunk a versenyekre jelentkezőknek. A tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetben lévő diákokat díjkedvezmény-

ben részesítjük, illetve biztosítjuk számukra a tandíjmentességet. 

Hátrányos helyzet kompenzálása, gyermek és ifjúságvédelem 

Célunk olyan pedagógia környezet kialakítása, ahol az iskola és a pedagógus alkalmazkodik a gyermekek eltérő kultu-

rális, képességbeli és tanulási szükségleteihez. Ennek érdekében olyan művésztanárokat, pedagógusokat is alkalmaz az 

iskolánk, akik speciális szaktudással rendelkeznek és felkészültek a hátránnyal induló tanulókkal való foglalkozásra. 

Alapelveinkből fakadóan a hátrányok enyhítése mindannyiunk közös kötelessége. Elsődleges feladat a prevenció.  

Lehetőségeink:  

Pályázatokkal, alapítványi támogatásokkal növeljük azon gyermekek táborozási, üdülési esélyeit, akik ezt anyagi hely-

zetük miatt nem tehetnék meg.  

Munkánk akkor lehet csak eredményes, ha a szülőkkel való kapcsolattartás rendszeres és együttműködő, ennek érdeké-

ben kollégáink erőfeszítéseket tesznek az érintett szülőkkel, a telephelyi iskola vezetésével és a telephelyi önkormány-

zatokkal való rendszeres kapcsolattartás érdekében. Amennyiben a tanuló hátrányos vagy veszélyeztetett, és az eset 

súlyossága meghaladja a pedagógiai eszközökkel való segítség lehetőségét, úgy azt kötelesek vagyunk jelezni a megfe-

lelő segítő szolgálatoknak, és a szükséges intézkedést megtenni. 

Egészségnevelési program 

Az iskola összes tanszakán speciális tevékenységek keretében folyik az oktatás. Ez alapvetően meghatározza az egész-

ségnevelésnek azon területeit, melyeket magunk elé tűzhetünk, és a mindennapi munkánk során figyelemmel követünk: 

Néptánc: 

- Személyi higiéné 

- Testtartás 

- Helyes légzés 

- Öltözködés 

- Testi épség megőrzése 

- Termek, helyiségek higiénéje, helyes használata 

Képzőművészet 

- Személyi higiéné 
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- Megfelelő öltözködés 

- Eszközök és anyagok használatának veszélyei az egészségre, testi épségre 

- Műhelyek, helyiségek higiénéje, helyes használata 

Népzene 

- Személyi higiéné 

- Testtartás 

- Helyes légzés 

- Termek, helyiségek higiénéje, használata 

Szín- és bábjáték: 

- Személyi higiéné 

- Testtartás 

- Helyes légzés 

- Öltözködés 

- Testi épség megőrzése 

- Termek, helyiségek higiénéje, helyes használata 

- Eszközök és anyagok használatának veszélyei az egészségre, testi épségre 

- Műhelyek, helyiségek higiénéje, helyes használata 

Az egyes tanszakokra vonatkozó speciális szabályokat (megjelenés órán, műhelyben stb.) az iskola házirendjében rög-

zítettük. 

Környezeti nevelés programja 

Népzene 

- A tanulók 

- ismerjék fel a természeti ill. művészeti szépség rokonságát és azonosságát; 

- ismerjék meg a természet zenei ábrázolásának módjait; 

- fedezzék fel a természet szépségeinek megjelenését a népdalokban; 

- vegyék észre a zene közösségerősítő, közösségteremtő szerepét; 

- tudják, hogy az élő ill. élettelen természet hangjai a zenében és a hétköznapokban egyaránt akusztikus élményt 

jelentenek; 

- fedezzék fel a zenei környezetszennyezést, és tudjanak ellene védekezni. 

 

Képzőművészet 

- A tanulók 

- ismerjék fel a természeti ill. művészeti szépség rokonságát és azonosságát; 

- ismerjék meg a természet képzőművészeti ábrázolásának lehetőségeit; 

- ismerjék és tudják, hogy a hagyományápolás a fenntarthatóság egyik alappillére; tudjanak példákat említeni a 

népi építészet, díszítőművészet hazai előfordulásaira; 

- ismerjék a természetes alapanyagok használatát; 
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- legyenek képesek a műalkotásokat környezeti nevelési szempontoknak megfelelően elemezni; 

- legyenek képesek alkotásokat létrehozni a környezeti nevelési témaköröknek megfelelően; 

- ismerjék a tárgyi világ formanyelvi elemeit, a tartalom és a forma összefüggését; 

- tudjanak példákat mondani a környezetvédelmi szempontok szerinti formatervezésre; 

- kutassanak fel, ismerjenek meg helyi, népi építészeti emlékeket. 

Néptánc 

- A tanulók 

- tudjanak improvizálni természeti jelenségeket a tánc eszközeivel; 

- legyenek képesek adott szituáció megfogalmazására tartásképben és mozdulatsorok segítségével (árvíz, erdőtűz 

stb.); 

- sajátítsák el a néptánc elemeit, lássák benne a környezeti nevelési lehetőségeket. 

A környezeti nevelésben használt módszerek 

- Játékok 

- szituációs; 

- memóriafejlesztő; 

- kombinációs; 

- érzékelést fejlesztő; 

- ráhangolást segítő; 

- bizalomerősítő; 

- kapcsolatteremtést segítő; 

- drámapedagógia. 

Projektmódszer 

- analízis – akcióprojektek 

Terepgyakorlati módszerek 

- terepgyakorlatok; 

- egyszerű megfigyelések; 

- célzott megfigyelések 

Művészi kifejezés 

- vizuális művészet a környezeti nevelésben; 

- irodalmi alkotások; 

- zeneművészet; 

- fotóművészet; 

- táncművészet; 

- népművészet; 

- esztétikai érzékenység és élmény fejlesztése; 

- a tanulók önkifejezése a művészetek nyelvén. 
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Közösség fejlődésének segítése - A másik pedagógiai alapfeladat 

A közösségfejlesztés szintén igen szerteágazó terület. Magában foglalja a csoportlétre, szervezeti, társadalmi létre való 

együttműködési, kötődési, közösségi képességeket, az érdekérvényesítő képességet, a vezetési, versengési képességeket 

is. 

A személyiségfejlesztés iskolai közösségben történik. Az iskolai oktató-nevelő munka tehát nemcsak az egyén önma-

gához mért fejlesztését, helyes önértékelését foglalja magában, hanem a közösséghez való viszonyának fejlesztését, a 

sikerek és kudarcok közös feldolgozását, a motivációs bázis újabb és újabb közösségi élménnyel történő állandósítását 

is. 

Az alapfokú művészetoktatás táncművészeti ága eleve közösségi tevékenység, emellett a képző- és iparművészeti, va-

lamint a zeneművészeti ág és a színjáték és bábjáték tanszak is a közös alkotó munkára épít. 

A képző és iparművészeti foglalkozásokon a csoportmunkák során, közös kiállítás- és galéria látogatásokon, tanulmányi 

kirándulásokon, a tánc, a drámás és zenei közös próbák és fellépések során a közösségi hovatartozás megélése, a cso-

portszellem fokozatosan fejlődik. 

A tanulók a képzés során elsajátítják a közösségi élethez szükséges együttműködési (egymásrautaltság, mások elfoga-

dása, kapcsolatteremtési képesség, szereptől függő alá-fölé rendelési viszony, egy mindenkiért, mindenki egyért…) 

kompetenciákat. 

A tanulók iskolai döntéshozatalban való részvételi jogának gyakorlása 

A tanulók, diákközösségek a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormány-

zat megalakulása esetén az alábbi módon gyakorolja jogait. 

A tanulók, illetve képviselőiknek részvétele az iskolai döntések előkészítésében, végrehajtásában és ellenőrzésében, a 

jogszabályban meghatározott egyetértési-, véleményezési- és javaslattételi jog gyakorlása révén valósul meg. A tanuló-

közösségek, osztályközösségek, diákkörök, műhelyek s az iskolában szerveződő művészeti csoportok önálló közössé-

gek. Az iskola életében bekövetkezett változások véleményezésben, döntésekben a diákok képviseletét vállaló, tíz évnél 

idősebb tanuló vesz részt. 

Az intézmény igazgatója jogszabályban meghatározott esetekben írásban, vagy szóban kéri a diákok képviselőjének 

egyetértését, véleményét, felhívja figyelmét a jogszabályban meghatározott határidő betartására. Az igazgató átadja a 

dokumentumot, melyről anyilatkozatot kéri. Az intézményi dokumentumok aláírásának joga a diákok képviselőjét 

illeti. 

A diákok képviselője az iskola igazgatójához címzett javaslattal bármikor élhet, melyre tizenöt napon belül választ ad 

az igazgató. Válaszadás előtt szóbeli meghallgatásra kéretheti magához a javaslattevőt. 

A tanulók tájékoztatása, véleményük kikérése, javaslataik megtétele, és a döntési jogaikat a tanulók a csoportokon belül 

tehetik meg, amelyet a csoportvezető pedagógus koordinál. 

A csoportvezető pedagógusok a következő témakörökben kérik a tanulók véleményét: 

- adatkezelési szabályzat elkészítésénél, módosításánál  

- SZMSZ elkészítésénél, módosításánál  

- a Házirend elkészítésénél, módosításánál  

- a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál  
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- a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez  

- a tanórán kívüli foglalkozások formáinak meghatározásához  

- az intézmény megszüntetésével, átszervezésével kapcsolatos fenntartói döntés előtt  

- a tanuló ellen indult fegyelmi eljárás során  

- a tantárgyválasztási tájékoztató elfogadása előtt  

A szülő, tanuló, pedagógus együttműködésének formái 

Az együttműködés alapja a folyamatos kapcsolattartás, a rendszeres információáramlás, a segítőkész, pozitív megnyil-

vánulások, a nyitottság. 

Pedagógiai programunkat a szülőkkel, mint iskolahasználókkal egyetértésben tudjuk megvalósítani, ezért nagyon fontos 

a szülők folyamatos tájékoztatása az iskola működéséről és a szülői véleményének folyamatos megismerése az igények-

hez igazodó oktatás megteremtésének érdekében. Minden olyan szülői kezdeményezés iránt nyitottak vagyunk, amely 

az oktatási – nevelési feladataink sikerességét támogatja. 

Feladatunk továbbá kialakítani a szülőkben is a rendszeres kommunikáció igényét, a kétirányú információáramlás je-

lentőségét a nevelés hatékonysága érdekében. 

A szülők tájékoztatásának formái 

- szülői értekezlet  

- személyes beszélgetés  

- fogadó óra  

- nyílt nap  

- ellenőrző  

- levél  

- tájékoztató szórólap  

- kiadvány  

- média  

- online felületek  

Az iskola működésében a következő szerepek jelennek meg 

- a szülő, mint a szolgáltató megrendelője  

- a szülő, mint a tanulási- nevelési folyamat segítője  

- a szülő, mint az iskolai közélet szereplője  

A szülő kérheti  

- a tanszakváltást  

- az oktatási hozzájárulás csökkentést, halasztást, elengedést  

- a tanuló független bizottság előtti vizsgázását  

- csoportváltást  

A szülő közreműködhet 

- az eszközpark gyarapításában  

- rendezvények lebonyolításában  
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- kirándulások szervezésében, lebonyolításában  

- a szülői képviseleten keresztül a jogszabályban meghatározott keretek között az iskola működését meghatározó 

dokumentumok létrehozásában  

A szülők közössége: 

csoportok – szülői munkaközössége 

Feladatuk: a csoportok működésének segítése, együttműködés a pedagógusokkal 

Az iskolai szintű szervezeti forma az SZMK, amely azonban a több településen működés következtében a gyakorlatban 

nem képes hatékonyan működni. A szervezeti forma helyett a szülők közül a feladatra jelentkező képviselőt vonjuk be 

az iskola életére vonatkozó változásokhoz, döntések meghozatalának folyamatába, a szülők képviselőjének véleményét 

kérjük az iskolai dokumentumok módosításakor. A feladat elfogadását nyilatkozatban rögzítjük. A csoportvezető peda-

gógus tájékoztatja a szülőket az iskolai működést érintő kérdésekről, a szülők a csoportok szintjén gyakorolhatják a 

jogaikat, amelyet a képviselőn keresztül érvényesíthetnek. Az egyeztetésben közreműködnek az iskola pedagógusai. 

A szülők döntési jogkörébe tartoznak:  

saját szervezet létrehozása, működésük meghatározása 

Kötelező véleményt kérni: 

- az adatkezelési szabályzat elkészítésénél, módosításánál  

- a tanév helyi rendjével kapcsolatban  

- az intézmény megszüntetésével, átszervezésével kapcsolatos fenntartói döntések előtt  

- az intézmény vezetője megbízásával, és megbízásának visszavonásával kapcsolatos döntés előtt  

A partnerekkel való együttműködés rendje 

A partnerek lehetnek belső és külső partnerek, valamint közreműködők 

Belső partnerek, akik a nevelés- tanítás-tanulás folyamatában közvetlenül részt vesznek: diákok, szülők, mun-

katársak, fenntartó.  

Külső partnerek, akik a folyamatban áttételesen vesznek részt: társintézmények igazgatói, munkatársai, együtt-

működő civil szervezetek vezetői, tagjai.  

Közreműködők: a törvényességet előíró és felügyelő hatóságok, szakmai segítséget nyújtó intézmények.  

Rögzítettük azoknak a partnerek körét, akiknek a véleményét meghatározónak tekintették a minőségfejlesztés 

céljainak kijelölésében. 

A partnerek kiválasztásának elvei a következők voltak: 

- Kinek, vagy kiknek az elégedettsége lehet fontos az intézmény számára?  

- Mely partnerek elvárásai irányíthatják a szakmai célok kitűzését?  

- Kik azok, akik leginkább segíthetik ötleteikkel az intézmény fejlesztését?  

A partnerekkel való kapcsolattartás formái:  

- megbeszélés  

- elégedettségi kérdőív  

- közös rendezvények, programok  

- szakmai és módszertani egyeztetés a hátrányos helyzetű és a tehetséges tanulók előrehaladása érdekében  

- tehetségsegítés  
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- főiskolai hallgatók mentorálása  

- szerződések, együttműködések megkötése  

- konferenciák, tehetségnapok szervezése  

- projektekben együttműködés  

Partnerek igény- elégedettség mérése 

Az intézményi működés alapfeltétele, sőt létfeltétele, hogy jó kapcsolatot tartson fenn a társintézmény vezetőkkel, hi-

szen az oktatás helyszínét bérleti szerződések megkötésével tudjuk biztosítani. A jó kapcsolat biztosítékai a kölcsönös-

ség, a két intézmény érdekeinekegyidejű szem előtt tartása, a jó kommunikáció, személyes kapcsolatok, a másik intéz-

mény értékeinek tisztelete, megbecsülése. 

Mindezek alapja a megbízhatóság, a tisztesség, a kiszámíthatóság és korrektség. 

A fentiek miatt folyamatosan kell tájékozódnunk partnereink véleményéről, és azokat be kell építeni az iskola munká-

jába, nevelési programjába. 

Igény- és elégedettség mérést a diákokkal, szülőkkel, dolgozókkal, társintézmények vezetőivel két évente kell elvégezni. 

A megkérdezettek száma: osztályonként két-két fő, a külső partnerek esetén 1 fő. 

Az igény-és elégedettség mérés módszere: kérdőív, beszélgetés, tárgyalás, egyeztetés. 

A partneri igények elemzése 

Az intézmény a partnerek igényeiből levont következtetések alapján meghatározza elérendő céljait. 

A célok meghatározásához fontossági szempontokat kell figyelembe venni. 

A törvényességi szempontok nem hagyhatók figyelmen kívül az igények teljesítése közben. 

Kommunikáció a partnerekkel 

A kommunikáció az emberi, a társas kapcsolatokat megelevenítő, működtető információ-és energia-csere –folyamat. 

A kommunikáció tartalma azonban nemcsak információ, ismeret, gondolat lehet, hanem érzéseket, értékeket, energiát 

is közvetítünk általa. Akkor teljesedik ki igazán, ha a kommunikáció nemcsak kifejezi, hanem alakítja is az emberi 

kapcsolatokat, azok minőségét 

A tanulói jogviszony létesítése, megszüntetése 

A belépés feltételei 

A tanulói jogviszony a jelentkezési lap leadásával jön létre. Iskolánkba felvételt nyerhetnek a közoktatásban résztve-

vők köréből a 6-22 éves korúak. A tanulói jogviszony a beiratkozással jön létre és egy tanévre szól. Minden tanév 

elején új jelentkezési lapot kell leadni. A felvételhez jelentkezési lap és szülői nyilatkozat benyújtása szükséges. 

A felvétel rendje 

A beiratkozás időpontját harminc nappal korábban (határidőtől számítva) nyilvánosságra hozzuk az intézmény honlap-

ján, közösségi oldalán és a helyi médiában. Ezt megelőzően az általános, illetve középiskolák igazgatóit is tájékoztatjuk 

iskolánk kínálatáról, mely kiegészítheti az adott iskolák művészeti képzését. A jelentkező gyermeket - érdeklődését és 

alkati adottságait figyelembe véve - a meghirdetett tanszakokra a szaktanár javaslatára vesszük fel. Az alapfokú művé-

szetoktatásban való felvételről az iskola igazgatója dönt, melyet írásban közöl. 

Minden tanuló joga, hogy alapfokú művészetoktatási képzéseit igénybe vegye, amely térítési díj vagy tandíj köteles. A 

miniszterrel kötött köznevelési megállapodás esetén ingyenes. 
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Az évfolyamba sorolás az előképzettség, illetve az életkor szerint történik. Magasabb évfolyamba történő felvétel esetén 

különbözeti vizsgát kell tenni. Új tanuló felvételéről az igazgató az iskola engedélyezett tanulói létszámának és az in-

dítható csoportok számának figyelembevételével dönt.  

A képzési program lehetővé teszi, hogy előképző első ill. második évfolyamával kezdje a tanuló az iskolai tanulmányait, 

de ez nem kötelező. Különbözeti vizsga nélkül kerülhet a tanuló az előképző/2 illetve az alapfok/1 osztályába, kivéve, 

ha az adott csoport előképző évfolyamon indult. 

 

A jelentkezési lap benyújtásának ideje: április-május hónapban, továbbá szeptember 1-15. között. Pótfelvételi szer-

vezhető szeptember 15-30. között. 

A tanuló jogviszony megszűnése 

A sikertelen teljesítmény a jogviszony megszűnését eredményezi, illetve, ha a szülő vagy a nagykorú tanuló bejelenti, 

hogy kimarad az iskolából, a bejelentésben megjelölt napon, továbbá az utolsó alapfokú évfolyam utolsó napján, ha a 

tanuló nem tesz művészeti alapvizsgát, valamint az utolsó továbbképző tanfolyam záróvizsga letételének napján, illetve 

ha a tanuló nem tesz záróvizsgát, az utolsó évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány kiállításának napján. 

Más alapfokú művészeti iskolából érkező tanulók átvétele történhet: 

Az elvégzett évfolyamok figyelembevételével, a következő évfolyamra történő felvétellel, a szaktanár javaslatát figye-

lembe véve. 

A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

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 évfo-

lyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

Művészeti alapvizsgára és művészeti vizsgára jelentkezést a szülő kezdeményezheti a „Jelentkezési lap művészeti vizs-

gára” című dokumentum kitöltésével és február 28-ig történő leadásával. 

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.  
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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 meg-

határozott helyezést, teljesítményt, szintet eléri.  

A továbbhaladás feltétele az egyes tanszakok helyi tantervében elfogadott tananyagának sikeres elsajátítása. A tanuló 

teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsgatantárgyanként külön-külön osztályzattal kell minősíteni. 

Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsgatantárgy vizsgakö-

vetelményeit 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. 

A tanulók az iskola igazgatójának engedélyével, az iskola két, vagy több évfolyamára megállapított tanulmányi köve-

telményeket egy tanévben is teljesítheti. Az igazgató az engedélyt a szaktanár véleményének figyelembevételével adja 

meg. 

Az éves tanmenet és az éves munkaterv figyelembevételével, speciális esetekben, egyéni elbírálás alapján az egyes 

évfolyamok követelményének teljesítéséhez egy tanítási évnél hosszabb idő lehetőségét biztosítunk. Ebben az esetben 

az év végi bizonyítványba és a törzslapba az „évfolyamát folytathatja” bejegyzés kerül. 

Az év végi vizsgák a tanév vége előtti három hétben szervezhetők. 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei megegyeznek a Pedagógiai Programban előírt 

évfolyamonkénti minimum követelményekkel. 

A művészeti alap-és záróvizsgák részletes követelményeit a tanszakok tantervi programja tartalmazza. 

IV. HELYI TANTERV 

1. A választott kerettanterv megnevezése 

Az iskola zeneművészeti (népzene), táncművészeti, színjáték és bábjáték, valamint képző- és iparművészeti tanszakai-

nak helyi tantervét az alapfokú művészetoktatás követelményeit és tantervi programját szabályozó 27/1998. (vi. 10.) 

MKM. rendelet módosításáról szóló 3/2011. (i.26.) NEFMI rendelet, illetve a módosító rendeletei alapján az iskola 

pedagógusai készítik el a vezető irányításával a fenntartó által biztosított pénzügyi, személyi és tárgyi feltételek figye-

lembevételével, felmérve a tanszakokra jelentkezők létszámát és igényeit. A fenntartó jóváhagyás előtt szakértői véle-

ményt kér a pedagógiai programról, és ellenőrzi, valamint szakértőkkel ellenőrizteti annak végrehajtását. A helyi tanterv 

tananyagtartalmának évfolyamonkénti felosztásának szabályait alkalmazzuk, de a csoportok életkori és tudásbeli jel-

lemzőit figyelembe véve a szaktanárnak joga van a tananyag évfolyamonkénti felosztásától eltérni a befogadhatóság, 

teljesíthetőség érdekében. Az iskola valamennyi évfolyamát átfogó helyi tantervet használ. 
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2. A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a pedagógusválasztás 

szabályai 

Iskolánkban a szabad pedagógusválasztás alapvetően érvényesül a korosztályi besorolás figyelembevételével. Megva-

lósulását nehezíti iskolánk szervezeti felépítése, a telephelyeink földrajzi távolsága. 

Az intézményünkbe jelentkező tanulók jelentkezési lapjukat közvetlenül a választott pedagógushoz adják le. A maxi-

mális létszám elérését követően csak akkor választhatja a tanuló a pedagógust, ha megfelelő jelentkező van újabb cso-

port indítására. 

 

A heti négy kötelező tanítási órán felül a tanulók szabadon választható tantárgyakat is tanulhatnak a tantárgyválasztás 

szabályai szerint. 

Heti négy kötelező tanítási órán felül további két óra térítési díj megfizetésével vehető igénybe, tandíj fizetési kötele-

zettség ebben az esetben nincs. 

 

A szabadon választható tantárgyak tanulásának feltételei: 

- minimum 15 fő jelentkezése  

- térítési díj megfizetése az adott tanévben május 31-ig  

A tantárgyválasztás és a tantárgyválasztás módosításának eljárásrendje  

Az iskola igazgatója 

- a nevelőtestület javaslatát figyelembe véve minden év március 10-ig elkészíti a telephelyi tájékoztatókat;  

- minden év április 15-ig a hirdetőtáblákon közzéteszi a következő tanévre szóló véglegesített tájékoztatót és je-

lentkezési űrlapot, amely tartalmazza a választható tantárgyak megnevezését évfolyamonként és előreláthatóan 

az oktató pedagógus nevét.  

 

A tanulók  

- az osztályfőnöktől/iskolatitkártól/pedagógustól kérhetnek jelentkezési űrlapot  

- a tanuló május 20-ig adhatja le a tantárgy valamint a tanár megválasztásával kapcsolatos döntését a jelentkezési 

űrlapon;  

- a jelentkezési űrlapot a szülőnek (törvényes képviselő) alá kell írnia. Ha a tanuló tizennyolcadik életévét a döntés 

meghozatalakor betöltötte, a tantárgyválasztás jogát önállóan gyakorolja, a jelentkezési űrlapot egyedül írja alá.  

 

 

 

A tantárgyválasztás módosításáról 

- ha a tanuló választását módosítani szeretné, augusztus 20-ig írásbeli kérelemmel fordulhat az iskola igazgatójá-

hoz;  

- a tanuló az igazgató engedélyével módosíthatja választását, a tanulót e jogáról írásban tájékoztatja az iskola. 

 



ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLAPEDAGÓGIAI PROGRAM  

53 

3. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának 

elvei 

A művészetoktatás gyakorlat orientált, ezért tankönyv használata a képzés során nem szükséges. Az iskola nem ír 

elő kötelező tankönyvet a tanulók számára. 

Az alapfokú művészetoktatás tanszakai számára a tananyaggal harmonizáló tankönyv eddig még nem készült, a 

kiválasztás elve csak általános lehet: 

- 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. 

 Az a célunk, hogy az egyénileg kifejlesztett programjainkat saját fejlesztésű tankönyvekkel, segédletekkel segítsük. A 

tantervben meghatározott anyaghoz szükséges segédletek javaslatait elfogadja az iskola tantestülete. Az oktatóanyag a 

mellékelt tantervi programban látható. Ezek az Országos Szakmai Ház könyvtárából vásárolt kiadványok, videó- illetve 

hangzó mellékletek. A szakmai könyvek a pedagógusok rendelkezésére állnak. 

Az iskolánkban használatos segédanyagok, taneszközök 

- szakkönyvek  

- albumok  

- videó felvételek  

- autentikus anyagok  

- DVD-k  

- mozgásfejlesztő eszközök  

- rajzeszközök  

A fentieken túl a szaktanár feladata, hogy irányítsa a tanulók figyelmét a szakkönyvek, a szakmai folyóiratok, kiadvá-

nyok olvasására. Egyéni kutatómunkák, pályamunkák, házi dolgozatok elkészítéséhez szintén szükséges a megfelelő 

szakirodalom ismerete. 

 

4. A csoportbontások, tanórán kívüli foglalkozások szervezésének elvei 

Csoportbontásban megvalósított órakeret iskolánkban nem indokolt, és nem biztosított. Csoportbontásban végzett okta-

tás elsősorban a néptánc tanszakon és alkalmanként lehet szükség, amennyiben szakmai kritériumok azt indokolttá 

teszik, pl. nemek szerinticsoportbontás, amely többnyire a tanórán belül valósulhat meg 

 

Tanórán kívüli foglalkozásokat a pedagógusok hirdetik meg. A pedagógusok a tanórán kívüli foglalkozásokat önként 

vállalt feladatként, vagy pályázat keretei közötti finanszírozás szerint valósítják meg. 
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A tanórán kívüli foglalkozásokról a pedagógusok írásban tájékoztatják a szülőket. Az ingyenesen igénybe vehető prog-

ramok mellett térítési díj ellenében igénybe vehető programokat is kínálunk. A térítési díj fizetéséhez kötött programok 

nem kötelezőek. 

A szülőket írásban tájékoztatjuk, mely programokat biztosítja ingyenesen az iskola, és melyek esetében kell a költsége-

ket megtéríteni. 

A hátrányos helyzetű tanulók részvételét a térítési díjköteles programokon pályázati forrásból ill. fenntartói/szponzori 

segítséggel biztosítjuk.  

 

Összevont osztályok szervezése intézményünkben az osztályszervezés szabályainak megfelelően történik. 

5. A nemzeti és etnikai kisebbség kultúrájának megjelenése a pedagógiai folyamatokban 

Célunk, hogy a tanulóink megismerjék a környezetünkben élő nemzetiségek hagyományait és szokásait, tiszteljék egy-

más kulturális értékeit. A pedagógusok az éves tanmenetben tervezik meg a nemzetiségi tananyagtartalmakat a telephe-

lyi sajátosságok figyelembevételével. 

Néptánc tanszakon a fejlesztési céloknak és az életkori sajátosságoknak megfelelően épülhetnek be nemzetiségi táncok 

a képzésbe. 

Szorgalmazzuk, hogy tanítványaink vegyenek részt a nemzetiségi, magyar táncházakban. 

A képzőművészeti ágon lehetőséget biztosítunk a fazekasmesterség kipróbálására. Megismerkedhetnek a gyerekek a 

roma képzőművészek alkotásaival, a hagyományos roma szín-és formavilág megismerésével. 

Színművészeti ágon a roma irodalmi alkotások és mesék, versek feldolgozását építhetik be a pedagógusok a képzésbe. 

 

6. A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

Iskolánk kiemelten kezeli az esélyegyenlőség megteremtését, mégpedig azért, mert pedagógus közösségünk hisz abban, 

hogy a művészetoktatás segítségével azok is kiteljesíthetik személyiségüket és sikereket érhetnek el, akik bármely szem-

pontból hátrányosan indulnak a többiekhez képest.  

 

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység  

Az iskola a nehéz anyagi körülmények között élő gyerekeket speciális támogatásokkal segíti.  

Kereseti igazolás és kérelem alapján a térítési díj csökkentésére vagy elengedésére, szükség esetén taneszközök, próba-

ruhák biztosítására az éves költségvetés szerint nyílik lehetőség. A nagycsaládosok, illetve több tanszakra járó tanulók 

is részesülhetnek ilyen kedvezményben.  

A térítési díjfizetési kedvezmények megfelelő igazolások benyújtása mellett elérhetőek az érintettek számára. 

A térítési díj összegét nagyon sok család szociális helyzete miatt nem tudja megfizetni, ezért sok gyermek számára az 

alapfokú művészeti képzés elérhetetlen marad. Intézményünk számukra kíván segítséget nyújtani azzal, hogy pályázat 

útján, a fenntartó támogatásával és egyéb úton próbáljuk előteremteni a térítési díj fedezetét. Nyertes pályázat esetén a 

szociális gondokkal küzdő családok kérhetik a térítési díj támogatását egészben, vagy részben. 
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Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi (látási, 

hallási), középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban 

való részvétel. 

A rászoruló tanulók számára igazgatói hatáskörben a térítési díj csökkentése biztosított. 

A hátránnyal indulók nevelésének feladatai  

 

Rendszeresség  

A művészeti képzésünkben részt vevő hátránnyal induló gyerekek rendszeresen járnak a foglalkozásokra, munkafegyel-

mük javult, érzelmi világuk gazdagodott.  

 

Mivel állandó sikerélményhez jutnak, így az önértékelésük javult, pozitív énkép alakult ki bennük, ami az általános 

iskolai tevékenységükben is lemérhető.  

 

Az egyéni vagy a közösen végzett alkotó tevékenység növeli önbecsülésüket, fejleszti érzelmi és értelmi intelligenciá-

jukat, elősegíti szocializációjukat.  

Identitástudat kialakítása, szocializációs feladatok  

Olyan megbízható légkört kell teremteni, amelyben a gyerek eljuthat arra a pontra, hogy alkotótevékenység révén kife-

jezhesse, felvállalja önmagát.  

 

Az alkotás öröme mellett hangsúlyt fektetünk arra is, hogy munkájukat másokkal is megismertessük, versenyeken, meg-

mérettetésen is részt vehessenek.  

 

Az így szerzett sikerélmény óriási hatású, a család, a közösség is értékeli.  

 

A tanítási órákon, kiállításokon, próbákon, színpadi előadásokon megfigyelt és elsajátított viselkedési norma, jelentős 

nevelési tényező.  

 

Iskolánk biztosítja számukra az oktatáshoz szükséges eszközöket. 

 

Nevelő munkánk során a hagyományos és értékes népzenével és néptánccal ismertetjük meg a gyerekeket, ezzel is 

formálva az ízlésüket.  

Integráció 

 Tanulócsoportok  

Adottságokban és képességekben heterogén jellegű csoportok kialakítása a célunk egymás elfogadását segítő, egymás 

munkáját ösztönző légkörben. 

Sajátos hatásmechanizmusával a legeredményesebben fejleszti valamennyi csoporttag szociális képességeit. 

 Tananyag  
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A tananyag sajátossága, hogy beépíti tájegységünk – Baranya, Somogy – népi hagyományait, beleértve a cigány hagyo-

mányokat is. A kulturális elfogadás elősegíti a diszkrimináció kiküszöbölését. 

 Közös bemutatók, kiállítások, versenyek  

Az integrált csoportokban a tanulók egy-egy projekt létrehozásán közösen dolgoznak, mindenkinek van saját feladata, 

felelőssége, így jön létre az alkotás, kiállítás stb. A konkrét cél érdekében közösen végzett tevékenység, a siker és ku-

darcélmények, valamint azok közös feldolgozása elősegítik önmaguk és egymás elfogadását, fejlesztik együttműködési 

készségüket, munkamoráljukat, későbbi társadalmi beilleszkedésüket. 

Esélykülönbségek csökkentése 

A rászorultság elvének figyelembevételével a szociális hátrányok enyhítése érdekében végzett tevékenységeink: 

- Kedvezmények biztosítása  

- Támogatás biztosítása  

- A felvételi eljárás során a hátrányos helyzet figyelembevétele  

- Tehetséggondozó program  

- Integráció: közösségi programok, versenyek, bemutatók, kirándulások, táborok. 

7. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei, a tanuló tel-

jesítménye értékelésének elvei, formái 

A tanuló elméleti tudását és gyakorlati tevékenységét rendszeresen ellenőrizzük és értékeljük. 

A BESZÁMOLTATÁS FORMÁI 

Tanévenként minimum két alkalommal meghallgatást félévi és év végi ellenőrzést, továbbá évközi bemutató órákat, 

házi színpadi előadásokat, kiállításokat, növendék-koncerteket tartunk. 

Évközi beszámoltatás 

➢gyakorlati feladat végrehajtása önállóan vagy tanári irányítással,  

➢szóbeli felelet,  

➢írásbeli felelet 

Év végi beszámoltatás(vizsga) 

➢nyilvános bemutató 

➢színpadi produkció vagy 

➢csoportos gyakorlatsor vagy 

➢bemutató óra (tanári irányítással végrehajtott feladatok); 

➢gyakorlati feladat végrehajtása (önálló munka; pl.: gyűjtőmunkák, gyakorlatsorösszeállítása, levezetése stb.); 

➢kiállításon való részvétel (festészet tanszakon) 

➢szóbeli vizsga (pl.: előadás elemzés); 

➢írásbeli vizsga 

Az év végi vizsga a főtárgyakra és a kötelező tárgyakra vonatkozik. 
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Az elméleti tantárgyakból félévkor szóban, év végén szóban, vagy írásban, felmérés, vagy teszt formájában adnak szá-

mot tudásukról a tanulók. 

Az ismeretek számonkérésének tartalmát az általunk kidolgozott tantárgyi programok évfolyamokra lebontott követel-

ményei határozzák meg. 

Az elégségeshez szükséges ismeretek szintjét az évfolyamokra lebontott tantervi programok minimumszintjei jelzik. 

A tanuló ismereteinek, készségeinek, képességeinek szintjét, a tanuló teljesítményét, előmenetelét év közben érdem-

jeggyel értékeljük, félévkor és év végén osztályzattal minősítjük. 

A számonkérésnél teljesíthető követelményeket állítunk a tanulók elé. 

Az értékelésnél figyelembe vesszük a tanuló fejlődését. 

A tanulók évközi munkáját folyamatosan figyelemmel kísérjük. 

Biztosítjuk a minél sokoldalúbb megnyilatkozást. 

Az értékelés általunk meghatározott kritériumai és az értékelés általunk meghatározott 

rendszeressége: 

A szaktárgyi értékelésnek folyamatosnak, kiszámíthatónak, konkrétnak, igazságosnak, személyre szólónak, a fejlődés-

ben megtett utat figyelembe vevőnek, az önértékelést segítőnek, további erőfeszítésekre serkentőnek, az egészséges 

munkakedvet fenntartónak kell lennie. 

Minden tantárgyból félévente legalább három érdemjegyet kell adni a tanulónak. 

Negyed- és háromnegyedévkor áttekintjük a tanulmányi helyzetet, a gyengén teljesítők szüleit tájékoztatjuk. 

Az értékelés alapja a folyamatos teljesítmény, melyet befolyásol a fejlődési ütem. 

Az értékelés közlésére felhasznált dokumentumok napló, bizonyítvány. 

Az évközi érdemjegyekről, a félévi osztályzatról félévi értesítőn keresztül, az év végi osztályzatról a bizonyítvány köny-

vön keresztül tájékoztatjuk a szülőket. 

 

A tanulók teljesítményének és szorgalmának értékelése: 

A pedagógus a tanuló teljesítményét a tanítási év közben előképző első és második évfolyamon, illetve magasabb évfo-

lyamokon a sajátos nevelési igényű növendékeknél szöveggel, egyéb esetekben az alapfok és a továbbképző évfolya-

main érdemjeggyel értékeli. Félévkor és a tanítási év végén fenti módon szövegesen, vagy osztályzattal minősíti. 

 

Az érdemjegyek és osztályzatok a következők: 

- Jeles (5): aki ismeri, érti, tudja, reprodukálni képes a tananyagot, pontosan szabatosan fogalmaz, a megszerzett 

ismereteit képes alkalmazni, önállóan tanári segítség nélkül, szabadon alkot, ad elő. 

- Jó (4): aki kevés jelentéktelen hibával dolgozik, apró bizonytalanságok jellemzik, kisebb hibákat vét, de törekszik 

a hiányosság leküzdésére. Előadásában, munkájában kevés tanári segítséget igényel. 

- Közepes (3): aki pontatlan, több hibával dolgozik, többszörösen szorul nevelői segítségre, ismeretei felszínesek, 

kevésbé tud önállóan dolgozni. 
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- Elégséges (2): aki nagy hibaszázalékkal dolgozik, csak a tananyagi minimumot teljesíti, képtelen az önálló fel-

adatmegoldásra. 

- Elégtelen (1): aki a tananyagot minimálisan sem sajátítja el, tanári irányítással sem képes a tananyag reproduká-

lására 

Fontos a tanulói tudásszint rendszeres mérése, ezért a tanulók teljesítményét félévente legalább három érdemjeggyel 

kell értékelni.  

A népzenész tanulók félévkor az osztályban tanító szaktanárok jelenlétében kisvizsgát tesznek.  

Az iskola népzene, népi ének, néptánc, valamint dráma és báb tanszakos növendékei év végén nyilvános vizsgaelőadá-

son adnak számot főtárgybeli tudásukról.  

Kézműves növendékeink a féléves/ illetve egész éves alkotó tevékenységük, létrehozott kézműves produktumok érté-

kelése alapján kapják a féléves, illetve év végi osztályzataikat. 

A vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan és egyénileg történik. A minősítésre a szaktanár 

tesz javaslatot.  

Az értékelés egyéb módja: 

A havi érdemjegyeknek és a népzene tanszakon a félévi vizsga eredményeinek átlaga adja a félévi osztályzatot. A félévi 

osztályzat, a második félévi havi érdemjegyek, valamint az év végi vizsga eredményeinek átlaga adja a bizonyítványba 

bekerülő év végi osztályzatot. 

A tanév végi osztályzatoknál meghatározó szempont a tanuló vizsgán nyújtott teljesítménye mellett az iskola színeiben 

történő fellépései a lakóhelyen, tanulmányi versenyeken, fesztiválokon stb. 

Ezzel az értékelési rendszerrel célunk, hogy a tanulók egész éves munkáját értékeljük, ugyanakkor szem előtt tarjuk, 

hogy az év végi osztályzat kialakításában ne legyen döntő a vizsgához kötődő esetlegesen negatív pszichikai állapot. 

A szorgalom értékelésének, minősítésének formái: 

 

A tanulók szorgalmának félévi és év végi értékelését a tanulókat tanító szaktanárok véleményének kikérésével a főtárgy 

tanár végzi.  

A jutalmazó és fegyelmező intézkedésekről a szülőt értesíteni kell. 

Példás (5): Annak a tanulónak a szorgalma, aki a tanulmányi munkában kitartó, a tőle telhető legjobb eredményre 

törekszik; 

- Munkája pontos, megbízható, precíz, törekszik a hibátlan munkavégzésre; 

- Többletfeladatokat vállal, feladatait maximális önállósággal és megbízhatóan végzi el; 

- Kötelességtudata magas fokú, munkatempója állandó, lankadatlan, mindig készül, figyel, érdeklődő; 

- Érdeklődése sokirányú, egyes tantárgyakban a tananyagon felül is produkál, ismeretanyaga a tananyagon kívülire 

is kiterjed. 

Jó (4): a tanuló szorgalma, ha figyel az órákon, az órákra képességeihez mérten lelkiismeretesen készül, az órán 

megfelelően dolgozik, de többre nem törekszik; 

- Ösztönző hatásokra rendszeresen dolgozik, és ellenőrzi munkáját, önmagát; 

- Általában felkészül, de különösen érdeklődést nem mutat, az órai aktivitása, a munkához való viszonya jó; 

- Érdeklődése megmarad az iskolai tanagyag keretein belül. 
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Változó (3): Annak a tanulónak a szorgalma, aki munkája ingadozó, hanyag és jó munkák váltogatják egymást; 

- Önállótlan, csak utasításra kezd a munkához, nem ellenőrzi önmagát; 

- Munkája változékony, gyakran dolgozik képességszintje alatt; 

- Szétszórtság jellemzi, ritkán figyel valamire. 

Hanyag (2): a tanuló szorgalma, ha fegyelmezetlenül dolgozik, megbízhatatlan, a munkáját nem végzi el; 

- képességeihez, a körülményeihez képest csak vonakodva és keveset tesz tanulmányi előrehaladása érdekében, 

munkavégzése megbízhatatlan, pontatlan; 

- gyakran mulasztja el kötelességeit, munkafegyelme rossz; 

- érdektelenség, teljes közömbösség jellemzi. 

8. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor lephet, ha az előirt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. 

A tanuló minősítéséről, magasabb évfolyamba való lépéséről a művészeti tárgyakat tanító pedagógusok együttesen dön-

tenek.  

Ha tanév végén a tanuló teljesítményére – legfeljebb két tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott, javítóvizsgát tehet. 

Ha elégtelen osztályzatainak száma meghaladja a kettőt, a tanuló az évfolyam megismétlésével folytathatja tanulmá-

nyait. 

A tanuló kérelmezheti, hogy több évfolyam tanulmányi követelményének egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő 

alatt tegyen eleget osztályozó vizsga letételével. 

Az iskola alapfokú évfolyamáról a továbbképző évfolyamra az lephet, aki– a jogszabályban meghatározottak szerint 

szervezett – művészeti alapvizsgát tett. 

Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt es igazolatlan mulasztása a tanítási órák egyharmadát meghaladja, a tanuló 

nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. A tanulok mulasztásainak 

igazolásával kapcsolatos szabályozásokat az iskola szervezeti es működési szabályzata es hadirendje tartalmazza. 

 

9. A tanárok és az intézmény működésére vonatkozó értékelési rendszer 

Értékelés és motiváció 

Alapelveink közé tartozik az iskola életének egészére történő ellenőrzés gyakorlata, melynek ösztönző erejűnek kell 

lennie. Ennek előfeltétele, hogy a követelményeket előzetesen nyilvánosságra kell hozni (munkaköri leírás, házirend, 

SZMSZ, tantárgyi követelmények). 

Az iskola tevékenységére vonatkozó értékelési rendszer: 

Értékelés területei Akik értékelik 
Az értékelés rendsze-

ressége 
Az értékelés formája 

Pedagógiai program Iskolavezetés Évente Írásban 

Helyi tanterv Tanszakok Évente Írásban 
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Értékelés területei Akik értékelik 
Az értékelés rendsze-

ressége 
Az értékelés formája 

Tanárok munkája Igazgató 
Amikor aktuális, de 

legalább évenként 
Írásban és szóban 

Az iskola gazdálko-

dása 
Igazgató Évente Írásban 

A tanszakok munkái  Igazgató Évente Szóban 

Oktató, nevelő 

munka körülményei 

Tanszakon tanító taná-

rok 
Évente Szóban 

A technikai dolgo-

zók munkája 
Igazgató, diákok Évente Szóban 

Igazgató és az ig. h. 

munkája 
Nevelőtestület Kétévente Írásban kérdőív alapján 

Az iskolai munka szülők Kétévente Írásban kérdőív alapján 

Iskolai eredmények Igazgató Évente a tanévzárón Szóban és írásban 

Az értékelés nyilvános fórumai: 

- háziversenyek, vetélkedők 

- nyitott tanítási órák a szülők és az érdeklődő leendő diákok előtt 

- értékelés, méltatás a helyi sajtóban, rádióban 

- értékelés az egész diákközösség előtt, a nevelőtestület előtt 

- a tanévzáró ünnepélyen is értékel az igazgató 

- tanszaki bemutatók, kiállítások.  
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10. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja  

 

 

Képző és iparművészeti ág 

Képzőművészeti tanszak 

A művészeti ág speciális szabályozása, az alapfokú képző- és iparművészeti oktatás cél-

rendszere és funkciói 

 Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitott-

ság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság – alakítása mellett a látás kiművelésére és tudatosítására, bővítve a képi 

műveltséget, a képi emlékezetet és képzeletet. A tervező, konstruáló, anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészítő és 

környezetalakító tevékenységek gyakorlata nemcsak a kézügyességet, technikai érzékenységet fejleszti, hanem kiala-

kítja a képességet a gondolatok, érzések, elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel való megjelenítésének gya-

korlatára. 

A program 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 meg-

szerzését 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. Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a tanulók képességeiktől és szorgal-

muktól függően fejleszthetik vizuális műveltségüket, és 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 képző- és iparművészeti oktatás általános fejlesztési követelményei, feladatai 

Irányítsa a tanuló figyelmét az emberi és a természeti környezet esztétikumára, szépségére. 

Ismertesse meg az egyetemes emberi kultúra, az európai műveltség, a nemzeti hagyományok értékeit, az értékmegőrzés 

formáit. 

Ismertesse meg a kommunikáció művészi formáit, a képző- és iparművészet műfaji sajátosságait. 

Ösztönözze a tanulót az önkifejezés eszköztárának gazdagítására, és készítse fel a tanult művészi kifejezőeszközök al-

kalmazására. 

Készítse fel a tanulót 

 a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére, 

 a vizuális információk, közlemények megértésére, 

 a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra, 

 tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra, 

 a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére, 
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 a kifejezési eljárások használatára, 

 élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére, 

 a képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására, 

 a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére, 

 a vizuális önkifejezésre, alkotásra, 

 tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére, 

 tervezésre, konstruálásra, 

 a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére, 

 eszközhasználatra, anyagalakításra, 

 a baleset- és munkavédelmi előírások betartására, 

 tárgykészítésre, környezetformálásra, 

 a kézműves tevékenységek gyakorlására, 

 a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére, 

 a rendeltetés – a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggéseinek felfedezésére, 

 a mindennapok, a természet szépségének, a művészetek, a műalkotások befogadására, 

 a vizuális művészetek, a környezet- és tárgykultúra megismerésére, 

 a műelemzési eljárások alkalmazására. 

Tegye lehetővé 

 a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését. 

Alakítsa ki a tanulóban 

 az esztétikum iránti igényt, 

 az esztétikai élményképességet, 

 az alkotó magatartást és ehhez tartozó pozitív beállítódásokat, szokásokat. 

Fejlessze a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget. 

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 alkalmazko-

dást, a probléma felismerést, a probléma megoldást.  

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 
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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 

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 

A képzés struktúrája 

Tanszakok és tantárgyak 
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Képzőművészeti tanszak (előképző 1–2. évfolyam + 1–3. alapfokú évfolyam) 

Főtárgy:  

 Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyam) 

 Grafika és festészet alapjai (1–3. alapfokú évfolyam) 

Kötelező tantárgy: 

 Vizuális alkotó gyakorlat (1–10. évfolyam) 

Tanszakok és főtárgyaik a 4. alapfokú évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamáig 

Környezet– és kézműves kultúra tanszak – Környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat  

Kötelező tantárgy: 

 Vizuális alkotó gyakorlat (1–10. 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 já-

tékra ad lehetőséget. A legkülönfélébb anyagok, eszközök, technikák megismerése segíti a gyermekek kreativitásának 

kibontakozását és a tradicionális kézművesség értékeinek továbbadását. 

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 ki-

alakítása, 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 műhelygyakorlat lehetővé teszi az ősi, a hagyományos és a kortárs képző– és iparművészeti, valamint médiaművészeti 

szakirányú tevékenységek elsajátítását.  

 

 

Óraterv 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

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

Főtárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy   2 2 2        

Kötelezően választható 

tantárgy 
     2 2 2 2 2 2 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 vizuális alkotó gyakorlat és a műhelygyakorlatok óraszáma 1–3 vagy 3–1 arányban átcsoportosítható. 

A főtárgyak képzési ideje:  

2 előképző évfolyam: Vizuális alapozó gyakorlatok  

3 alapfokú évfolyam: Grafika és festészet alapjai  
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3 alapfokú + 4 továbbképző évfolyam: Környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat 

A tanítási órák ideje: 45 perc 

Vizuális alapozó gyakorlatok 

A vizuális alapozó gyakorlatok célja az érzékelés, a befogadó készségek fejlesztése. A művészettel való játékos ismer-

kedésen keresztül a pozitív lelki tulajdonságok gyarapítása, az esztétikai érzékenység, a nyitottság kialakítása. A kife-

jezéshez, alkotáshoz szükséges képességek fejlesztése. 

Az alapozó gyakorlatok feladata az alkotói képességek fejlődéséhez való hozzájárulás komplex, játékos, élményszerű 

művészeti tevékenységek által. 

Előképző évfolyamok 

1–2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

– A közvetlen érzéki tapasztalás (hallás, látás, tapintás) útján megszerzett élmények képi, plasztikai feldolgozási ké-

pességének 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. 

Tananyag 

Feladatcsoportok 

Érzékszervi tapasztalások 

– Színek, formák, hangok megfigyelése, hasonlóságaik észrevétele 

– Hangokkal, mozgással, látvánnyal való analogikus játékok 

– Dramatizálással, mozgással, hanggal érzelmek, élmények kifejezése 

– A ritmus és a megélt mozgás vizuális megjelenítése 

 

Vonal, forma 

– A vonal és a folt megjelenési formái a valóságban és a képzőművészetben 

– A forma gazdasága 

– Pont–, vonal–, folt– és formaképző játékok 

 

 

Felületek 

– A környezet felületeinek megismerése élményszerű tapasztalatok biztosításával 
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– Felületképzési játékok síkban és plasztikában változatos anyagokkal 

 

Méretek és arányok 

A méretek és arányok érzékletes megtapasztalása (kisebb, nagyobb; hosszabb, rövidebb, sovány, kövér) 

– Játékos arányváltó feladatok 

 

A színek világa 

– A színek hangulati hatásának átélése, alkalmazása 

– Színkeverési játékok 

 

Téri élmények 

– A sík és a tér megtapasztalása 

– Térjátékok (kinn, benn fent, lent). Zárt és nyitott terek 

– Téri élmények rajzi, plasztikai megjelenítése 

 

Idő élmények 

– Az idő múlásának és a változás megtapasztalása 

– Eseménysort kifejező képsorozat, leporelló készítése 

– Egyszerű animációs játékok 

 

Mese és valóság 

– A mesebeli világok, lények, történések síkban és plasztikában 

–  Környezetünk formái, szereplői sík és plasztikus formában 

 

Tárgykészítés 

– Játékok, használati és ajándéktárgyak létrehozása (mézeskalács, textilfonatok, papírhajtogatások, papírdombormű, 

agyag– vagy gipszfigurák) 

– Hagyománytárgyak készítése 

Vizuális alkotó gyakorlat 

A vizuális alkotó gyakorlat célja a tanuló egyéni, kreatív személyiségjegyeinek előhívása, az ismeretek, élmények fel-

dolgozásának 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 folya-

matok 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 
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anyagok használatának megismertetése, a népművészeti és művészettörténeti ismeretek aktív beépítése az alkotó tevé-

kenységbe. A baleset–, munka– környezet és tűzvédelmi szabályok betartatása. 

Alapfokú évfolyamok 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

– Az alapvető képzőművészeti technikák segítségével a látvány és jelenségek befogadására, értelmezésére való ösztö-

nözés, gondolatainak, terveinek képi vagy plasztikai megoldásán keresztül. 

– A művészeti tevékenységekhez szükséges eszközhasználat, anyagalakítás megismertetése kép és tárgykészítés vagy 

egyéb alkotófolyamat végigvitelével.  

– 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 

 

Feladatcsoportok 

Mesék, kalandos történetek 

– Egyéni fantáziára épülő illusztratív mesefeldolgozások 

– Elbeszélés vonalakkal, különböző vonalminőségek keresése 

– Vonalrajzos kompozíciók különféle alapformákban, hangsúlyos kontúrok alkalmazásával (ceruza, filctoll, zsírkréta 

és vízfesték) 

 

Színes világok megelevenítése 

– Kitalált történetek feldolgozása színes kompozícióban 

– A színek hatása, érzelmi ereje 

– Színkontrasztok, színharmóniák (színes ceruza, pasztell, tempera, kevert technikák) 

 

Plasztikus figurák 

– A szereplők megjelenítése – mesehősök, állatfigurák (mintázás agyagból, gipszfaragás, papírmasé) 

– Figurateremtés, jellegzetes arányok, karakterjegyek – bábfigurák készítése 

 

Megszemélyesítés 

– Síkfigurák kialakítása (papírtépés, ragasztás, kivágás, festés) 
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– Álarcok, maszkok, készítése (papír, gipsz, agyag, papírmasé) 

 

Mesék birodalma 

– A kiválasztott mesehősök környezetének feldolgozása különféle technikákkal (ceruzák, tollak, tusrajz) 

– A természeti és ember alkotta környezet modellezése, újrateremtése a fénymásolt elemek, motívumok segítségével 

– Hangulati elemek megjelenítése (vidám, mozgalmas, kopár, félelmetes) 

 

Varázslatos tárgyak, különös eszközök 

– Edények, eszközök kialakítása (agyagból, karcolt díszítéssel) 

– Az adott történethez kapcsolódó valós tárgyak, varázseszközök készítése 

– A gyapjú–, a textilanyagok tulajdonságai, felhasználási lehetőségei 

– Különféle hagyományos kézműves technikák, díszítési módok alkalmazása 

– Természetes anyagok, ágak, termések alakítása, felhasználásuk más anyagokkal együtt 

 

Figura és mozgás 

– A történet szereplőinek megjelenítése ecsetvázlattal, színfoltokkal (álló–, guggoló, több–kevesebb figura, árnyké-

pek) 

– Mozgás, mozdulat, mozdulatsor megjelenítése egyszerű animációs eszközökkel 

– Emberi figurák és állatfigurák mintázása – különféle mozdulatok megjelenítése 

 

Minta, jel, jelkép 

– A mintaképzés síkbeli és plasztikus módjai 

– Megőrzött nyomok az agyaglapon (üzenetek, lenyomatok készítése különböző eszközökkel) 

– A törzsi művészet mintakincse, motívumgyűjtés (sgrafitto jellegű viaszos technika, festés, karcolás agyagba) 

– Papírkivágások – szimmetria, pozitív–negatív formák, ritmusok, sorminták 

– Fonások papírcsíkokkal, színes fonalakkal, zsinórokkal 

– Szám–, állati és növényi szimbólumok a mesék világában 

– Pecsétek, szerencsét hozó tárgyak, amulettek készítése (agyag, gipsz, talált, gyűjtött tárgyak) 

 

Időkerék – évszakváltások 

– Az évszakokhoz fűződő népi hagyományok képi, plasztikai feldolgozása 

– Mézeskalácsformák rajzolása, tervezése 

– A népi kézművesség néhány jellegzetes eleme, technikája 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a témához kapcsolódó formákat, színeket, motívumokat, 
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– 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. 

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 

 

Feladatcsoportok 

– Elbeszélés vonalakkal 

– Hétköznapi történetek fő motívumainak megjelenítése 

– Feldolgozása különféle vonalrajzos kompozíciókban 

– Hangsúlyos kontúrok alkalmazása (ceruzák, tollak, tusrajz) 

– Leporelló készítése az egyes jelenetek összeállításával 

 

 

A színek érzelmi ereje 
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– Saját élmények feldolgozása színes kompozíciókban 

– Színkontrasztok, színharmóniák alkalmazása (színes ceruza, pasztell, tempera, kevert technikák) 

 

Plasztikus figurák – formai felfedezések 

– Kedvenc állatok – állatfigurák és figurális dombormű mintázása 

– Sosemvolt lények életre keltése (mintázás agyagból, gipszfaragás, papírmasé) 

– Agyagplasztikák, figurák készítése, díszítésük földfestékkel 

 

Szabadon formálható anyag 

– Ünnepek régen és ma 

– Személyes tárgyak, ünnepi ajándékok készítése különféle anyagokból 

– Az ünnep díszletei 

 

Tér és idő feldolgozása 

– Adott történet, valamilyen folyamat megjelenítése képsorozattal vagy egyszerű fázisrajzokkal (tempera, tollrajz) 

– Eseménynaptár – képsorozatok készítése monokróm és színes technikákkal 

– Az otthoni környezet modellezése agyagból. A tér átalakítása 

– A mi városunk – nagyméretű, színes kompozíciók, csoportmunkában (plasztikus megjelenítés papír, papírmasé és 

más anyagokkal) 

 

Minta, jel, jelkép 

– A mintaképzés síkbeli és plasztikus módjai 

– A magyar népművészet mintakincse – motívumgyűjtés 

– Fonások hánccsal, színes fonalakkal, zsinórokkal 

– Növények stilizált megjelenítése (sgrafitto jellegű viaszos technika, festés, karcolás agyagba) 

– Geometriai szimbólumok (négyzet, kör, felfelé – lefelé mutató háromszög, csillag, egymásba kapcsolódó körök) 

– Pecsét faragása, idolok, amulettek készítése (agyag, gipsz) 

 

A tárgykészítés folyamata 

– Ismerkedés a gyapjú–, a textilanyagok tulajdonságaival, felhasználási lehetőségeivel 

– Ünnepi jelkép megjelenítése nemezen (tarsolyfedőlap) 

– Különféle hagyományos kézműves technikák, díszítési módok alkalmazása 

– Természetes anyagok, ágak, termések alakítása, felhasználásuk más anyagokkal együtt 

– Ragasztóanyagok, ragasztási technikák megismerése 

– Ékszerkészítés gyönggyel és más természetes anyagokkal 

 

Évszakváltás 

– Az ünnepekhez fűződő népi hagyományok képi, plasztikai feldolgozása 
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– Mézeskalácsformák rajzolása, tervezése 

– A népi kézművesség néhány jellegzetes eleme, technikája 

– Változások az ünnepi szokások körében – páros képek készítése 

 

Megszemélyesítés 

– Én és a külvilág – Önarckép, jellegzetes arányok, karakterjegyek 

– Az önismeret útjai – az emberi arc arányai, a karakter, a mimika megjelenítése 

– Meglévő portréfotók felhasználása, nagyítása (ismétlődések, átírások, fénymásolatok segítségével) 

– Alakoskodások – szimbolikus tartalmak megjelenítése az arcábrázoláson keresztül 

– Maszkok, készítése (papír, gipsz, agyag, papírmasé) 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

 

 

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, vál-

tozatos 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. 

 

Tananyag 

Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

Ábrázolási és tárgyalkotási ismeretek 
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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 

 

Feladatcsoportok 

Elbeszélés vonalakkal 

– Legendás történetek megjelenítése, feldolgozása különféle vonalrajzos kompozíciókban 

– Hangsúlyos kontúrok alkalmazása (ceruzák, tollak, tusrajz) 

– Leporelló készítése az egyes jelenetek összeállításával 

 

A színek érzelmi ereje 

– Természeti erők megelevenítése színekkel, az adott jelenségek saját élményekre épülő (vagy színházra, táncra, me-

sékre támaszkodó) feldolgozása színes kompozícióban 

– Színkontrasztok, színharmóniák alkalmazása 

– A színek és alkalmazott technikák megjelenítő és hangulatközvetítő képessége (színes ceruza, pasztell, tempera, 

kevert technikák) 

 

Plasztikus figurák – formai felfedezések 

– Figurateremtés, jellegzetes arányok, karakterjegyek felfedezése 

– Táltosok, paripák, félelmetes szörnyállatok – képzelet és előtanulmányok alapján (figurális dombormű mintázása 

agyagból, gipszfaragás, papírmasé) 

– Növények, termések formája, szerkezete, színei (színes ceruza, kréta, akvarell) 

 

Szabadon formálható anyag 

– Agyagedény formálása felrakással 

– Agyagplasztikák, állatfigurák készítése, díszítésük földfestékkel, bekarcolt mintákkal 

– Állatok ábrázolása emlékképek vagy közvetlen látvány alapján – tömeg, arányok, mozgás érzékeltetése 

 

Tér és idő feldolgozása 

– Természeti erők, különleges és félelmetes természeti jelenségek felidézése, megjelenítése képsorozattal (tempera, 

tollrajz) 

– Különböző kompozíciók készítése spirál– és hullámmotívum felhasználásával 

– A természet körforgása (olajpasztell, tempera, fotó, montázs, kollázs) 

 

Minta, jel, jelkép 
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– Életfa motívum, varázslatos növények megjelenítése népmesék, legendák alapján, (sgrafitto jellegű viaszos technika, 

festés, karcolás agyagba, gipszbe) 

– Papírkivágások – szimmetria, pozitív–negatív formák, ritmusok, sorminták 

– A varrás, hímzés alapfogásai, formaalkotó és dekoratív szerepük 

– Egyéni fantáziára épülő illusztratív feldolgozások 

– Az elvonatkoztatás útja és célja – anyaggyűjtés 

– A tűz, víz, föld, levegő – szimbólumok a különböző kultúrákban 

– Sárga, narancs, piros, barna, lila, zöld, fehér, arany. Színszimbólumok használata (papírragasztás kivágott színes 

motívumok kompozícióba rendezésével) 

 

A tárgykészítés folyamata 

– Az adott témakörhöz, történethez kapcsolódó valós tárgyak, varázseszközök készítése 

– Különféle hagyományos kézműves technikák, díszítési módok alkalmazása 

– Állat alakú és antropomorf edény készítése agyagból 

– A textilanyagok, a gyapjú alkalmazási lehetőségei 

– Nemezfigura készítése 

– Tárgykészítés népi hagyományok alapján, a keleti és a mai kultúra esztétikája szerint 

– Természetes anyagok, ágak, termések alakítása, felhasználásuk más anyagokkal együtt 

– Ragasztóanyagok, ragasztási technikák használata 

– Ékszerkészítés gyöngyfűzéssel 

 

Évszakváltás 

– Az évszakokhoz fűződő népi hagyományok képi, plasztikai feldolgozása 

– Mézeskalácsformák rajzolása, tervezése 

– A népi kézművesség néhány jellegzetes eleme, technikája 

– Megszemélyesítés 

– Mozgatható bábfigurák készítése. Karakterábrázolás és a mozgatás lehetőségei 

– Zsineggel mozgatható figurák, pálcára vagy lécre szerelt bábok (papírkivágás, mozgatható elemek összeállítása, fes-

tés) 

– Álarcok, maszkok, készítése (papír, gipsz, agyag, papírmasé) 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

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, 
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– 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. 

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 elsajá-

títtatása.  

– 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 

 

Feladatcsoportok 

Történetszövés – történetábrázolás  

– Képzeletbeli utazás (egy középkori városban – illusztrációk különféle rajzeszközökkel, vagy képregényszerűen el-

mesélve) 

– A kor hétköznapjainak megjelenítése a megismert ábrázolási formák, stílusjegyek felidézésével. A tervek nagyítása, 

megfestése (képi, fotó, videó – vagy számítógépes feldolgozások) 

 



ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLAPEDAGÓGIAI PROGRAM  

75 

Környezetábrázolás – hangulatteremtés 

– A környezet épített elemeinek rajza (homlokzatok)  

– kollázs különböző felületű, struktúrájú, textúrájú anyagokkal, tussal, páccal – makett készítése vegyes technikával 

– Makettkészítés (házak, lakótornyok, várak) különféle anyagok felhasználásával 

 

Színharmóniák 

– A monokróm színhasználattól a komplementer színpárokig 

– Egy főszínre hangolás, főszín és elsődleges keverékszínei 

– Tiszta színekből és szürkékből építkező képek 

 

Rész és egész 

– Papírmozaik készítése (ókori vagy bizánci minták alapján) 

– Üvegablakok 

– Rózsaablak – színes kép készítése 

– Királyfejek, egészalakos figurák rajza viaszolt, festett alapról visszakaparásos technikával 

 

Képeskönyv 

– A mai életünk kódexe 

– Cél és célszerűség, a könyvkötés alapfogásai 

– A papír tulajdonságai 

– Betűkép, iniciálé készítése, szövegírás (temperafestés, kézírás vágott hegyű tollal) 

 

Mintakincs 

– 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, vízfesté-

kek, sablonok) 

 

Plasztika 

– Oszlopszobrok. Szoborfaragás (egyszerűen formált emberfigurák gipszből, ytong téglából, purhabból) 

– Vízköpők. Fantasztikus figurák, állatalakok (gótikus templomokról; mintázás agyagból) 

– Figurateremtés valódi állatok és képzeletbeli szörnyek megformálásával 

 

Öltözéktervezés 

– Sisak készítése. A viselhetőség és a méretek figyelembe vétele 

– A szín– és az anyagválasztás szerepe (papír, textilanyagok felhasználása, karcolás, hajtás, ragasztás, festés, varrás) 
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Arcképtár 

– Önarckép különböző elképzelt szerepben, jelmezben és korban való ábrázolása 

– Önarckép gyűjtemény mai környezetben (ceruza, krétarajzok, tempera) 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

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. 

5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

– Az emberi és a természeti környezet esztétikumának felismertetése, a művészetek, alkotási tevékenységek iránti ér-

deklődés 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 
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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 

 

Feladatcsoportok 

Történetábrázolás 

– Életképek (reneszánsz palotában; illusztrációk különféle színes eszközökkel vagy képregényszerűen elmesélve) 

– A kor ünnepeinek megjelenítése a megismert ábrázolási formák, stílusjegyek felidézésével (képi, fotó, videó vagy 

számítógépes feldolgozások) 

 

Tornyok, várak, paloták 

– Épületábrázolás tusrajzzal 

– Struktúra – textúra, formaszerkezet és felületi megjelenés (kollázs különböző felületű, struktúrájú, textúrájú anya-

gokkal, tussal, páccal) 

– Makettkészítés különféle anyagok felhasználásával csoportmunkában 

 

Színharmóniák 

– Tájképek különböző fényviszonyok között – csak színfoltokkal festve – hajnalban, délben, szürkületben, éjszaka 

(gyűjtés elektronikus formában is, kísérletek a számítógépes grafikai programok használatával) 

– Telt és tört színek, komplementer színek és különböző árnyalataik (festés akvarellel, krétával, kevert eljárással) 

 

Környezetábrázolás – kép és valóság 

– A tárgyak és a természeti környezet megfigyelése 

– Az ablakon át látható világ (ábrázolás pitt–krétával, festéssel) 

– A vonalperspektíva, levegő és színperspektíva felfedezése 

– Előtér – középtér – háttér (tusrajzok, szénrajzok) 

– Öltözéktervezés 

– A szín– és az anyagválasztás szerepe 

– Fejfedők (bohócsipka) készítése a viselhetőség és a méretek figyelembe vétele (papír és textilanyagok felhasználása, 

karcolás, hajtás, ragasztás, festés, varrás) 
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Képeskönyv 

– A természet törvényeinek, jelenségeinek megfigyelése, összegyűjtése, lejegyzése 

– Növények, állatok minél pontosabb megfigyelés alapján készült illusztrációi 

– Magyarázó rajz, részletek és leírások a tervlapon (aprólékos ceruza és tusrajzok, temperafestés, kézírás vágott hegyű 

tollal) 

 

Mintakincs 

– 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 lét-

rehozása) 

 

Arcképtár 

– Hétköznapi tömeg (piaci sokadalom) összeállítása nagyméretű kartonra (saját, választott figurákkal) 

– Különböző korú és karakterű emberek portréja. (Csoportmunka. Ceruza, krétarajzok, tempera) 

 

Fény– árnyék jelenségek 

– Titokzatos terek létrehozása, a fény–árnyék hatások felhasználásával 

– Vázlatok készítése jellegzetes fény–árnyék viszonyok bemutatására 

– Térkonstrukció talált, gyűjtött tárgyakból, lepedőkből, zsinórokból, kartonokból többféle bevilágítással (közös, cso-

portos alkotás) 

– Fényképek, videó készítése a terek bejárásával, a korábbi munkák térbe helyezése, „helyzetbe hozása” 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

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, 
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– 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. 

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 tevé-

kenységek 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 

 

Feladatcsoportok 

Történetábrázolás 

– Mozgalmas jelenetek (Álarcosbál egy barokk kastélyban. Illusztrációk különféle színes eszközökkel vagy képre-

gényszerűen elmesélve) 

– Groteszk, vígjátéki történetelemek illusztratív feldolgozása a megismert ábrázolási formák, stílusjegyek felidézésé-

vel (képi, fotó, videó vagy számítógépes feldolgozások) 

 

Tornyok, várak, paloták 
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– Épületek belseje, bútorai 

– Épületábrázolás tusrajzzal, vegyes technikával (kollázs különböző felületű, struktúrájú, textúrájú anyagokkal, tussal, 

páccal) 

 

Színharmóniák 

– Öltözetek pasztellszínekkel (gyűjtés elektronikus formában, kísérletek a számítógépes grafikai programok használa-

tával) 

– Színhangulatok festése zenei hangzásokra (akvarell, kréta kevert eljárások) 

 

Öltözék 

– Legyező és maszk készítése a működés és a méretek figyelembe vétele 

– A szín– és az anyagválasztás szerepe (papír, textilanyagok felhasználása, karcolás, hajtás, ragasztás, festés, varrás) 

 

Kép és valóság 

– A térábrázolási konvenciók, optikai csalódások, illúziókeltés 

– A perspektíva és az axonometria fintorai (Escher rajzai, térformái. Gyűjtések) 

– Tárgyak ábrázolása eltérő, végletes nézőpontokból – alulnézet, felülnézet, közelről – és messzire távolodva (grafit, 

szén, pittkréta) 

 

Mintakincs 

– 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) 

 

Arcképtár 

– Arcképek díszes keretben 

– Különböző korú és karakterű emberek portréja (ceruza, krétarajzok, tempera) 

 

A tárgyak egyedi vonásai 

– Lakomák gazdag tárgyi világa. Gyűjtés a németalföldi festmények és mai fotók, installációk körében 

– Hasonlóság és különbözőség. Azonos funkciójú tárgyak megfigyelése, egyedi vonásaik, különbözőségeik felfede-

zése (ceruza, vízfesték) 

 

 

A tárgyak összhangja 

– Hangszerek 
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– Klasszikus és saját megoldások 

– Csendélet, drapériák, hangszerek beállításával (összefogott kompozíciók, finom részletmegoldások. Pasztellkréta) 

Vizsgamunka készítése 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

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. 

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, 
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– 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. 

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, konst-

ruáló, 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 meg-

valósított 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 létreho-

zott alkotás, amely lehet: 

– tárgy,  

– festészeti, grafikai alkotás,  

– szobor, térkonstrukció  

 

A vizsga értékelése 

A vizuális alkotó gyakorlat alapvizsga értékelésének általános szempontjai: 
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– 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. 

Továbbképző évfolyamok 

7. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

– Felkészítés a tanult művészeti kifejezőeszközök önálló alkalmazására.  

– A vizuális érzékelés és visszatükrözés képességének finomítása.  

– 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 

 

Feladatcsoportok 

A beállítás 

– 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 (ceruzarajz, szí-

nes munkák) 

 

A szerkezettől a formáig 

– Drapéria vonalas ábrázolása (ceruza, pittkréta, szén) 

– Drapéria mozgásban. Fotók készítése szálló, lengő drapériáról, és azok megfestése 
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– A drapéria mint plasztikai elem és jel. Fríz mintázása, gipszfaragás drapériamotívum után, gipszöntések 

 

A térről – síkban 

– 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, színespapír–kollázs és grafikai lapok, linó–, papírmetszet) 

 

Rajzi – plasztikai előtanulmányok 

– 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 

 

A térről – térben 

– 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 

 

Ábrázolás és szerkesztés 

– 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 

 

Nagyságrend 

– 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 

 

Portré 

– Önarckép készítése fénykép és tükör segítségével 

– Az elkészült munkák összehasonlítása, elemzése 

– A festett pasztell jellemzői, a pasztell technika megismerése 

– A színek keverése 

 

Szokatlan megjelenés 

– Plasztikai munkák talált anyagokkal, meglepő formatársításokkal 
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– Gömb térbeli problémaköre: osztott gömb, gömbszeletek egymásra mintázása 

– Portré gipsszel való mintázása, a fej rajza és mintázása különböző túlzásokkal, torzításokkal 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

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 ana-

tómia 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 

Az anyagszerűség ábrázolása 

A tér különböző léptékű megjelenítése 
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A konstruktivizmusra jellemző stílusjegyek, technikák 

Anatómiai ismeretek 

Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

 

Feladatcsoportok 

A beállítás  

– 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 (ba-

rokk, impresszionista, expresszionista stílusgyakorlatok) 

 

A szerkezettől a formáig 

– 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 

 

A térről – síkban 

– 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 

 

Rajzi – plasztikai előtanulmányok 

– 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 

 

A térről – térben 

– Termések titokzatos szerkezete, pozitív–negatív formái 

– A természeti formák szerepe a formatervezésben 

– A formaelemzések módszere a célirányos megfigyelés: a karakter 

– Formakövető vonal: a plaszticitás 
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– Folyamatábra, fázisrajzok a mozgásváltozás kifejezésében 

 

Ábrázolás és szerkesztés 

– A perspektíva és egyéb ábrázolási konvenciók alkalmazása a művészi ábrázolásban 

– Művészettörténeti példák tanulmányozása 

– Gyakorlatok a perspektíva, és a Monge–szerkesztés megismerésére 

 

Nagyságrend 

– A korábbiakban feldolgozott témák, konstruktív tanulmányok egyéni vagy csoportos módon továbbfejlesztése, meg-

rajzolása, megfestése óriás és kisméretben (falfelület, csomagolópapír, A/0 rajzlap, illetve kisméretű karton A/4 mé-

ret) 

– A méretváltásból adódó kompozíciós problémák elemzése 

 

Portré 

– Rajzok élő modell után 

– A formák felismerése az árnyék változásakor az arcon, bevilágítási feladatok 

– Fej rekonstrukció koponya alapján 

– 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) 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

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, 
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– geometrikus és természeti formák ábrázolására, 

– a perspektíva szabályai szerint tárgycsoportokat, figurákat ábrázolni, 

– illusztrációkat készíteni. 

 

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, meg-

őrizni.  

– A vizuális ismeretek, jártasságok kialakítása, elmélyítése.  

– A kritikai véleményformálás igényének és képességének kialakítása. 

 

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 

 

Feladatcsoportok 

– Alakrajz 

– Csontváz rajza 

– 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 

 

Átváltozások 

– A modell után elkészített munkák feldolgozása más eszközökkel, technikákkal, más méretben 

– A mozdulatok értelmezése, újrarajzolása a figura testhelyzeteinek jellemző jegyeinek, térbeliségének kiemelése, tor-

zítása 

– Új beállítások új nézőpontokkal 

 

Bábfigura 

– Wayang–báb készítése finom faragással fából vagy habanyagból, a bábu festése 

– A fej, a törzs, a mellkas, a mozgó végtagok kialakítása, a bábu összeszerelése 
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– A bábu hangja és beszéde, játéktere 

 

Változatok művészettörténeti alkotásokra 

– Gyűjtés a különböző stílusú figuraábrázolások körében 

– Másolatok készítése a kép egyes elemeiről hagyományos festészeti és grafikai eljárásokkal (belerajzolások, átfesté-

sek, stílusparódiák, méret– és elemváltoztatások) 

 

A természetben 

– Vázlatok és festmények készítése a természetben 

– A plain air–ben való munka megismerése (pác, lavírozott tus, aquarell és a gouache) 

– Fotóséták – fotózás a természetben – fotósorozatok kialakítása 

 

Karakterkeresés 

– A portrérajzolás, a karakter kiemelése 

– Karikatúrák és illusztratív képek készítése modell alapján, vonalas és színes képek. Önarcképek 

– Az elkészített rajzok alapján végletes torzítások keresése a karakter teljes megváltoztatásával 

– Portré vázlatok készítése, 1:1 portré mintázása 

 

Népművészet és természet 

– Betekintés a magyar népi viseletkultúrába 

– Természeti népek technikái. Gyűjtés szakirodalomból, és azok anyagainak feldolgozása (fazekasság, hímzés, fara-

gás, szövés, fonás) 

– A népművészet előadásmódjának felidéződése a kortárs alkotók munkáiban 

 

Érzelmi hatások 

– 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 

 

Emlékmás 

– Rövid portréfilm készítése egy kortárs képzőművészről, annak alkotási módszereiről, műveiről, személyes beszélge-

tés vagy bemutatás formájában 

– Forgatókönyv, fotódokumentáció 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 
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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. 

10. évfolyam 

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 

 

Feladatcsoportok 

Alakrajz 

– Vázlatrajzok, krokik csoporttársakról, álló és mozgó alakokról. A vonal ereje, hangsúlyai (ceruzarajz, tus és pácváz-

latok, agyag– és viaszkrokik) 
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Figura a térben 

– Figura épített térben, ülő és álló figurák külső és belső térben 

– Plein air és embercsoport rajza 

 

Átváltozások 

– Ülő, fekvő figura rajza 

– Egy feladat többféle feldolgozása, variációk anyagokra, technikákra 

– A kompozíciós elemek kiegyensúlyozott arányait felborító változatok létrehozása 

 

Bábfigura 

– Marionett báb készítése vegyes anyaghasználattal 

– A fej, a törzs, a mellkas, a mozgó végtagok kialakítása, a bábu összeszerelése 

– A bábu mozgathatósága, játéktere 

 

Szín–tér 

– Színes vázlatok készítése a színpadi tér színdinamikai megoldásához 

 

Változatok művészettörténeti alkotásokra 

– Gyűjtés a különböző stílusú figuraábrázolások körében 

– Montázsok, anakronisztikus részletek beépítése a műalkotásokba 

– Stíluskeresés 

– Karakterkeresés 

– A teljes figura mint karakter. Karikatúrák és krokik készítése modell alapján, vonalas rajzok, szoborvázlatok készí-

tése 

Érzelmi hatások 

– Eseménysor ábrázolása figurális és nonfiguratív képsorozatokban 

– Kollázs grafikai kiegészítéssel 

– Fogalompárok szerinti képalkotás (mozgalmas – unalmas, harsány – szelíd, haragos – vidám) 

– Érzelmi állapotok kifejezése színekkel 

 

Emlékmás 

– Gyerekkori történet 

– Videofelvétel készítésére alkalmas színes figurák és díszlet jellegű tér megalkotása (papír, gipsz, faszerkezet). Cso-

portos feladat 

– A film rajzos forgatókönyvének megtervezése, elkészítése 

 

Vizsgamunka készítése 
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Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

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, 

– 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, 
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– 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. 

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, konst-

ruáló, 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 meg-

valósított 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 létreho-

zott 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, 
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– 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. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Munkaasztalok, székek 

Tároló polcok, szekrények, dobozok 

Vizes blokk 

Szemléltetésre szolgáló technikai eszközök 

Szemléltető anyagok (képek, könyvek, CD, DVD–k) 

Rajzbakok 

Festő állványok 

Mintázó állványok 

Kéziszerszámok 

Rajztechnikai eszközök 

Rajz–, festő és mintázó eszközök (színes ceruzák, akvarell, tempera akril, kréta, filc, vékony, vastag, és széles–lapos 

ecsetek, szivacsok, rajztábla, olló, ragasztó) 

Számítógépes munkaállomások grafikai szoftverekkel 

Fényképező, filmfelvevő eszközök 

Modell tárgyak: geometrikus testek, drapériák, tükrök, csontváz, koponya 

Munkabiztonsági berendezések 

Grafika és festészet alapjai 

A grafika és festészet alapjai tantárgy célja a képi világ, a képi kifejezés különbféle módjainak megismertetése. A fan-

tázia kibontakoztatása, a valósággal való összekapcsolása. Változatos felfedező és alkotó folyamatokon keresztül hoz-

zásegíteni a tanulókat az önálló, kreatív tevékenységekhez. 

A tantárgy feladata előkészíteni és megalapozni a művészi igényű szakmai munkát. 

Alapfokú évfolyamok 

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.  
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– 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 

 

Feladatcsoportok 

A vonal 

– A vonal megjelenési formái a valóságban és a képzőművészetben. Játékos felfedezések 

– A vonal mint mozgásnyom 

– Eltérő célú és irányú mozgások megfigyelése, létrehozása 

– Változatos mozdulatokkal, mozgással hagyott nyomok más–más felületeken és anyagokon 

 

A szín 

– Szín és mozgás 

– Különböző mozgások, mozdulatok (simogatás, dobolás) által keltett érzelmek kifejezése színekkel 

– Mozdulatok, mozdulatsorok színes lenyomatai nagyméretű felületeken kézzel, szivaccsal, széles ecsettel 

– Színek és élmények közti asszociatív kapcsolat 

– 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 

 

Felület és forma 

– Különféle felületek és formák által kiváltott érzelmek 

– Játékos forma– és felületalakítási kísérletek 

– Gesztusok által létrehozott foltok, felületek 

– Különböző érzelmi állapotok lenyomata 

 

Felület és textúra 
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– A környezet felületeinek megismerése élményszerű tapasztalatok által 

– Vizuális és taktilis érzékelés közti kapcsolat 

– 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, tapintási napló, térkép készítése 

 

Minta a környezetben 

– Környezetünkben levő tárgyakon található mintákból gyűjtemény létrehozása 

– A gyűjtött minták egy–egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése 

 

Díszítés, díszítmények 

– Lapok felületek díszítése grafikai és festészeti technikákkal, jelentést hordozó motívumokkal 

 

Nyomhagyás 

– Különböző formájú, felületű tárgyakkal foltok, rajzolatok létrehozása 

– Az elkészített nyomatok kiegészítése, továbbfejlesztése jelentést hordozó illusztratív alkotássá tussal, filctollal, fes-

tékkel 

 

Kompozíció 

– Képi elemek rendezése 

– Ugyanazon elemekből eltérő hatású, egyensúlyú kompozíciók összeállítása monokróm festéssel, kollázzsal, egyszerű 

nyomhagyással 

 

Képalkotás 

– Illusztrációk készítése mesék, események szereplőinek nagyméretű ábrázolásával 

– Történetek, mesék jeleneteinek illusztratív megfogalmazása grafikai és festészeti eszközökkel, anyagokkal (grafit, 

toll, kréta, vízfesték, kollázs) 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

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, 
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– az illusztratív ábrázolás alapjait. 

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 

 

Feladatcsoportok 

A vonal 

– Vonalak a térben 

– Vonalszerű anyagokkal (kötél, szalag) térjátékok, installációk létrehozása 

– A létrehozott vonalterek megjelenítése különböző grafikai eszközökkel 

– Az elkészült grafika továbbfejlesztése, alakítása variációk, sorozatok formájában 
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A szín 

– A színek és térbeli formák kapcsolata a mesékben és a valóságban 

– Színes terek, téri formák létrehozása, térátalakítások 

– Különböző színű vagy különböző színűre festett talált tárgyak (textilek, dobozok, fonalak) segítségével eltérő funk-

ciójú és hangulatú színes terek megépítése 

– 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 

 

Felület és forma 

– Ellentétek, felületi kontrasztok 

– Semleges, nyugodt felületeken markáns ellentétek, felületi kontrasztok létrehozása 

– A gesztusokkal létrehozott foltok, felületek által közvetített információk 

 

Felület és textúra 

– Különböző felületeket, textúrákat ábrázoló képek, fotók gyűjtése, csoportosítási lehetőségek 

– A gyűjtött fotók, fénymásolatok grafikai kiegészítései, átalakításai 

– Az elkészült lapokból illetve a gyűjtött fotókból kollázsok, képtárgyak készítése 

 

Minta a környezetben 

– Növények, állatok fotóin, illetve mikroszkopikus felvételeken található minták, mintázatok gyűjtése 

– A gyűjtött mintakincs szabad felhasználása méret és léptékváltással 

 

Díszítés, díszítmények 

– Funkcióval, jelentéssel bíró plasztikus tárgyak felületének megmunkálása, díszítése grafikai és festészeti technikák-

kal 

 

Egyszerű nyomatok 

– Képi üzenetek létrehozása egyszerű sokszorosítási technikákkal (papírdúc, papír– vagy műanyagkarc, sablon átfú-

jással) 

 

Kompozíció 

– 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) 

 

Képalkotás 
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– 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 

 

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, 

– 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 
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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 

 

Feladatcsoportok 

A vonal 

– Változások vizuális nyomai 

– A valóságos és képzeletbeli változások nyomainak megjelenítése különböző grafikai és festészeti technikákkal 

– Improvizatív és tudatos vonal– és hangjátékok 

– Különböző hatású, karakterű hangok, zajok, zenék inspiráló hatására különböző karakterű vonalak, rajzos vonalszö-

vetek készítése 

 

A szín 

– Színfoltok festése zene hangulatára 

– A színek egymáshoz való viszonya, a színek érzelmi minősége 

– 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 

– Színkontrasztok, tartalmi ellentétek 

– Színkontrasztok, színellentétek festése – melyek tartalmi ellentéteket és belső élményeket juttatnak felszínre – külö-

nös tekintettel a sötét–világos kontrasztra 

 

A felület 

– Felület és ábrázolási szándék 

– Különböző érzelmi, hangulati állapotok megjelenítése a megismert technikákkal, felületalakítási lehetőségekkel vál-

tozatos műfaji kísérletek során 

– Foltok, folthatárok 

– A valóságban látható éles és elmosódott kontúrok megfigyelése és megjelenítésük 

– Transzparencia, ellenfény, a részletek láthatósága 
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Textúra képzés 

– Különböző anyagok segítségével, felhasználásával (homok, gipsz, fonal, drót, szögek) változatos textúrájú felületek 

létrehozása 

– Az elkészült lapokból képtárgyak készítése 

 

Minta a környezetben 

– Műalkotásokról, építményekről, fotókról minták, ornamentikák gyűjtése 

– A gyűjtött és továbbgondolt mintakincs felhasználása tárgyakon 

 

Díszítés, díszítmények 

– Funkcióval, jelentéssel bíró mikroterek külső– belső elemeinek díszítése grafikai és festészeti technikákkal 

– A mikroterek lakóinak, lényeinek egyedi megjelenítése 

 

Sablon nyomatok 

– Meghívó, plakát, képregény készítése sablonnyomat segítségével (kivágott papír vagy műanyag motívumokkal) 

 

Dombornyomatok 

– Különböző anyagok, tárgyak segítségével plasztikus papírnyomatok készítése 

 

Kompozíció 

– Komponálási módok 

– Játékos kísérletek, variációk egy saját alkotás, illetve különböző reprodukciók képi elemeinek, szereplőinek átren-

dezésére 

 

 

Képalkotás 

– Illusztrációk készítése 

– Történetek, mesék jeleneteinek illusztratív ábrázolása sorozatokban grafikai és festészeti technikákkal (monotípia és 

kollázs–technika vonalas, festett kiegészítéssel, krétarajzzal, karcnyomatokkal) 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a mozgás–változás vonallal történő kifejezésének lehetőségeit, 

– a színek egymáshoz való viszonyát, 

– a színek érzelmi minőségét, 

– a színharmóniákat, színkontrasztokat, 
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– 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. 

Környezet– és kézműves kultúra tanszak 

KÖRNYEZET– ÉS KÉZMŰVES KULTÚRA MŰHELYGYAKORLAT 

A környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat célja a környezetkultúra és a kézműves tevékenységek iránti nyi-

tottság kialakítása, az általános és szakirányú ismeretek átadása révén a környezettudatos magatartás, az igényes kéz-

műves 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 kivite-

lezésig 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 tárgy-

kultúra kiemelkedő alkotásain keresztül megismertetni a tanulókkal a tárgykultúra funkcionális területeit, a felhasznál-

ható anyagokat, tulajdonságaikat, az alkalmazott eszközöket, használatukat, a készítési technikákat, az esztétikai tör-

vényszerűségeket. 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 toleran-

cia kialakítása. Tárgyelemzéseken és a tárgyalkotó tevékenységen keresztül, a tárgy, a környezet és az ember viszonyá-

nak felfedeztetése, a természethez, környezethez való kötődés mélyítése, a helyes felhasználói és fogyasztói magatar-

tásformák 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 elsajátí-

tandó 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. 

Alapfokú évfolyamok 
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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 fejlesz-

tése.  

– 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 
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– 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 

– 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 
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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. 

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 meg-

figyelésekkel 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 
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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 

 

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 
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– 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. 

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 
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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, tárgyformá-

lás, 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 

– Egyszerű tárgyalkotási és díszítési technikák: fonástechnikák, a szövés alapjai, egyszerű öltéstípusok, hímzéstechni-

kák 

– 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 
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– 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, cson-

tozással), 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 tárgy-

alkotásban 

 

Vizsgamunka készítése 

– Egyéni kifejezési szándék szerinti tárgyalkotás választott anyaggal és technikával. Dokumentálás 
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Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– 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, 
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– 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. 

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 környezet-

tervező–alkotó képessége. A terv tükrözze a tanuló funkciónak, gondolati tartalomnak megfelelő formatervező, környe-

zetalakító készségét, a kézművesség hagyományos anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről 

megszerzett ismereteit. A megvalósított tárgy, tárgyegyüttes mutassa be a tanuló környezet és kézműves kultúra terüle-

tén 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 téma-

köréből. 

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 művé-

szeti 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. 

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 szórako-

zás 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 munka-

kultúra 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 
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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 

 

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 
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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, 

– 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.  
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– 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 egyéni-

ség 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 munka-

kultúra 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 

– Motívumalkotás, stilizálás, átírás. Motívumelemek, fő– és mellékmotívumok. A kompozícióépítés elvei, szabályai 

– A funkció–forma–díszítmény összhangja 

– Modellezés 
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– 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 ba-

bákra vagy saját célra 

 

Öltözet–kiegészítők 

– Az ékszerek típusai 

– Az ékszerkészítés anyagai, technikái 

– Ékszer, ékszerkollekció készítése, választott anyagok és technikák alkalmazásával 
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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 

– 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 törvény-

szerűségeit, 

– 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, 
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– 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 a meghatározott célú feladat, 

alkotómunka elvégzését.  

– Az értékteremtés igényének kialakítása, az esztétikai érzékenység, a manuális és konstruáló képességek, a munka-

kultúra 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 iparművé-

szet, 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 
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– 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, környe-

zettervezésben. 

 

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 

 

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 tájegységé-

hez 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 kapcso-

lódóan 

– Tárgyrekonstrukció, tárgyalkotások egy választott korszakhoz, vagy egy választott művészi kézműves területhez 

kapcsolódóan 

– Tárgytípus, technika, díszítmény – átírási gyakorlatok, tárgyalkotás a mai igényeihez igazodva 



ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLAPEDAGÓGIAI PROGRAM  

120 

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 törvényszerű-

ségeit, 

– 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 felhasználá-

sára, 

– tárgyak, díszítmények, technikák rekonstruálására, átírására, 

– alkotómunkájában a hagyományos kézművesség értékeit napjaink tárgykultúrájának igényeihez igazítva továbbél-

tetni, 

– 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.  
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– 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 munka-

kultúra fejlesztése, a kitartó munkavégzés alapjainak elsajátíttatása, az önkifejezés, önművelés lehetőségének felfe-

deztetése. 

 

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 

 

Múlt, jelen és jövő 

– Modern művészet, kortárs művészet 

– A hagyományos tárgyalkotás sajátosságainak, szimbólumainak megjelenése a modern művészetben 
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– 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, kommuni-

káció, 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 
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Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a környezetkultúra és tárgykultúra tanult területeit, összetevőit, 

– 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 törvényszerű-

ségeit, 

– 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 tárgy-

kultúra 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 felhasználá-

sára, 

– tárgyak, díszítmények, technikák rekonstruálására, átírására, 

– alkotómunkájában a hagyományos kézművesség értékeit napjaink tárgykultúrájának igényeihez igazítva továbbél-

tetni, 

– 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 törvényszerű-

ségeit, 

– a kézművességben alkalmazható anyagok fajtáit, tulajdonságait, felhasználási és társítási lehetőségeit, 

– a tárgyalkotás eszközeit, azok szakszerű használatát, 
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– 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. 

 

A tanuló legyen képes: 

– az elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek, esztétikai törvényszerűségek alkalmazására, a környezet– és tárgy-

kultúra 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 felhasználá-

sára, 

– tárgyak, díszítmények, technikák rekonstruálására, átírására, 

– alkotómunkájában a hagyományos kézművesség értékeit napjaink tárgykultúrájának igényeihez igazítva továbbél-

tetni, 

– a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására. 

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 környezet-

tervező–alkotó képessége. A terv tükrözze a tanuló funkciónak, gondolati tartalomnak megfelelő formatervező, környe-

zetalakító készségét, a kézművesség anyagairól, felhasználási lehetőségeiről, munkafolyamatairól, a kézműves díszítési 
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módok műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, hagyományairól megszerzett ismereteit. A megvalósított 

tárgy, tárgyegyüttes mutassa be a tanuló környezet és kézműves kultúra területén megszerzett jártasságát, szakmai tu-

dását, 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 témaköré-

ből. 

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. 

 

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. 
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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. 

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 

Műanyag tálak, kád 

Kézi korong 

Mintázó eszközök agyagmunkához 

Szövőkeret 

Madzagszövő tábla 

Rámák, keretek 

Vágólap 

Ollók 

Kések 
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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 
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Táncművészeti ág 

NÉPTÁNC TANSZAK 

Az alapfokú néptáncoktatás célrendszere és funkciói 

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 sokszínűsége 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 szerepvál-

lalása révén a nagyközönség számára is hozzáférhetővé teszi táncos hagyományainkat. A néptáncoktatás célrendszeré-

ben jelentős szemléletmód változás következett be, középpontba került a tanulók technikai felkészültségének megala-

pozása, amely során alkalmassá válnak a különböző táncok újraalkotására, szabad és kötött formákban történő megje-

lenítésére. Előtérbe került a helyi táncanyag, tánchagyomány tanításának elsődlegessége, amely végigkísérheti az egész 

oktatási folyamatot. Nagyobb szabadságot biztosít a pedagógus számára a képzés megtervezésében, ugyanakkor bizto-

sítja az intézmények közötti átjárhatóságot. A spirális elrendezés elősegíti, hogy a különböző képességű tanulók a kép-

zési 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 min-

denki 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 

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) 
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Óraterv 

 

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 

Folklórismeret     1 1 1 1     

Tánctörténet         1 1   

Kötelezően választható 

tantárgy 

          1 1 

Szabadon választható 

tantárgy 

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 

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 tanszakok kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más tanszak vagy művé-

szeti ág képzésébe is bekapcsolódhat illetve azok tanítási óráin részt vehet 

A tanítási órák időtartama: 45 perc 

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: 

1. 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 alkalmai-

nak megismerése 

 A színpad általános törvényszerűségeinek megismertetése 

 Előadói táncos magatartás kialakítása az életkori sajátosságoknak megfelelően 

 A színpadi táncművészet legfontosabb ágazatainak, korszakainak és művészeti alkotásainak megismerése 
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2. 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 

3. 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 

 A kapcsolatteremtő képesség fejlesztése 

 A szabálytudat kialakítása 

 A csoportnorma kialakítása 

 A segítő életmódra nevelés s a szociális érzékenység fejlesztése 

 A közösségi szemlélet kialakítása 

 A környezet megóvásának fontossága 

 Az egészséges életmód igénye 

4. 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 

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: 
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 A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga tantárgy tekinteté-

ben – 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 ka-

pott 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 vizsgakö-

vetelményeit 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 

Néptánc tananyag 

Előképző évfolyamok 

Előképző 1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Alapvető mozdulattípusok fejlesztése a játéktevékenység során: lépés, járás, futás, ugrás 

 A ritmus–tér–térforma fogalmainak kialakítása, térbeli mozgásokat igénylő mozgásokkal és játékokkal, terek 

konkrét meghatározásával. 
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 Az ugrás és forgás technikai előkészítése, ugró, páros szökkelő, szökdelő népi játékokkal (pl. Ugróiskola, ugráló 

kötelezés, pányvázás, kocsérozás, szédibaba, An, tan tition… stb.) 

 A tanuló mozgáskészségének, önfegyelmének, kommunikációs képességének, éneklési készségének, játékbá-

torságának, szabálytudatának fejlesztése,  

 a közösséghez tartozás tudatos kialakítása, közösségfejlesztő játékokon keresztül pl. családjáték, vadászos, ka-

csintós, csendfogó, stb. 

Tananyag:  

A játékműveltség felmérése. 

 A népi játékokhoz szükséges mozgások, ritmusok, terek, térformák megismertetése, a játszott játékokon keresz-

tül 

 Az alapvetõ mozdulattípusok, a Fejlesztési feladatok alapján 

 Játéktípusok (sport–küzdő karakterű népi játékok, énekes–táncos gyermekjátékok), valamint, Népi mondókák, 

kiszámolók, szövegek, dallamok, Somogy megyéből 

 Alapvetõ zenei ismeretek (egyenletes lüktetés, zenéhez való igazodás, negyedes és nyolcados lüktetés, dal-

lamegységek, a gyermekdalok hangkészlete, ritmusgyakorlatok), a játékokhoz kacsolódó dalok, és ritmusok 

figyelembevételével 

 Irányok, alakzatok (előre–hátra, jobbra–balra, lent–fönt, sor, kör, oszlop, félkör, csigavonal, szórt forma, térki-

töltés, térváltás, egyén és csoport viszonya az alakzatokban), a népi játékok alkalmazása során, tudatosítva a 

tanulókban 

Játékfűzések: Somogy megyei 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 já-

téktevékenységre. 

Előképző 2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A mozgáskészség, alapvetõ kombinációs képesség (lépésből ugrásba, járásból futásba, futásból járásba való 

átmenet, alapállásból futásba, és ugrásba, és lépésbe való váltások) fejlesztésük a mozgás– és játéktevékenység 

során 

 A ritmus–tér–térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban (visszhang gyakorlatokon keresztül, alapmoz-

gások térben történő alkalmazása) 

 Az ugrás és forgástechnika fejlesztése; ugró, páros szökkelő, szökdelő népi játékokkal (pl. Ugróiskola, ugráló 

kötelezés, pányvázás, kocsérozás, szédibaba, An, tan tition...stb.) 

 A játékműveltség, játékbátorság, szabálytudat, önfegyelem és kezdeményezőképesség fejlesztése 

 A kommunikációs és éneklési képesség fejlesztése, a verbális és nonverbális kommunikáció szinkronjának ki-

alakítása 
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 A kreatív játékos tevékenység valamint a mozgásos és verbális önkifejezés ösztönzése, a közösségépítés meg-

valósítása, a szocializációs folyamatok fejlesztése 

Tananyag  

 Az alapvetõ mozdulattípusok variációs lehetőségeinek valamint az ugrás típusainak megismertetése: a fejlesz-

tési feladatokban meghatározottak alapján  

 Az improvizációs tevékenység előkészítése, a játékismeret bővítése: alapvető mozdulattípusok megtanításán 

keresztül, alkalmazásuk újabb népi játékok megismertetése során 

 Játéktípusok (sport–küzdő karakterű népi játékok, énekes táncos gyermekjátékok) 

 Népi mondókák, kiszámolók, szövegek, dallamok Somogy megyéből 

 Alapvetõ zenei ismeretek (egyenletes lüktetés, zenéhez való igazodás, negyedes és nyolcados lüktetés, dal-

lamegységek, a gyermekdalok hangkészlete, ritmusgyakorlatok) zenére, énekre, mondókákra történő alkalma-

zása az alapvető mozgástípusokkal összekapcsolva, ritmusok tapsolása, dobogása, kopogása 

 Irányok, alakzatok (előre–hátra, jobbra–balra, lent–fönt, sor, kör, oszlop, félkör, csigavonal, szórt forma, térki-

töltés, térváltás, egyén és csoport viszonya az alakzatokban) 

Játékfűzések: Somogy megyei népi gyermekjátékokból 

Követelmények 

A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, a játékfűzéseket. 

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok betartására, a fizikai 

kontaktus kialakítására, a társas együttlétre, a társak előtti kommunikációra, a párválasztásra, a szerepvállalásra és a 

játéktevékenységre a variációk során is. 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

 1 db tábla vagy flipchart 

 1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép 

 Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

 Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

 A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 

 Néprajzi kézikönyvek, lexikonok, videó és/vagy DVD filmek 

Alapfokú évfolyamok 

Alapfok 1. évfolyam (Somogyi ugrós) 

Fejlesztési feladatok 

 Vázizomzat fejlesztése, helyes testtartás kialakítása, tudatosítása, állóképesség fejlesztése. 

 A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra, a táncelőkészítő gimnasztikán és mozgásos gyer-

mekjátékokon keresztül 

 Az ugrások különbözőségeinek, hasonlóságainak összevetése:  

 Ugrástípusok: súlyláb szerint (egy lábról-két lábra, két lábról- egy lábra, egy lábról-egy lábra, 

két lábról – két lábra, egyik lábról a másik lábra) 

 Az ugrás iránya szerint: előre, hátra, jobbra, balra és rézsút irányokba. 
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 Vertikalitása szerint: felfelé törekvő ugrások. 

 A fizikai kontaktus megteremtésének elősegítése; játékokon keresztül, pl. szembekötősdi, fogócskák, 

Sánta pipás… 

 A csárdás mozgáselemeinek előkészítése; lépésekkel, zárásokkal, testsúly áthelyezéssel történő gyakor-

latokon keresztül: pl. párválasztó játékok 

 A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak felfedezése, alkalmazása; boka és térd ízületek 

használatának tudatosítása 

 Ritmus–tér–térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban; egyszerű mozgások alkalmazása meg-

határozott terekben, térváltásokkal 

 A játékbátorság, a kezdeményezőkészség, az improvizációs készség, a ritmusérzék, a hallás, a ruga-

nyosság, a térdhasználat, a kapcsolatteremtő képesség és az eszközhasználat fejlesztése 

 eszközös játékokon, keresztül pl. kidobós játékok, játékok seprűvel, bottal. 

 Eszközös gyakorlatokon keresztül: földre helyezett eszköz felett, kézben, fejen tartott eszköz-

zel, ill. az eszközök dobása, elkapása  

 Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése. 

 Az éneklési kedv, a társak előtti kommunikáció ösztönzése, közösségfejlesztés, a helyi szokások és normák 

kialakítása Élettani sajátosságainak megfelelő Somogyi ugrós és gyermekjátékokkal, dallamokkal. 

Tananyag:  

Táncelőkészítő gimnasztika: Az ugrós táncokhoz szükséges ízületek, izmok bemelegítése, fejlesztése. A felsőtest, kar, 

fej izmainak átmozgatása.  

Tánctechnika  

Alapvető mozdulattípusok:  

Lépés 

 a mozdulat iránya szerint (jobbra, balra, előre, hátra, rézsút irányok) 

 lábfőrészek szerint: talp, sarok, féltalp, lábujjhegy 

Ugrás  

 Ugrástípusok: súlyláb szerint (egy lábról-két lábra, két lábról- egy lábra, egy lábról-egy lábra, két lábról 

– két lábra, egyik lábról a másik lábra) 

 Az ugrás iránya szerint: előre, hátra, jobbra, balra és rézsút irányokba. 

 Vertikalitása szerint: felfelé törekvő ugrások. 

Futás 

 tempóhoz igazodó egyenletes futás, futás irányváltásokkal 

Testsúlyáthelyezés: játékos gyakorlatokon keresztül 

A térd és bokaízületek megfelelő használata: hajlítások, nyújtások, guggolások, szökdelések. 

Térben való eligazodás, térkitöltő játékok: fogócskák, sorjátékok, vonulós játékok 

Énekes-táncos népi játékok: szerepjátékok és párválasztó játékok speciálisan somogyi gyermekjáték anyagból válo-

gatva. 
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Táncgyakorlat: Az ugrós és a csárdás tanítását előkészítő táncos mozdulatok megismertetése:- helyben lépés, ugrás és 

tovahaladó lépés, ugrás, félsúlyos és páros súllyal való zárás pl. zenére, énekre, tapsra és mondókára. Ezek alkalmazása 

különböző formákban, alakzatokban pl. kör, félkör, sor, oszlop, szórt alakzat. 

 

Eszközhasználat előkészítése: 

 eszközös játékokon, keresztül pl. kidobók, játékok seprűvel, bottal. 

 Eszközös gyakorlatokon keresztül: földre helyezett eszköz felett, kézben, fejen tartott eszközzel, ill. az 

eszközök dobása, elkapása  

Javasolt eszközök: babzsák, bot, üveg, seprű, kötél, labda, kendő. 

 

Koreográfia: Népi gyermekjáték vagy népi gyermekjáték és tánc a tanult tánc és játékanyagból. 

 

Zenei ismeretek: Negyed és nyolcad ritmus, strófa, 2/4-es lüktetés megismertetése a tánctechnikai gyakorlatokon, já-

tékokon keresztül. 

 

Népi ének: Somogyi ugrós dallamok és somogyi gyermekjáték énekek. 

 

Viseletek: Egy somogyi település leány és fiú viseletek jellemző darabjainak bemutatása.  

 

Hagyományőrzés: A dél-dunántúli tájegység gyermekjátékai és táncai. 

 

Követelmények alapfok 1. évfolyam elvégzése után: 

A tanuló ismerje a tanult népi játékok szövegét, dallamát és cselekményét. A játékfűzéseket, szabályokat. Az ugrós és 

csárdás tánctechnikai elemeit. Az eszközök megfelelő használatát. 

 

A tanuló legyen képes a játéktevékenységre, együttműködésre, feladatvállalásra, a tánctechnikai elemek alkalmazására, 

improvizációra, a rövid táncetűd folyamatainak felidézésére, koreográfia bemutatására, a ritmikai gyakorlatok megva-

lósítására 
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Alapfok 2. évfolyam (Somogyi ugrós és csárdás) 

Fejlesztési feladatok 

 Vázizomzat fejlesztése, helyes testtartás kialakítása, tudatosítása, állóképesség fejlesztése. 

 A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra, a táncelőkészítő gimnasztikán és mozgásos gyer-

mekjátékokon keresztül 

 Az ugrások különbözőségeinek, hasonlóságainak összevetése:  

 Ugrástípusok: súlyláb szerint (egy lábról-két lábra, két lábról- egy lábra, egy lábról-egy lábra, 

két lábról – két lábra, egyik lábról a másik lábra) 

 Az ugrás iránya szerint: előre, hátra, jobbra, balra és rézsút irányokba. 

 Vertikalitása szerint: felfelé törekvő ugrások. 

 A fizikai kontaktus megteremtésének elősegítése; játékokon keresztül, pl. szembekötősdi, fogócskák, 

Sánta pipás… 

 A csárdás mozgáselemeinek előkészítése; lépésekkel, zárásokkal, testsúly áthelyezéssel történő gyakor-

latokon keresztül: pl. párválasztó játékok 

 A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak felfedezése, alkalmazása; boka és térd ízületek 

használatának tudatosítása 

 Ritmus–tér–térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban; egyszerű mozgások alkalmazása meg-

határozott terekben, térváltásokkal 

 A játékbátorság, a kezdeményezőkészség, az improvizációs készség, a ritmusérzék, a hallás, a ruga-

nyosság, a térdhasználat, a kapcsolatteremtő képesség és az eszközhasználat fejlesztése: 

 eszközös játékokon, keresztül pl. kidobós játékok, játékok seprűvel, bottal. 

 Eszközös gyakorlatokon keresztül: földre helyezett eszköz felett, kézben, fejen tartott eszköz-

zel, ill. az eszközök dobása, elkapása  

 Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése. 

 Az éneklési kedv, a társak előtti kommunikáció ösztönzése, közösségfejlesztés, a helyi szokások és normák 

kialakítása Élettani sajátosságainak megfelelő Somogyi ugrós és gyermekjátékokkal, dallamokkal. 

Tananyag:  

Táncelőkészítő gimnasztika: Az ugrós táncokhoz szükséges ízületek, izmok bemelegítése, fejlesztése. A felsőtest, kar, 

fej izmainak átmozgatása. (Különös tekintettel a somogyi ugrós táncokra.) 

Tánctechnika  

Alapvető mozdulattípusok:  

Lépés 

 a mozdulat iránya szerint (jobbra, balra, előre, hátra, rézsút irányok) 

 lábfőrészek szerint: talp, sarok, féltalp, lábujjhegy 

Ugrás  

 Ugrástípusok: súlyláb szerint (egy lábról-két lábra, két lábról- egy lábra, egy lábról-egy lábra, két lábról 

– két lábra, egyik lábról a másik lábra) 

 Az ugrás iránya szerint: előre, hátra, jobbra, balra és rézsút irányokba. 
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 Vertikalitása szerint: felfelé törekvő ugrások. 

Futás 

 tempóhoz igazodó egyenletes futás, futás irányváltásokkal 

Testsúlyáthelyezés: játékos gyakorlatokon keresztül 

A térd és bokaízületek megfelelő használata: hajlítások, nyújtások, guggolások, szökdelések. 

Térben való eligazodás: fogócskák, sorjátékok, vonulós játékok 

Dinamikai gyakorlatok: a mozdulatok erőfok szerinti váltakozása; különböző testrészekkel pl; lendítés, dobbantás, 

koppantás, tapsok 

Körtartás, körív mentén haladás: a somogyi énekes- táncos körjátékokon keresztül. 

Összekapaszkodási módok: tartás, ellentartás gyakoroltatása pl.: kocsérozós, vakvezetős játékokon keresztül.  

Táncgyakorlat: 

 Az ugrástechnikáknak, a súlyvétel lehetőségeinek, az ugrós táncelemeknek és az összekapaszkodási 

módoknak a megismertetése. 

 Somogyi ugrós táncok tanítása csoportos, páros formában 

 A somogyi táncdialektus eszközös táncainak bevezetése pl. székes, kalapos, botos, üveges tánc vagy 

játék alkalmazásával. 

 A somogyi csárdás motívumok tanítása kör, páros formákban. 

 

Koreográfia: Népi gyermekjáték és tánc és/vagy ugrós–eszközös táncok tanult tánc és játékanyagból. 

 

Zenei ismeretek: 

 Negyed és nyolcad ritmus, strófa, 2/4-es lüktetés megismertetése a tánctechnikai gyakorlatokon, játékokon ke-

resztül.  

 Dudaritmus, kanásztánc ritmus megismertetése, népi hangszereken keresztül: pl. duda, hosszúfurulya, citera 

 

Népi ének: Somogyi ugrós és csárdáshoz kapcsolódó népdalok, somogyi gyermekjáték dalok. 

 

Táncfolklorisztika Az ugrós tánctípus fogalma, formai lehetőségei, összekapaszkodási módok, a tánctípus főbb jellem-

zői a somogyi ugrós táncban. 

 

Viseletek: Jellemző viseletdarabok elnevezései, öltözködési szabályok bemutatása a szennai leány és fiú viseletek alap-

ján. 

 

Hagyományőrzés: A dél-dunántúli tájegység gyermekjátékai és táncai. 

Követelmények alapfok 2. évfolyam elvégzése után: 

A tanuló ismerje a tanult táncanyagot, az énekes táncos gyermekjátékok cselekményét, szövegét és dallamát, a tánc 

közbeni eszközhasználatot. 
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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 erőn-

léttel való részvételre. 
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Alapfok 3. évfolyam (Rábaközi vagy sárközi ugrós) 

Fejlesztési feladatok 

 Vázizomzat fejlesztése, helyes testtartás kialakítása, tudatosítása, állóképesség fejlesztése. 

 Tartás-ellentartás kialakítása, fejlesztése, egyensúlyérzék fejlesztése. 

 A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra, a táncelőkészítő gimnasztikán és mozgásos gyer-

mekjátékokon keresztül. 

 A fizikai kontaktus megteremtésének elősegítése; játékokon keresztül, pl. szembekötősdi, fogócskák, Sánta pi-

pás.. 

 Ritmus–tér–térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban; összetett mozgások alkalmazása meghatározott 

terekben, térváltásokkal 

 A ritmikai- plasztikai – dinamikai fogalmak kialakítása mozgásos és ritmusjátékokon, gyakorlatokon keresztül. 

 A somogyi és sárközi ugrós tánc összehasonlítása ritmikai – plasztikai – dinamikai lehetőségek szerint, ill. a 

táncszerkesztés elveinek és a táncok elnevezéseinek megismertetése a két tánc tükrében. 

 A gesztusmozdulat fogalmának kialakítása a somogyi és sárközi ugrós táncokon keresztül. 

 Az eszközhasználat bővítésének lehetősége: 

 eszközös játékokon, keresztül pl. kidobós játékok, játékok seprűvel, bottal, üveggel, kisszékkel, 

kalappal, (földre helyezett eszköz felett, kézben, fejen tartott eszközzel, ill. az eszközök dobása, 

elkapása) 

 A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő táncos magatartás elsajátítása.  

 A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak felfedezése, alkalmazása, boka és térd ízületek hasz-

nálatának tudatosítása, gyakoroltatása.  

 A mozgásemlékezet fejlesztése rövidebb etűdök alkalmazásával, gyakoroltatásával. 

 Az improvizációs készség, az előadói készség fejlesztése az ugrós táncok önálló alkalmaztatásával egyéni és 

csoportos formában. 

 A közösséghez tartozás, kötődés erősítse, a másságot elfogadó attitűd valamint a nemi identitás erősítése. 

 Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

Tananyag 

Somogyi ugrós táncok ismétlése, rábaközi ugrós vagy sárközi ugrós táncok megismertetése. 

Dél-Alföldi oláhos és csárdás vagy szatmári csárdás bevezetése. 

Szatmári verbunk előkészítése. 

 

Táncelőkészítő gimnasztika: Az ugrós táncokhoz szükséges ízületek, izmok bemelegítése, fejlesztése. A felsőtest, kar, 

fej izmainak átmozgatása.  

Tánctechnika  

Alapvető mozdulattípusok:  

Lépés 

a mozdulat iránya szerint (jobbra, balra, előre, hátra, rézsút irányok) 

 lábfőrészek szerint: talp, sarok, féltalp, lábujjhegy 
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Ugrás  

 Ugrástípusok: súlyláb szerint (egy lábról-két lábra, két lábról- egy lábra, egy lábról-egy lábra, két lábról 

– két lábra, egyik lábról a másik lábra) 

 Az ugrás iránya szerint: előre, hátra, jobbra, balra és rézsút irányokba. 

 Vertikalitása szerint: felfelé törekvő ugrások. 

Futás 

 tempóhoz igazodó egyenletes futás, futás irányváltásokkal, tempóváltásokkal 

Testsúlyáthelyezés: táncos alapelemeken keresztül 

Gesztusok: a tananyag szerint meghatározott táncok kargesztusainak és csapásainak megismerése, alkalmazása  

A térd és bokaízületek megfelelő használata: hajlítások, nyújtások, guggolások, szökdelések. 

Térben való eligazodás: rövid etűdök táncoltatása különböző terekben  

Dinamikai gyakorlatok: a mozdulatok erőfok szerinti váltakozása; különböző testrészekkel pl; lendítés, dobbantás, 

koppantás, tapsok, csapások és ezek elhelyezése az összetett ugrós és verbunk táncelemeken belül 

Körtartás, körív mentén haladás: az énekes- táncos körjátékokon, ugrós táncokon keresztül. 

Összekapaszkodási módok: tartás, ellentartás gyakoroltatása pl.: kocsérozós, vakvezetős játékokon, táncban alkalma-

zandó összekapaszkodási módokon keresztül.  

Tempóváltások: Különböző tempójú zenékre történő kötött és kötetlen táncos mozgások bevezetése. 

Énekes-táncos népi gyermekjátékok: a játékismeret bővítése szerepjátékokkal, párválasztó játékokkal, kör- és páros 

táncok előkészítése. 

 

Táncgyakorlat:  

A rábaközi ugrós vagy sárközi ugrós tánc megismerése 

A somogyi ugrós táncanyag bővítése 

A dél-alföldi oláhos és csárdás vagy szatmári csárdás tánc bevezetése, elemeinek, jellegzetes összekapaszkodási mód-

jainak megismerése 

A szatmári verbunk előkészítése, táncelemeinek megismerése. 

 

Koreográfia: Rábaközi vagy somogyi népi gyermekjáték és ugrós–eszközös táncok anyagból. 

 

Zenei ismeretek: Ritmusgyakorlatok összetettebb ugrós ritmusok alkalmazásával, strófa, tambura megismerése, citera 

hangzásával és játékmódjával való összehasonlítása, vonós zenekar hangszereivel való ismerkedés. 

 

Népi ének: Rábaközi népi gyermekjátékokhoz, ugrós táncokhoz és dál-alföldi vagy szatmári csárdáshoz kötődő népda-

lok. 

 

Táncfolklorisztika  

 Az ugrós tánc fejlődése, a táncelemek bővülése, többtagúvá válása, gesztusok megjelenése és alkalmazása a 

somogyi és sárközi ugrós táncok összevetésével.  
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 A páros és csoportos formák lehetőségei. 

 A dél-alföldi vagy szatmári csárdás jellemző vonásai, hangsúlya. 

 Az ugrós és csárdás tánctípus meghatározása, összehasonlítása. 

 Gyermekek táncalkalmainak, szervezésének, lebonyolításának megismertetése. 

 A táncos magatartások különbözőségei és hasonlóságai a somogyi és rábaközi ugrósban, valamint a dél-alföldi 

csárdásban. 

 Tánckezdő szokások a dél-alföldi csárdásban. 

 A tanulandó táncok történelmi és földrajzi háttere.  

 

Viseletek: Jellemző viseletdarabok elnevezései, öltözködési szabályok bemutatása a rábaközi leány és fiú viseletek 

alapján. 

 

Hagyományőrzés: A dél-dunántúli tájegység gyermekjátékai és táncai. 

 

Követelmények alapfok 3. évfolyam elvégzése után: 

A tanuló ismerje a választott táncanyagok elemeit, az énekes táncos gyermekjátékok cselekményét, szövegét és dalla-

mát, a tánc közbeni eszközhasználatot, a tananyaghoz kapcsolódó hangszereket. 

Ismerje az ugrós és csárdás tánctípus fogalmát, történelmi hátterét és az adott tájegységhez kapcsolódóan a földrajzi 

elhelyezkedését. 

 

A tanuló legyen képes a közösségen belüli aktív tevékenységre, a tanult táncanyag újraalkotására, improvizációra páros 

és csoportos formában, a tanult koreográfia bemutatására, a ritmikai gyakorlatok megvalósítására, a tanórákon megfe-

lelő fizikai és szellemi erőnléttel való részvételre. 
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Alapfok 4. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

 Vázizomzat fejlesztése, helyes testtartás kialakítása, tudatosítása, állóképesség fejlesztése. 

 Egyensúlyérzék fejlesztése. 

 A körtáncok technikai előkészítése: középponthoz való igazodás, köríven haladás, egymáshoz való távolság és 

a kör feszességének megtartása. 

 A tánc motívumainak szerkesztése, egymásra épülése az egyszerűbbtől az összetettebbig az egyéni, az eszközös 

és páros viszonyok függvényében. 

 Az összekapaszkodási módok variációs lehetőségei a páros táncokban és a körtáncokban testrészek fogása és 

páros viszony szerint. 

 A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő táncos magatartás elsajátítása 

 A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak alkalmazása, boka és térd ízületek használatának tuda-

tosítása, gyakoroltatása.  

 A mozgásemlékezet fejlesztése egyszerűbb és összetettebb motívumokból építkező rövidebb-hosszabb etűdök 

alkalmazásával, gyakoroltatásával. 

 Az improvizációs készség, az előadói készség fejlesztése az adott év táncainak önálló alkalmaztatásával egyéni, 

páros és csoportos formában. 

 A közösséghez tartozás, kötődés erősítse, a másságot elfogadó attitűd valamint a nemi identitás erősítése. 

 Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

Tananyag: 

A somogyi és rábaközi vagy sárközi eszközös-ugrós táncok bővítése. 

A dél-alföldi oláhos és csárdás vagy szatmári csárdás ismétlése, bővítése. 

A szatmári verbunk bevezetése. 

A somogyi karikázó előkészítése. 

 

Táncelőkészítő gimnasztika: A test ízületeinek átmozgatása, bemelegítése, nyújtó és erősítő gyakorlatok, ritmus- és 

koordinációs gyakorlatok, forgás előkészítése. 

 

Tánctechnika: 

Alapvető mozdulattípusok:  

Lépés 

 a mozdulat iránya szerint (jobbra, balra, előre, hátra, rézsút irányok) 

 lábfőrészek szerint: talp, sarok, féltalp, lábujjhegy 

Ugrás  

Ugrástípusok: súlyláb szerint (egy lábról-két lábra, két lábról- egy lábra, egy lábról-egy lábra, két lábról – két lábra, 

egyik lábról a másik lábra) 

 Az ugrás iránya szerint: előre, hátra, jobbra, balra és rézsút irányokba. 
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 Vertikalitása szerint: felfelé törekvő ugrások. 

Futás 

 tempóhoz igazodó egyenletes futás, futás irányváltásokkal, tempóváltásokkal 

Testsúlyáthelyezés: táncos alapelemeken keresztül 

Gesztusok: a tananyag szerint meghatározott táncok kargesztusainak és csapásainak alkalmazása, gyakorlása.  

Forgás: saját tengely körüli forgás egyszerű táncos elemekkel, lépéssel, ugrással. 

A térd és bokaízületek megfelelő használata: hajlítások, nyújtások alkalmazása az adott táncanyag stilisztikai köve-

telményeinek megfelelően. 

Térben való eligazodás: etűdök táncoltatása különböző terekben  

Dinamikai gyakorlatok: a mozdulatok erőfok szerinti váltakozása; különböző testrészekkel pl. lendítés, dobbantás, 

koppantás, tapsok, csapások és ezek elhelyezése az összetett ugrós, csárdás és verbunk táncelemeken belül 

Körtartás, körív mentén haladás: a somogyi énekes- táncos körjátékokon és körtáncokon keresztül. 

Összekapaszkodási módok: tartás, ellentartás gyakoroltatása játékokon, táncban alkalmazandó összekapaszkodási mó-

dokon keresztül pl. kézfogással, kereszt kézfogással, váll-derék, váll-lapocka, váll-váll fogással. 

Tempóváltások: Különböző tempójú zenékre történő kötött és kötetlen táncos mozgások alkalmazása. 

Páros forgás: páros forgás gyakoroltatása különböző összekapaszkodási formákban lépéssel, szökdeléssel, ridával.  

 

Táncgyakorlat: 

A somogyi és rábaközi vagy sárközi ugrós-eszközös táncok bővítése. 

A dél-alföldi oláhos és csárdás vagy szatmári csárdás és összekapaszkodási módjainak alkalmazása. Páros forgások 

forgás irányváltásokkal, félfordulók, lábfigurák és csapások. 

A szatmári verbunk bevezetése. Motívumok megismerése. Bokázók, csapások megismerése. 

Somogyi karikázó táncelemeinek, formájának megismerése.  

 

Koreográfia: Az ugrós–eszközös és/vagy a csárdás táncanyagából. 

 

Zenei ismeretek: A Tiszai dialektus jellegzetes hangszerei (cimbalom, duda, klarinét, tekerő) parasztbanda, cigány-

banda, 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 dél-alföldi vagy szatmári viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás 

és a viselet összefüggései 

 

Hagyományőrzés: A dél-dunántúli tájegység táncai. 
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Követelmények alapfok 4. évfolyam elvégzése után: 

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. 
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Alapfok 5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

 Vázizomzat, állóképesség fejlesztése, helyes testtartás kialakítása, tudatosítása. 

 Egyensúlyérzék fejlesztése. Forgástechnika fejlesztése. 

 Összefoglaló és rendszerező gondolkodás ösztönzése, összefüggések feltárása a tanult táncdialektus is-

meretanyagán keresztül. 

 A mozgás közbeni éneklési készség fejlesztése. 

 A legényes és a forgós–forgatós táncok előkészítése. 

 A táncszerkesztés elveinek, az összekapaszkodási módok variációs lehetőségeinek bővítése, gyakorol-

tatása, a táncos partnerkapcsolat elmélyítése. 

 A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő táncos magatartás elsa-

játítása. 

 A zenei kíséretmódok és a tánc összefüggéseinek feltárása. A dűvő és esztam fogalma. 

 A mozgásemlékezet fejlesztése összetettebb motívumokból építkező etűdök alkalmazásával, gyakorol-

tatásával. 

 Az improvizációs készség, az előadói készség fejlesztése az adott év táncainak önálló alkalmaztatásával 

egyéni, páros és csoportos formában. 

 A közösséghez tartozás, kötődés erősítse, a másságot elfogadó attitűd valamint a nemi identitás erősí-

tése.  

 Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

Tananyag 

A legényes és forgós-forgatós táncok előkészítése. 

Somogyi csárdás bevezetése. 

A szatmári verbunk ismeretének bővítése.  

A rábaközi vagy sárközi verbunk bevezetése.  

A somogyi karikázó ismereteinek bővítése. 

 

Táncelőkészítő gimnasztika: a test ízületeinek átmozgatása, bemelegítése, nyújtó és erősítő gyakorlatok, ritmus- és 

koordinációs gyakorlatok, forgás előkészítése. 

Tánctechnika: 

Alapvető mozdulattípusok:  

Testsúlyáthelyezés, lépés, futás, ugrás valamint: 

Gesztusok: a tananyag szerint meghatározott táncok kargesztusainak és csapásainak alkalmazása, gyakorlása.  

Forgás: saját tengely körüli forgás egyszerű táncos elemekkel, lépéssel, ugrással. Perdülő forgás különböző lábfő ré-

szeken. 

A térd és bokaízületek megfelelő használata: hajlítások, nyújtások alkalmazása az adott táncanyag stilisztikai köve-

telményeinek megfelelően. 
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Térben való eligazodás: etűdök táncoltatása különböző terekben  

Dinamikai gyakorlatok: a mozdulatok erőfok szerinti váltakozása; különböző testrészekkel pl. lendítés, dobbantás, 

koppantás, tapsok, csapások és ezek elhelyezése az összetett csárdás és verbunk táncelemeken belül 

Körtartás, körív mentén haladás: az énekes- táncos körjátékokon és körtáncokon keresztül. 

Összekapaszkodási módok: tartás, ellentartás gyakoroltatása játékokon, táncban alkalmazandó összekapaszkodási mó-

dokon keresztül pl. kézfogással, kereszt kézfogással, váll-derék, váll-lapocka, váll-váll fogással. 

Tempóváltások: Különböző tempójú zenékre történő kötött és kötetlen táncos mozgások alkalmazása. 

Páros forgás: páros forgás gyakoroltatása különböző összekapaszkodási formákban lépéssel, szökdeléssel, ridával.  

Táncgyakorlat: 

 A legényes és a forgós–forgatós táncok előkészítése: a tanult ugrós és verbunk és csárdás táncelemek ritmikai 

variációi és alkalmazkodásuk eltérő zenei lüktetéshez 

 A somogyi csárdás bevezetése: boka és térdrugó együttes használata, lenthangsúly tudatosítása egy- és kétlépé-

ses csárdáson keresztül, ill. körben haladással csoportos formában. 

 A szatmári verbunk ismeretének bővítése. Motívumok kötése, tánc felépítésének tudatosítása. Bonyolultabb 

csapások és lábfigurák megismerése. 

 A rábaközi verbunk bevezetése egyszerűbb motívumok alkalmazásával: bokázó, csapás, bemérő és lezáró. 

 A somogyi karikázó ismereteinek bővítése: keresztkézfogás alkalmazása, futó (gyors) rész megismerése.  

 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 palóc viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás és a viselet össze-

függései 

 

Hagyományőrzés: A dél-dunántúli tájegység táncai. 

 

Követelmények alapfok5. évfolyam elvégzése után: 

A tanuló ismerje a tánctípus fogalmát, a Dunai táncdialektus választott táncait, a tanult koreográfiákat, a népdalok 

szövegét, dallamát, 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. 
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Alapfok 6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

 Vázizomzat, állóképesség fejlesztése, helyes testtartás kialakítása, tudatosítása. 

 Egyensúlyérzék fejlesztése. Forgástechnika fejlesztése. 

 Az összefoglaló és rendszerező gondolkodás valamint a fogalmi gondolkodás ösztönzése és fejlesztése, az ösz-

szefüggések feltárása az alapfokú évfolyamok ismeretanyagán keresztül 

 A mozgásemlékezet fejlesztése összetettebb motívumokból építkező etűdök alkalmazásával, gyakoroltatásával. 

 Az improvizációs készség, az előadói készség fejlesztése az adott év táncainak önálló alkalmaztatásával egyéni, 

páros és csoportos formában. 

 A vizsgahelyzetre való felkészítés 

Tananyag:  

A legényes és forgós-forgatós táncok előkészítése. 

A somogyi és rábaközi vagy sárközi ugrós táncok, dál-alföldi vagy szatmári és somogyi csárdás, szatmári és rábaközi 

verbunk valamint a somogyi karikázók ismétlése. 

 

Táncelőkészítő gimnasztika: a test ízületeinek átmozgatása, bemelegítése, nyújtó és erősítő gyakorlatok, ritmus- és 

koordinációs gyakorlatok, forgás előkészítése. 

Tánctechnika: 

 Alapvető mozdulattípusok:  

o Testsúlyáthelyezés, lépés, futás, ugrás valamint: 

o Gesztusok: a tananyag szerint meghatározott táncok kar- és lábgesztusainak, csapásainak alkalmazása, 

gyakorlása.  

o Forgás: saját tengely körüli forgás egyszerű táncos elemekkel, lépéssel, ugrással. Perdülő forgás kü-

lönböző lábfő részeken. 

 A térd és bokaízületek megfelelő használata: hajlítások, nyújtások alkalmazása az adott táncanyag stilisztikai 

követelményeinek megfelelően. 

 Térben való eligazodás: etűdök táncoltatása különböző terekben  

 Dinamikai gyakorlatok: a mozdulatok erőfok szerinti váltakozása; különböző testrészekkel pl. lendítés, dob-

bantás, koppantás, tapsok, csapások és ezek elhelyezése az összetett csárdás és verbunk táncelemeken belül 

 Körtartás, körív mentén haladás: az énekes- táncos körjátékokon és körtáncokon keresztül. 

 Összekapaszkodási módok: tartás, ellentartás gyakoroltatása táncban alkalmazandó összekapaszkodási módo-

kon keresztül pl. kézfogással, kereszt kézfogással, váll-derék, váll-lapocka, váll-váll fogással. 

 Tempóváltások: Különböző tempójú zenékre történő kötött és kötetlen táncos mozgások alkalmazása. 

 Páros forgás: páros forgás gyakoroltatása különböző összekapaszkodási formákban lépéssel, szökdeléssel, 

ridával eltérő zenei lüktetésre. 

Táncgyakorlat: 
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 A legényes és a forgós–forgatós táncok előkészítése: a tanult ugrós és verbunk és csárdás táncelemek ritmikai 

variációi és alkalmazkodásuk eltérő zenei lüktetéshez. 

 A somogyi és rábaközi ugrós és eszközös táncok ismétlése, táncismeret bővítése. 

 A somogyi és dél-alföldi csárdások ismétlése, táncismeret bővítése. 

 A szatmári és rábaközi verbunkok ismétlése, táncismeret bővítése. 

 A körtáncok ismétlése, táncismeret bővítése. 

 Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek megfelel bővítése tánctí-

pus anyaga. 

 

Koreográfia: A megismert táncanyagból. 

 

Zenei ismeretek: A tanult tájegységek jellegzetes népi hangszerei és zenei együttesei, a dűvő és az esztam kíséret 

jellemzői, tánctípusok és kíséretmódok. 

 

Népi ének: A tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése. 

 

Táncfolklorisztika: az ismert táncok jellemző vonásai, a tánctípusok, táncalkalmak, táncos magatartás 

 

Viseletek: Az alapfok évfolyamain megismert viseletdarabok, azok elnevezéseinek, az öltözködési szabályok, a táncos 

mozgás és a viselet összefüggéseinek ismétlése. 

 

Hagyományőrzés: A dél-dunántúli tájegység táncai. 

 

 

Követelmények alapfok 6. évfolyam elvégzése után: 

A tanuló ismerje az alapfokú évfolyamokon elsajátított táncokat, a tanult koreográfiákat, a tanult zenei, folklorisztikai, 

földrajzi jellemzőket. 

A tanuló legyen képes a tanult ismeretek megfogalmazására, az önálló táncos megjelenítésre, improvizációra, a meg-

felelő 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 meghatáro-

zott tájegységek szerint 

 A tájegységek táncaihoz kötődő alapvetõ földrajzi, történelmi, zenei, táncfolklorisztikai ismeretek összefüggé-

seit 

 A táncszerkesztés elveit, a jellemző összekapaszkodási módokat 

 A tájegységre jellemző öltözködési, viselethordási szabályokat 

 A ritmikai, plasztikai, dinamikai törvényszerűségeket és azok alkalmazását a gyakorlat során 
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 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 meg-

jelenésre, 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 gyakor-

latban is tudja alkalmazni az alakzatokat, térformákat 

 A képzés során elsajátított ismeretek alkalmazására más környezetben is 

 A környezet értékeinek megőrzésére, gyarapítására, a környezettudatos magatartásra 

 A közösségi szerepvállalásra, önálló feladatvállalásra 

 A másság elfogadására, a csoporthagyományok kialakításában való aktivitásra 

 Olyan szokások, tevékenységek kialakítására, amelyek az egészséges életvitelt segítik elő 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgából áll 

A vizsga tantárgya: Néptánc 

A vizsga időtartama:  csoportban 5–10 perc 

egyénenként illetve párban: 2–3 perc 

A vizsga tartalma 

Koreográfia: a szaktanár által meghatározott egy tanult koreográfia (koreográfia részlet, folyamat) csoportos bemuta-

tása 

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. 
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Továbbképző évfolyamok 

Továbbképző 7. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

 Állóképesség fejlesztése, a legényes táncokhoz szükséges térbeli és dinamikai gesztusok zenei és plasztikai 

fejlesztése 

 Az egyensúlyviszonyok szerepének felismertetése, a tartás–ellentartás jelentőségének tudatosítása. 

 Páros forgás a tananyag táncainak megfelelő nyitott és zárt összekapaszkodási formákban, a térben való forgás 

irányváltoztatásokkal. 

 A forgás technikai megvalósítása – perdülő forgás - a különböző lábfőrészeken; 

 A páros forgás plasztikai formái, kar alatti forgatások zenei és plasztikai variációinak megismerése. 

 Az erdélyi táncokra jellemző partnerkapcsolat kialakítása tánctípusonként; nemi identitás erősítése. 

 A tánctételek funkcióinak megismertetése, a megfelelő táncos magatartás kialakítása; 

 A „rendre táncolás” a hagyományban 

 A táncstílusok jellemző vonásainak megismertetése 

 A régi és új táncstílus eleminek megismerése  

o a táncosok egymáshoz való elhelyezkedése alapján  

o összekapaszkodási formák alapján 

o hangsúlyok zenei lüktetéshez való igazodása (fent-lent hangsúly) 

 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; 

 Táncetűdök párban, etűdök motivikai bonyolultság szerinti felépítése (egyszerűbb „pihenő” motívumok, páros 

forgás, kar alatti forgatás, lábfigurák, „pihenő” motívumok) és önálló újraalkotása a tánc során. 

 A sajátos egyéni karakter kialakításának ösztönzése, a táncos elemek ritmikai, plasztikai, dinamikai különbsé-

geinek megvalósítása 

 Az egyéni, vagy páros improvizáció során alkalmazott plasztikai, és dinamikai lehetőségek tudatosítása 

 A zene és tánc összefüggéseinek megfigyeltetése, az összefüggések megfogalmazása, rendszerezése 

 Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

 Tánckezdő, és szólista attitűdök kialakítása, és erősítése 

 

Tananyag: Mezőségi páros és férfi táncok 

 

Táncelőkészítő gimnasztika: A test ízületeinek átmozgatása, bemelegítése, nyújtó és erősítő gyakorlatok, lendítések, 

lábkörzések, ritmus- és koordinációs gyakorlatok, forgás fejlesztése különböző lábfőrészeken (forgás egyenes vonalon 

és kör mentén)  
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Tánctechnika: 

A magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok kialakítása és fejlesztése, térben való használata a férfi táncok-

nál: 

 ollózó ugrás nyújtott lábbal 

 lendítés – ugrás – súlyváltás – testsúlyáthelyezés folyamatossá tétele zenei negyed, és nyolcados ritmusokra 

 láblendítés köríven nyújtott lábbal 

 láb részeinek ütése ugrás, lendítés, ollózó ugrás közben és a levegőben tartózkodás ideje alatt negyedes, és 

nyolcados ritmusokra 

 lábkörök megtanítása (en dedans, en dehors variációk) 

A mezőségi páros táncoknak megfelelően: 

 átvetők, félfordulók, mögévető, elpördítő motívumok elsajátítása, 

 A forgás hangsúlyának, technikájának megtanítása,  

 Forgatást előkészítő páros mozdulatok, kargesztusok elsajátítása,  

 A forgatás, a forgás indítása, kivitelezése,  

 Tartás-ellentartás  

 A forgatás és a páros forgás során, a páros forgás indítása, előkészítése,  

 A forgás dinamikai változatosságai, irányváltók variációs lehetőségei,  

Táncgyakorlat: 

 A dél-alföldi oláhos és csárdás táncok ismétlése, a táncismeret bővítése. 

 Az Erdélyi dialektus területéről kiválasztott táncrend, az alapfokon előkészített legényesre és forgós–forgatós 

párosra építve 

 Páros táncok az erdélyi Mezőség területéről. 

 A mezőségi szökős fél fordulója, páros forgása, és forgás irányváltója (figyelemmel a páros tartás, és ellentar-

tásra, a páros összekapaszkodásra, a helyes testtartásra, hangsúlyokra és támaszték szerkezetekre) 

 A pontszerkezet, a táncot kísérő kargesztusok és azok funkcióinak megismertetése; 

 A „táncos pont” zenei ütemekhez való igazodása, és felosztása 

 A „zárlat” fogalma, fajtái és szerepe 

 A karhasználat, mint plasztikai díszítő- elem, a csettintés, mint sajátos ritmikai bázis alkalmazása, a karlendíté-

sek ütemelőzős használatai a csapások során 

 A forgás és forgatás módozatainak megismertetése 

 A páros összekapaszkodás, és a negyedes, illetve nyolcados ritmusú páros forgás megtanítása a mezőségi tán-

cokban 

 A forgásváltó, és félforduló alkalmazása a kar alatti forgatások előkészítésében 

 A kar alatti forgatások során, a feladatok különbözősége a fiú, és lány táncosnál 

o Lány: helyes test, és kartartás, és forgás a lábfőrészeken, 

o Fiú: a forgatás lendületének folyamatos biztosítása, a térben haladás, az irányító szerep tudatosítása) 
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 Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek megfelelő tánctípus 

anyaga 

 

Koreográfia: a megismert 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 adatköz-

lők megismerése 

 

Viseletek: Az erdélyi Mezőség férfi, és női viseletei. 

 

Hagyományőrzés: A saját táncrégió táncainak bővítése. 

Követelmények: 

A tanuló ismerje az erdélyi mezőségi táncok elsajátításához szükséges technikákat. 

A tanuló legyen képes az erdélyi mezőségi táncok improvizatív megjelenítésére, újraalkotására, a tanult koreográfiák 

bemutatására, a zene és tánc összhangjának gyakorlati megvalósítására. 
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Továbbképző 8. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra: állóképesség fejlesztése, a legényes táncokhoz 

szükséges térbeli és dinamikai gesztusok zenei és plasztikai fejlesztése, bővítése 

 Az egyensúlyviszonyok szerepének felismertetése, a tartás–ellentartás jelentőségének tudatosítása; 

 Páros forgás a tananyag táncainak megfelelő nyitott és zárt összekapaszkodási formákban, a térben való forgás 

irányváltoztatásokkal. 

 A forgás technikai megvalósítása – perdülő forgás - a különböző lábfőrészeken; 

 A páros forgás plasztikai formái, kar alatti forgatások zenei és plasztikai variációinak tudatosítása, bővítése. 

 A kalotaszegi táncokra jellemző partnerkapcsolat kialakítása tánctípusonként; nemi identitás erősítése. 

 A tánctételek funkcióinak megismertetése, a megfelelő táncos magatartás kialakítása; 

 A „rendre táncolás” a hagyományban 

 A táncstílusok jellemző vonásainak megismertetése 

 Az önálló táncszerkesztési gyakorlat, improvizációs készség, előadói készség, ritmusérzék, fizikai erőnlét, sa-

játos egyéni karakter kialakítása. 

 Táncetűdök párban, etűdök motivikai bonyolultság szerinti felépítése (egyszerűbb „pihenő” motívumok, páros 

forgás, kar alatti forgatás, lábfigurák, „pihenő” motívumok) és önálló újraalkotása a kalotaszegi táncok során. 

 Az egyéni, vagy páros improvizáció során alkalmazott plasztikai, és dinamikai lehetőségek tudatosítása. 

 A táncos elemek dinamikai különbségeinek megvalósítása: láb részeinek csapása, dinamikai különbségek érzé-

keltetése különböző lábfőrészek talajjal történő érintkezése során, a táncok stílusából adódó felsőtest és kar 

mozgások dinamikai lehetőségeinek megfigyelése 

 A forgás– és ugrókészség fejlesztése: lendületvétel, forgás lendületének fokozása és lassítása, forgás megállítása 

és forgásirányváltás, forgás különböző ritmikai variációkkal, térben haladással, ugrással egy időben történő láb- 

és kargesztusok megvalósítása, 

 A táncszók tánc közbeni alkalmazása, a táncok stílusos megjelenítésének elősegítése 

 A zene és tánc összefüggéseinek megfigyeltetése, az összefüggések megfogalmazása, rendszerezése: a legényes 

táncok pontszerkezetének megismerése, alkalmazása a tánc szerkesztése során. 

 Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

 

Tananyag: Székelyföldi páros és férfi táncok 

 

Táncelőkészítő gimnasztika: Az alapfok tananyagának megfelelően a test ízületeinek átmozgatása, bemelegítése, 

nyújtó és erősítő gyakorlatok, lendítések, lábkörzések, ritmus- és koordinációs gyakorlatok, forgás fejlesztése különböző 

lábfőrészeken (forgás egyenes vonalon és kör mentén)  

Tánctechnika:  

A magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok előadásmódjának fejlesztése, térben való használata a székely 

verbunkban: 
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 ollózó ugrás nyújtott lábbal 

 lendítés – ugrás – súlyváltás – testsúlyáthelyezés folyamatossá tétele zenei negyed, és nyolcados ritmusokra 

 láblendítés köríven nyújtott lábbal 

 láb részeinek ütése ugrás, lendítés, ollózó ugrás közben  

 lábkörök megtanítása (en dedans, en dehors variációk) 

A székelyföldi páros táncoknak megfelelően: 

 a forgás hangsúlyának, technikájának megtanítása 

 forgatást előkészítő páros mozdulatok, kargesztusok elsajátítása  

 a forgatás, a forgás indítása, kivitelezése, tartás-ellentartás a forgatás és a páros forgás során.  

 A páros forgás indítása, előkészítése, a forgás dinamikai változatosságai,hangsúlya, az irányváltók variációs 

lehetőségei,  

 a csárdás alaplépéseinek megismerése,  

 a lány emelésének, dobásának technikája. 

Táncgyakorlat: 

 Székelyföldi táncok megismerése 

 Somogyi páros kanász szabad improvizáció (botdobással térben haladás, a keresztben földre helyezett bot feletti 

táncolás és térbeli variációi) 

 Somogyi szóló kanásztánc motivikai fejlesztése (botforgatás, küzdő jellegű motívumok) 

 Somogyi csárdás táncok bővítése egy másik választott helység táncávalA somogyi ugrós és csárdás táncok is-

métlése, rendszerezése az alapfokon szerzett ismeretek alapján. 

 

Koreográfia: a megismert táncanyagból 

 

Zenei ismeretek: Erdélyi jellegzetes hangszerek, hangszer együttesek (hegedű, ütőgardon, cimbalom) 

 

Népi ének: A tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése 

 

Táncfolklorisztika: A székelyföldi táncok földrajzi, történelmi háttere, táncalkalmak, tánchagyományok, szokások 

 

Viseletek: A székelyföldre jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás és a 

viselet összefüggései. 

Követelmények a továbbképző 8. évfolyam elvégzése után: 

A tanuló ismerje a tanult táncokat, újraalkotásuk módját, a székelyföldi táncok elsajátításához szükséges technikákat, 

a zene és tánc összhangjának gyakorlati megvalósítását. 

A tanuló legyen képes a székelyföldi táncok improvizatív megjelenítésére, a tanult koreográfiák bemutatására, a stílu-

sos előadásmód megvalósítására 
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Továbbképző 9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra: állóképesség fejlesztése,  

 A székely verbunk és páros táncokhoz szükséges térbeli és dinamikai gesztusok zenei és plasztikai fejlesztése, 

bővítése 

 Az egyensúlyviszonyok szerepének felismertetése, a tartás–ellentartás jelentőségének tudatosítása; 

 Páros forgás a tananyag táncainak megfelelő nyitott és zárt összekapaszkodási formákban, a térben való forgás 

irányváltoztatásokkal. 

 A forgás technikai megvalósítása – perdülő forgás - a különböző lábfőrészeken 

 A páros forgás plasztikai formái, kar alatti forgatások zenei és plasztikai variációinak tudatosítása, bővítése. 

 A forgás– és ugrókészség fejlesztése: lendületvétel, forgás lendületének fokozása és lassítása, forgás megállítása 

és forgásirányváltás, forgás különböző ritmikai variációkkal, térben haladással, ugrással egy időben történő láb- 

és kargesztusok megvalósítása, 

 A székelyföldi táncokra jellemző partnerkapcsolat kialakítása tánctípusonként; nemi identitás erősítése. 

 A tánctételek funkcióinak megismertetése, a megfelelő táncos magatartás kialakítása; 

 A „rendre táncolás” a hagyományban 

 A táncstílusok jellemző vonásainak megismertetése 

 Az önálló táncszerkesztési gyakorlat, improvizációs készség, előadói készség, ritmusérzék, fizikai erőnlét, sa-

játos egyéni karakter kialakítása. 

 Táncetűdök párban, etűdök motivikai bonyolultság szerinti felépítése (egyszerűbb „pihenő” motívumok, páros 

forgás, kar alatti forgatás, lábfigurák, „pihenő” motívumok) és önálló újraalkotása a székelyföldi táncok során. 

 Az egyéni, vagy páros improvizáció során alkalmazott plasztikai, és dinamikai lehetőségek tudatosítása. 

 A táncos elemek dinamikai különbségeinek megvalósítása: láb részeinek csapása, dinamikai különbségek érzé-

keltetése különböző lábfőrészek talajjal történő érintkezése során, a táncok stílusából adódó felsőtest és kar 

mozgások dinamikai lehetőségeinek megfigyelése 

 A táncszók tánc közbeni alkalmazása, a táncok stílusos megjelenítésének elősegítése 

 A zene és tánc összefüggéseinek megfigyeltetése, az összefüggések megfogalmazása, rendszerezése:  

 A székely verbunk táncelemeiből történő építkezés a zene egységeihez kötődően. 

 Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

 

Tananyag: Kalotaszegi legényes, csárdás és szapora. 

 

Táncelőkészítő gimnasztika: 

A test ízületeinek átmozgatása, bemelegítése, nyújtó és erősítő gyakorlatok, lendítések, lábkörzések, ritmus- és koordi-

nációs gyakorlatok, forgás fejlesztése különböző lábfőrészeken (forgás egyenes vonalon és kör mentén)  

Tánctechnika:  

A magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok előadásmódjának fejlesztése, térben való használata a választott: 
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Kalotaszegi legényesnek megfelelően: 

 ollózó ugrás nyújtott lábbal 

 lendítés – ugrás – súlyváltás – testsúlyáthelyezés folyamatossá tétele zenei negyed, és nyolcados ritmusokra 

 láblendítés köríven nyújtott lábbal 

 láb részeinek ütése ugrás, lendítés, ollózó ugrás közben és a levegőben tartózkodás ideje alatt negyedes, és 

nyolcados ritmusokra 

 lábkörök megtanítása (en dedans, en dehors variációk) 

A kalotaszegi páros táncoknak megfelelően: 

 A forgás hangsúlyának, technikájának megtanítása,  

 Forgatást előkészítő páros mozdulatok, kargesztusok elsajátítása,  

 A forgatás, a forgás indítása, kivitelezése,  

 Tartás-ellentartás  

 A forgatás és a páros forgás során, a páros forgás indítása, előkészítése,  

 A forgás dinamikai változatosságai, irányváltók variációs lehetőségei,  

 A csárdás alaplépéseinek megismerése, variációs lehetőségei, 

 A lány emelésének technikája, 

Táncgyakorlat: 

 Kalotaszeg területéről kiválasztott táncrend tananyagának megismerése. 

 A dél-alföldi oláhos és csárdás, a szatmári verbunk ismétlése. 

 Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek megfelelő tánctípus 

anyaga 

 Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek megfelelő tánctípus 

anyaga. 

 

Koreográfia: a megismert táncanyagból 

 

Zenei ismeretek: Az erdélyi táncok kísérő hangszerei, zenekari felállások, jellegzetes éneklési stílusok, hajnalozó dal-

lamok. 

 

Népi ének: A tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése 

 

Táncfolklorisztika: Az erdélyi táncok földrajzi, történelmi háttere, táncalkalmak, tánchagyományok, szokások. 

 

Viseletek: Kalotaszegre jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás és a viselet 

összefüggései 

 

Követelmények a továbbképző 9. évfolyam elvégzése után: 
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A tanuló ismerje a kalotaszegi táncokat, újraalkotásuk módját, a kalotaszegi táncok elsajátításához szükséges techni-

kákat, a zene és tánc összhangjának gyakorlati megvalósítását. 

A tanuló legyen képes a kalotaszegi táncok improvizatív megjelenítésére, a tanult koreográfiák bemutatására, a stílusos 

előadásmód megvalósítására 
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Továbbképző 10. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Az alapfokon és a továbbképző évfolyamokon tanult táncanyag elmélyítése, bővítése, az egyes tánctételek funk-

ciójának megismertetése 

 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 fizi-

kai állóképesség, a stílusérzék, a dinamikai készség, a partnerkapcsolat fejlesztése 

 Az egyéni táncstílus kialakítása, a táncok újraalkotása során 

 Az eredeti filmekről történő tánctanulás szabályainak megismertetése, gyakorlati alkalmazása 

 A vizsgahelyzetre való felkészítés 

 Az önálló ismeretszerzés ösztönzése 

 

Tananyag: Az alapfokon és a továbbképző évfolyamokon tanult táncanyag ismétlése 

 

Táncelőkészítő gimnasztika: A továbbképző tananyagának megfelelően 

Tánctechnika:  

A magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok előadásmódjának, térben való használatának fejlesztése a tanult 

táncok (elsősorban a továbbképző évfolyamok alapján) 

 

Táncgyakorlat: az ismert táncrendek tananyagának bővítése, összegzése, rendszerezése 

 

Koreográfia: a tanulmányok során megismert táncanyagból választhatóan 

 

Zenei ismeretek: a zenei ismeretek összefoglalása, rendszerezése 

 

Népi ének: A tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése 

 

Táncfolklorisztika: a Kárpát – medence táncai, tánckultúrája 

 

Viseletek: megismert viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás és a viselet összefüg-

géseinek ismétlése. 

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 
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 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, tánctípus-

nak megfelelően 

A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A vizsga tantárgya: Néptánc 

A vizsga időtartama: 8–10 perc 

A vizsga tartalma: 

A helyi tantervben meghatározott tájegységek táncrendjeiből a szaktanár állít össze tételsort, melyből egy kötelezően a 

saját tájegység táncanyaga kell, hogy legyen. 

A tételsor legalább négy táncrendet tartalmaz, melyből a vizsgázó egy-egy tánctípusból 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 

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 
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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 gya-

korlati képzésben elsajátított ismeretek rendszerezéséhez nyújtson segítséget. 

Alapfok 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 
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 Húsvét vasárnapjának és hétfőjének szokásai 

 Pünkösdi királynéjárás 

 

Követelmények az alapfok 3. évfolyam elvégzése után 

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 

 

Alapfok 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 cselek-

mények, 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 
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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 az alapfok 4. évfolyam elvégzése után 

A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a leányélet, legényélet jeles eseményeit, 

táncalkalmait, a párválasztás szokásait, a lakodalom menetének, szereplőit 

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, szabályok betartására, a társak előtti 

kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására 
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Alapfok 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 
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 Szent István napja, új kenyér ünnepe 

 Szüret, szüreti felvonulások, alakoskodás 

 Szent Mihály napja 

 Dömötör napja, Vendel napja 

 

Követelmények az alapfok 5. évfolyam elvégzése után 

A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a felnőtt– és időskor jeles eseményeit, 

szokásait, a különböző életkorokhoz kapcsolódó táncalkalmakat, azok szerepét 

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok betartására, a társak 

előtti kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására 
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Alapfok 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 elhelyezkedésé-

nek, 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 szerkezetű verbunkok 

 

Csárdás 



ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLAPEDAGÓGIAI PROGRAM  

167 

 A csárdás tagolódása (lassú és friss, valamint csendes, csárdás, ugrós) 

 Körcsárdás, hármas csárdás 

 

A dialektusok meghatározása, elhelyezkedése, jellemzői 

 Dunai dialektus 

 Tiszai dialektus 

 Erdélyi dialektus 

 A tanult táncanyagok elhelyezése a nagy dialektusterületekben 

 

Követelmények az alapfok 6. évfolyam elvégzése után 

A tanuló ismerje a régi és az új táncrétegbe tartozó tánctípusokat, a főbb jellemzőiket, a tanulmányok során megtanult 

táncok földrajzi elhelyezkedését, dialektusait 

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok betartására, a társak 

előtti kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje 

 A folklór, mint történeti hagyomány sajátosságait 

 Az egyes jeles napok időpontját 

 A jeles napok vallási, hiedelmi funkcióját, magyarázótörténetét 

 A hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjait 

 A magyar paraszti világkép legfőbb elemeit, eredetüket, s a hozzájuk fűződő mondákat 

 A parasztság hiedelemvilága főbb szereplőit, funkcióit 

 

A tanuló legyen képes 

 A rítuscselekmények szövegeinek és tartalmának értelmezésére és használatára 

 A szakkifejezések, a megszerzett ismeretek alkalmazására 

 A tér–idő összefüggéseinek felismerésére 

 A paraszti társadalom erkölcsi és viselkedési normáinak megítélésére, értékeinek elfogadására 

 Az önálló ismeretszerzésre, az elméleti ismeretek alkalmazására a mindennapi életben 

 A magyar folklórhagyományokat a nemzettudat részeként értelmezni 

 Az azonosságok és különbözőségek felismerésére a hazai és egyetemes folklórban 

Folklórismeret - A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei: 

A vizsga írásbeli vagy szóbeli vizsgarészből áll 

 

A vizsga tantárgya: Folklórismeret 



ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLAPEDAGÓGIAI PROGRAM  

168 

A vizsga időtartama: Írásbeli: 30 perc, Szóbeli: 5 perc 

 

A 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 

 

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 javasla-

tot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

 1 db tábla vagy flipchart 

 1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép 

 Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

 A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 

 Néprajzi kézikönyvek, lexikonok 

 Néprajzi videó és/vagy DVD filmek 

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 9. évfolyam 
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Fejlesztési feladatok 

 Az egyetemes tánctörténet kronológiai rendjén keresztül a történelmi összefüggések felismertetése 

 A tánctörténet szempontjából kiemelkedő események, alkotók megismertetése és meghatározó műveik elem-

zése 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 elsajátí-

tására 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 továbbképző 9. évfolyam elvégzése után 

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 

Továbbképző 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 
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 Tánctörténeti alapfogalmak: a konkrét és elvont jelleg a művészetben, a művészi mozgás fajtáinak esztétikája 

 A XX. század elejének táncművészeti újításai Amerikában (Isadora Duncan), hatásuk Európa táncéletére 

 A XX. századi magyar mozdulatművészet megújítói 

 A színpadi néptánc kialakulása: Gyöngyösbokréta, Csupajáték 

 Művészegyüttesek Magyarországon: Néphadsereg Központi Művészegyüttese – Honvéd Táncszínház (Szabó 

Iván), Állami Népi Együttes (Rábai Miklós), SZOT – Budapest Táncegyüttes (Molnár István), BM Duna Mű-

vészegyüttes (Náfrádi László) 

 A táncházmozgalom kialakulása, hatása a mai táncművészetre 

 A koreográfusnemzedékek jelentősebb alkotói és kiemelkedő műveik a színpadi táncművészetben 

 A művész– és a jelentősebb amatőr együttesek napjaink magyar táncművészetében 

 A táncos szakma jelentősebb szervezetei, oktatási intézményei, országos rendezvényei 

 A legjelentősebb szaklapok, kiadványok, szakkönyvek megismertetése a tanulókkal, melyek nyújtsanak segít-

séget az év végi vizsgára való felkészüléshez 

 

Követelmények a továbbképző 10. évfolyam elvégzése után 

A tanuló ismerje a XX. századi magyar táncművészet jeles képviselőit, meghatározó műveiket, a színpadi néptáncmű-

vészet fontos fordulópontjait, a táncház–mozgalom legfontosabb eseményeit, az országos rendezvényeket, egyesülete-

ket, szakmai szervezeteket, oktatási intézményeket. 

A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben, gondolatainak megfogalma-

zására egy táncmű, koreográfia kapcsán, a tánctörténet fordulópontjainak megnevezésére, a tánc műfajainak elkülöní-

tésére, 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, helyszí-

neket, műveket  

 A magyar táncművészet jeles képviselőit, meghatározó műveiket  

 A színpadi néptáncművészet fontos fordulópontjait  

 A táncház–mozgalom legfontosabb eseményeit, az országos rendezvényeket, egyesületeket, szakmai szerveze-

teket, 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 

Tánctörténet - A művészeti záróvizsga követelménye 

A vizsga részei: 
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A vizsga írásbeli vagy szóbeli vizsgarészből áll 

A vizsga tantárgya: Tánctörténet 

A vizsga időtartama: Írásbeli: 30 perc, Szóbeli: 5 perc 

 

A vizsga tartalma 

 A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított tánctörténet témakörökből áll 

 Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző tartalmú, a tanultak felidézését, alkalmazását, értelmezését valamint 

a problémamegoldást, ill. értelmező választ igénylő feladatokat tartalmazza 

 A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról 

 

Választható témakörök: 

 Az őskor táncművészete 

 A középkor jellemző táncformái 

 A reneszánsz és barokk kor táncélete 

 A romantika 

 A reformkor táncélete 

 A XX. század táncélete 

 Gyöngyösbokréta mozgalom 

 Amatőr és hivatásos együttesek Magyarországon 

 Hazánk jeles alkotói és műveik 

 A táncos szakma jelentősebb szervezetei, oktatási intézményei, országos rendezvényei 

 

A vizsga értékelése: 

Írásbeli vizsga 

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 alapján. 

Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke 

hagy jóvá. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

 1 db tábla vagy flipchart 

 Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

 A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 

 Tánctörténeti kézikönyvek, lexikonok 
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 Tánctörténeti videó és/vagy DVD filmek 
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Zeneművészeti ág - Népzene 

I. FEJEZET 

Az alapfokú népzeneoktatás célrendszere, funkciói 

Az alapfokú művészetoktatás tantervi programja keretében folyó zenei nevelés lehetőséget ad népzenei tanszakok mű-

ködtetése révén a nemzeti, népi hagyományok átadására, az egyetemes kultúra, az európai műveltség közvetítésére, az 

értékmegőrzés formáinak kialakítására, a klasszikus zene és népzene egymást gazdagító, organikus kapcsolatának ki-

teljesítésére. Tantervünkkel szeretnénk hozzájárulni nemzeti és etnikai kisebbségi közösségeink zenei önismeretének 

megalapozásához, e közösségek hagyományos zenei megnyilvánulásainak megőrzéséhez, szakmai fejlesztéséhez is.  

Az alapfokú népzeneoktatás az életkori sajátosságok figyelembe vételével a hagyományos kultúra értékeinek egységes 

szemléletű feldolgozására nevel, fejleszti az alkotó magatartást, a variációképző–rögtönzőkészség kialakítását, az önki-

fejezést, megalapozza az általános zenei műveltséget. 

Az énekes és hangszeres népzene anyanyelvi szintű elsajátíttatásával a hagyományos kultúra értékeinek tiszteletére, 

őrzésére, gyarapítására, továbbadására nevel, lehetőséget nyújt a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és 

énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek tudatosítására, a kreativitás az esztétikai érzékenység alakí-

tására.  

Az oktatási folyamat – kihasználva a még élő tradíció nyújtotta pedagógiai lehetőségeket – megismerteti a tanulókkal a 

népzene sajátos gondolkodásmódját, a dallam– és harmóniavilág és a formai szerkezet összefüggéseit, a ritmus és into-

náció értelmezésének a nyelvi sajátosságokkal is összefüggő hangsúlyviszonyait, a különböző zenei műfajok sajátossá-

gait. Célja az is, hogy felkészítsen a zene emocionális és intellektuális befogadására, a társas zenei aktivitásra.  

A népzene – és hagyományos közegében tanulásának folyamata is – alapvetően közösségi megnyilvánulás, ezért taní-

tásában a kamarazenének, a hangszeres–énekes együttmuzsikálásnak kiemelt jelentősége van. A társas zenélés, valamint 

az ehhez gyakran társuló néptánc elmélyíti, megerősíti a tanulók megszerzett egyéni tudását, közösségformáló ereje által 

hat az emberi interakciók fejlődésére, megteremti a kapcsolatot a hagyomány és ennek a mindennapi életben történő 

alkalmazása között. 

A képzés struktúrája 

Tanszakok és tantárgyak 

Vonós és tekerő tanszak tantárgyai: népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő/cselló, tekerő 

Fúvós tanszak tantárgyai: népi furulyák, duda, népi klarinét/tárogató 

Pengetős tanszak tantárgyai: citera, tamburák, koboz 

Akkordikus tanszak tantárgyai: népi cimbalom, népi harmonika 

Ütős tanszak tantárgyai: népi ritmushangszerek 

Vokális tanszak: népi ének 

Zeneismeret tanszak tantárgyai: népzenei ismeretek, néprajz, szolfézs kötelező, szolfézs 

Kamarazene tanszak tantárgyai: népi kamarazene (a tantárgy magába foglalja a hangszeres és vokális társaszenét), népi 

zenekar 

Hangszeres és vokális tanszakok – egyéni képzés  
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„A” TAGOZAT 

Főtárgy: hangszeres és vokális tanszakok  

Kötelező tantárgy: szolfézs kötelező*, népzenei ismeretek 

Kötelezően választható tantárgyak: szolfézs, népzenei ismeretek, néprajz**, második hangszer, népi ének, kamarazene, 

zenekar. 

Választható tantárgy: szolfézs, népzenei ismeretek, néprajz, második hangszer, népi ének, kamarazene, zenekar, vagy a 

klasszikus zene, jazz–zene, elektroakusztikus–zene tantervi programjainak tantárgyai 

Korrepetíció (népi hangszeres, vagy zongora kíséret): a hangszeres és a vokális tanszakok tantárgyaihoz szorosan kap-

csolódó kötelező kiegészítő foglalkozás. 

 

* Ha a tanuló már teljesítette a kötelező tantárgy követelményeit (szolfézs alapfok 4. évfolyam), akkor helyette a köte-

lezően választható tantárgyak közül körül köteles egyet felvenni. 

** A néprajz kötelezően választható tantárgyként csak az alapfok 5. évfolyamtól tanulható. 

 

Óraterv 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tan-

tárgy 
(2) (2) 2 2 2 2       

Kötelezően vá-

lasztható tan-

tárgy 

      2 2 2 2 2 2 

Választható tan-

tárgy 
(0–2) (0–2) 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 

Összes óra: (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)+6+4 évfolyam: népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő/cselló, tekerő, népi furulyák, duda, népi klarinét/tárogató, citera, 

tamburák, népi cimbalom, koboz, népi harmonika, népi ének, 

(2)+6 évfolyam: népi ritmushangszerek,  

Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző 

évfolyamainak számát jelentik. Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 

 

A tanszakok kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más tanszak, illetve mű-

vészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok tanítási óráin részt vehet.  
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A tanítási órák időtartama: 

Főtárgy: „A” tagozaton minimum 2x30 perc (egyéni) 

Kötelező tantárgy: „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc (csoportos) 

Kötelezően választható tantárgy: 5–10. évfolyamig 

Csoportos tantárgy: minimum 2x 45 perc 

zenekar: minimum 9 fő; kamarazene: 2–8 fő 

Választható tantárgy: Az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében 1 vagy 2 tantárgy. 

A korrepetíció ideje: A teljes képzési időben minimum 10 perc 

 

„B” TAGOZAT 

 

Főtárgy: hangszeres és vokális tanszakok – az alapfok 2. évfolyamától javasolt 

Kötelező tantárgy: szolfézs 

Kötelezően választható tantárgy: zongora 

Választható tantárgyak: népzenei ismeretek, néprajz, második hangszer, népi ének 

Korrepetíció (népi hangszeres vagy zongora kíséret): a hangszeres és a vokális tanszakok tantárgyaihoz szorosan kap-

csolódó kötelező kiegészítő foglalkozás. 

 

Óraterv 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy (2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy (2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelezően választható 

tantárgy 
   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Választható tantárgy (0–2) (0–2) (0–2) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Összes óra: (4–6) (4–6) (4–6) 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 

 

A képzés évfolyamainak száma:  

(2+1)+5+4 évfolyam: népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő/cselló, tekerő, népi furulyák, duda, népi klarinét/tárogató, 

citera, tamburák, koboz, népi cimbalom, népi harmonika, népi ének 

Az első (zárójelben levő) számjegy az előképzettség, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a tovább-

képző évfolyamainak számát jelentik. 

 

A tanítási órák időtartama: 
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Főtárgy: minimum 2x45 perc (egyéni) 

Kötelező tantárgy: minimum 2x45 perc (csoportos) 

Kötelezően választható tantárgy:  

Egyéni tantárgy: minimum 1x45 perc  

Választható tantárgy: a képzés teljes idejében 1 tantárgy 

Egyéni tantárgy minimum 1x45 perc  

Csoportos tantárgy: minimum 1x 45 perc 

A korrepetíció ideje: A teljes képzési időben minimum 10 perc 

Zeneismeret és kamarazene tanszakok – csoportos képzés 

 

„A” TAGOZAT  

 

Főtárgy: népzenei ismeretek, néprajz, kamarazene 

Kötelező tantárgy: népi hangszeres, vagy vokális tantárgy 

Kötelezően választható tantárgy: zongora kötelező, második hangszer, népi ének, kamarazene, zenekar, népzenei isme-

retek, néprajz, szolfézs 

Választható tantárgy: második hangszer, népi ének, kamarazene, zenekar, valamint a klasszikus zene, jazz–zene, elekt-

roakusztikus–zene tantervi programjainak tantárgyai 

 

Óraterv 1. 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok 

(1) (2) 1 2 3 4 5 6 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy (1) (1) 1 1 1 1 1 1 

Kötelezően választható tantárgy (1–2) (1–2) 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

Választható tantárgy (1–2) (1–2) 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

Összes óra: (4–6) (4–6) 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

A képzés évfolyamainak száma: 

(2)+6 évfolyam: népzenei ismeretek, 

Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfok évfolyamainak számát jelentik. Az 

előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 

 

Óraterv 2.  

 

Tantárgy Évfolyamok 
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Alapfok Továbbképző 

1 2 3 4 5 6 

Főtárgy 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy 2 2 2 2 2 2 

Választható tantárgy 2 2 2 2 2 2 

Összes óra: 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

A képzés évfolyamainak száma: 

 (2+4)+2+4 évfolyam: kamarazene, néprajz 

 

Az első (zárójelben levő) számjegy az előképzettség, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a tovább-

képző évfolyamainak számát jelentik. 

 

A néprajz és kamarazene tantárgyak főtárgyként vagy kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától 

tanulhatók. 

 

A tanítási órák időtartama: 

Főtárgy: „A” tagozaton – minimum 2x45 perc 

Kötelező tantárgy:  

Egyéni tantárgy: minimum 1x45 perc 

Kötelezően választható tantárgy: 

Egyéni tantárgy: minimum 1x45 perc 

Csoportos tantárgy: minimum 1x45 perc 

Választható tantárgy: 

Egyéni tantárgy: minimum 1x45 perc 

Csoportos tantárgy: minimum 1x45 perc 

A népzeneoktatás általános fejlesztési követelményei 

Kiemelt kompetenciák a népzeneoktatás területén 

Bemeneti kompetencia:  

– Alapfokú művészetoktatás keretében folytatott népzenei tanulmányokhoz előképzettség nem szükséges. A kép-

zés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket és 

gyarapítja ismereteiket. 

 

Szakmai kompetencia: 

– A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység – különös tekintettel a népzene sa-

játos hangközeire és ritmusfajtáira. 
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– fogékonyság a hangszín és a dinamika különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói és manuális készség, 

a zenei karakterek iránti érzékenység, stílusérzék, esztétikai érzékenység.  

– A megfigyelőkészség a hallás utáni memorizálás fejlesztése. 

– A zenei olvasás és írás készségének megalapozása és kifejlesztése, segítséggel eljutva az önálló lejegyzéshez és 

dallamértelmezéshez, az eredeti előadásmód alapvető jellegzetességeinek felismeréséhez és alkalmazásához, dallamfü-

zérek, zenei folyamatok, táncciklusok szerkesztéséhez. 

– A hangszer– és énektechnikai készségek megszerzése, fejlesztése.  

– A variációképző rögtönzőkészség kialakítása, az improvizációs készség fejlesztése.  

 

Személyes kompetencia:  

– Az érzelmi intelligencia, művészi kifejező készség, szorgalom, önfegyelem, elhivatottság, kreativitás, ötletgaz-

dagság, az alkotói magatartás, lelkiismeretesség, önbizalom, nyitottság. Az énekes és hangszeres népzene anyanyelvi 

szintű elsajátíttatásának megalapozásával a hagyományos kultúra értékeinek tiszteletére, őrzésére, gyarapítására, to-

vábbadására nevel. 

 

Társas kompetencia  

– Az együttműködés képessége (közös munka, alkalmazkodás, felelősségvállalás, irányítókészség, irányíthatóság, 

tolerancia, kommunikációs készség) azon viselkedési formák tanulása, amelyek alapján a tanuló konstruktívan be tud 

illeszkedni és aktívan részt tud venni a társas zenélés különböző formáiban (szólistaszerep, kísérőfunkció, ének–, tánc-

kíséret, táncház). 

 

Módszertani kompetencia  

– Tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra, értő zenehallgatásra 

nevelése. 

– Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség megalapozása, az egyetemes kultúra, az európai mű-

veltség, a nemzeti, népi hagyományok átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. 

– A zene logikájának, különös tekintettel a népzene sajátos gondolkodásmódjának, a dallam– és harmóniavilág 

és a formai szerkezet összefüggéseinek, a ritmus és intonáció hajlékonyabb értelmezésének, a nyelv sajátságaival is 

összefüggő hangsúlyviszonyainak megismertetése. 

– A főbb zenei műfajok, stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, a zene történetének, népünk 

zenéjének, az előadóművészet és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek megismertetése.  

– a különböző népzenei műfajok, dialektusok, stílusok sajátosságainak, a velünk együtt élő népek hagyományá-

nak, a népzenekutatás történetének, a népzene jelentős előadó–egyéniségeinek megismertetése.  

– Nyitottság kialakítása a klasszikus zene, a kortárs zene, a régizene, jazz, az értékes szórakoztató zene iránt. 

– A tanulók zenei ízlésének formálása. 

– Fogékonyság a művészeti értékek befogadására, alkalmazására, a korábban gyűjtött vagy még élő népzenei 

anyag segítségével a hagyományos kultúra értékeinek önálló, egységes szemléletű feldolgozására.  
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– Az önkifejezés eszköztárának gazdagítása, a népzene sajátos értékrendszerének felismerése, alkalmazása, aktív 

közművelődési tevékenységre, koncerteken, fesztiválokon, táncházakon, táborokban, valamint gyűjtőutakon való rész-

vételre ösztönzés, az egyházzenei élet segítése a népzene eszközeivel. 

– A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 

– Tehetséggondozás. 

– A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra.  

A művészeti alapvizsga és záróvizsga általános követelményei 

A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó alapfokú évfolyamát 

sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó továbbképző évfo-

lyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga tantárgy tekintetében – az 

alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja figyelembevételével az iskola helyi tantervében kell 

meghatározni. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény állítja össze oly 

módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása. A művészeti alapvizsgát és záró-

vizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét és tagjait a vizsga szervezője bízza meg. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga lebonyolítása a vizsgáztató intézmény feladata. 

Vizsga tantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagógiai programja szerint biztosít, valamint 

a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az előírt tantárgyi követelményeknek eleget tett.  

A művészeti alapvizsga és záróvizsga vizsga tantárgyak. 

 

Alapvizsga tantárgyai 

Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az alapvizsgán az „A” tagozatos tanuló 

választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga között. A „B” tagozatos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező.  

 

1. Az elméleti írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Népi hangszer, népi ének, kamarazene főtárgy „A” tagozat: szolfézs kötelező, szolfézs, vagy népzenei ismeretek, vagy 

néprajz 

Népzenei ismeretek, néprajz főtárgy: népzenei ismeretek, illetve néprajz 

Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: szolfézs 

Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 45 perc. 

 

2. Az elméleti szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 
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Népi hangszer, népi ének, kamrazene főtárgy „A” tagozat: szolfézs kötelező, szolfézs, vagy népzenei ismeretek, vagy 

néprajz 

Népzenei ismeretek, néprajz főtárgy: néprajz, illetve népzenei ismeretek 

A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 10 perc 

Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: szolfézs 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 15 perc. 

 

3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Népi hangszer, népi ének főtárgy „A” tagozat: főtárgy 

Kamarazene főtárgy „A” tagozat: főtárgy 

 Néprajz, Népzenei ismeretek főtárgy: kötelező hangszer 

A gyakorlati vizsga időtartama minimum 10 perc 

Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: főtárgy,  

A gyakorlati vizsga időtartama minimum 10 perc 

 

Záróvizsga tantárgyai 

A záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az alapvizsgán az „A” tagozatos tanuló 

választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga között. A „B” tagozatos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező.  

 

1. Az elméleti írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Népi hangszer, népi ének, kamrazene főtárgy „A” tagozat: szolfézs, vagy néprajz 

Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: szolfézs 

Néprajz főtárgy „A” tagozat: néprajz 

Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 45 perc. 

 

2. Az elméleti szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Népi hangszer, népi ének, kamrazene főtárgy „A” tagozat: szolfézs, vagy néprajz 

Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: szolfézs 

Néprajz főtárgy „A” tagozat: néprajz 

A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 10 perc. 

 

3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Népi hangszer, népi ének főtárgy „A” tagozat: főtárgy 

Kamarazene főtárgy „A” tagozat: főtárgy 

Néprajz főtárgy „A” tagozat: kötelező hangszer 

Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: főtárgy 

A gyakorlati vizsga időtartama minimum 10 perc. 
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Előrehozott vizsga 

Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is szervezhető. 

Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai tanulmányi követelmények telje-

sítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az iskolai tanulmányok teljes befejezése előtt szervezhető. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos 

művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként – az adott tanévben döntőbe került.  

Ha a tanuló már rendelkezik a zeneművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett művészeti alapvizsgával vagy záró-

vizsgával, 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. 

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy annak eredményét a művé-

szeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell venni. 

A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott osztályzatok számtani közepe adja. 

Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső eredmény meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat 

a döntő. 

Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsga tantárgy vizsgakö-

vetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. 

Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból kell javítóvizsgát tennie, 

amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 
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Vonós és tekerő tanszak 

Népi hegedű 

A népi hegedűtanítás feladatai 

A hegedű főtárgy tanításának célja olyan zenészek képzése, akik képesek a magyar népzene hangszeres darabjait a zenei 

hagyományokhoz hűen, hitelesen, stílusosan megszólaltatni hangszerükön. 

A program ismertesse meg a tanulókkal 

– a hegedű akusztikai sajátosságait, 

– a hangszer hangolását, 

– a hangszer és a vonó felépítését, részeit, 

– a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit, 

– a megfelelő vonóvezetést, balkéz–technikát, 

– a kezek pontosan összehangolt mozgását. 

Tanítsa meg a tanulókat a hangolási és a legalapvetőbb hangszer–karbantartási feladatokra. 

 

Ismertesse meg 

– a hegedű alkalmazási területeit a magyar népzenei hagyományban, 

– a különböző tájegységek jellemző tánctípusait, táncait, az ezekhez kapcsolódó dallamanyagot és hangszeres 

zenét, 

– hangszerük jellegzetes, hagyományos repertoárját, ennek irodalmát, 

– a program elvégzéséhez szükséges hangszertechnikát, 

– azokat a jellegzetes hangszertechnikákat, amelyekkel a hegedű a magyar népzene sajátos előadásmódjának meg-

felelően (jellegzetes hangképzés, hangsúlyozás, ritmizálás és díszítés, ezek általános és különleges formái) szólaltatható 

meg, 

– a magyar népzenére jellemző és a népi hegedűjátékban előforduló improvizációs módszereket, 

– a prímás szerep feladatait, 

– a tanult dallamanyag kíséretmódját és annak kíséretét (hegedűn vagy kontrán), 

– a különböző tájegységekre jellemző hagyományos vonós együtteseket (bandákat) és ezek hangzását. 

 

A képzés alapozza meg és fejlessze a tanuló formaérzékét, zenei képességeit (hallását, ritmusérzékét, zenei emlékezetét, 

érzékenységét a dinamika és a hangszín változásaira, stílusérzékét, zenei képzelőerejét) és zenei kifejezőkészségét. 

Előképző évfolyamok 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Mondókák, gyermekdalok, gyermekjátékok, népdalok, táncok (szóval, énekelve, játszva, táncolva), illetve ezek 

kísérete énekkel, tapssal, dobogással, dobbal, gardonnal. 

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

szinkópa). 

– Kamarazene – ritmust adó eszközökkel, hangszerekkel. 

 

Követelmény 

A gyermek ismerjen meg minél több gyermekdalt, népdalt. 

Legyen képes – alapfokon – tájékozódni nyelvünk, dalaink, hangszeres zenénk ritmusvilágában. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Gyermekjátékok, táncok. 

– Ének és ritmikus mozgás – ritmuskísérettel (10–15 dallam, illetve mondóka). 

– Kamarazene ritmusadó eszközökkel, hangszerekkel (kanál, fakalapács, búgattyú, kerepelő, kanna, köcsögduda, 

dob, gardon). 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Ismerkedés a vonós hangszerekkel. 

– Ritmusképzés rezgőhúrral. 

 

A bőgő (cselló) megszólaltatása 

– Pengetés egy húron egyenletes lassú, majd változó tempóban. 

– Mozgás kísérése pengetéssel. 

– A húr megrezgetése vonóval. 

– A vonó vezetése egy húron, egyenletes lassú majd változó tempóban. 

– Hangsúlyozás vonóval. 

– Egyenletes, majd váltakozó ritmusú hangok játéka. 

– Különféle vonásmódok (pl. hangsúlyosan, hangsúlytalanul kezdődő, hosszú illetve rövid vonások). 

– Mozgás kísérése külön játszott hangokkal (két húron is). 

 

A brácsa (kontra, hegedű–kontra) megszólaltatása 

– A hangszer tartása. 

– Hangképzés, vonóvezetés egyenletes lassú, majd változó tempóban. 

– A húrok együtthangzása (húrsíkok), hangzatok megszólaltatása. 

– Hangsúlyozás. 

– Egyenletes és változó ritmusú hangzatok. 

– Különféle vonásmódok (pl. hangsúlyosan, hangsúlytalanul kezdődő, hosszú illetve rövid vonások). 
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– Mozgás kísérése különjátszott hangokkal. 

 

A hegedű megszólaltatása 

– A hangszer és a vonó tartása. 

– Hangképzés, vonóvezetés egyenletes lassú, majd változó tempóban (húrsíkok!). 

– Mondókák, kiolvasók, gyermekdalok hegedűn (egy, két húron). 

– A dallamok játéka együttessel. 

– Az „együtt hangzás” megérzése és megértése. 

– Mozgás, gyermekjáték, tánc kísérése együttessel. 

 

Követelmény 

A gyermek legyen képes megszólaltatni különböző, a zenekari játék szempontjából nélkülözhetetlen vonós hangszere-

ket. 

Sajátítsa el a vonós hangszeren történő hangképzés, hangsúlyozás és ritmusjáték alapelemeit. 

Legyen képes hangok, és egyszerű dallamok intonálására saját hangszerén, valamint a megismert vonós hangszerek 

egyszerű megszólaltatására. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Mondókák, kiolvasók, gyermekdalok előadása hegedűn (egy és két húron). 

– Együtt játék – zenekarban. 

– Ritmikus mozgás, gyermekjáték és tánc kísérése zenekarral. 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

1. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Népzene – hangszeres népzene. Általános tájékozódás a magyar népzene világában. 

– Gyermekdalok hallás utáni elsajátítása énekelve és hangszeren játszva, különböző kezdőhangokról is. 

– Ugrós, illetve kanásztánc típusú dallamok énekelve és hangszeren játszva (dunántúli ugrós, dus, szatmári oláhos, 

cigánytánc stb.). 

– Legényes típusú dallamok (széki sűrű tempó, mezőségi sűrű magyar stb.). 

– Ritmuslejegyzések készítése hangfelvételről az évfolyam nehézségi fokának megfelelően. 

 

Követelmény 

Alapvető dallamismeret és tájékozottság a magyar népzenében. 

A hangszer és vonó tartásának elsajátítása, a hangszeren való alapvető tájékozódás kialakítása. 

A hangképzés, vonókezelés, intonáció kialakítása és fejlesztése. 

A tanult dallamok folyamatos fűzérszerű játéka zenei nyelvjárások szerint. 



ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLAPEDAGÓGIAI PROGRAM  

185 

A tananyagot tartalmazó hangzóanyag rendszeres tanulmányozása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Széki sűrű tempó, dunántúli ugrósok, kanásztáncok 

 

2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Szimmetrikus csárdás dallamok (dunántúli, palóc, szatmári lassú csárdás stb.). 

– Verbunk (széki, székelyföldi változatok). 

– Legényes típusú dallamok (sűrű magyar, pontozó, kalotaszegi legényes stb.). 

– Közép–erdélyi csárdás dallamok (széki, mezőségi csárdás). 

 

Követelmény 

Szimmetrikus csárdás és verbunk dallamok előadása helyes hangsúlyozással és ritmizálással. 

A legényes dallamok játékmódja a tanult dallamokon keresztül. 

A különböző karakterű táncok, tánctípusok stílusos előadása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Sűrű magyar (kalotaszegi legényes, pontozó stb.) 

– Széki csárdás 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– A hangsúlyozás és a játékmód jellegzetességeinek tudatosítása: 

– A népi dallamok hangsúlyozása a magyar nyelv hangsúlyozási, illetve ritmikai jellegzetességeivel összefüggés-

ben (beszédszerű hangsúlyozás, nyolcad hangok, nyújtott és éles ritmusok stb.). 

– A népi dallamok hangsúlyozásának általános és különleges formái (hangpárok, „ellenhangsúlyozás”, rejtett rit-

musok stb.). 

– A ritmus értelmezése a népzenében (hangsúly és ritmus összefüggése). 

– A bal és jobb kéz szerepe a hangsúlyozásban. A vonóval történő hangsúlyozás jellegzetes módjai (pl. hangsú-

lyozás húrra csapott vonóval, „reflex” vonóindítás). 

 

Követelmény 

A hangsúlyozás és a ritmus eddig tanult jellegzetességeinek ismerete. 
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A hangsúlyozás tanult formáinak alkalmazása. 

A tanult dallamok kíséretmódja és akkordkísérete (hegedűn vagy kontrán). 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Dunántúli, palóc, szatmári, stb. lassú és friss csárdás 

– Széki csárdás folyamat, sűrű tempó 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Ismerkedés a zenei aszimmetriával a széki magyar és ritka tempó dallamokon keresztül. 

– A korábban tanult legényes típusú aszimmetrikus dallamok játékának újraértelmezése az aszimmetria – törvény-

szerűségei szerint, valamint a dallamismeret gyarapítása. 

– Az aszimmetrikus játékmód emlékei az európai zene korábbi korszakaiban („inégal” játék). 

– Díszítés a magyar népzenében – a széki csárdás és magyar dallamok díszítményei. 

– Az akkordfunkciók alapfokú ismertetése elméletben és gyakorlatban. 

– Dallamlejegyzés – a tanult anyagból. 

 

Követelmény 

Közepes tempójú aszimmetrikus dallamok (széki magyar, ritka tempó) játékmódja. 

A széki csárdás és magyar dallamok stílusos előadása (díszítményekkel, helyes hangsúlyozással). 

Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása. 

Ritmuslejegyzések készítése hangfelvételről, a tananyag nehézségi fokán.  

Az aszimmetrikus dallamtípusok kíséretmódja, a tanult dallamok akkordkísérete (hegedűn vagy kontrán). 

A tananyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei, illetve tánchagyományunkban, történeti vonatkozásaik. 

Az évfolyam hangzóanyagának rendszeres tanulmányozása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Kalotaszegi legényes, sűrű magyar, marosszéki forgatós stb. 

– Széki csárdás és magyar 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Zenei aszimmetria a széki lassú dallamokban. 

– A széki lassú dallamok díszítésmódja. 
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– Aszimmetrikus lassú csárdás dallamok (pl.: mezőségi, kalotaszegi, székelyföldi lassú csárdások). 

– Változatképződés, valamint az előadók rögtönzései a magyar népzenében a széki, mezőségi és a kalotaszegi 

zenén keresztül. 

 

Követelmény 

A széki lassú dallamok díszített, stílusos előadása. 

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

Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása. 

A széki táncrend tánctípusainak kíséretmódja és a dallamok akkordkísérete (hegedűn vagy kontrán). 

A tananyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei, illetve tánchagyományunkban, történeti vonatkozásaik. 

Az évfolyam hangzóanyagának rendszeres tanulmányozása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Széki táncrend (hegedűn és kontrán). 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Bonyolultabb aszimmetrikus hangsúlyozású dallamok – a mezőségi zene (magyarpalatkai, vajdakamarási, vá-

laszúti ritka magyar, korcsos, szökős). 

– A mezőségi aszimmetrikus tánctípusok játékmódja (vonókezelés, hangsúlyozás stb.). 

– Mezőségi táncfolyamat (lassú csárdás, szökős, sebes csárdás) 

– A közösségi élet eseményeihez kapcsolódó hangszeres dallamok. 

 

Követelmény 

A mezőségi táncdallamok stílusos előadása az eddig tanultak alapján. 

Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása. 

A tanult dallamok kíséretmódja és akkordkísérete (hegedűn vagy kontrán). 

A tananyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei, illetve tánchagyományunkban, történeti vonatkozásaik. 

Az évfolyam hangzóanyagának rendszeres hallgatása, tanulmányozása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Mezőségi korcsos, lassú csárdás, szökős és sebes csárdás. 

– Magyarpalatkai menyasszonykísérő. 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

„B” tagozatra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és hangszeres adottságokkal rendelke-

zik, valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi arra, hogy megfeleljen minőségben és mennyiségben magasabb 
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követelményeinek. „B” tagozat követelménye a végzett anyag mennyiségében, de elsősorban minőségben, a hangszer-

kezelés biztonságában és az előadás zenei kifejezőerejében haladja meg az „A” tagozat szintjét. 

 

2. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Szimmetrikus csárdás dallamok (dunántúli, palóc, szatmári lassú csárdás stb.). 

– Verbunk (széki, székelyföldi változatok). 

– Legényes típusú dallamok (sűrű magyar, pontozó, kalotaszegi legényes stb.). 

– Közép–erdélyi csárdás dallamok (széki, mezőségi csárdás). 

– Ritmuslejegyzések készítése hangfelvételről, az évfolyam nehézségi fokának megfelelően. 

 

Követelmény 

Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása. 

Szimmetrikus csárdás és verbunk dallamok előadása helyes hangsúlyozással és ritmizálással. 

A legényes dallamok játékmódja a tanult dallamokon keresztül. 

A különböző karakterű táncok, tánctípusok stílusos előadása. 

A tanult táncok, tánctípusok helye zenei–, illetve tánchagyományunkban, történeti vonatkozásaik. 

A tananyagot tartalmazó hangzóanyag rendszeres tanulmányozása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Sűrű magyar (kalotaszegi legényes, pontozó stb.) 

– Széki csárdás 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Az eddig tanult dallamanyag gyarapítása (ugrós – kanásztánc, legényes, verbunk, szimmetrikus lassú és friss 

csárdás, közép–erdélyi csárdás). 

– A hangsúlyozás és a játékmód jellegzetességeinek tudatosítása: 

– A népi dallamok hangsúlyozása a magyar nyelv hangsúlyozási, illetve ritmikai jellegzetességeivel összefüggés-

ben (beszédszerű hangsúlyozás, nyolcad hangok, nyújtott és éles ritmusok stb.). 

– A népi dallamok hangsúlyozásának általános és különleges formái (hangpárok, „ellenhangsúlyozás”, rejtett rit-

musok stb.). 

– A ritmus értelmezése a népzenében (hangsúly és ritmus összefüggése). 

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

tás). 

 

Követelmény 

A hangsúlyozás és a ritmus eddig tanult jellegzetességeinek ismerete. 

A hangsúlyozás tanult formáinak alkalmazása. 

Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása. 

Ritmuslejegyzések készítése hangfelvételről, a tananyag nehézségi fokán. 

A tanult dallamok kíséretmódja és akkordkísérete (hegedűn vagy kontrán). 

A tananyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei tánchagyományunkban, történeti vonatkozásaik. 

Az évfolyam hangzó anyagának rendszeres tanulmányozása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Dunántúli, palóc, szatmári, stb. lassú és friss csárdás 

– Széki csárdás folyamat, sűrű tempó 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Ismerkedés a zenei aszimmetriával a széki magyar és ritka tempó dallamokon keresztül. 

– A korábban tanult legényes típusú aszimmetrikus dallamok játékának újraértelmezése az aszimmetria törvény-

szerűségei szerint, valamint a dallamismeret gyarapítása. 

– Az aszimmetrikus játékmód emlékei az európai zene korábbi korszakaiban („inégal” játék). 

– Díszítés a magyar népzenében – a széki csárdás és magyar dallamok díszítményei. 

– Az akkordfunkciók alapfokú ismertetése elméletben és gyakorlatban. 

– Dallamlejegyzés – a tanult anyagból. 

 

Követelmény 

Közepes tempójú aszimmetrikus dallamok (széki magyar, ritka tempó) játékmódja. 

A széki csárdás és magyar dallamok stílusos előadása (díszítményekkel, helyes hangsúlyozással). 

Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása. 

Ritmuslejegyzések készítése hangfelvételről, a tananyag nehézségi fokán.  

Az aszimmetrikus dallamtípusok kíséretmódja, a tanult dallamok akkordkísérete (hegedűn vagy kontrán). 

A tananyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei, illetve tánchagyományunkban, történeti vonatkozásaik. 

Az évfolyam hangzóanyagának rendszeres tanulmányozása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
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– Kalotaszegi legényes, sűrű magyar, marosszéki forgatós, stb. 

– Széki csárdás és magyar 

5. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Zenei aszimmetria a széki lassú dallamokban. 

– A széki lassú dallamok díszítésmódja. 

– Aszimmetrikus lassú csárdás dallamok (pl.: mezőségi, kalotaszegi, székelyföldi lassú csárdások). 

– Az aszimmetria és a díszítmények ritmikai értelmezése, lejegyzésük módjai. 

– Változatképződés, valamint az előadók rögtönzései a magyar népzenében a széki, mezőségi és a kalotaszegi 

zenén keresztül. 

– A dallamismeret bővítése új dallamokkal, valamint a korábbiak változataival. 

– Dallamlejegyzés – a tanult anyagból  

 

Követelmény 

A széki lassú dallamok díszített, stílusos előadása. 

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

Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása. 

A széki táncrend tánctípusainak kíséretmódja és a dallamok akkordkísérete (hegedűn vagy kontrán). 

A tananyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei, illetve tánchagyományunkban, történeti vonatkozásaik. 

Az évfolyam hangzóanyagának rendszeres tanulmányozása. 

A „B” tagozat követelménye a végzett anyag mennyiségében, de elsősorban minőségben, a hangszerkezelés biztonsá-

gában és az előadás zenei kifejezőerejében haladja meg az „A” tagozat szintjét. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Széki táncrend (hegedűn és kontrán). 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Bonyolultabb aszimmetrikus hangsúlyozású dallamok – a mezőségi zene (magyarpalatkai, vajdakamarási, vá-

laszúti ritka magyar, korcsos, szökős). 

– A mezőségi aszimmetrikus tánctípusok játékmódja (vonókezelés, hangsúlyozás stb.). 

– Dallamlejegyzés a tanult anyagból. 

– Mezőségi táncfolyamat (lassú csárdás, szökős, sebes csárdás) 

– A közösségi élet eseményeihez kapcsolódó hangszeres dallamok. 
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Követelmény 

A mezőségi táncdallamok stílusos előadása az eddig tanultak alapján. 

Néhány alkalomhoz kötődő hangszeres dallam ismerete. 

Másik hegedűvel való együttjáték. 

Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása. 

Az önálló tanulást segítő lejegyzések készítése hangfelvételről 

A tanult dallamok kíséretmódja és akkordkísérete (hegedűn vagy kontrán). 

A korábban tanultak továbbfejlesztése, a dallamismeret bővítése új dallamokkal, valamint új változatokkal. 

A tananyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei, illetve tánchagyományunkban, történeti vonatkozásaik. 

Az évfolyam hangzóanyagának rendszeres hallgatása, tanulmányozása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Mezőségi korcsos, lassú csárdás, szökős és sebes csárdás. 

– Magyarpalatkai menyasszonykísérő. 

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 hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit (a vonás iránya, a vonó sebességének, nyomásának és a lábtól 

való távolságának összefüggése). 

A tanuló legyen képes 

– népzenei darabokat a zenei hagyományokhoz hűen, hitelesen, stílusosan, élményt adóan megszólaltatni hang-

szerén, 

– hallás után zenét tanulni, 

– népzenei ismereteit, hangszeres tudását önállóan továbbfejleszteni, tudatosan, elemzően gyakorolni. 

Rendelkezzék 

– az ehhez szükséges hangszertechnikai tudással, 

– kiművelt zenei képességekkel (hallás, ritmusérzék, emlékezőtehetség, koncentrálóképesség, stílusérzék, fantá-

zia), 

– a népzene alapszintű lejegyzéséhez szükséges kottaismerettel és lejegyzési gyakorlattal. 

Ismerje 

– a népzene hagyományos előadásmódját „A” tagozatának szintjén. 

 

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

A tanuló legyen képes  

– tudásáról számot adni szóló hegedűn, együttessel illetve táncot kísérve, 

– céltudatosan gyakorolni. 
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Ismerje  

– és alkalmazza a népzene előadásmódjának jellegzetes hangszeres megoldásait, 

– a különböző népzenei tájegységek (dialektusok) jellemző tánctípusait, táncait, az ezekhez kapcsolódó dallam-

anyagot és hangszeres zenét. 

Rendelkezzen a magyar és a szomszéd népek zenei és tánchagyománya táji, történeti tagozódásában való tájékozódás-

hoz szükséges népzenei, tánctörténeti, néprajzi, történelmi valamint kulturális ismeretekkel. 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Népi hegedű főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

Dunántúli táncok. (Ugrós, lassú és friss csárdás stílusos, ritmikus játéka.) 

Széki táncok. (Magyar, sűrű és ritka tempó, lassú, csárdás porka és hétlépés stílusos, a tánchoz alkalmazkodó tempójú 

játéka.) 

 

„B” tagozat 

Szatmári táncok. (Verbunk, oláhos, lassú és friss csárdás.) 

Székelyföldi táncok. (Székely verbunk, lassú csárdás, szöktetős, marosszéki forgatós.) 

Palatkai ritka és sűrű magyar, lassúcsárdás és szökős 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– a vibrato helyes alkalmazása, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 
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– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

A továbbképző évfolyamok eléréséig a tanulók tudásszintje között képességeik, teherbírásuk és szorgalmuk alapján 

jelentős különbség alakulhat ki. Ez a különbség a továbbképző évfolyamokon egyéb elfoglaltságaiktól, gyakorlási ide-

jüktől, érdeklődési körüktől függően tovább növekedhet. Zenetanulásuk iránya és célja is eltérhet; vagy az egyéni hang-

szertudás tökéletesítése, vagy a kamarazenei, illetve zenekari játék fejlesztése kerül előtérbe.  

A „B” tagozatos tanuló követelménye a végzett anyag mennyiségében is, de főként a hangszeres játék hangminőségé-

ben, a hangszerkezelés biztonságában, virtuozitásban és az előadás kifejezőerejében haladja meg az „A” tagozaton ta-

nulók szintjét! 

 

7. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– A mezőségi zene díszítményei. 

– Az előadásmódbeli rögtönzés a mezőségi zenében, valamint a korábban tanult dialektusokban és stílusokban. 

– A mezőségi táncrend (lassú cigánytánc, lassú csárdás, szökős, sebes csárdás; sűrű és ritka magyar; korcsos). 

 

Követelmény 

Mezőségi táncrend: a dallamokat helyes hangsúlyozással, stílusosan díszítve kell megszólaltatni. 

Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása és önálló fejlesztése. 

A tanult dallamok kíséretmódja és akkordkísérete (hegedűn vagy kontrán). 

Az anyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei, illetve tánchagyományunkban, történeti vonatkozásaik. 

Az évfolyam hangzóanyag mellékletének rendszeres hallgatása, tanulmányozása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Mezőségi táncrend. 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Kalotaszegi táncrend. Kalotaszeg zenéjének különböző stílusai. 

– Székelyföld zenéje. A székelyföldi zene különböző stíluskörei. 

– Hangszeres tánczenénk 18. századi gyökerei. 
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Követelmény 

A tanult táncrendek stílusos, dallamváltozatokkal tarkított játéka. 

18. századi zenei hagyományunkból válogatott dallamanyag megszólaltatása. 

Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása és önálló fejlesztése. 

Dallamlejegyzés – a tanult anyagból. 

A tanult dallamok kíséretmódja és akkordkísérete (hegedűn vagy kontrán). 

Az anyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei–, illetve tánchagyományunkban, történeti vonatkozásaik. 

Az évfolyam hangzóanyagának rendszeres hallgatása, tanulmányozása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Székelyföldi táncrend. 

– 18. századi magyar táncok. 

 

9. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A rubato dallamok helye a magyar zenei hagyományban. 

– Hangszeres keservesek. A pakulár nóta. 

– A szatmári, a palóc és a dunántúli csárdások játékmódja. 

– A lassú és friss csárdás dallamok hangsúlyozási, ritmizálási, díszítési hagyománya és lehetőségei. 

– Az aszimmetrikus hangsúlyozás Észak–kelet–, Észak– és Nyugat–Magyarországon előforduló formái. 

– A rubato–hatás érvényesülése a táncdallamok játékában. 

– Régi és új stílus a hangszeres népzenében. 

 

Követelmény 

Egy–egy szatmári hallgató, kalotaszegi keserves, mezőségi katonakísérő, gyimesi halottkísérő, keserves stílusos elő-

adása kísérettel. 

Pakulár nóta kísérettel. 

Szatmári, palóc, dunántúli táncfolyamat játéka kísérettel a zenei nyelvjárásra, stílusra, műfajra jellemző előadásmód 

szerint. 

Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása és önálló fejlesztése. 

Dallamlejegyzés – a tanult anyagból. 

A tanult dallamok kíséretmódja és akkordkísérete (hegedűn vagy kontrán). 

Az anyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei, illetve tánchagyományunkban, történeti vonatkozásaik. 

Az évfolyam hangzóanyag mellékletének rendszeres hallgatása, tanulmányozása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
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– Szatmári, palóc, dunántúli táncrend. 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Gyimesi zene. A gyimesi táncok és táncélet. 

– A gyimesi zene kísérőhangszere – a gardon. 

– Moldvai zene. A moldvai táncok, táncélet. 

– A moldvai hangszeres hagyomány. 

– A moldvai zene különböző rétegei. 

– A szomszéd népek hangszeres zenéje – Bartók román gyűjtése. 

 

– Az európai népek vonószenei hagyománya (ír, skót, norvég, svéd, lengyel stb. dallamok). 

– Ismeretlen anyag önálló feldolgozása hangfelvétel alapján. 

– Együttesvezetés – prímás szerep, zenei összeállítások. 

 

Követelmény 

A gyimesi zene stílusos megszólaltatása. 

A dallamismeret és hangszertechnikai tudás önálló, a feladatokkal összhangban lévő gyarapítása, fejlesztése. 

Dallamlejegyzés – ismeretlen anyagból 

Ismeretlen anyag életre keltése lejegyzésből. 

Az együttesvezetői készség bemutatása. 

Gyimesi dallamok kísérete gardonon. 

Az anyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei–, illetve tánchagyományunkban, történeti vonatkozásaik. 

Önálló gyűjtőmunka. 

A tanuló adjon számot egy – a tanulóévek során önállóan választott – falusi mester dallamanyagának, stílusának anya-

nyelvi szintű elsajátításáról. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult táncrendek, táncok és egyéb hangszeres műfajok játéka előadásszerűen (táncházban, hangversenyen 

stb.) 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

7. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– A mezőségi (magyarpalatkai, vajdakamarási, válaszúti stb.) dallamismeret gyarapítása. 
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– A mezőségi zene díszítményei. 

– Mezőségi lassú. 

– A hangsúlyozás jellegzetességeinek és különleges formáinak elemzése a mezőségi zenében. 

– Az előadásmódbeli rögtönzés a mezőségi zenében, valamint a korábban tanult dialektusokban és stílusokban. 

– A mezőségi táncrend (lassú cigánytánc, lassú csárdás, szökős, sebes csárdás; sűrű és ritka magyar; korcsos). 

 

Követelmény 

Mezőségi táncrend: a dallamokat helyes hangsúlyozással, stílusosan díszítve, rögtönzéssekkel gazdagítva kell megszó-

laltatni. 

Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása és önálló fejlesztése. 

Dallamlejegyzés – a tanult anyagból. 

A tanult dallamok kíséretmódja és akkordkísérete (hegedűn vagy kontrán). 

Az anyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei, illetve tánchagyományunkban, történeti vonatkozásaik. 

Az évfolyam hangzóanyag mellékletének rendszeres hallgatása, tanulmányozása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Mezőségi táncrend. 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Kalotaszegi zene. Kalotaszeg zenéjének különböző stílusai. 

– Kalotaszegi hajnali, szapora és verbunk. 

– Az új anyag mellett a korábban tanult legényes és lassú csárdás dallamismeret gyarapítása. 

– Kalotaszegi táncrend. 

– Székelyföld zenéje. 

– A székelyföldi zene különböző stíluskörei. 

– Székelyföld egy tájegységének táncrendje. 

– Hangszeres tánczenénk 18. századi gyökerei. 

 

Követelmény 

A tanult táncrendek stílusos, dallamváltozatokkal, rögtönzésekkel tarkított játéka. 

18. századi zenei hagyományunkból válogatott dallamanyag megszólaltatása (életre keltése). 

Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása és önálló fejlesztése. 

Dallamlejegyzés – a tanult anyagból. 

A tanult dallamok kíséretmódja és akkordkísérete (hegedűn vagy kontrán). 

Az anyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei–, illetve tánchagyományunkban, történeti vonatkozásaik. 
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Az évfolyam hangzóanyagának rendszeres hallgatása, tanulmányozása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Székelyföldi táncrend. 

– 18. századi magyar táncok. 

 

9. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Rubato dallamok. 

– A rubato dallamok helye a magyar zenei hagyományban. 

– Hangszeres keservesek. 

– A dallamok játékmódja, díszítményei. 

– A rubato dallamok kísérete. 

– A dallamok lejegyezhetősége. 

– Különböző dialektusok jellemző dallamai. 

– A pakulár nóta. 

– A szatmári, a palóc és a dunántúli csárdások játékmódja. 

– A lassú és friss csárdás dallamok hangsúlyozási, ritmizálási, díszítési hagyománya és lehetőségei. 

– Az aszimmetrikus hangsúlyozás Észak–kelet–, Észak– és Nyugat–Magyarországon előforduló formái. 

– A rubato–hatás érvényesülése a táncdallamok játékában. 

– Régi és új stílus a hangszeres népzenében. 

 

Követelmény 

Egy–egy szatmári hallgató, kalotaszegi keserves, mezőségi katonakísérő, gyimesi halottkísérő, keserves stílusos elő-

adása kísérettel. 

Pakulár nóta kísérettel. 

Szatmári, palóc, dunántúli táncfolyamat játéka kísérettel a zenei nyelvjárásra, stílusra, műfajra jellemző előadásmód 

szerint. 

Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása és önálló fejlesztése. 

Dallamlejegyzés – a tanult anyagból. 

A tanult dallamok kíséretmódja és akkordkísérete (hegedűn vagy kontrán). 

Az anyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei, illetve tánchagyományunkban, történeti vonatkozásaik. 

Az évfolyam hangzóanyag mellékletének rendszeres hallgatása, tanulmányozása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Szatmári, palóc, dunántúli táncrend. 



ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLAPEDAGÓGIAI PROGRAM  

198 

 

10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Gyimesi zene. 

– A gyimesi táncok és táncélet. 

– A gyimesi táncdallamok különböző rétegei. 

– A gyimesi zene kísérőhangszere – a gardon. 

– Moldvai zene. 

– A moldvai táncok, táncélet. 

– A moldvai hangszeres hagyomány. 

– A moldvai zene különböző rétegei. 

– A szomszéd népek hangszeres zenéje – Bartók román gyűjtése. 

– Az európai népek vonószenei hagyománya (ír, skót, norvég, svéd, lengyel stb. dallamok). 

– Ismeretlen anyag önálló feldolgozása hangfelvétel alapján. 

– A tanult táncrendek játéka. 

– Együttesvezetés – prímás szerep, zenei összeállítások. 

 

Követelmény 

A gyimesi zene stílusos megszólaltatása. 

Az eddig tanult táncrendek bármelyikének stílusos, rögtönzésekkel, dallamváltozatokkal gazdagított játéka. 

A szomszéd népek, valamint az európai népek zenéjéből válogatott szemelvények megszólaltatása. 

A dallamismeret és hangszertechnikai tudás önálló, a feladatokkal összhangban lévő gyarapítása, fejlesztése. 

Dallamlejegyzés – ismeretlen anyagból 

Ismeretlen anyag életre keltése lejegyzésből. 

Az együttesvezetői készség bemutatása. 

Gyimesi dallamok kísérete gardonon. 

Az anyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei–, illetve tánchagyományunkban, történeti vonatkozásaik. 

Önálló gyűjtőmunka. 

A tanuló adjon számot egy – a tanulóévek során önállóan választott – falusi mester dallamanyagának, stílusának anya-

nyelvi szintű elsajátításáról. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult táncrendek, táncok és egyéb hangszeres műfajok játéka előadásszerűen, táncházban és hangversenyen. 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 
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– a magyar népzene nyelvjárás–területeit és ezek stílusbeli jellemzőit, 

– a hangszeres zene szerepét a magyar népzenei hagyományában, 

– a tanult hangszeres dallamok formai sajátságait, 

– a különböző népzenei tájegységek jellemző tánctípusait, táncait, az ezekhez kapcsolódó dallamanyagot és hang-

szeres zenét. 

– a tanult hangszeres dallamanyag kíséretmódját és kíséretét (hegedűn vagy kontrán), 

– a különböző tájegységekre jellemző hagyományos népi hangszereket, hangszer–együtteseket, valamint a vonós 

bandák különböző felállásait és ezek hangzását, 

– népzenénk múltját, 

– hangszere múltját, elterjedését a magyar népzenében, 

– alapfokon a népzenekutatás történetét, nevesebb személyiségeit, választott hangszerének kiemelkedő művelőit, 

eredeti előadóit. 

 

Legyen képes 

– dallamok összekötésére, ismerje a dallamok fűzésének, s az így kialakított összetett formák (például táncrend) 

szabályait, 

– legyen képes zenésztársaival zenei kapcsolatteremtésre. 

 

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

A tanuló ismerje 

– a magyar népi vonós zene történetét, 

– a népzene előadásmódjának jellegzetességeit és ezen belül részletesen a hangképzés, hangsúlyozás, ritmus, a 

forma és a díszítés jellemző módjait, az előadás általános és különleges sajátosságait, valamint a zenei improvizáció 

népzenénkre jellemző módjait, 

– alapfokon a népzenekutatás történetét, nevesebb személyiségeit, választott hangszerének kiemelkedő művelőit, 

eredeti előadóit, 

– a cigányság szerepét a magyar vonószenei hagyomány kialakulásában és falvaink zenei életében, 

– a szomszéd népek, valamint az európai népek vonószenei hagyományát. 

Legyen fogékony 

– más népek zenéjének befogadására. 

Rendelkezzék 

– a népzenei gyűjtőmunkához nélkülözhetetlen zenei felkészültséggel, jó kapcsolatteremtő képességgel, megfe-

lelő előadói készséggel, szereplési tapasztalattal, állóképességgel. 

Legyen képes 

– céltudatosan gyakorolni, 

– képes szólistaként együttesét irányítani (prímás szerep), 

– tánc kísérésére, táncossal való kapcsolatteremtésre. 

Tudjon számot adni 
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– választott (falusi) mestere dallamanyagának, stílusának ismeretéről. 

A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Népi hegedű főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

Szatmári táncok. (Verbunk, oláhos, lassú és friss csárdás.) 

Székelyföldi táncok. (Székely verbunk, lassú csárdás, szöktetős, marosszéki forgatós.) 

Palatkai zene. (Akasztós, lassú csárdás és szökős.) 

 

„B” tagozat 

Gömöri táncok (Hallgató, verbunk, lassú és friss csárdás.) 

Palatkai zene. (Katonakísérő, akasztós, lassú csárdás, szökős és sebes csárdás.) 

Gyimesi zene. (Keserves, lassú és sebes magyaros, kettős jártatója és sirülője.) 

Erdélyi román táncok. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– a vibrato helyes alkalmazása, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 
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Ajánlott tananyag éves bontás nélkül  

Hanglemez 

A bogyiszlói zenekar. szerk. Sebő Ferenc SLPX 18095 (Budapest 1984) Hungaroton 

Este a Gyimesbe' jártam/Zerkula János. szerk. Halmos Béla SLPX 18130 (Budapest 1987) Hungaroton 

Északmezőségi magyar népzene I–IV. szerk. Halmos Béla LPX 18107–11 (Budapest 1985) Hungaroton 

Gyimesi népzene/Halmágyi Mihály. szerk. Jánosi András SLPX 18145 (Budapest 1988) Hungaroton 

Hungarian Folk Music Qualiton LPX 1187 (Budapest 1964) 

Lajtha László: Széki gyűjtés. szerk. Sebő Ferenc LPX 18092–94 (Budapest 1985) Hungaroton 

Magyar Hangszeres Népzene szerk. Sárosi Bálint LPX 18045–47(Budapest 1980) Hungaroton 

Magyar hangszeres népzene (Budapest 1972–1982) Hungaroton: 

1. LPX 10095–98– 

2. LPX 18001–04 

3. LPX 18050–53 

Magyar népzene (bukovinai székelyek Magyarországon) Hungaroton SLPX 18131 (1988) 

Magyar népzene Bartók Béla fonográffelvételeiből. szerk. Sárosi Bálint LPX 18069 (Budapest 1981) Hungaroton 

Magyar népzene Kodály Zoltán fonográf–felvételeiből. szerk. Tari Lujza LPX 18075–76 (Budapest 1983) Hungaroton 

Magyar Népzenei Antológia (Budapest 1985–93) Hungaroton: 

I. Tánczene. szerk. Martin György, Németh István, Pesovár Ernő – LPX 18122–16 

II. Észak. szerk. Tari Lujza, Vikár László LPX 18124–28 

III. Dunántúl. szerk. Olsvai Imre LPX 18138–42 

IV. Alföld. szerk. Paksa Katalin, Németh István LPX 18159–63 

V–VI. Erdély (Kelet 1–2.) szerk. Sárosi Bálint, Németh István (Budapest 1993/95) MTA Zenetudományi Intézet 

Magyarországi román népzene. szerk. Sebő Ferenc SLPX 18077 (Budapest 1983) Hungaroton 

Szatmári bandák. szerk. Hans Hurtig–Vavrinecz András SLPO 18154 (Budapest 1991) Hungaroton 

CD– lemezek 

Elveszett éden ED–CD 009–10 (Budapest 1996) Etnofon 

Halmágyi Mihály Classic HCD 18145 Hungaroton 

Magyarpalatka Classic HCD 18216–17 Hungaroton 

Magyarpalatkai népzene/Kodoba Béla és bandája BSM 9503 (1995) BaSys Music 

Kazetta 

Magyar Népzenei Antológia: V–VI. Erdély (Kelet 1–2.) szerk. Sárosi Bálint, Németh István (Budapest 1993/95) MTA 

Zenetudományi Intézet 

Béres vagyok béres – Fejér megyei népzene/ Pesovár Ferenc könyvének melléklete(Székesfehérvár) István Király Mú-

zeum 

Könyvek, tanulmányok 

Bartók Béla: Miért és hogyan gyűjtsünk népzenét (Budapest 1936) Somló 

Bartók Béla: A magyar népdal (Budapest 1924) Rózsavölgyi 
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Bartók Béla: Népzenénk és a szomszéd népek zenéje (Budapest 934) Somló 

Bartók Béla: Rumanian Folk Music I, II, III. (Hága 1967) The Hague 

Donington, R.: A barokk zene előadásmódja (Budapest 1978) Zeneműkiadó 

Draskóczy Lídia: Moldvai csángó hegedűs dallamok Bákó környékéről (Budapest 1997) Óbudai Népzenei Iskola 

Gelencsér Ágnes: Magyar népzenei ismeretek (Budapest 1994) Calibra Kiadó 

Jánosi A.: A barokk zene előadásmódjának élő hagyománya Magyarországon – tanulmány (Budapest 1996) 

Jánosi A.: A magyar népzene előadásmódja – előkészületben 

Kobzos Kiss Tamás: Hegedű és kobza (Budapest 1997) Óbudai Népzenei Iskola 

Kodály Zoltán: A magyar népzene (Budapest 1973) Zeneműkiadó 

Lajtha László: Dunántúli táncok és dallamok (Budapest 1962) Zeneműkiadó 

Lajtha László: Kőrispataki gyűjtés (Budapest 1955) Zeneműkiadó 

Lajtha László: Széki gyűjtés (Budapest 1954) Zeneműkiadó 

Lajtha László: Szépkenyerűszentmártoni gyűjtés (Budapest 1954) Zeneműkiadó 

Lajtha László összegyűjtött írásai (Budapest 1992) Akadémiai Kiadó 

Martin György: A magyar tánctípusok. A magyar tánctípusok zenekísérete (Budapest 1966) 

Martin György: A néptánc és népi tánczene kapcsolata (Budapest 1965–66) Tánctudományi tanulmányok 

Martin György: Az erdélyi dialektus táncai (Budapest 1972) NPI 

Martin György: Magyar táncdialektusok (Budapest 1965,1966) NPI 

Paksa Katalin: A magyar népdal díszítése (Budapest 1993) MTA Zenetudományi Intézet 

Pesovár Ernő: A magyar tánctörténet évszázadai (Budapest 1972) NPI 

Pesovár Ernő: A magyar tánczene története (Budapest 1966) 

Pesovár Ferenc: Béres vagyok béres (Székesfehérvár 1982) István Király Múzeum 

Pesovár Ferenc: A juhait kereső pásztor (Székesfehérvár 1983) István Király Múzeum 

Pesovár Ferenc: Szép napunk támadt (Székesfehérvár 1991) István Könyvkiadó 

Sárosi Bálint: Cigányzene (Budapest 1971) Gondolat Könyvkiadó 

Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv (Budapest 1994) Magyar Művelődési Intézet 

Szalay Zoltán: Felcsíki hangszeres tánczene (Csíkszereda 1996) Alutus kiadó 

A Magyar Művelődési Intézet (korábban NPI, OKK) kiadványai 

Népzenei füzetek kazettával / A Magyar Művelődési Intézet kiadványai, szerk.: Eredics Gábor 

Halmos Béla – Virágvölgyi Márta: Széki férfitáncok 

Ökrös Csaba: Hegedűgyakorlatok 

Varsányi Ildikó: Gömöri népzene 

Vavrinecz András: Vajdaszentiványi népzene I. 

Virágvölgyi Márta: Bogyiszlói népzene 

Virágvölgyi Márta: Bonchidai népzene 

Virágvölgyi Márta: Gyimesi népzene I, II. 

Virágvölgyi Márta: Kalotaszegi legényesek 

Virágvölgyi Márta: Kalotaszegi népzene I, II. 
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Virágvölgyi Márta – Vavrinecz András: Szatmári népzene I, II. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Megfelelő minőségű, és méretű hangszerek tartozékokkal (vonó, tok, gyanta). 

Audió–vizuális felvevő és lejátszó berendezés (magnetofon, CD, DVD) 

A követelmények teljesítéséhez szükséges népzenei gyűjtések, lemezek kottakiadványok, zenei szakkönyvek. 
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Népi brácsa 

A brácsatanítás feladatai 

A népi brácsa főtárgy tanításának célja olyan zenészek képzése, akik képesek a kárpát–medencei magyar és nemzetiségi 

népzene hangszeres darabjait a zenei hagyományokhoz hűen, hitelesen, stílusosan megszólaltatni mind a (klasszikus) 

4–húros, mind a (főképpen erdélyi) 3–húros brácsán. 

A népi brácsa oktatási terve – lehetőség szerint – a népi hegedű és népi bőgő/cselló oktatási tervéhez igazodik. 

 

A tanuló ismerje meg 

– hangszere hangolását, felépítését, részeit, 

– a vonós hangszercsalád többi tagját, 

– a különféle ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

– a különféle ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

– a különböző tájegységek jellemző tánctípusait, táncait, 

– a táncházi gyakorlatban legnépszerűbb tájegységekhez kapcsolódó dallamanyagot és hangszeres zenét, 

– a tánczenei folyamatok szerkezetét, zenei tartalmát, a régi és új stílusú táncok zenéjének jellegzetességeit, 

– a tánchoz nem kapcsolódó szokásdallamokat és alkalmi hangszeres darabokat, 

– a szükséges zeneelméleti fogalmak gyakorlati alkalmazását a brácsák különféle fajtáin (funkciós rend, harmó-

niák, szekvenciák stb.), 

– hangszere múltját, fajtáit, elterjedését a magyar nyelvterület különböző vidékein, a jelentősebb zenekarokat és 

muzsikus egyéniségeket, zenészcsaládokat. 

 

Alakítson ki 

– könnyed hangszerkezelést, a kezek pontosan összehangolt mozgását, 

– helyes test–, hangszer– és kéztartást a hagyományokhoz igazodva, 

– rögtönzési készséget. 

 

Fordítson figyelmet 

– a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

– a különböző vonásnemek, ujjrendek elsajátítására, 

– a lapról olvasási készség, a memorizáló képesség, valamint a rögtönzőképesség fejlesztésére, 

– a rendszeres társas muzsikálásra. 

Előkészítő évfolyamok 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Mintegy 10–15 dallam, mondóka megismerése. 
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– Mondókák, gyermekdalok, gyermekjátékok, népdalok, táncok (szóval, énekelve, játszva, táncolva), illetve ezek 

kísérete énekkel, tapssal, dobogással, dobbal, gardonnal. 

– A mozgás, a ritmus, a dallam és az anyanyelv összefüggései. 

– A magyar népzenében jellemző ritmusfordulatok megtanítása (egyenletes–, nyújtott– és élés ritmus valamint a 

szinkópa). 

– Kamarazene – ritmust adó eszközökkel, hangszerekkel. 

 

Követelmény 

A gyermek ismerjen meg minél több gyermekdalt, népdalt. 

Legyen képes – alapfokon – tájékozódni nyelvünk, dalaink, hangszeres zenénk ritmusvilágában. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Gyermekjátékok, táncok. 

– Ének és ritmikus mozgás – ritmuskísérettel (10–15 dallam, illetve mondóka). 

– Kamarazene ritmusadó eszközökkel, hangszerekkel (kanál, fakalapács, búgattyú, kerepelő, kanna, köcsögduda, 

dob, gardon). 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Ismerkedés a vonós hangszerekkel. 

– Ritmusképzés rezgőhúrral. 

 

A bőgő (cselló) megszólaltatása 

– Pengetés egy húron egyenletes lassú, majd változó tempóban. 

– Mozgás kísérése pengetéssel. 

– A húr megrezgetése vonóval. 

– A vonó vezetése egy húron, egyenletes lassú majd változó tempóban. 

– Hangsúlyozás vonóval. 

– Egyenletes, majd váltakozó ritmusú hangok játéka. 

– Különféle vonásmódok (pl. hangsúlyosan, hangsúlytalanul kezdődő, hosszú illetve rövid vonások). 

– Mozgás kísérése külön játszott hangokkal (két húron is). 

 

A brácsa (kontra, hegedű–kontra) megszólaltatása 

– A hangszer tartása. 

– Hangképzés, vonóvezetés egyenletes lassú, majd változó tempóban. 

– A húrok együtthangzása (húrsíkok), hangzatok megszólaltatása. 
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– Hangsúlyozás, egyenletes és változó ritmusú hangzatok. 

– Különféle vonásmódok (pl. hangsúlyosan, hangsúlytalanul kezdődő, hosszú illetve rövid vonások). 

– Mozgás kísérése különjátszott hangokkal. 

 

A hegedű megszólaltatása 

– A hangszer és a vonó tartása. 

– Hangképzés, vonóvezetés egyenletes lassú, majd változó tempóban (húrsíkok!). 

– Mondókák, kiolvasók, gyermekdalok hegedűn (egy, két húron). 

– A dallamok játéka együttessel. 

– Az együtthangzás megérzése és megértése. 

– Mozgás, gyermekjáték, tánc kísérése együttessel. 

 

– A gyermek legyen képes megszólaltatni különböző, a zenekari játék szempontjából nélkülözhetetlen vonós 

hangszereket. 

– Sajátítsa el a vonós hangszeren történő hangképzés, hangsúlyozás és ritmusjáték alapelemeit. 

– Legyen képes hangok, és egyszerű dallamok intonálására saját hangszerén, valamint a megismert vonós hang-

szerek egyszerű megszólaltatására. 

 

Követelmény 

A gyermek legyen képes megszólaltatni különböző, a zenekari játék szempontjából nélkülözhetetlen vonós hangszere-

ket. 

Sajátítsa el a vonós hangszeren történő hangképzés, hangsúlyozás és ritmusjáték alapelemeit. 

Legyen képes hangok, és egyszerű dallamok intonálására saját hangszerén, valamint a megismert vonós hangszerek 

egyszerű megszólaltatására. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Mondókák, kiolvasók, gyermekdalok előadása hegedűn (egy és két húron). 

– Együtt játék – zenekarban. 

– Ritmikus mozgás, gyermekjáték és tánc kísérése zenekarral. 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

1. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

1. Dél–dunántúli tánczene kísérete „A” hangnemben (ugrós–kanásztánc és lassú csárdás) 

2. Széki tánczene kísérete (verbunk, lassú, csárdás, sűrű tempó) 

– A hangszerrel való ismerkedés, a hangszer részei. 

– Hangszertartás, vonótartás. 
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– Alapakkordok, egyszerűbb harmóniaváltások elsajátítása (mintegy 8–10 dúr–moll akkord). 

– Hangképzés, vonóindítás – hangindítás (pl. pontszerű indítás, lendületből való „szalasztott” vonóindítás, előkés 

indítás). 

– Három húr egyszerre történő megszólaltatása. 

– Tiszta intonálás, akkordfogás. 

– Vonásnemek, szimmetrikus illetve aszimmetrikus ritmizálással. 

– Esztam, lassú– és gyors dűvő kíséretek. 

– Lezárók, indítások (ugrós). 

– Átmenetek a táncrenden belül (pl. dudálás – ugrós, ugrós – csárdás, lassú – csárdás). 

– Fogástáblázat elkészítése egyszerű, majd bonyolultabb akkordokkal. 

– Legyen képes a megfelelő dinamikai, ritmikai váltásokra. 

– Törekedjen a megtanult tánczenék jó tempóban, lehetőleg kotta nélkül való játékára. 

– Ismerje a játszott dallamok formai felépítését, hangnemét és harmóniáit. 

– Tanulja meg a dallamokat énekelni is. 

 

Ajánlott tananyag  

Könyvek, füzetek: 

Virágvölgyi Márta: Bogyiszlói népzene. kíséret: Orsós Lajos brácsás (Budapest 1995) Magyar Művelődési Intézet – 

Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

A magyar népi tánczene (Szerk.: Virágvölgyi – Pávai) – Jelenlévő múlt sorozat, Planétás Kiadó 

Nagy Zsolt: Magyar népzenei dallamgyűjtemény brácsamelléklete – Hagyományok Háza 

Lajtha László: Dunántúli táncok és dallamok II. – Hagyományok Háza 

A széki hangszeres népzene (Szerk.: Virágvölgyi – Felföldi) – Jelenlévő múlt sorozat, Planétás Kiadó 

Halmos Béla – Virágvölgyi Márta: A széki férfi táncok zenéje (Budapest 1995) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei 

Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Lajtha László – Széki gyűjtés: Brácsamelléklet Nagy Zsolt lejegyzésében – Hagyományok Háza 

Hangzóanyagok: 

Magyar Népzenei Antológia I. Tánczene LPX 18112–116 

A bogyiszlói zenekar (Szerk.: Sebő Ferenc) SLPX 18095 Hungaroton 1984. 

Lajtha László: Széki gyűjtés 

Magyar népzenei dallamgyűjtemény CD–melléklete – Hagyományok Háza 

Ádám István „Icsán” és bandája – Széki népzene (Mestereink sorozat) FA–069–2 

 

Követelmény 

Megfelelő testtartás, hangszertartás, vonótartás. 

Az alapakkordok ismerete. 

Esztam, lassú– és gyors dűvő kíséretek. 

Tiszta intonálás, akkordfogás. 
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Tudja a dallamokat énekelni is. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– 2–2 dallam széki lassú, csárdás és porka. 

– Dél–dunántúli táncok 7–8 percben. 

2. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

1. Dél–dunántúli tánczene kísérete „A” hangnemben (ugrós–kanásztánc, lassú és friss csárdás), 

2. Széki tánczene kísérete (verbunk, sűrű és ritka tempó, négyes, lassú, csárdás, porka, hétlépés)  

– Tudja és alkalmazza a „kontrán” egyenletes ritmusban, mérsékelten és gyors tempóban is a szimmetrikus és az 

aszimmetrikus vonásokat (lassú és verbunk). 

– Lassú és gyors esztam. Lassú és gyors dűvő. 

– Vonóindítás, vonóváltás, különféle hangsúlyozási módok. 

– Kezdetben tudatos, később ösztönös alkalmazkodási reflex kialakítása a prímás játékához. 

– Hallás utáni dallamtanulás. 

– Ifj. Ádám István kontrás harmónia készlete, harmonizálási módjának elsajátítása. 

– „Szalasztott” vonóindítás és hangsúlyozás. 

– Az „előke” tudatos alkalmazása. 

– A prímás hangsúlyozásának és a különböző tánctípusok tempóinak pontos ismerete. 

– Énekes dallamok megtanulása szöveggel. 

 

Ajánlott tananyag  

Könyvek, füzetek: 

Virágvölgyi Márta: Bogyiszlói népzene. kíséret: Orsós Lajos brácsás (Budapest 1995) Magyar Művelődési Intézet – 

Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

A magyar népi tánczene (Szerk.: Virágvölgyi – Pávai) – Jelenlévő múlt sorozat, Planétás Kiadó 

Nagy Zsolt: Magyar népzenei dallamgyűjtemény brácsamelléklete – Hagyományok Háza 

Lajtha László: Dunántúli táncok és dallamok II. – Hagyományok Háza 

A széki hangszeres népzene (Szerk.: Virágvölgyi – Felföldi) – Jelenlévő múlt sorozat, Planétás Kiadó 

Halmos Béla – Virágvölgyi Márta: A széki férfi táncok zenéje (Budapest 1995) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei 

Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Lajtha László – Széki gyűjtés: Brácsamelléklet Nagy Zsolt lejegyzésében – Hagyományok Háza 

Hangzóanyagok: 

Magyar Népzenei Antológia I. Tánczene LPX 18112–116 

A bogyiszlói zenekar (Szerk.: Sebő Ferenc) SLPX 18095 Hungaroton 1984. 

Lajtha László: Széki gyűjtés 

Magyar népzenei dallamgyűjtemény CD–melléklete – Hagyományok Háza 
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Ádám István „Icsán” és bandája – Széki népzene (Mestereink sorozat) FA–069–2 

 

Követelmény 

Szimmetrikus és az aszimmetrikus vonások ismerete. 

Lassú és gyors esztam. Lassú és gyors dűvő. 

Különféle hangsúlyozási módok használata. 

Énekes dallamok szövegének ismerete. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Széki táncok 7–8 percben. 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztés 

1. Kalotaszegi tánczene kísérete „A” és „D” hangnemekben (legényes, csárdás, szapora, verbunk) 

 

2. Rábaközi tánczene kísérete „A” hangnemben (dus, lassú és friss csárdás) 

– Funkciós harmonizálás a háromhúros brácsán (kontra). 

– A cimbalommal együtt történő játékmód elsajátítása. A cimbalom, brácsa, bőgő felállású együttesekben a három 

hangszer szerepköre, egymással való dallami, harmóniai és ritmikai kapcsolata a játék során. 

– Akkordkészlet bővítése: szeptim– és szűkített akkordok, valamint váltóakkordok Bunyi József, Tóni Rudi, 

Sztojka János és mások játéka alapján. 

– Egy dallam harmóniavázán alapuló legalább három–négyféle „akkordozás” elsajátítása és variálása (improvi-

záció). 

– Több kalotaszegi brácsás vonókezelésének és harmonizálásának elemző összehasonlítása. 

– Vonózásbeli variációk. 

– Tempótartás, a prímás játékával való együttmuzsikálás. 

 

Ajánlott tananyag  

Könyvek, füzetek: 

A magyar népi tánczene (Szerk.: Virágvölgyi – Pávai) – Jelenlévő múlt, Planétás Kiadó  

Nagy Zsolt: Magyar népzenei dallamgyűjtemény brácsamelléklete – Hagyományok Háza Árendás Péter – Doór Róbert 

– Mester László: Kalotaszegi legényesek (Magyarlóna) – brácsa, bőgő melléklet (Budapest 1993, 2000) Magyar Műve-

lődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Nagy Zsolt: Kalotaszegi népzene I, II. (Brácsa melléklet) (Budapest 1998) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei Fü-

zetek, szerk.: Eredics Gábor 

Hangzóanyagok: 
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Magyar Népzenei Antológia I. Tánczene LPX 18112–116 

A bogártelki Czilika–banda – Kalotaszegi népzene, Szerk.: Pávai István HHCD 003–004 

Kalotaszegi híres prímások – Esküvő Mérában (Fekete Antal gyűjtéseiből 2.) FECD 017 

Varga Ferenc „Csipás” – Kalotaszegi lakodalom, Türe 1976 (Fekete Antal gyűjtéseiből 8.) FECD 038 

Magyarlóna – Kalotaszegi magyar népzene (Kallós Archívum 2.) FA–075–2 

Váralmási Pici Aladár és bandája – Új Pátria 1. (Az Utolsó Óra gyűjteményéből) FA–101–2 

Szászfenes – A Muzák – Új Pátria 13. (Az Utolsó Óra gyűjteményéből) FA–113–2 

 

Követelmény 

Funkciós harmonizálási készsége. 

Szeptim– és szűkített akkordok. 

Variált akkordmenetek játéka. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– 2–2 dallam rábaközi dus, lassú és friss csárdás 

– Kalotaszegi táncok 7–8 percben 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

1. Marosszéki (Vajdaszentivány és Magyarpéterlaka) tánczene kísérete (verbunk, sebes forduló, lassú, korcsos, cigány-

csárdás), elsősorban „D” hangnemben 

2. Magyarpalatkai tánczene kísérete (lassú cigánytánc, ritka csárdás, szökős, sűrű csárdás, korcsos)  

– Harmonizálás és akkordkészlet összeállítása Horváth Mihály és Ponci Gyula játéka alapján. 

– Ritmusvariációk. 

– Vonásnemek elemző összehasonlítása. 

– Dúros harmonizálás és ennek helyi jellegzetességei. 

– Vonókezelés elsajátítása, vonásnemek, vonásvariációk. 

 

– Kiemelkedő brácsás egyéniségek játékstílusának összehasonlítása, és a különbözőségek tudatosítása: Kodoba 

Béla, Moldován Emerik, Mácsingó Sándor, Radák Mihály, Kodoba Lőrinc. 

– Belső hangsúlyozás és aszimmetria a prímás játékához igazodva. 

– Énekes dallamok megtanulása. 

 

Ajánlott tananyag  

Könyvek, füzetek: 

Pávai István: Az erdélyi és a moldvai magyarság népi tánczenéje – Jelenlévő múlt, Planétás Kiadó 
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A magyar népi tánczene (Szerk.: Virágvölgyi – Pávai) – Jelenlévő múlt, Planétás Kiadó 

Árendás Péter – Kozma Gyula: Vajdaszentiványi népzene I. brácsa, bőgő melléklet (Budapest 1993) Magyar Művelő-

dési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Nagy Zsolt: Magyar népzenei dallamgyűjtemény brácsamelléklete – Hagyományok Háza 

Hangzóanyagok: 

Magyar Népzenei Antológia I. Tánczene LPX 18112–116 

Marosszéki Muzsika – Vavrinecz András gyűjtéseiből HHCD 014– 015 

Péterlaki bandavezető – Lunka József (Fekete Antal gyűjtéseiből 4.) FECD 024 

Vajdaszentiványi zenekar – Éljen a magyar! (Fekete Antal gyűjtéseiből 7.) FECD 032 

Csiszár Aladár – Magyarpéterlaka – Új Pátria 12. (Az Utolsó Óra gyűjteményéből) FA–112–2 

Mezőségi magyar népzene – Magyarpalatkai dupla CD (1992) Hungaroton 

Magyarpalatkai népzene: Kodoba Béla és bandája, Jánosi András és Fekete Antal gyűjtése BSM 9503 (Budapest 1995) 

BaSys – Music 

Magyarpalatkai banda – Esküvő Mezőkeszüben (Fekete Antal gyűjtéseiből 1.) FECD 008 

Magyarpalatkai banda – Esküvő Magyarpalatkán 1984–ben (Fekete Antal gyűjtéseiből 3.) FECD 021 

Báré–Magyarpalatka – Új Pátria 3. (Az Utolsó Óra gyűjteményéből) FA–103–2 

 

Követelmény 

A dúros harmonizálás jellegzetességeinek ismerete. 

Belső hangsúlyozás, ritmusvariációk alkalmazása. 

Vonásvariációk ismerete. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– 2–2 dallam magyarpalatkai lassú cigánytánc, ritka csárdás, szökős, sűrű csárdás 

– Marosszéki táncok 7–8 percben. 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

1. Magyarpalatkai tánczene kísérete (ritka magyar, sűrű magyar, négyes) 

– Vonókezelés elsajátítása, vonásnemek, vonásvariációk. 

– Kiemelkedő brácsás egyéniségek játékstílusának összehasonlítása, és a különbözőségek tudatosítása: – Kodoba 

Béla, Moldován Emerik, Mácsingó Sándor, Radák Mihály. 

– Belső hangsúlyozás és aszimmetria a prímás játékához igazodva. 

– A táncos és a zenekar viszonya: tempók, kiállások. 

2. Szatmári tánczene kísérete „A” hangnemben (lassú és friss csárdás, kondástánc, oláhos)  
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– Akkordfelbontások négyhúros „klasszikus” brácsán, valamint akkordösszefűzések („menetek”) elsajátítása, 

szólamvezetés. 

– Jellegzetes akkordmenetek és vonásnemek elsajátítása háromhúros kontrán ifj. Horváth András játéka alapján. 

– Brácsázás és kontrázás közötti különbség a szatmári zenekarok jétákában. 

– A szatmárököritói, kisari és a tiszakóródi zenekarok játékstílusa.  

– Stílusos improvizálás, saját variációk kidolgozása. 

– Énekes dallamok megtanulása. 

Ajánlott tananyag  

Könyvek, füzetek: 

A magyar népi tánczene (Szerk.: Virágvölgyi – Pávai) – Jelenlévő múlt, Planétás Kiadó 

Nagy Zsolt: Magyar népzenei dallamgyűjtemény brácsamelléklete – Hagyományok Háza 

Hangzóanyagok: 

Magyar Népzenei Antológia I. Tánczene LPX 18112–116 

Magyarpalatkai népzene: Kodoba Béla és bandája, Jánosi András és Fekete Antal gyűjtése BSM 9503 (Budapest 1995) 

BaSys – Music 

Magyarpalatkai banda – Esküvő Mezőkeszüben (Fekete Antal gyűjtéseiből 1.) FECD 008 

Magyarpalatkai banda – Esküvő Magyarpalatkán 1984–ben (Fekete Antal gyűjtéseiből 3.) FECD 021 

Báré–Magyarpalatka – Új Pátria 3. (Az Utolsó Óra gyűjteményéből) FA–103–2 

Szatmári bandák (Szerk.: Vavrinecz András, Hans Hurtig) Hungaroton 1995. HCD 18192 

Zörög az akácfalevél – Népdalok Szabolcs–Szatmár–Bereg megyéből (Szerk.: Joób Árpád) SSB–CD 01 

 

Követelmény 

Belső hangsúlyozás és aszimmetria alkalmazása. 

A brácsázás és kontrázás közötti különbség ismerete. 

Improvizálás, saját variációk kidolgozása a stílus keretein belül. 

Énekes dallamok megtanulása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– 2–2 dallam szatmári kondástánc, lassú és friss csárdás (A) 

– Magyarpalatkai táncok 7–8 percben. 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

1. Szatmári tánczene kísérete „D” hangnemben (hallgató, magyar verbunk, lassú és friss csárdás, oláhos)  

– ”Klasszikus” négyhúros brácsán bonyolultabb akkordmenetek „A–D” hangnemekben, a szatmárököritói, a sza-

mosangyalosi és a nyírmadai zenekar játéka alapján. 
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– Brácsaszólam lejegyzése és megtanulása, hangfelvétel alapján. 

– Vonás– és akkordvariációk improvizatív és stílushű használata. 

– A kötetlen metrumú dallamok (hallgató) kísérete, dallamkövetés. 

– Énekes dallamok megtanulása szöveggel. 

2. Küküllő menti magyar táncok (lassú, székely verbunk, féloláhos, szökő, szegényes, pontozó), elsősorban Magyarózd, 

Ádámos és Szászcsávás népzenéje 

– A Küküllő–menti dallamkincs és a táncok megismerése. 

– Egyedi vonásnemek Kozák József, Mezei Ferenc („Csángáló”) kontrajátékában. 

– A környékbeli további zenekarok játékának összehasonlítása (Magyarkirályfalva, Magyarbece, Magyarlapád). 

 

Ajánlott tananyag  

Könyvek, füzetek: 

A magyar népi tánczene (Szerk.: Virágvölgyi – Pávai) – Jelenlévő múlt, Planétás Kiadó 

Nagy Zsolt: Magyar népzenei dallamgyűjtemény brácsamelléklete – Hagyományok Háza 

Hangzóanyagok: 

Magyar Népzenei Antológia I. Tánczene LPX 18112–116 

Szatmári bandák (Szerk.: Vavrinecz András, Hans Hurtig) Hungaroton 1995. HCD 18192 

Zörög az akácfalevél – Népdalok Szabolcs–Szatmár–Bereg megyéből (Szerk.: Joób Árpád) SSB–CD 01 

A magyarbecei Kulcsár Ferenc bandája – Szerk.: Pávai István HHCD 011–012 

Ádámosi banda – Sövényfalvi lakodalom 1980–ban (Fekete Antal gyűjtéseiből 5.) FECD 025 

Szántó Ferenc – Magyarbece (Mestereink sorozat) FA–040–2 

Szászcsávás Band – Transylvanian folk music Szerk.: Szánthó Zoltán 

Szászcsávás Band 3. – Thermal Comfort Kft. 1998. Szerk.: Szánthó Zoltán 

Szászcsávás–Szászbogács – Új Pátria 10. (Az Utolsó Óra gyűjteményéből) FA–110–2 

 

Követelmény 

Bonyolultabb akkordmenetek játéka. 

Vonás– és akkordvariációk improvizatív és stílushű használata. 

Dallamkövetés a hallgató dallamok kíséretében. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– 2–2 dallam Küküllő menti lassú, szökő, szegényes, pontozó 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

„B” tagozatra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és hangszeres adottságokkal rendelke-

zik, valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi arra, hogy megfeleljen minőségben és mennyiségben magasabb 

követelményeinek. „B” tagozat követelménye a végzett anyag mennyiségében, de elsősorban minőségben, a hangszer-

kezelés biztonságában és az előadás zenei kifejezőerejében haladja meg az A tagozat szintjét. 
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2. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

1. Dél–dunántúli tánczene kísérete „A” hangnemben (ugrós–kanásztánc, lassú és friss csárdás), 

2. Széki tánczene kísérete (verbunk, sűrű és ritka tempó, négyes, lassú, csárdás, porka, hétlépés)  

– Tudja és alkalmazza a „kontrán” egyenletes ritmusban, mérsékelten és gyors tempóban is a szimmetrikus és az 

aszimmetrikus vonásokat (lassú és verbunk). 

– Lassú és gyors esztam. Lassú és gyors dűvő. 

– Vonóindítás, vonóváltás, különféle hangsúlyozási módok. 

– Kezdetben tudatos, később ösztönös alkalmazkodási reflex kialakítása a prímás játékához. 

– Hallás utáni dallamtanulás. 

– Ifj. Ádám István kontrás harmónia készlete, harmonizálási módjának elsajátítása. 

– „Szalasztott” vonóindítás és hangsúlyozás. 

– Az „előke” tudatos alkalmazása. 

– A prímás hangsúlyozásának és a különböző tánctípusok tempóinak pontos ismerete. 

Kalotaszegi tánczene kísérete „A” hangnemben (legényes, csárdás, szapora, verbunk)  

– Funkciós harmonizálás a háromhúros brácsán (kontra). 

– Akkordkészlet bővítése: szeptim– és szűkített akkordok, valamint váltóakkordok. 

– Több kalotaszegi brácsás vonókezelésének és harmonizálásának elemző összehasonlítása. 

Vonózásbeli variációk. 

– Tempótartás, a prímás játékával való együttmuzsikálás. 

– Megfelelő zenekari összjáték. 

– A tanult dialektusok énekelt dallamainak megtanulása. 

 

Ajánlott tananyag  

Könyvek, füzetek: 

A magyar népi tánczene (Szerk.: Virágvölgyi – Pávai) – Jelenlévő múlt, Planétás Kiadó 

Nagy Zsolt: Magyar népzenei dallamgyűjtemény brácsamelléklete – Hagyományok Háza 

Árendás Péter – Doór Róbert – Mester László: Kalotaszegi legényesek (Magyarlóna) – brácsa, bőgő melléklet (Budapest 

1993, 2000) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Nagy Zsolt: Kalotaszegi népzene I, II. (Brácsa melléklet) (Budapest 1998) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei Fü-

zetek, szerk.: Eredics Gábor 

Hangzóanyagok:  

Magyar Népzenei Antológia I. Tánczene LPX 18112–116 

A bogártelki Czilika–banda – Kalotaszegi népzene, Szerk.: Pávai István HHCD 003–004 

Kalotaszegi híres prímások – Esküvő Mérában (Fekete Antal gyűjtéseiből 2.) FECD 017 

Varga Ferenc „Csipás” – Kalotaszegi lakodalom, Türe 1976 (Fekete Antal gyűjtéseiből 8.) FECD 038 
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Magyarlóna – Kalotaszegi magyar népzene (Kallós Archívum 2.) FA–075–2 

Váralmási Pici Aladár és bandája – Új Pátria 1. (Az Utolsó Óra gyűjteményéből) FA–101–2 

Szászfenes – A Muzák – Új Pátria 13. (Az Utolsó Óra gyűjteményéből) FA–113–2 

 

Követelmény 

Szimmetrikus és az aszimmetrikus vonások ismerete. 

Lassú és gyors esztam. Lassú és gyors dűvő. 

Különféle hangsúlyozási módok használata. 

Énekes dallamok szövegének ismerete. 

Szeptim– és szűkített akkordok, váltóakkordok alkalmazása. 

Tempótartás, megfelelő zenekari összjáték. 

Variációk a vonózásban. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– 2–2 dallam kalotaszegi verbunk és legényes 

– Széki táncok 7–8 percben. 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

1. Kalotaszegi tánczene kísérete „A”, „D”, „G” és „B” hangnemekben (legényes, csárdás, szapora, verbunk) 

2. Rábaközi tánczene kísérete „A” és „D” hangnemben (verbunk, dus, lassú és friss csárdás) 

Funkciós harmonizálás a háromhúros brácsán (kontra). 

– A cimbalommal együtt történő játékmód elsajátítása. A cimbalom, brácsa, bőgő felállású együttesekben a három 

hangszer szerepköre, egymással való dallami, harmóniai és ritmikai kapcsolata a játék során. 

– Akkordkészlet bővítése: szeptim– és szűkített akkordok, valamint váltóakkordok Bunyi József, Tóni Rudi, 

Sztojka János és mások játéka alapján. 

– Egy dallam harmóniavázán alapuló legalább három–négyféle „akkordozás” elsajátítása és variálása (improvi-

záció). 

– Több kalotaszegi brácsás vonókezelésének és harmonizálásának elemző összehasonlítása. 

– Vonózásbeli variációk. 

– Tempótartás, a prímás játékával való együttmuzsikálás. 

 

Ajánlott tananyag  

A magyar népi tánczene (Szerk.: Virágvölgyi – Pávai) – Jelenlévő múlt, Planétás Kiadó  
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Nagy Zsolt: Magyar népzenei dallamgyűjtemény brácsamelléklete – Hagyományok Háza Árendás Péter – Doór Róbert 

– Mester László: Kalotaszegi legényesek (Magyarlóna) – brácsa, bőgő melléklet (Budapest 1993, 2000) Magyar Műve-

lődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Nagy Zsolt: Kalotaszegi népzene I, II. (Brácsa melléklet) (Budapest 1998) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei Fü-

zetek, szerk.: Eredics Gábor 

Hangzó anyagok: 

Magyar Népzenei Antológia I. Tánczene LPX 18112–116 

A bogártelki Czilika–banda – Kalotaszegi népzene, Szerk.: Pávai István HHCD 003–004 

Kalotaszegi híres prímások – Esküvő Mérában (Fekete Antal gyűjtéseiből 2.) FECD 017 

Varga Ferenc „Csipás” – Kalotaszegi lakodalom, Türe 1976 (Fekete Antal gyűjtéseiből 8.) FECD 038 

Magyarlóna – Kalotaszegi magyar népzene (Kallós Archívum 2.) FA–075–2 

Váralmási Pici Aladár és bandája – Új Pátria 1. (Az Utolsó Óra gyűjteményéből) FA–101–2 

Szászfenes – A Muzák – Új Pátria 13. (Az Utolsó Óra gyűjteményéből) FA–113–2 

 

Követelmény 

A funkciós harmonizálás magasabb fokú készsége. 

Szeptim– és szűkített akkordok stílushelyes használata. 

A stílus keretein belül ötletesen variált akkordmenetek játéka. 

A dallamok és közjátékok magabiztos kísérete. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– 2–2 dallam rábaközi dus, lassú és friss csárdás 

– Kalotaszegi táncok 7–8 percben 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

1. Marosszéki (Vajdaszentivány és Magyarpéterlaka) tánczene kísérete (verbunk, sebes forduló, lassú, korcsos, cigány-

csárdás), elsősorban „D” hangnemben 

2. Magyarpalatkai tánczene kísérete (lassú cigánytánc, ritka csárdás, szökős, sűrű csárdás, korcsos)  

– Harmonizálás és akkordkészlet összeállítása Horváth Mihály és Ponci Gyula játéka alapján. 

– Ritmusvariációk. 

– Vonásnemek elemző összehasonlítása. 

– Dúros harmonizálás és ennek helyi jellegzetességei. 

– Vonókezelés elsajátítása, vonásnemek, vonásvariációk. 

– Kiemelkedő brácsás egyéniségek játékstílusának összehasonlítása, és a különbözőségek tudatosítása: – Kodoba 

Béla, Moldován Emerik, Mácsingó Sándor, Radák Mihály, Kodoba Lőrinc. 



ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLAPEDAGÓGIAI PROGRAM  

217 

– Belső hangsúlyozás és aszimmetria a prímás játékához igazodva. 

3. Galga–mente népzenéje „A–D” hangnemekben (mars, lassú csárdás, bukós) 

– Akkordfelbontások négyhúros „klasszikus” brácsán, valamint akkordösszefűzések („menetek”) elsajátítása, 

szólamvezetés. 

– Jellegzetes akkordmenetek és vonásnemek elsajátítása, brácsázás és kontrázás közötti különbség. 

– Stílusos improvizálás, saját variációk kidolgozása. 

– Énekes dallamok megtanulása. 

 

Ajánlott tananyag  

Könyvek, füzetek: 

Pávai István: Az erdélyi és a moldvai magyarság népi tánczenéje – Jelenlévő múlt, Planétás Kiadó 

A magyar népi tánczene (Szerk.: Virágvölgyi – Pávai) – Jelenlévő múlt, Planétás Kiadó 

Árendás Péter – Kozma Gyula: Vajdaszentiványi népzene I. brácsa, bőgő melléklet (Budapest 1993) Magyar Művelő-

dési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Nagy Zsolt: Magyar népzenei dallamgyűjtemény brácsamelléklete – Hagyományok Háza 

Hangzóanyagok: 

Magyar Népzenei Antológia I. Tánczene LPX 18112–116 

Marosszéki Muzsika – Vavrinecz András gyűjtéseiből HHCD 014– 015 

Péterlaki bandavezető – Lunka József (Fekete Antal gyűjtéseiből 4.) FECD 024 

Vajdaszentiványi zenekar – Éljen a magyar! (Fekete Antal gyűjtéseiből 7.) FECD 032 

Csiszár Aladár – Magyarpéterlaka – Új Pátria 12. (Az Utolsó Óra gyűjteményéből) FA–112–2 

Mezőségi magyar népzene – Magyarpalatkai dupla CD (1992) Hungaroton 

Magyarpalatkai népzene: Kodoba Béla és bandája, Jánosi András és Fekete Antal gyűjtése BSM 9503 (Budapest 1995) 

BaSys – Music 

Magyarpalatkai banda – Esküvő Mezőkeszüben (Fekete Antal gyűjtéseiből 1.) FECD 008 

Magyarpalatkai banda – Esküvő Magyarpalatkán 1984–ben (Fekete Antal gyűjtéseiből 3.) FECD 021 

Báré–Magyarpalatka – Új Pátria 3. (Az Utolsó Óra gyűjteményéből) FA–103–2 

Unger Balázs: Galga menti vonósbandák – Hagyományok Háza  

 

Követelmény 

A dúros harmonizálás jellegzetességeinek ismerete. 

Belső hangsúlyozás, ritmusvariációk alkalmazása. 

Vonásvariációk ismerete. 

Akkordfelbontások, szólamvezetés elsajátítása négyhúros brácsán. 

Stílusos improvizálás, saját variációk kidolgozása. 

A dallamok és közjátékok magabiztos kísérete. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
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– 2–2 dallam magyarpalatkai lassú cigánytánc, ritka csárdás, szökős, sűrű csárdás 

– Marosszéki táncok 7–8 percben. 

– 2 dallam Galga menti mars 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

1. Magyarpalatkai tánczene kísérete (ritka magyar, sűrű magyar, négyes) 

– Vonókezelés elsajátítása, vonásnemek, vonásvariációk. 

– Kiemelkedő brácsás egyéniségek játékstílusának összehasonlítása, és a különbözőségek tudatosítása: – Kodoba 

Béla, Moldován Emerik, Mácsingó Sándor, Radák Mihály. 

– Belső hangsúlyozás és aszimmetria a prímás játékához igazodva. 

– A táncos és a zenekar viszonya: tempók, kiállások. 

2. Szatmári tánczene kísérete „A” hangnemben (lassú és friss csárdás, kondástánc, oláhos)  

– Akkordfelbontások négyhúros „klasszikus” brácsán, valamint akkordösszefűzések („menetek”) elsajátítása, 

szólamvezetés. 

– Jellegzetes akkordmenetek és vonásnemek elsajátítása háromhúros kontrán ifj. Horváth András játéka alapján. 

– Brácsázás és kontrázás közötti különbség a szatmári zenekarok jétákában. 

– A szatmárököritói, kisari és a tiszakóródi zenekarok játékstílusa.  

– Stílusos improvizálás, saját variációk kidolgozása. 

3. Bonchidai magyar táncok (lassú és sűrű magyar, lassú és sűrű csárdás)  

– Bonchidai román táncok (lassú és sűrű csárdás, verbunk és invirtita)  

– Énekes dallamok megtanulása. 

 

Ajánlott tananyag  

A magyar népi tánczene (Szerk.: Virágvölgyi – Pávai) – Jelenlévő múlt, Planétás Kiadó 

Nagy Zsolt: Magyar népzenei dallamgyűjtemény brácsamelléklete – Hagyományok Háza 

Árendás Péter – Havasréti Pál: Bonchidai népzene I. brácsa, bőgő melléklet (Budapest 1991) Magyar Művelődési Intézet 

– Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Hangzóanyagok: 

Bonchida–Válaszút – Észak–mezőségi magyar népzene (Kallós Archívum 1.) FA–058–2 

Magyar Népzenei Antológia I. Tánczene LPX 18112–116 

Magyarpalatkai népzene: Kodoba Béla és bandája, Jánosi András és Fekete Antal gyűjtése BSM 9503 (Budapest 1995) 

BaSys – Music 

Magyarpalatkai banda – Esküvő Mezőkeszüben (Fekete Antal gyűjtéseiből 1.) FECD 008 

Magyarpalatkai banda – Esküvő Magyarpalatkán 1984–ben (Fekete Antal gyűjtéseiből 3.) FECD 021 

Báré–Magyarpalatka – Új Pátria 3. (Az Utolsó Óra gyűjteményéből) FA–103–2 
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Szatmári bandák (Szerk.: Vavrinecz András, Hans Hurtig) Hungaroton 1995. HCD 18192 

Zörög az akácfalevél – Népdalok Szabolcs–Szatmár–Bereg megyéből (Szerk.: Joób Árpád) SSB–CD 01 

 

Követelmény 

Belső hangsúlyozás és aszimmetria a prímás játékához igazodva. 

A brácsázás és kontrázás közötti különbség elemző ismerete. 

Stílusos improvizálás, saját variációk kidolgozása. 

Énekes dallamok megtanulása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– 2–2 dallam bonchidai román verbunk és invirtita 

– 2–2 dallam szatmári kondástánc, lassú és friss csárdás (A) 

– Magyarpalatkai táncok 7–8 percben. 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

1. Szatmári tánczene kísérete „D” hangnemben (hallgató, magyar verbunk, lassú és friss csárdás, oláhos)  

– „Klasszikus” négyhúros brácsán bonyolultabb akkordmenetek „A–D” hangnemekben, a szatmárököritói, a sza-

mosangyalosi és a nyírmadai zenekar játéka alapján. 

– Brácsaszólam lejegyzése és megtanulása, hangfelvétel alapján. 

– Vonás– és akkordvariációk improvizatív és stílushű használata. 

– A kötetlen metrumú dallamok (hallgató) kísérete, dallamkövetés. 

2. Küküllő menti magyar táncok (lassú, székely verbunk, féloláhos, szökő, szegényes, pontozó), elsősorban Magyarózd, 

Ádámos és Szászcsávás népzenéje 

– A Küküllő–menti dallamkincs és a táncok megismerése. 

– Egyedi vonásnemek Kozák József, Mezei Ferenc („Csángáló”) kontrajátékában. 

– A környékbeli további zenekarok játékának összehasonlítása (Magyarkirályfalva, Magyarbece, Magyarlapád). 

3. Gömör népzenéje „A–D” hangnemekben (verbunk, hallgató, lassú és friss csárdás)  

– Stílusos játékmód, elsősorban az alsókálosai, a szilicei és az osgyáni zenekarok játéka alapján. 

– Hegedűkontrával és „klasszikus” brácsával történő gyakorlás. 

– Vonókezelés, jellegzetes akkordmenetek megtanulása. 

– Énekes dallamok megtanulása szöveggel. 

 

Ajánlott tananyag  

A magyar népi tánczene (Szerk.: Virágvölgyi – Pávai) – Jelenlévő múlt, Planétás Kiadó 

Nagy Zsolt: Magyar népzenei dallamgyűjtemény brácsamelléklete – Hagyományok Háza 
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Varsányi Ildikó: Gömöri népzene (Budapest 1994) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, (A bevezető tanul-

mányt írta: Agócs Gergely) szerk.: Eredics Gábor 

Hangzóanyagok: 

Magyar Népzenei Antológia I. Tánczene LPX 18112–116 

Szatmári bandák (Szerk.: Vavrinecz András, Hans Hurtig) Hungaroton 1995. HCD 18192 

Zörög az akácfalevél – Népdalok Szabolcs–Szatmár–Bereg megyéből (Szerk.: Joób Árpád) SSB–CD 01 

A magyarbecei Kulcsár Ferenc bandája – Szerk.: Pávai István HHCD 011–012 

Ádámosi banda – Sövényfalvi lakodalom 1980–ban (Fekete Antal gyűjtéseiből 5.) FECD 025 

Szántó Ferenc – Magyarbece (Mestereink sorozat) FA–040–2 

Szászcsávás Band – Transylvanian folk music Szerk.: Szánthó Zoltán 

Szászcsávás Band 3. – Thermal Comfort Kft. 1998. Szerk.: Szánthó Zoltán 

Szászcsávás–Szászbogács – Új Pátria 10. (Az Utolsó Óra gyűjteményéből) FA–110–2 

 

Követelmény 

Bonyolultabb akkordmenetek játéka. 

Vonás– és akkordvariációk improvizatív és stílushű használata. 

Dallamkövetés a hallgató dallamok kíséretében. 

A kötetlen metrumú dallamok (hallgató) kísérete, dallamkövetés. 

Játék hegedűkontrával és brácsával. 

Énekes dallamok megtanulása szöveggel. 

A dallamok és közjátékok magabiztos kísérete. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– 2–2 dallam Küküllő menti lassú, szökő, szegényes, pontozó 

– Gömöri hallgató és verbunk 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

– a vonós népzene hazai hangzó, lejegyzett és elméleti forrásanyagát, valamint az általános népzenei irodalmat, 

– hangszere felépítését, részeit, hangolását, húrozását, 

– a háromhúros kontra és a négyhúros brácsa fogásait, jellegzetes akkordmeneteit, vonókezelését, vonásnemeit. 

A tanuló legyen képes 

– természetes, oldott hangszerkezelésre, árnyalt és kifejező hangképzésre, 

– az alapvonások, valamint a különböző vonásnemek alkalmazására, 

– a jobb és bal kéz technikájának összehangolására, 

– az adott tánczenére jellemző hangsúlyozás, aszimmetria és dinamika tudatos alkalmazására, 

Rendelkezzék 

– biztos tempótartással, ritmusérzékkel, 
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– periódusérzékkel, 

– biztos zenei memóriával, fejlett hallással, kontrolláló képességgel, 

– lapról olvasási készséggel. 

 

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

A tanuló legyen képes 

– tudásáról számot adni együttessel, illetve táncot kísérve, 

– a teljes tánczenei folyamat kíséretére a prímás játéka alapján (tempóváltás, típusváltás stb.), 

– énekes dallamok kíséretének megformálására az adott dialektus stílusának megfelelően, 

– önálló zenekari számok összeállítására. 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Népi brácsa főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

Dél–dunántúli táncok (3–3 dallam ugrós, lassú– és friss csárdás) 

Széki táncrend 7–8 percben (magyar, sűrű– és ritka tempó, lassú és csárdás) 

Magyarpalatkai táncrend (ritka és sűrű magyar, lassú cigánytánc, csárdás, szökős és sűrű csárdás) 

 

„B” tagozat 

Széki táncrend 7–8 percben (magyar, sűrű– és ritka tempó, lassú és csárdás) 

Szatmári táncok (verbunk, 3–3 dallam oláhos, lassú és friss csárdás) 

Kalotaszegi táncok (3–3 dallam legényes, lassú csárdás és szapora) 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– a vibrato helyes alkalmazása, 
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– hangszerkezelés, 

– díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

A továbbképző évfolyamok eléréséig a tanulók tudásszintje között képességeik, teherbírásuk és szorgalmuk alapján 

jelentős különbség alakulhat ki. Ez a különbség a továbbképző évfolyamokon egyéb elfoglaltságaiktól, gyakorlási ide-

jüktől, érdeklődési körüktől függően tovább növekedhet. Zenetanulásuk iránya és célja is eltérhet; vagy az egyéni hang-

szertudás tökéletesítése, vagy a kamarazenei, illetve zenekari játék fejlesztése kerül előtérbe.  

 

7. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Gömör népzenéje „D” hangnemben (verbunk, hallgató, lassú és friss csárdás)  

– Stílusos játékmód, elsősorban az alsókálosai, a szilicei és az osgyáni zenekarok játéka alapján. 

– Hegedűkontrával és „klasszikus” brácsával történő gyakorlás. 

– Vonókezelés, jellegzetes akkordmenetek megtanulása. 

– Énekes dallamok megtanulása szöveggel. 

 

Ajánlott tananyag  

Varsányi Ildikó: Gömöri népzene (Budapest 1994) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, (A bevezető tanul-

mányt írta: Agócs Gergely) szerk.: Eredics Gábor 

 

Követelmény 

Vonókezelés, jellegzetes akkordmenetek megtanulása. 

Együttműködés, alkalmazkodás a társas zenélésben. 

A zenekari hangzás arányai iránti érzékenység. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Gömöri táncok 7–8 percben 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 
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Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Bonchidai magyar táncok (lassú és sűrű magyar, lassú és sűrű csárdás)  

– Bonchidai román táncok (lassú és sűrű csárdás, verbunk és invirtita)  

Stílusos játékmód, elsősorban Kalló János játéka alapján. 

– Hegedűkontrával és „klasszikus” brácsával történő gyakorlás. 

– Vonókezelés. 

 

Ajánlott tananyag  

Könyvek, füzetek: 

A magyar népi tánczene (Szerk.: Virágvölgyi – Pávai) – Jelenlévő múlt, Planétás Kiadó 

Nagy Zsolt: Magyar népzenei dallamgyűjtemény brácsamelléklete – Hagyományok Háza 

Árendás Péter – Havasréti Pál: Bonchidai népzene I. brácsa, bőgő melléklet (Budapest 1991) Magyar Művelődési Intézet 

– Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Hangzóanyagok: 

Bonchida–Válaszút – Észak–mezőségi magyar népzene (Kallós Archívum 1.) FA–058–2 

 

Követelmény 

Vonókezelés, jellegzetes akkordmenetek megtanulása. 

Brácsa és más kísérőhangszerek (pl. cimbalom) együttműködése a zenekarban.  

A zenekari hangzás arányai. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– 2–2 dallam bonchidai román verbunk és invirtita 

– Bonchidai magyar táncok 7–8 percben 

 

9. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Kalotaszegi keserves, hajnali nóták és román táncok 

– A kötetlen metrumú dallamok (keserves), valamint a rubato hajnali nóták kísérete, dallamkövetés, ritmizálás. 

– A bánffyhunyadi, a magyarlónai és a mérai zenekarok játékának összehasonlítása. 

 

Ajánlott tananyag  

A magyar népi tánczene (Szerk.: Virágvölgyi – Pávai) – Jelenlévő múlt, Planétás Kiadó 

Vasas Samu – Salamon Anikó: Kalotaszegi ünnepek – Gondolat, 1986. 

Nagy Zsolt: Kalotaszegi népzene I, II. (Brácsa melléklet) (Budapest 1998) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei Fü-

zetek, szerk.: Eredics Gábor 
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Hangzóanyagok: 

Magyar Népzenei Antológia I. Tánczene LPX 18112–116 

A bogártelki Czilika–banda – Kalotaszegi népzene, Szerk.: Pávai István HHCD 003–004 

Kalotaszegi híres prímások – Esküvő Mérában (Fekete Antal gyűjtéseiből 2.) FECD 017 

Varga Ferenc „Csipás” – Kalotaszegi lakodalom, Türe 1976 (Fekete Antal gyűjtéseiből 8.) FECD 038 

Magyarlóna – Kalotaszegi magyar népzene (Kallós Archívum 2.) FA–075–2 

 

Váralmási Pici Aladár és bandája – Új Pátria 1. (Az Utolsó Óra gyűjteményéből) FA–101–2 

Szászfenes – A Muzák – Új Pátria 13. (Az Utolsó Óra gyűjteményéből) FA–113–2 

 

Követelmény 

Rubato dallamok stílusos kísérete. 

Tiszta intonáció. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Kalotaszegi román táncok 

– Kalotaszegi keserves, hajnali, csárdás, szapora 7–8 percben 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Galga–mente népzenéje „A–D” hangnemekben (mars, lassú csárdás, bukós) 

 

Ajánlott tananyag  

Magyar Népzenei Antológia I. Tánczene LPX 18112–116 

Unger Balázs: Galga menti vonósbandák – Hagyományok Háza 

 

Követelmény 

Mérsékelt és élénk tempójú táncdallamok kísérete. 

Önállóság a dialektusnak megfelelő stílusos harmonizálás terén. 

Tiszta intonáció. 

Tempótartás. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Galga menti táncok 7–8 percben 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

7. évfolyam „B” tagozat 
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Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Gömör népzenéje „D” hangnemben (verbunk, hallgató, lassú és friss csárdás)  

– Stílusos játékmód, elsősorban az alsókálosai, a szilicei és az osgyáni zenekarok játéka alapján. 

– Hegedűkontrával és „klasszikus” brácsával történő gyakorlás. 

– Vonókezelés, jellegzetes akkordmenetek megtanulása. 

– Ördöngösfüzes népzenéje (lakodalmi zene, cigánytánc, lassú és sűrű csárdás, ritka magyar, sűrű fogásolás, ver-

bunk)  

– Stílusos játékmód elsajátítása Mezei Ferenc zenekarának játéka alapján. 

– Mezőségi lakodalmi szokások megismerése. 

– Vonókezelés, speciális ritmusok és jellegzetes akkordmenetek megtanulása. 

– Énekes dallamok megtanulása szöveggel. 

 

Ajánlott tananyag  

Nagy Zsolt – Havasréti Pál: Ördöngösfüzesi népzene brácsa–bőgő melléklete – Hagyományok Háza 

Hangzóanyagok: 

Ördöngösfüzes – Mezőségi magyar népzene (Kallós Archívum) FA–081–2 Nagy Zsolt – Havasréti Pál: Ördöngösfüzesi 

népzene CD–melléklete – Hagyományok Háza 

 Követelmény 

Vonókezelés, jellegzetes akkordmenetek megtanulása. 

Speciális ritmusok játéka. 

Magas fokú együttműködés, alkalmazkodás a társas zenélésben. 

A zenekari hangzás arányai iránti fokozott érzékenység. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Gömöri táncok 7–8 percben 

– 2–2 dallam ördöngösfüzesi lakodalmi zene és cigánytánc 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Bonchidai magyar táncok (lassú és sűrű magyar, lassú és sűrű csárdás)  

– Bonchidai román táncok (lassú és sűrű csárdás, verbunk és invirtita)  

– Stílusos játékmód, elsősorban Kalló János játéka alapján. 

– Hegedűkontrával és „klasszikus” brácsával történő gyakorlás. 

– Vonókezelés. 
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– Mezőföld népzenéje „D” és „G” hangnemekben (ugrós, eszközös táncok, lassú és friss csárdás)  

 

Ajánlott tananyag  

Béres vagyok, béres. Fejér megyei népzene Pesovár Ferenc gyűjtéséből – Alba Regia Egyesület 

Magyar Népzenei Antológia I. Tánczene LPX 18112–116 

 

Követelmény 

Vonókezelés, jellegzetes akkordmenetek megtanulása. 

Brácsa és más dallamhangszerek (pl. tambura) együttműködése a zenekarban.  

A zenekari hangzás kiérlelt arányai. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– 2–2 dallam bonchidai román verbunk és invirtita 

– Bonchidai magyar táncok 7–8 percben 

– Mezőföldi táncok 7–8 percben 

 

9. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Kalotaszegi keserves, hajnali nóták és román táncok 

– A kötetlen metrumú dallamok (keserves), valamint a rubato hajnali nóták kísérete, dallamkövetés, ritmizálás. 

– A bánffyhunyadi, a magyarlónai és a mérai zenekarok játékának összehasonlítása. 

– Szilágyság magyar népzenéje (figurázó, csárdás és ugrálós) 

 

Ajánlott tananyag 

Almási István: Szilágysági Magyar népzene – Kriterion könyvkiadó, 1979. 

Szilágynagyfalu–Szilágybagos – Új Pátria 5. (Az Utolsó Óra gyűjteményéből) FA–105–2 

 

Követelmény 

Rubato dallamok stílusos kísérete. 

Élénk tempójú táncdallamok kísérete. 

Önállóság a harmonizálás terén. 

Tiszta intonáció. 

Tempótartás. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Kalotaszegi román táncok 
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– Kalotaszegi keserves, hajnali, csárdás, szapora 7–8 percben 

– Szilágysági csárdás és ugrálós 

 

10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Galga–mente népzenéje „A–D” hangnemekben (mars, lassú csárdás, bukós) 

– Kürt népzenéje (verbunk, hallgató, lassú és friss csárdás) 

 

Ajánlott tananyag 

Agócs Gergely – Gombai Tamás: Kürti bandák – Hagyományok Háza 

 

Követelmény 

Tiszta intonáció. 

Tempótartás. 

Mérsékelt és élénk tempójú táncdallamok kísérete. 

Önállóság a dialektusnak megfelelő stílusos harmonizálás terén. 

Önállóság a tánczenei folyamat felépítésében. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Galga menti táncok 7–8 percben 

– Kürti táncok 7–8 percben 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

– a magyar népzene nyelvjárás–területeit és ezek stílusbeli jellemzőit, 

– a hangszeres zene szerepét a magyar népzenei hagyományában, 

– a tanult hangszeres dallamok formai sajátságait, 

– a különböző népzenei tájegységek (dialektusok) jellemző tánctípusait, táncait, az ezekhez kapcsolódó dallam-

anyagot és hangszeres zenét, 

– a különböző tájegységekre jellemző hagyományos népi hangszereket, hangszer–együtteseket, valamint a vonós 

bandák különböző felállásait és ezek hangzását, 

– népzenénk múltját, 

– hangszere múltját, elterjedését a magyar népzenében, 
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– alapfokon a népzenekutatás történetét, nevesebb személyiségeit, választott hangszerének kiemelkedő művelőit, 

eredeti előadóit. 

Legyen képes 

– tánczenei folyamatban a dallamok összekötésére, ismerje a dallamok fűzésének szabályait, 

– dallam– és típusváltás azonnali felismerésére, 

– zenésztársaival zenei kapcsolatteremtésre. 

 

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

A tanuló ismerje 

– a magyar népi vonós zene történetét, 

– a népzene előadásmódjának jellegzetességeit és ezen belül részletesen a hangképzés, hangsúlyozás, a ritmus és 

a forma jellemző módjait, az előadás általános és különleges sajátosságait, valamint a zenei improvizáció népzenénkre 

jellemző módjait, 

– a cigányság szerepét a magyar vonószenei hagyomány kialakulásában és falvaink zenei életében, 

– a szomszéd népek, valamint az európai népek vonószenei hagyományát. 

Legyen fogékony 

– más népek zenéjének befogadására. 

Rendelkezzék 

– a népzenei gyűjtőmunkához nélkülözhetetlen zenei felkészültséggel, jó kapcsolatteremtő képességgel, megfe-

lelő előadói készséggel, szereplési tapasztalattal, állóképességgel. 

Legyen képes 

– céltudatosan gyakorolni, 

– tánc kísérésére, táncossal való kapcsolatteremtésre. 

Tudjon számot adni 

– választott (falusi) mestere dallamanyagának, stílusának ismeretéről. 

A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Népi brácsa főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

Rábaközi/ vagy gömöri táncok (verbunk, dus, lassú– és friss csárdás) 
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Marosszéki táncok 7–8 percben (székely verbunk, sebes forduló, lassú csárdás, korcsos és szöktetős) 

Parlando–rubato dallamok (3 dallam kalotaszegi hajnali vagy mezőségi keserves vagy szatmári hallgató) 

 

„B” tagozat 

Rábaközi/ vagy gömöri táncok (verbunk, dus, lassú– és friss csárdás) 

Marosszéki táncok 7–8 percben (székely verbunk, sebes forduló, lassú csárdás, korcsos és szöktetős) 

Erdélyi aszimmetrikus román táncok (2–2 dallam de–a lungu, purtata vagy invirtita) 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– a vibrato helyes alkalmazása, 

– hangszerkezelés, 

– díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök. 

Megfelelő számú és minőségű hangszer. 

A szükséges hang– és videofelvételek, könyvek, kották. 

Kétkazettás magnó, CD lejátszó, video–készülék, DVD lejátszó, TV készülék. 

Kottatartók. 

Metronóm. 

Népi bőgő/cselló 

A bőgő/cselló tanításának céljai, feladatai 

A népi bőgő/cselló főtárgy tanításának célja olyan zenészek képzése, akik képesek a kárpát–medencei magyar és nem-

zetiségi népzene hangszeres darabjait a zenei hagyományokhoz hűen, hitelesen, stílusosan megszólaltatni – az egyes 

tájegységeken kialakult tradícióknak megfelelően – 3 húros (bélhúros) nagybőgőn; 4 húros (fémhúros) nagybőgőn, il-

letve csellón. 
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A népi bőgő oktatási terve – lehetőség szerint – a népi hegedű oktatási tervéhez igazodik és párhuzamosan halad a népi 

brácsa tantervével. 

 

A tanuló ismerje meg 

– hangszerei felépítését, részeit, hangolását, 

– a vonós hangszercsalád többi tagját, 

– hangszere múltját, fajtáit, elterjedését a magyar nyelvterület különböző vidékein, a jelentősebb zenekarokat és 

muzsikus egyéniségeket, 

– a Kárpát–medence jellemző magyar és nemzetiségi tánctípusait, táncait,  

– a különféle tánckíséretekben alkalmazandó ritmusképletekhez szükséges egyszerű és összetett vonásnemeket, 

pengetési módokat, 

– a táncházi gyakorlatban legelterjedtebb tájegységekhez kapcsolódó dallamanyagot és hangszeres zenét, 

– a tánczenei folyamatok szerkezetét, zenei tartalmát, a régi és új stílusú táncok zenéjének jellegzetességeit, 

– a tánchoz nem kapcsolódó szokásdallamokat és alkalmi hangszeres darabokat, 

– a szükséges zeneelméleti fogalmaknak (funkciós rend, harmóniák, basszusmenetek stb.) az egyéb kísérőhang-

szerekkel (kontra, brácsa, cimbalom) együtt történő gyakorlati alkalmazását a nagybőgőn, illetve csellón. 

 

Alakítson ki 

– természetes hangszerkezelést, összehangolt jobb–és balkéz mozgást, 

– a hagyományokhoz igazodó, ugyanakkor saját adottságainak is megfelelő, helyes és hatékony test–, hangszer– 

és kéztartást, 

– a vele együtt muzsikáló kísérőhangszerekre is figyelemmel bíró rögtönzési készséget. 

 

Fordítson figyelmet 

– a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

– a különböző vonásnemek és a pengetett játék elsajátítására, 

– a lapról olvasási készség mellett a memorizáló képesség, valamint a rögtönzőképesség fejlesztésére, 

– a rendszeres zenekari muzsikálásra. 

Tanítsa meg a tanulókat a hangolási és a legalapvetőbb hangszer–karbantartási feladatokra. 

Váljon nyitottá más népi hangszerek, más népek zenéje, más zenei műfajok, művészeti ágak iránt. 

Előképző évfolyamok 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Mondókák, gyermekdalok, gyermekjátékok, népdalok, táncok (szóval, énekelve, játszva, táncolva), illetve ezek 

kísérete énekkel, tapssal, dobogással, dobbal, gardonnal. 

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

szinkópa). 

– Kamarazene – ritmust adó eszközökkel, hangszerekkel. 

 

Követelmény 

A tanuló ismerjen meg minél több gyermekdalt, népdalt. 

Legyen képes – alapfokon – tájékozódni nyelvünk, dalaink, hangszeres zenénk ritmusvilágában. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Gyermekjátékok, táncok. 

– Ének és ritmikus mozgás – ritmuskísérettel (10–15 dallam, illetve mondóka). 

– Kamarazene ritmusadó eszközökkel, hangszerekkel (kanál, fakalapács, búgattyú, kereplő, kanna, köcsögduda, 

dob, gardon). 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Ismerkedés a vonós hangszerekkel. 

– Ritmusképzés rezgőhúrral. 

 

A bőgő (cselló) megszólaltatása 

– Pengetés egy húron egyenletes lassú, majd változó tempóban. 

– Mozgás kísérése pengetéssel. 

– A húr megrezgetése vonóval. 

– A vonó vezetése egy húron, egyenletes lassú majd változó tempóban. 

– Hangsúlyozás vonóval. 

– Egyenletes, majd váltakozó ritmusú hangok játéka. 

– Különféle vonásmódok (pl. hangsúlyosan, hangsúlytalanul kezdődő, hosszú illetve rövid vonások). 

– Mozgás kísérése külön játszott hangokkal (két húron is). 

 

A brácsa (kontra, hegedű–kontra) megszólaltatása 

– A hangszer tartása. 

– Hangképzés, vonóvezetés egyenletes lassú, majd változó tempóban. 

– A húrok együtthangzása (húrsíkok), hangzatok megszólaltatása. 

– Hangsúlyozás, egyenletes és változó ritmusú hangzatok. 

– Különféle vonásmódok (pl. hangsúlyosan, hangsúlytalanul kezdődő, hosszú illetve rövid vonások). 

– Mozgás kísérése különjátszott hangokkal. 
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A hegedű megszólaltatása 

– A hangszer és a vonó tartása. 

– Hangképzés, vonóvezetés egyenletes lassú, majd változó tempóban (húrsíkok!). 

– Mondókák, kiolvasók, gyermekdalok hegedűn (egy, két húron). 

– A dallamok játéka együttessel. 

– Az „együtt hangzás” megérzése és megértése. 

– Mozgás, gyermekjáték, tánc kísérése együttessel. 

 

Követelmény 

A gyermek legyen képes megszólaltatni különböző, a zenekari játék szempontjából nélkülözhetetlen vonós hangszere-

ket. 

Sajátítsa el a vonós hangszeren történő hangképzés, hangsúlyozás és ritmusjáték alapelemeit. 

Legyen képes hangok, és egyszerű dallamok intonálására saját hangszerén, valamint a megismert vonós hangszerek 

egyszerű megszólaltatására. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Mondókák, kiolvasók, gyermekdalok előadása hegedűn (egy és két húron). 

– Együttes játék – zenekarban, ritmikus mozgás, gyermekjáték és tánc kísérése zenekarral. 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

1. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztés 

– Dél–Dunántúl: ugrós–kanásztánc, lassú és friss csárdás „A” hangnemben 

– Szék: lassú, csárdás, porka, verbunk 

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

alapvonásokat.  

 

Ajánlott tananyag 

A magyar népi tánczene (Szerk.: Virágvölgyi – Pávai) – Jelenlévő múlt sorozat, Planétás Kiadó 

Mohácsy Albert: Magyar népzenei dallamgyűjtemény bőgőmelléklete – Hagyományok Háza 

Lajtha László: Dunántúli táncok és dallamok II. – Hagyományok Háza 

A széki hangszeres népzene (Szerk.: Virágvölgyi – Felföldi) – Jelenlévő múlt sorozat, Planétás Kiadó 

Halmos Béla – Virágvölgyi Márta: A széki férfitáncok zenéje – Hagyományok Háza 

Lajtha László – Széki gyűjtés: Bőgőmelléklet Konkoly Elemér lejegyzésében – Hagyományok Háza 

Hangzóanyagok:  

Magyar Népzenei Antológia I. Tánczene LPX 18112–116 
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A bogyiszlói zenekar. (Szerk.: Sebő Ferenc) SLPX 18095 Hungaroton 1984. 

Ádám István „Icsán” és bandája – Széki népzene (Mestereink sorozat) FA–069–2 

 

Követelmény 

Legyen képes 

– a basszus funkciók alkalmazására az évfolyam szintjének megfelelően, 

– tudatosan előkészíteni és végrehajtani a húr– és vonóváltó műveleteket, 

– tudatos hangképzésre, hangszerkezelésre, 

– tempótartásra, ritmizálásra, hangsúlyozásra, 

– hallás utáni dallamtanulásra, 

– az adott tánctípus és annak tempója ismeretében a megtanult dalokat kísérni, 

– felismerni a játszott dallamok szerkezetét, 

– a tanult dialektusok énekelt dallamainak megtanulására. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– 2–2 dallam széki lassú, csárdás és porka. 

– Dél–dunántúli táncok 7–8 percben. 

2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztés 

– Szék: ritka és sűrű tempó, négyes, hétlépés 

– Ismerje és tudja alkalmazni a tánckíséretben is a tanult (szaggatott, illetve folyamatos) egyenletes és aszimmet-

rikus dűvő vonásokat.  

 

Ajánlott tananyag 

A magyar népi tánczene (Szerk.: Virágvölgyi – Pávai) – Jelenlévő múlt sorozat, Planétás Kiadó 

Mohácsy Albert: Magyar népzenei dallamgyűjtemény bőgőmelléklete – Hagyományok Háza 

Lajtha László: Dunántúli táncok és dallamok II. – Hagyományok Háza 

A széki hangszeres népzene (Szerk.: Virágvölgyi – Felföldi) – Jelenlévő múlt sorozat, Planétás Kiadó 

Halmos Béla – Virágvölgyi Márta: A széki férfitáncok zenéje – Hagyományok Háza 

Lajtha László – Széki gyűjtés: Bőgőmelléklet Konkoly Elemér lejegyzésében – Hagyományok Háza 

Hangzóanyagok:  

Magyar Népzenei Antológia I. Tánczene LPX 18112–116 

A bogyiszlói zenekar. (Szerk.: Sebő Ferenc) SLPX 18095 Hungaroton 1984. 

Ádám István „Icsán” és bandája – Széki népzene (Mestereink sorozat) FA–069–2 

 

Követelmény 
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Legyen képes 

– a megfelelő hangsúlyozásra, illetve a különböző vonásnemekkel a belső hangsúlyozásra, 

– aszimmetrikus vonás használatára külön vonóval és dűvőzve is (széki lassú, illetve négyes esetében),  

– a különböző tánctípusokat az adott hangnemben kísérni, illetve a megfelelő sorzáró formulákkal lezárni (ver-

bunk, ritka tempo, hétlépés), 

– a műfaji váltások magabiztos végrehajtására (porka–hétlépés, sűrű–ritka tempó), 

– teljes tánczenei folyamatok kíséretének eljátszására, 

– a tanult dialektusok énekelt dallamainak megtanulására. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

Széki táncok 7–8 percben. 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztés 

– Kalotaszeg: legényes, csárdás, szapora, verbunk „A” hangnemben 

– Rábaköz: dus, lassú és friss csárdás „A” hangnemben 

– Fejlessze balkéz–technikáját a III. fekvésig terjedően a népzenében használatos zárt fekvéseknek (1–4, illetve 

2–4) megfelelően. 

 

Ajánlott tananyag 

A magyar népi tánczene (Szerk.: Virágvölgyi – Pávai) – Jelenlévő múlt sorozat, Planétás Kiadó Mohácsy Albert: Ma-

gyar népzenei dallamgyűjtemény bőgőmelléklete – Hagyományok Háza 

Mester L. – Árendás P. – Doór R.: Kalotaszegi Legényesek (Magyarlóna) Hagyományok Háza 

Mohácsy Albert: Kalotaszegi Népzene I–II. – Hagyományok Háza 

Hangzóanyagok:  

Magyar Népzenei Antológia I. Tánczene LPX 18112–116 

A bogártelki Czilika–banda – Kalotaszegi népzene, Szerk.: Pávai István HHCD 003–004 

Kalotaszegi híres prímások – Esküvő Mérában (Fekete Antal gyűjtéseiből 2.) FECD 017 

Varga Ferenc „Csipás” – Kalotaszegi lakodalom, Türe 1976 (Fekete Antal gyűjtéseiből 8.) FECD 038 

Magyarlóna – Kalotaszegi magyar népzene (Kallós Archívum 2.) FA–075–2 

Váralmási Pici Aladár és bandája – Új Pátria 1. (Az Utolsó Óra gyűjteményéből) FA–101–2 

Szászfenes – A Muzák – Új Pátria 13. (Az Utolsó Óra gyűjteményéből) FA–113–2 

 

Követelmény 

Legyen képes 

– a pizzicato különböző fajtáinak alkalmazására a tánczenében,  
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– bizonyos tánckíséretek esetén többfajta vonásnem alkalmazására, ezek váltogatására a tempó és a zenei lüktetés 

megtartása mellett 

– a friss csárdások gyors tempójának megtartására, 

– megfelelő zenekari összjátékra, 

– a tanult dialektusok énekelt dallamainak megtanulására. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– 2–2 dallam rábaközi dus, lassú és friss csárdás 

– Kalotaszegi táncok 7–8 percben 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztés 

– Marosszék: verbunk, sebes forduló, lassú, korcsos, cigánycsárdás „D” hangnemben 

– Magyarpalatka: lassú cigánytánc, ritka csárdás, szökős, sűrű csárdás, korcsos 

– Ismerje a különböző tánctípusok tempóit, a műfaji váltásokat a prímás játékához igazodva magabiztosan hajtsa 

végre 

– Tudja az alap– és összetett vonásokat német kápás vonóval, valamint a visszacsapásos, illetve visszacsapás 

nélküli pizzicatot.  

– Alkalmazza a megfelelő vonásnemeket az egy („C”) húron történő játékmódban is. 

Sajátítsa el az egy húros játékmód bal kéz–fekvéseit, rendelkezzen az ehhez szükséges állóképességgel. 

 

Ajánlott tananyag 

A magyar népi tánczene (Szerk.: Virágvölgyi – Pávai) – Jelenlévő múlt sorozat, Planétás Kiadó 

Árendás P. – Kozma Gy.: Vajdaszentiványi Népzene I. brácsa–bőgő melléklete – Hagyományok Háza  

Mohácsy Albert: Magyar népzenei dallamgyűjtemény bőgőmelléklete – Hagyományok Háza 

Hangzóanyagok: 

Marosszéki Muzsika – Vavrinecz András gyűjtéseiből HHCD 014– 015 

Péterlaki bandavezető – Lunka József (Fekete Antal gyűjtéseiből 4.) FECD 024 

Vajdaszentiványi zenekar – Éljen a magyar! (Fekete Antal gyűjtéseiből 7.) FECD 032 

Csiszár Aladár – Magyarpéterlaka – Új Pátria 12. (Az Utolsó Óra gyűjteményéből) FA–112–2 

Magyarpalatkai banda – Esküvő Mezőkeszüben (Fekete Antal gyűjtéseiből 1.) FECD 008 

Magyarpalatkai banda – Esküvő Magyarpalatkán 1984–ben (Fekete Antal gyűjtéseiből 3.) FECD 021 

Báré–Magyarpalatka – Új Pátria 3. (Az Utolsó Óra gyűjteményéből) FA–103–2 

 

Követelmény 

Legyen képes 
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– a helyes hangsúlyozásra (pl. sebes forduló–korcsos szökős–sűrű csárdás közötti hasonlóságok, illetve különbö-

zőségek érzékeltetésére), 

– a különböző vonások és pengetések variációira, 

– hallás utáni dallamtanulásra és a kotta nélküli kíséretre, 

– a tanult tánctípusokat megfelelő hangnemben kísérni és lezárni, 

– a tanult dialektusok énekelt dallamainak elsajátítására és énekes előadó zenekari kíséretére. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– 2–2 dallam magyarpalatkai lassú cigánytánc, ritka csárdás, szökős, sűrű csárdás 

– Marosszéki táncok 7–8 percben. 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztés 

– Magyarpalatka: ritka magyar, sűrű magyar, négyes  

– Szatmár: lassú és friss csárdás, kondástánc, oláhos „A” hangnemben 

– Ismerje a funkciós harmonizálást, a kíséretszólam jellemző fordulatait az új stílusú zenekarok játékában. 

– Fejlessze balkéz–technikáját a III. fekvésig terjedően, a klasszikus zenei gyakorlatban használatos nyitott fek-

vések alkalmazásával. 

– Alkalmazza tudatosan, a többi kísérőhangszerrel együttműködve a harmóniafűzéseknek megfelelő basszusme-

neteket. 

 

Ajánlott tananyag 

A magyar népi tánczene (Szerk.: Virágvölgyi – Pávai) – Jelenlévő múlt sorozat, Planétás Kiadó 

Mohácsy Albert: Magyar népzenei dallamgyűjtemény bőgőmelléklete – Hagyományok Háza 

Hangzóanyagok: 

Magyarpalatkai banda – Esküvő Mezőkeszüben (Fekete Antal gyűjtéseiből 1.) FECD 008 

Magyarpalatkai banda – Esküvő Magyarpalatkán 1984–ben (Fekete Antal gyűjtéseiből 3.) FECD 021 

Báré–Magyarpalatka – Új Pátria 3. (Az Utolsó Óra gyűjteményéből) FA–103–2 

Szatmári bandák (Szerk.: Vavrinecz András, Hans Hurtig) Hungaroton 1995. HCD 18192 

 

Követelmény 

Legyen képes 

– önálló gyakorlásra, tanulásra, 

– hallás utáni dallamtanulásra, 

– a kíséretszólam egyszerű lejegyzésére, formai és tartalmi elemzésére, 
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– a különböző tánctípusok között a váltások magabiztos végrehajtására, ritmikai és zenei értelemben egyaránt 

(közjátékok, sorzárók, stb.), 

– a zenei tartalom kifejezésének igényével a tempo, a karakter, a tánctípus és a dialektus követelményeinek meg-

felelően a megtanult dallamokat hallás után játszani, illetve kísérni, 

– parlando, rubato, giusto játékmódok igényes kíséretére, 

– a tanult dialektusok énekelt dallamainak megtanulására, azok kíséretére. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– 2–2 dallam szatmári kondástánc, lassú és friss csárdás 

– Magyarpalatkai táncok 7–8 percben. 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztés 

Szatmár: hallgató, magyar verbunk, lassú és friss csárdás „D” hangnemben 

Küküllő menti magyar táncok : lassú, székely verbunk, féloláhos, szökő, szegényes, pontozó 

 

Ajánlott tananyag 

A magyar népi tánczene (Szerk.: Virágvölgyi – Pávai) – Jelenlévő múlt sorozat, Planétás Kiadó 

Mohácsy Albert: Magyar népzenei dallamgyűjtemény bőgőmelléklete – Hagyományok Háza 

Hangzóanyagok: 

Magyar Népzenei Antológia I. Tánczene (5 lemez) LPX 18112–116 

Szatmári bandák (Szerk.: Vavrinecz András, Hans Hurtig) Hungaroton 1995. HCD 18192 

A magyarbecei Kulcsár Ferenc bandája – Szerk.: Pávai István HHCD 011–012 

Ádámosi banda – Sövényfalvi lakodalom 1980–ban (Fekete Antal gyűjtéseiből 5.) FECD 025 

Szántó Ferenc – Magyarbece (Mestereink sorozat) FA–040–2 

Szászcsávás Band – Transylvanian folk music Szerk.: Szánthó Zoltán 

Szászcsávás Band 3.– Thermal Comfort Kft. 1998. Szerk.: Szánthó Zoltán 

Szászcsávás–Szászbogács – Új Pátria 10. (Az Utolsó Óra gyűjteményéből) FA–110–2 

 

Követelmény 

Legyen képes 

– önálló gyakorlásra, tanulásra, 

– hallás és kotta utáni dallamtanulásra, 

– a kíséretszólam egyszerű lejegyzésére, formai és tartalmi elemzésére, 

– a különböző tánctípusok között a váltások magabiztos végrehajtására, ritmikai és zenei értelemben egyaránt 

(közjátékok, sorzárók, stb.), 
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– a zenei tartalom kifejezésének igényével a tempo, a karakter, a tánctípus és a dialektus követelményeinek meg-

felelően, a megtanult dallamokat hallás után játszani, illetve kísérni, 

– parlando, rubato, giusto játékmódok igényes kíséretére, 

– a tanult dialektusok énekelt dallamainak megtanulására, azok kíséretére. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

2–2 dallam Küküllő–menti lassú, szökő, szegényes, pontozó 
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Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

„B” tagozatra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és hangszeres adottságokkal rendelke-

zik, valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi arra, hogy megfeleljen minőségben és mennyiségben magasabb 

követelményeinek. 

 

2. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztés 

Szék: ritka és sűrű tempó, négyes, hétlépés 

Ismerje és tudja alkalmazni a tánckíséretben is a tanult (szaggatott, illetve folyamatos) egyenletes és aszimmetrikus 

dűvő vonásokat.  

Kalotaszeg: legényes, csárdás, szapora, verbunk „A” hangnemben 

Fejlessze balkéz–technikáját a III. fekvésig terjedően a népzenében használatos zárt fekvéseknek (1–4, illetve 2–4) meg-

felelően. 

 

Ajánlott tananyag 

A magyar népi tánczene (Szerk.: Virágvölgyi – Pávai) – Jelenlévő múlt sorozat, Planétás Kiadó  

Mohácsy Albert: Magyar népzenei dallamgyűjtemény bőgőmelléklete – Hagyományok Háza 

Mester L. – Árendás P. – Doór R.: Kalotaszegi Legényesek (Magyarlóna) Hagyományok Háza 

Mohácsy Albert: Kalotaszegi Népzene I–II. – Hagyományok Háza 

Hangzóanyagok:  

Magyar Népzenei Antológia I. Tánczene LPX 18112–116 

A bogártelki Czilika–banda – Kalotaszegi népzene, Szerk.: Pávai István HHCD 003–004 

Kalotaszegi híres prímások – Esküvő Mérában (Fekete Antal gyűjtéseiből 2.) FECD 017 

Varga Ferenc „Csipás” – Kalotaszegi lakodalom, Türe 1976 (Fekete Antal gyűjtéseiből 8.) FECD 038 

Magyarlóna – Kalotaszegi magyar népzene (Kallós Archívum 2.) FA–075–2 

Váralmási Pici Aladár és bandája – Új Pátria 1. (Az Utolsó Óra gyűjteményéből) FA–101–2 

Szászfenes – A Muzák – Új Pátria 13. (Az Utolsó Óra gyűjteményéből) FA–113–2 

 

Követelmény 

Legyen képes 

– a megfelelő hangsúlyozásra, illetve a különböző vonásnemekkel a belső hangsúlyozásra, 

– aszimmetrikus vonás használatára külön vonóval és dűvőzve is (széki lassú, illetve négyes esetében),  

– a különböző tánctípusokat az adott hangnemben kísérni, illetve a megfelelő sorzáró formulákkal lezárni (ver-

bunk, ritka tempo, hétlépés), 

– a műfaji váltások magabiztos végrehajtására (porka–hétlépés, sűrű–ritka tempó), 

– teljes tánczenei folyamatok kíséretének eljátszására, 
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– tánckíséretek esetén többfajta vonásnem alkalmazására, ezek váltogatására a tempó és a zenei lüktetés megtar-

tása mellett 

– megfelelő zenekari összjátékra, 

– a tanult dialektusok énekelt dallamainak megtanulására. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

Széki táncok 7–8 percben. 

2–2 dallam kalotaszegi verbunk és legényes 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztés 

– Kalotaszeg: legényes, csárdás, szapora, verbunk „A”, „G” és „B” hangnemben 

– Rábaköz: verbunk, dus, lassú és friss csárdás „A” és „D” hangnemben 

– Tudjon kísérni más, az adott tájegységen szokásos hangnemekben is. 

 

Ajánlott tananyag 

A magyar népi tánczene (Szerk.: Virágvölgyi – Pávai) – Jelenlévő múlt sorozat, Planétás Kiadó Mohácsy Albert: Ma-

gyar népzenei dallamgyűjtemény bőgőmelléklete – Hagyományok Háza 

Mester L. – Árendás P. – Doór R.: Kalotaszegi Legényesek (Magyarlóna) Hagyományok Háza 

Mohácsy Albert: Kalotaszegi Népzene I–II. – Hagyományok Háza 

Hangzóanyagok:  

Magyar Népzenei Antológia I. Tánczene LPX 18112–116 

A bogártelki Czilika–banda – Kalotaszegi népzene, Szerk.: Pávai István HHCD 003–004 

Kalotaszegi híres prímások – Esküvő Mérában (Fekete Antal gyűjtéseiből 2.) FECD 017 

Varga Ferenc „Csipás” – Kalotaszegi lakodalom, Türe 1976 (Fekete Antal gyűjtéseiből 8.) FECD 038 

Magyarlóna – Kalotaszegi magyar népzene (Kallós Archívum 2.) FA–075–2 

Váralmási Pici Aladár és bandája – Új Pátria 1. (Az Utolsó Óra gyűjteményéből) FA–101–2 

Szászfenes – A Muzák – Új Pátria 13. (Az Utolsó Óra gyűjteményéből) FA–113–2 

 

Követelmény 

Legyen képes 

– a pizzicato különböző fajtáinak alkalmazására a tánczenében,  

– bizonyos tánckíséretek esetén többfajta vonásnem alkalmazására, ezek váltogatására a tempó és a zenei lüktetés 

megtartása mellett 

– a friss csárdások gyors tempójának megtartására, 

– megfelelő zenekari összjátékra, 
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– a tanult dialektusok énekelt dallamainak megtanulására. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Kalotaszegi táncok 7–8 percben 

– 2–2 dallam rábaközi dus, lassú és friss csárdás  

 

4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztés 

Marosszék: verbunk, sebes forduló, lassú, korcsos, cigánycsárdás „D” hangnemben 

Magyarpalatka: lassú cigánytánc, ritka csárdás, szökős, sűrű csárdás, korcsos 

Galga mente: mars, lassú csárdás, bukós „A” hangnemben 

Ismerje a különböző tánctípusok tempóit, a műfaji váltásokat a prímás játékához igazodva magabiztosan hajtsa végre 

Tudja az alap– és összetett vonásokat német kápás vonóval, valamint a visszacsapásos, illetve visszacsapás nélküli 

pizzicatot.  

Alkalmazza a megfelelő vonásnemeket az egy („C”) húron történő játékmódban is. 

Sajátítsa el az egy húros játékmód bal kéz–fekvéseit, rendelkezzen az ehhez szükséges állóképességgel. 

Fejlessze balkéz–technikáját a III. fekvésig terjedően a klasszikus zenében használatos nyitott fekvéseknek megfelelően. 

 

Ajánlott tananyag 

A magyar népi tánczene (Szerk.: Virágvölgyi – Pávai) – Jelenlévő múlt sorozat, Planétás Kiadó 

Árendás P. – Kozma Gy.: Vajdaszentiványi Népzene I. brácsa–bőgő melléklete – Hagyományok Háza  

Mohácsy Albert: Magyar népzenei dallamgyűjtemény bőgőmelléklete – Hagyományok Háza 

Unger Balázs: Galga menti vonósbandák – Hagyományok Háza  

Hangzóanyagok: 

Marosszéki Muzsika – Vavrinecz András gyűjtéseiből HHCD 014– 015 

Péterlaki bandavezető – Lunka József (Fekete Antal gyűjtéseiből 4.) FECD 024 

Vajdaszentiványi zenekar – Éljen a magyar! (Fekete Antal gyűjtéseiből 7.) FECD 032 

Csiszár Aladár – Magyarpéterlaka – Új Pátria 12. (Az Utolsó Óra gyűjteményéből) FA–112–2 

Magyarpalatkai banda – Esküvő Mezőkeszüben (Fekete Antal gyűjtéseiből 1.) FECD 008 

Magyarpalatkai banda – Esküvő Magyarpalatkán 1984–ben (Fekete Antal gyűjtéseiből 3.) FECD 021 

Báré–Magyarpalatka – Új Pátria 3. (Az Utolsó Óra gyűjteményéből) FA–103–2 

 

Követelmény 

Legyen képes 

– a helyes hangsúlyozásra (pl. sebes forduló–korcsos szökős–sűrű csárdás közötti hasonlóságok, illetve különbö-

zőségek érzékeltetésére), 

– a különböző vonások és pengetések variációira, 
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– hallás utáni dallamtanulásra és a kotta nélküli kíséretre, 

– a tanult tánctípusokat megfelelő hangnemben kísérni és lezárni, 

– bizonyos tánckíséretek esetén többfajta vonásnem alkalmazására, ezek váltogatására a tempó és a zenei lüktetés 

megtartása mellett 

– megfelelő zenekari összjátékra, 

– a tanult dialektusok énekelt dallamainak elsajátítására és énekes előadó zenekari kíséretére. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– 2–2 dallam magyarpalatkai lassú cigánytánc, ritka csárdás, szökős, sűrű csárdás 

– Marosszéki táncok 7–8 percben. 

– 2 dallam Galga menti mars 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztés 

– Magyarpalatka: ritka magyar, sűrű magyar, négyes  

– Szatmár: lassú és friss csárdás, kondástánc, oláhos „A” hangnemben 

– Bonchidai magyar táncok: lassú és sűrű magyar, lassú és sűrű csárdás 

– Bonchidai román táncok: lassú és sűrű csárdás, verbunk és invirtita 

– Ismerje a funkciós harmonizálást, a kíséretszólam jellemző fordulatait az új stílusú zenekarok játékában. 

– Fejlessze balkéz–technikáját a III. fekvésig terjedően, a klasszikus zenei gyakorlatban használatos nyitott fek-

vések alkalmazásával. 

– Alkalmazza tudatosan, a többi kísérőhangszerrel együttműködve a harmóniafűzéseknek megfelelő basszusme-

neteket. 

 

Ajánlott tananyag 

A magyar népi tánczene (Szerk.: Virágvölgyi – Pávai) – Jelenlévő múlt sorozat, Planétás Kiadó 

Mohácsy Albert: Magyar népzenei dallamgyűjtemény bőgőmelléklete – Hagyományok Háza 

Árendás P. – Havasréti Pál.: Bonchidai Népzene I. brácsa–bőgő melléklet – Hagyományok Háza 

Hangzóanyagok: 

Bonchida–Válaszút – Észak–mezőségi magyar népzene (Kallós Archívum 1.) FA–058–2 

Magyarpalatkai banda – Esküvő Mezőkeszüben (Fekete Antal gyűjtéseiből 1.) FECD 008 

Magyarpalatkai banda – Esküvő Magyarpalatkán 1984–ben (Fekete Antal gyűjtéseiből 3.) FECD 021 

Báré–Magyarpalatka – Új Pátria 3. (Az Utolsó Óra gyűjteményéből) FA–103–2 

Szatmári bandák (Szerk.: Vavrinecz András, Hans Hurtig) Hungaroton 1995. HCD 18192 

 

Követelmény 
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Legyen képes 

– önálló gyakorlásra, tanulásra, 

– hallás utáni dallamtanulásra, 

– a kíséretszólam egyszerű lejegyzésére, formai és tartalmi elemzésére, 

– a különböző tánctípusok között a váltások magabiztos végrehajtására, ritmikai és zenei értelemben egyaránt 

(közjátékok, sorzárók, stb.), 

– a zenei tartalom kifejezésének igényével a tempo, a karakter, a tánctípus és a dialektus követelményeinek meg-

felelően a megtanult dallamokat hallás után játszani, illetve kísérni, 

– parlando, rubato, giusto játékmódok igényes kíséretére, 

– bizonyos tánckíséretek esetén többfajta vonásnem alkalmazására, ezek váltogatására a tempó és a zenei lüktetés 

megtartása mellett 

– megfelelő zenekari összjátékra, 

– a tanult dialektusok énekelt dallamainak megtanulására, azok kíséretére. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– 2–2 dallam szatmári kondástánc, lassú és friss csárdás 

– Magyarpalatkai táncok 7–8 percben. 

– 2–2 dallam bonchidai román verbunk és invirtita 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztés 

– Szatmár: hallgató, magyar verbunk, lassú és friss csárdás „D” hangnemben 

– Küküllő menti magyar táncok : lassú, székely verbunk, féloláhos, szökő, szegényes, pontozó 

– Gömör: verbunk, hallgató, lassú és friss csárdás „D” hangnemben 

Ajánlott tananyag 

A magyar népi tánczene (Szerk.: Virágvölgyi – Pávai) – Jelenlévő múlt sorozat, Planétás Kiadó 

Mohácsy Albert: Magyar népzenei dallamgyűjtemény bőgőmelléklete – Hagyományok Háza 

Hangzóanyagok: 

Magyar Népzenei Antológia I. Tánczene (5 lemez) LPX 18112–116 

Szatmári bandák (Szerk.: Vavrinecz András, Hans Hurtig) Hungaroton 1995. HCD 18192 

A magyarbecei Kulcsár Ferenc bandája – Szerk.: Pávai István HHCD 011–012 

Ádámosi banda – Sövényfalvi lakodalom 1980–ban (Fekete Antal gyűjtéseiből 5.) FECD 025 

Szántó Ferenc – Magyarbece (Mestereink sorozat) FA–040–2 

Szászcsávás Band – Transylvanian folk music Szerk.: Szánthó Zoltán 

Szászcsávás Band 3.– Thermal Comfort Kft. 1998. Szerk.: Szánthó Zoltán 

Szászcsávás–Szászbogács – Új Pátria 10. (Az Utolsó Óra gyűjteményéből) FA–110–2 
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Varsányi Ildikó: Gömöri népzene – Hagyományok Háza  

 

Követelmény 

Legyen képes 

– önálló gyakorlásra, tanulásra, 

– hallás és kotta utáni dallamtanulásra, 

– a kíséretszólam egyszerű lejegyzésére, formai és tartalmi elemzésére, 

– a különböző tánctípusok között a váltások magabiztos végrehajtására, ritmikai és zenei értelemben egyaránt 

(közjátékok, sorzárók, stb.), 

– a zenei tartalom kifejezésének igényével a tempo, a karakter, a tánctípus és a dialektus követelményeinek meg-

felelően, a megtanult dallamokat hallás után játszani, illetve kísérni, 

– parlando, rubato, giusto játékmódok igényes kíséretére, 

– bizonyos tánckíséretek esetén többfajta vonásnem alkalmazására, ezek váltogatására a tempó és a zenei lüktetés 

megtartása mellett 

– megfelelő zenekari összjátékra, 

– a tanult dialektusok énekelt dallamainak megtanulására, azok kíséretére. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– 2–2 dallam Küküllő–menti lassú, szökő, szegényes, pontozó 

– Gömöri hallgató és verbunk 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

– hangszerei felépítését, részeit, hangolását, húrozását, 

– a három– és négyhúros bőgő, illetve cselló népzenében használatos balkéz–fekvéseit, dialektusonként jellemző 

basszusmeneteit. 

– a népzenénkben használatos vonófajták kezelését, az egyszerű és összetett vonásnemeket, illetve a különböző 

pengetés fajtákat. 

– a vonós népzene hazai hangzó, lejegyzett és elméleti forrásanyagát, valamint az általános népzenei irodalmat. 

Legyen képes 

– természetes, hosszú időtávon is oldott hangszerkezelésre, biztos és dinamikus hangképzésre vonóval és pen-

getve egyaránt, 

– az egyszerű, illetve összetett vonások alkalmazására, 

– a jobb és bal kéz technikájának összehangolására, 

– az adott tánczenére jellemző hangsúlyozás, aszimmetria és dinamika tudatos alkalmazására, 

– hangszeres népzenei darabok önálló megtanulására. 

 

Rendelkezzék 
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– biztos tempótartással, ritmusérzékkel, 

– periódusérzékkel, 

– lapról olvasási készséggel, 

– biztos zenei memóriával, fejlett hallással, kontrolláló képességgel 

 

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

A tanuló legyen képes 

– tudásáról számot adni zenekari produkcióként illetve táncot kísérve, 

– teljes tánczenei folyamatok kíséretére a prímás játékát (tempóváltásait, tánctípus–váltásait stb.) követve, az 

egyéb kísérőhangszerekkel ritmikailag és harmóniailag együttműködve,  

– énekes dallamok kíséretének megformálására az adott dialektus stílusának megfelelően, 

– önálló zenekari produkciók összeállítására. 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Népi bőgő/cselló főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

Dél–dunántúli táncok (3–3 dallam: ugrós, lassú– és friss csárdás) 

Széki táncrend 7–8 percben (magyar, sűrű– és ritka tempó, lassú és csárdás) 

Magyarpalatkai táncrend (ritka és sűrű magyar, lassú cigánytánc, csárdás, szökős és sűrű csárdás) 

 

„B” tagozat 

Széki táncrend 7–8 percben (magyar, sűrű– és ritka tempó, lassú és csárdás), lehetőség szerint csellón 

Kalotaszegi táncok (3–3 dallam legényes, lassú csárdás és szapora) 

Szatmári táncok (verbunk, 3–3 dallam oláhos, lassú és friss csárdás) 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 
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– intonáció, 

– a vibrato helyes alkalmazása, 

– hangszerkezelés, 

– díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

A továbbképző évfolyamok eléréséig a tanulók tudásszintje között képességeik, teherbírásuk és szorgalmuk alapján 

jelentős különbség alakulhat ki. Ez a különbség a továbbképző évfolyamokon egyéb elfoglaltságaiktól, gyakorlási ide-

jüktől, érdeklődési körüktől függően tovább növekedhet. Zenetanulásuk iránya és célja is eltérhet; vagy az egyéni hang-

szertudás tökéletesítése, vagy a kamarazenei, illetve zenekari játék fejlesztése kerül előtérbe.  

 

7. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztés 

–Gömör: verbunk, hallgató, lassú és friss csárdás „D” hangnemben 

 

Ajánlott tananyag 

Varsányi Ildikó: Gömöri népzene – Hagyományok Háza  

 

Követelmény 

Legyen képes 

– bizonyos tánckíséretek esetén többfajta vonásnem alkalmazására, ezek váltogatására a tempó és a zenei lüktetés 

megtartása mellett 

– megfelelő zenekari összjátékra, 

– a tanult dialektusok énekelt dallamainak megtanulására. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Gömöri táncok 7–8 percben 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 
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Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztés 

1. Bonchidai magyar táncok: lassú és sűrű magyar, lassú és sűrű csárdás 

2. Bonchidai román táncok: lassú és sűrű csárdás, verbunk és invirtita 

 

Ajánlott tananyag 

A magyar népi tánczene (Szerk.: Virágvölgyi – Pávai) – Jelenlévő múlt sorozat, Planétás Kiadó 

Mohácsy Albert: Magyar népzenei dallamgyűjtemény bőgőmelléklete – Hagyományok Háza 

Árendás P. – Havasréti Pál: Bonchidai Népzene I. brácsa–bőgő melléklet – Hagyományok Háza 

Hangzóanyagok: 

Bonchida–Válaszút – Észak–mezőségi magyar népzene (Kallós Archívum 1.) FA–058–2 

 

Követelmény 

Legyen képes 

– bizonyos tánckíséretek esetén többfajta vonásnem alkalmazására, ezek váltogatására a tempó és a zenei lüktetés 

megtartása mellett 

– megfelelő zenekari összjátékra, 

– a tanult dialektusok énekelt dallamainak megtanulására. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– 2–2 dallam bonchidai román verbunk és invirtita 

– Bonchidai magyar táncok 7–8 percben 

 

9. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztés 

– Kalotaszeg: keserves, hajnali és román táncok 

 

Ajánlott tananyag 

A magyar népi tánczene (Szerk.: Virágvölgyi – Pávai) – Jelenlévő múlt sorozat, Planétás Kiadó 

Mohácsy Albert: Kalotaszegi Népzene I–II. – Hagyományok Háza 

Hangzóanyagok: 

Magyar Népzenei Antológia I. Tánczene (5 lemez) LPX 18112–116 

A bogártelki Czilika–banda – Kalotaszegi népzene, Szerk.: Pávai István HHCD 003–004 

Kalotaszegi híres prímások – Esküvő Mérában (Fekete Antal gyűjtéseiből 2.) FECD 017 

Varga Ferenc „Csipás” – Kalotaszegi lakodalom, Türe 1976 (Fekete Antal gyűjtéseiből 8.) FECD 038 

Magyarlóna – Kalotaszegi magyar népzene (Kallós Archívum 2.) FA–075–2 

Váralmási Pici Aladár és bandája – Új Pátria 1. (Az Utolsó Óra gyűjteményéből) FA–101–2 



ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLAPEDAGÓGIAI PROGRAM  

248 

Szászfenes – A Muzák – Új Pátria 13. (Az Utolsó Óra gyűjteményéből) FA–113–2 

 

Követelmény 

Legyen képes 

– bizonyos tánckíséretek esetén többfajta vonásnem alkalmazására, ezek váltogatására a tempó és a zenei lüktetés 

megtartása mellett 

– megfelelő zenekari összjátékra, 

– a tanult dialektusok énekelt dallamainak megtanulására. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Kalotaszegi román táncok 

– Kalotaszegi keserves, hajnali, csárdás, szapora 7–8 percben 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztés 

Galga mente: mars, lassú csárdás, bukós „A” hangnemben 

 

Ajánlott tananyag 

Unger Balázs: Galga menti vonósbandák – Hagyományok Háza 

 

Követelmény 

Legyen képes 

– bizonyos tánckíséretek esetén többfajta vonásnem alkalmazására, ezek váltogatására a tempó és a zenei lüktetés 

megtartása mellett 

– megfelelő zenekari összjátékra, 

– a tanult dialektusok énekelt dallamainak megtanulására. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Galga menti táncok 7–8 percben 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

7. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztés 

– Repertoárbővítés: Gömör: verbunk, hallgató, lassú és friss csárdás 

– Ördöngösfüzes: cigánytánc, lassú és sűrű csárdás, ritka magyar, sűrű fogásolás, verbunk 
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Ajánlott tananyag 

Nagy Zsolt – Havasréti Pál: Ördöngösfüzesi népzene brácsa–bőgő melléklete – Hagyományok Háza 

Hangzóanyagok: 

Ördöngösfüzes – Mezőségi magyar népzene (Kallós Archívum) FA–081–2 

 

Követelmény 

Legyen képes 

– bizonyos tánckíséretek esetén többfajta vonásnem alkalmazására, ezek váltogatására a tempó és a zenei lüktetés 

megtartása mellett, 

– megfelelő zenekari összjátékra, 

– a tanult dialektusok énekelt dallamainak megtanulására. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Gömöri táncok 7–8 percben 

– 2–2 dallam ördöngösfüzesi cigánytánc és ritka magyar 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztés 

Repertoárbővítés: 

1. Bonchidai magyar táncok: lassú és sűrű magyar, lassú és sűrű csárdás 

2. Bonchidai román táncok: lassú és sűrű csárdás, verbunk és invirtita 

Mezőföld: ugrós és eszközös táncok, lassú és friss csárdás „G” hangnemben 

 

Ajánlott tananyag 

A magyar népi tánczene (Szerk.: Virágvölgyi – Pávai) – Jelenlévő múlt sorozat, Planétás Kiadó 

Mohácsy Albert: Magyar népzenei dallamgyűjtemény bőgőmelléklete – Hagyományok Háza 

Árendás P. – Havasréti Pál: Bonchidai Népzene I. brácsa–bőgő melléklet – Hagyományok Háza 

Hangzóanyagok: 

Bonchida–Válaszút – Észak–mezőségi magyar népzene (Kallós Archívum 1.) FA–058–2 

 

Követelmény 

Legyen képes 

– bizonyos tánckíséretek esetén többfajta vonásnem alkalmazására, ezek váltogatására a tempó és a zenei lüktetés 

megtartása mellett, 

– megfelelő zenekari összjátékra, 
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– a tanult dialektusok énekelt dallamainak megtanulására. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Bonchidai magyar és román táncok 7–7 percben 

– Mezőföldi táncok 7percben 

 

9. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztés 

– Repertoárbővítés: 

– Kalotaszeg: keserves, hajnali és román táncok 

– Szilágyság: figurázó, csárdás és ugrálós 

 

Ajánlott tananyag 

A magyar népi tánczene (Szerk.: Virágvölgyi – Pávai) – Jelenlévő múlt sorozat, Planétás Kiadó 

Mohácsy Albert: Kalotaszegi Népzene I–II. – Hagyományok Háza 

Hangzóanyagok: 

Magyar Népzenei Antológia I. Tánczene (5 lemez) LPX 18112–116 

A bogártelki Czilika–banda – Kalotaszegi népzene, Szerk.: Pávai István HHCD 003–004 

Kalotaszegi híres prímások – Esküvő Mérában (Fekete Antal gyűjtéseiből 2.) FECD 017 

Varga Ferenc „Csipás” – Kalotaszegi lakodalom, Türe 1976 (Fekete Antal gyűjtéseiből 8.) FECD 038 

Magyarlóna – Kalotaszegi magyar népzene (Kallós Archívum 2.) FA–075–2 

Váralmási Pici Aladár és bandája – Új Pátria 1. (Az Utolsó Óra gyűjteményéből) FA–101–2 

Szászfenes – A Muzák – Új Pátria 13. (Az Utolsó Óra gyűjteményéből) FA–113–2 

Szilágynagyfalu–Szilágybagos – Új Pátria 5. (Az Utolsó Óra gyűjteményéből) FA–105–2 

 

Követelmény 

Legyen képes 

– bizonyos tánckíséretek esetén többfajta vonásnem alkalmazására, ezek váltogatására a tempó és a zenei lüktetés 

megtartása mellett 

– megfelelő zenekari összjátékra, 

– a tanult dialektusok énekelt dallamainak megtanulására. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Kalotaszegi román táncok 

– Kalotaszegi keserves, hajnali, csárdás, szapora 7–8 percben 

– Szilágysági csárdás és ugrálós 
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10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztés 

– Repertoárbővítés: 

– Galga–mente: mars, lassú csárdás, bukós „A” hangnemben 

– Kürt: verbunk, hallgató, lassú és friss csárdás 

 

Ajánlott tananyag 

Unger Balázs: Galga menti vonósbandák – Hagyományok Háza 

Agócs Gergely – Gombai Tamás: Kürti bandák – Hagyományok Háza 

 

Követelmény 

Legyen képes 

– bizonyos tánckíséretek esetén többfajta vonásnem alkalmazására, ezek váltogatására a tempó és a zenei lüktetés 

megtartása mellett 

– megfelelő zenekari összjátékra, 

– a tanult dialektusok énekelt dallamainak megtanulására. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Galgamenti táncok 7–8 percben 

– Kürti táncok 7–8 percben 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

– a magyar népzene nyelvjárás–területeit és ezek stílusbeli jellemzőit, 

– a hangszeres zene szerepét a magyar népzenei hagyományában, 

– a tanult hangszeres dallamok formai sajátságait, 

– a különböző népzenei tájegységek (dialektusok) jellemző tánctípusait, táncait, az ezekhez kapcsolódó dallam-

anyagot és hangszeres zenét, 

– a különböző tájegységekre jellemző hagyományos népi hangszereket, hangszer–együtteseket, valamint a vonós 

bandák különböző felállásait és ezek hangzását, 

– népzenénk múltját, 

– hangszere múltját, elterjedését a magyar népzenében, 

– vázlatosan a hazai népzenekutatás történetét, nevesebb személyiségeit, választott hangszerének kiemelkedő mű-

velőit, hagyományőrző előadóit. 

Legyen képes 
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– tánczenei folyamatban a különböző dallamok kíséretének összekötésére, ismerje a kíséretszólam fűzésének sza-

bályait, 

– dallam– és típusváltás azonnali felismerésére, 

– zenésztársaival zenei kapcsolatteremtésre. 

 

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

A tanuló ismerje 

– a magyar népi vonós zene történetét, 

– a népzene előadásmódjának jellegzetességeit és ezen belül részletesen a hangképzés, hangsúlyozás, ritmus és a 

forma jellemző módjait, az előadás általános és különleges sajátosságait, valamint a zenei improvizáció népzenénkre 

jellemző módjait, 

– a cigányság szerepét a magyar vonószenei hagyomány kialakulásában és falvaink zenei életében, 

– a szomszéd népek, valamint az európai népek vonószenei hagyományát. 

Legyen fogékony 

– más népek zenéjének befogadására. 

Rendelkezzék 

– a népzenei gyűjtőmunkához nélkülözhetetlen zenei felkészültséggel, jó kapcsolatteremtő képességgel, megfe-

lelő előadói készséggel, szereplési tapasztalattal, állóképességgel. 

Legyen képes 

– céltudatosan gyakorolni, 

– tánc kísérésére, táncossal való kapcsolatteremtésre. 

Tudjon számot adni 

– választott (falusi) mestere dallamanyagának, stílusának ismeretéről. 

A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Népi bőgő/cselló főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

Marosszéki táncok 7–8 percben (székely verbunk, sebes forduló, lassú csárdás, korcsos és szöktetős) 

Rábaközi/ vagy gömöri táncok (verbunk, dus, lassú– és friss csárdás) 

Parlando–rubato dallamok (3 dallam kalotaszegi hajnali vagy mezőségi keserves vagy szatmári hallgató) 
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„B” tagozat 

Marosszéki táncok 7–8 percben (székely verbunk, sebes forduló, lassú csárdás, korcsos és szöktetős) 

Rábaközi/ vagy gömöri táncok (verbunk, dus, lassú– és friss csárdás) 

Erdélyi aszimmetrikus román táncok (2–2 dallam de–a lungu, purtata vagy invirtita) 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– a vibrato helyes alkalmazása, 

– hangszerkezelés, 

– díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök. 

Megfelelő számú, jó minőségű, bélhúrokkal felszerelt bőgő és fémhúros cselló. 

MP3–as és CD játszó, video–, illetve DVD lejátszó–felvevő készülék. 

Lejegyzések készítésére alkalmas többsebességű magnetofon vagy számítógép. 

Hangzó zenei és videó/DVD példatár. 

Metronóm. 
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Fúvós tanszak 

Népi furulya 

A furulyatanítás feladatai 

Ismertesse meg a tanulóval 

– a furulyák fontosabb fajtáinak játéktechnikáját, a furulya hangszercsalád történeti múltját, 

– a magyar népzene főbb dialektusaiban a furulyajáték jellegzetességeit, az ezekkel összefüggő énekelt és hang-

szeres dallamokat, táncfajtákat, népszokásokat, mindezek formai és tartalmi elemeivel, zenei gondolkodásmódjaival 

együtt, 

– a hangszerjátékhoz szükséges elméleti ismereteket. 

 

Fejlessze 

– a tanuló hallását, 

– a nyelvvel is összefüggő ritmus– és hangsúlyérzékét, formaérzékét, stílusérzékét, rögtönzőkészségét, zenei em-

lékezetét, 

– képességét dallamok rögtönző összefűzésére, tánctételek és ciklusok kialakítására, 

– önálló lényegfelismerő képességét, 

– a táncosokkal, illetve az énekessel való zenei kommunikációkészségét. 

 

Alakítson ki 

– könnyed hangszerkezelést, 

– megfelelő légzéstechnikát, helyes és a hagyományoknak megfelelő befúvásmódokat, 

– test–, hangszer– és kéztartást, billentést, laza, egyenletes ujjtechnikát. 

Előkészítő évfolyamok 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Népdalok éneklése és furulyázása, díszítés nélkül, ügyelve a szöveg és nyelvi hangsúlyok adta szabályokra. 

Ajánlott tananyag  

Gergelits Márta: Furulya előkészítő 1–2 (Budapest 1992) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Ere-

dics Gábor 

Dévai János: Furulyaiskola I. (Budapest 1987) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Fábián Éva – Juhász Zoltán: Éneklő furulya. Hagyományok Háza 2003. 

 

Követelmények 

Legyen képes a tanévben tanult népdalokat helyes hangsúlyozással énekelni és furulyázni. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  
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– Rubato és giusto népdalok eljátszása, magyar nyelvi hangsúlyozással és ritmikával.  

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Székelyföldi népdalok éneklése és furulyázása, díszítés nélkül, ügyelve a szöveg és nyelvi hangsúlyok adta 

szabályokra. 

 

Ajánlott tananyag 

Gergelits Márta: Furulya előkészítő 1–2 (Budapest 1992) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Ere-

dics Gábor 

Dévai János: Furulyaiskola I. (Budapest 1987) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Fábián Éva – Juhász Zoltán: Éneklő furulya. Hagyományok Háza, 2003. 

 

Követelmények 

Legyen képes a tanévben tanult székelyföldi népdalokat helyes hangsúlyozással énekelni és furulyázni. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Rubato, lassú és sebes csárdás dallamok eljátszása a Székelyföldről.  

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

1. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Udvarhelyszéki dallamok. 

– A hatlyukú furulya alsó 10 hangjának használata. 

– A hetedik hang módosítása félfedéssel. 

– Az ajakkal segített felhangos fúvástechnika kialakítása. 

– Hangcsoportok összekötése (legato), szétválasztása (staccato).  

– A csárdásdallamok ütemeinek belső hangsúlyai.  

 

Ajánlott tananyag 

Gergelits Márta: Furulya előkészítő 1–2 (Budapest 1992) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Ere-

dics Gábor 

Dévai János: Furulyaiskola I. (Budapest 1987) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Juhász Zoltán: Furulyaiskola II. – Székelyföld (Budapest 1989) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: 

Eredics Gábor 
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Követelmény 

Legyen képes a tanult székelyföldi dallamokat stílusosan, a tánctípusoknak megfelelő tempóban, egyszerűen díszítve, 

variáltan eljátszani. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Egy–egy rubato, lassú és sebes csárdás dallam Udvarhely székből. 

 

2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Csíki székely dallamok. 

– A hatlyukú furulya alsó 14 hangjának használata – az első átfújás hangjai. 

– A hetedik hang módosítása villafogással. 

– Triolás ritmusok a forgatós dallamokban. 

– Aszimmetrikus ütemezésű és ritmusú csárdás dallamok. 

– Közös muzsikálás másik furulyással, gardonnal. 

 

Ajánlott tananyag – kották hangzó melléklettel 

Juhász Zoltán: Furulyaiskola II. – Székelyföld (Budapest 1989) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: 

Eredics Gábor 

 

Követelmény 

Legyen képes a tanult felcsíki dallamokat stílusosan, egyszerűen díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő tempó-

ban eljátszani. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Egy– egy felcsíki keserves, lassú és sebes csárdás, féloláhos, verbunk dallam gardonkísérettel is.  

 

3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– A dunántúli dialektus dallamai és játékmódja furulyán. 

– A dallamok záróhangja a furulya alaphangja. 

 

Ajánlott tananyag 
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Juhász Zoltán: Furulyaiskola IV. – Dél–Dunántúl, kotta + kazetta (Budapest 1992) Magyar Művelődési Intézet – Nép-

zenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Archív dunántúli duda és furulyafelvételek (Néprajzi Múzeum, MTA Zenetudományi Intézet 

 

Követelmény 

Legyen képes a tanult dunántúli dallamokat stílusosan, egyszerűen díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő tem-

póban eljátszani. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Dél–dunántúli rubato, ugrós, kanásztánc, lassú és friss csárdás dallamok eljátszása.  

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Gyimesi dallamok. 

– A hatlyukú furulya 2 oktávjának használata.  

– Torokhangos (gégezöngés) kíséret a tanuló alkatától, fejlettségi szintjétől függően. 

– Aszimmetrikus ütemezésű és ritmusú, illetve szinkópás ritmusú dallamok és hangsúlyozásuk. 

– Közös muzsikálás másik furulyással, gardonnal. 

 

Ajánlott tananyag 

Juhász Zoltán: Az utolsó dudás. Pál István nógrádi pásztor zenei öröksége. Magyar Művelődési Intézet, 1998 

Juhász Zoltán: Furulyaiskola III. – Gyimes (Budapest 1990) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: 

Eredics Gábor 

Nesztor Iván: Gyimesi furulyamuzsika (Budapest 1993) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics 

Gábor 

Magyar furulyások Erdélyben és Moldvában – kazetta. szerk. Juhász Zoltán (Budapest 1993) Hungaroton 

 

Követelmény 

Legyen képes  

– a tanult gyimesi dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő tempóban eljátszani. 

– a hatlyukú furulya 2 oktávjának használatára. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Egy–egy gyimesi lassú és sebes magyaros, csárdás, kettős jártatója és sirülője, keserves dallam eljátszása gar-

donkísérettel is 
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5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– A palóc furulyajáték dallamvilága és játéktechnikája. 

– Semleges hangsorú furulyák ismerete. 

– Dudanóták játéka furulyán, dudautánzó furulyajáték. 

– A dallamok záróhangja a furulya alaphangja mind az alsó, mind a felső oktávon. 

– A törzshangok elválasztására szolgáló figurák, variációk. 

– Több furulya együttes játéka. 

– Énekkíséret furulyával. 

– Az énekes–nyelvi törvények, hangsúlyok, prozódiai szabályok érvényesülése a furulyajátékban. 

 

Ajánlott tananyag 

Juhász Zoltán: Az utolsó dudás. Pál István nógrádi pásztor zenei öröksége. Magyar Művelődési Intézet, 1998 

Juhász Zoltán: Kukucska Ernő nógrádi dudás és furulyás hagyatéka (Budapest 1994) Magyar Művelődési Intézet – 

Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Archív nógrádi dudás és furulyás felvételek (Pátria hanglemezsorozat, MTA Zenetudományi Intézet, Néprajzi Múzeum) 

Magyar dudások CD 

 

Követelmény 

Ismerje meg és sajátítsa el az évfolyam technikai szintjén a palóc furulyajáték dallamvilágát és játéktechnikáját. 

Semleges hangsorú furulyák ismerete. 

A dallamok záróhangja a furulya alaphangja mind az alsó, mind a felső oktávon. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Két–két palóc giusto és rubato dallam eljátszása. 

– Dudautánzó furulyajáték 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A hatlyukú furulya 2. és 3. átfújása.  

– A mezőségi lassú és magyar ritmikája, hangsúlyai a széki zenében.  

– Tilinkójáték.  

– Variáció és díszítés a széki és moldvai dialektus szabályai szerint.  

– Ismerkedés a szomszédnépek hangszereivel és dallamaival. 
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– Önálló dallamtanulás, egyszerű lejegyzés. 

 

Ajánlott tananyag  

Juhász Zoltán: Furulyaiskola IV. – Dél–Dunántúl, kotta + kazetta (Budapest 1992) Magyar Művelődési Intézet – Nép-

zenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Archív dunántúli duda és furulyafelvételek (Néprajzi Múzeum, MTA Zenetudományi Intézet 

Széki énekesek és furulyások CD – Fonó kiadás 

Gyűjtések széki furulyásoktól – Hagyományok Háza 

Balogh Sándor: Moldvai csángómagyar furulyás dallamok és énekek 

Széki pár. Szerk. Juhász Zoltán (kazetta) 

Magyar furulyások Erdélyben és Moldvában – kazetta. szerk. Juhász Zoltán (Budapest 1993) Hungaroton 

Moldvai csángómagyar furulyás dallamok: Hodorog András – kazetta. szerk. Balogh Sándor (Budapest 1994) Harmónia 

BT. 

 

Követelmény 

Ismerje meg és sajátítsa el az évfolyam technikai szintjén a mezőségi lassú és magyar ritmikáját, hangsúlyait a széki 

zenén keresztül. 

Legyen képes  

– a tanult moldvai dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő tempóban eljátszani. 

– a hatlyukú furulya 2. és 3. átfújására.  

– önálló dallamtanulásra, egyszerű lejegyzésre. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Széki lassú csárdás, magyar. 

– Moldvai táncdallamok. 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

 

„B” tagozatra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és hangszeres adottságokkal rendelke-

zik, valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi arra, hogy megfeleljen minőségben és mennyiségben magasabb 

követelményeinek. „B” tagozat követelménye a végzett anyag mennyiségében, de elsősorban minőségben, a hangszer-

kezelés biztonságában és az előadás zenei kifejezőerejében haladja meg az A tagozat szintjét. 

 

2. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Csíki székely keservesek és táncdallamok: cepres, féloláhos, „Gábor Ignácé”, „székely csárdás”, párnástánc, 

medvés, „örömanya tánca”, „gólya”, verbunk, „marosszéki” Ambrus János, Balog Áron népzenei fölvételeiből.  
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– Variálás és díszítés a csíki székely dialektus szabályai szerint. 

– A hatlyukú furulya alsó 14 hangjának használata – az első átfújás hangjai. 

– A hetedik hang módosítása villafogással. 

– Triolás ritmusok a forgatós dallamokban. 

– Aszimmetrikus ütemezésű és ritmusú csárdás dallamok. 

– Közös muzsikálás másik furulyással, gardonnal. 

 

Ajánlott tananyag – kották hangzó melléklettel 

Juhász Zoltán: Furulyaiskola II. – Székelyföld (Budapest 1989) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: 

Eredics Gábor 

 

Követelmény 

Legyen képes a tanult felcsíki dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő tempóban elját-

szani. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Összeállítás a tanult felcsíki népzenéből: keserves, lassú és sebes csárdás, féloláhos, verbunk dallamok gardon-

kísérettel. 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

A dunántúli dialektus dallamai (parlando rubato előadású lírai dalok, ugrós táncdallamok, lassú és friss csárdás dalla-

mok) a kistájak figyelembe vételével: 

– Somogy: Kelec József, Sándor László 

– Tolna: Máté István 

– Zala: Badacsonyi Lajos, Bíró István 

– Baranya: Német Vince 

népzenei felvételei alapján. 

A dallamok záróhangja a furulya alaphangja. 

 

Ajánlott tananyag 

Juhász Zoltán: Furulyaiskola IV. – Dél–Dunántúl, kotta + kazetta (Budapest 1992) Magyar Művelődési Intézet – Nép-

zenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Archív dunántúli duda és furulyafelvételek (Néprajzi Múzeum, MTA Zenetudományi Intézet) 

 

Követelmény 
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Legyen képes a tanult dunántúli dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő tempóban elját-

szani. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Dél–dunántúli rubato, ugrós, kanásztánc, lassú és friss csárdás dallamok eljátszása.  

 

4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Gyimesi keserves és táncdallamok: lassú és sebes magyaros, kettős jártatója és sirülője, féloláhos medvés, héj-

szák, „juhait kereső pásztor” Tímár Viktor, Tímár János, Karácsony Lázár, Bács Péter, Hermán György népzenei felvé-

teleiből. 

– Gyimesi dallamok, variálás és díszítés a gyimesi dialektus szabályai szerint. 

– A hatlyukú furulya 2 oktávjának használata.  

– Torokhangos (gégezöngés) kíséret a tanuló alkatától, fejlettségi szintjétől függően. 

– Aszimmetrikus ütemezésű és ritmusú, illetve szinkópás ritmusú dallamok és hangsúlyozásuk. 

– Közös muzsikálás másik furulyással, gardonnal. 

 

Ajánlott tananyag 

Juhász Zoltán: Furulyaiskola III. – Gyimes (Budapest 1990) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: 

Eredics Gábor 

Nesztor Iván: Gyimesi furulyamuzsika (Budapest 1993) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics 

Gábor 

Magyar furulyások Erdélyben és Moldvában – kazetta. Szerk. Juhász Zoltán (Budapest 1993) Hungaroton 

 

Követelmény 

Legyen képes  

– a tanult gyimesi dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő tempóban énekelni és 

eljátszani. 

– a hatlyukú furulya 2 oktávjának használatára. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Gyimesi lassú és sebes magyaros, csárdás, kettős jártatója és sirülője, keserves dallamok eljátszása gardonkísé-

rettel is 

 

5. évfolyam „B” tagozat 
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Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

A palóc furulyajáték dallamvilága és játéktechnikája az alábbi adatközlők népzenei felvételei alapján: 

– Heves: Pozsik István 

– Gömör: Fodor József 

– Nógrád: Bertók Mihály, Koós József, Melo József. 

Semleges hangsorú furulyák ismerete. 

Dudanóták játéka furulyán, dudautánzó furulyajáték. 

A dallamok záróhangja a furulya alaphangja mind az alsó, mind a felső oktávon. 

A törzshangok elválasztására szolgáló figurák, variációk. 

Több furulya együttes játéka. 

Énekkíséret furulyával. 

Az énekes–nyelvi törvények, hangsúlyok, prozódiai szabályok érvényesülése a furulyajátékban. 

 

Ajánlott tananyag 

Juhász Zoltán: Az utolsó dudás. Pál István nógrádi pásztor zenei öröksége. Magyar Művelődési Intézet, 1998 

Juhász Zoltán: Kukucska Ernő nógrádi dudás és furulyás hagyatéka (Budapest 1994) Magyar Művelődési Intézet – 

Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Archív nógrádi dudás és furulyás felvételek (Pátria hanglemezsorozat, MTA Zenetudományi Intézet, Néprajzi Múzeum) 

Magyar dudások CD 

 

Követelmény 

Ismerje meg és sajátítsa el az évfolyam technikai szintjén a palóc furulyajáték dallamvilágát és játéktechnikáját. 

Semleges hangsorú furulyák ismerete. 

A dallamok záróhangja a furulya alaphangja mind az alsó, mind a felső oktávon. 

 

Az év végi beszámoló javasolt anyaga  

– Palóc giusto és rubato dallamok eljátszása. 

– Dudautánzó furulyajáték 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A széki furulyajáték dallamvilága és játéktechnikája Székely Ferenc népzenei felvételei alapján: 

– A mezőségi lassú és magyar ritmikája, hangsúlyai a széki zenében.  

– A moldvai furulyajáték dallamvilága és játéktechnikája az alábbi adatközlők népzenei felvételei alapján: Csobán 

György, Gusa Pál, Hodorog András, Tálász András. 
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– Variáció és díszítés a mezőségi és moldvai dialektus szabályai szerint.  

– A hatlyukú furulya 2. és 3. átfújása.  

– Tilinkójáték.  

– Ismerkedés a szomszédnépek hangszereivel és dallamaival. 

– Önálló dallamtanulás, egyszerű lejegyzés. 

 

Ajánlott tananyag 

Széki énekesek és furulyások CD – Fonó kiadás 

Gyűjtések széki furulyásoktól – Hagyományok Háza 

Balogh Sándor: Moldvai csángómagyar furulyás dallamok és énekek 

Széki pár. Szerk. Juhász Zoltán (kazetta) 

Magyar furulyások Erdélyben és Moldvában – kazetta. Szerk. Juhász Zoltán (Budapest 1993) Hungaroton 

Moldvai csángómagyar furulyás dallamok: Hodorog András – kazetta. Szerk. Balogh Sándor (Budapest 1994) Harmónia 

BT. 

 

Követelmény 

Ismerje meg és sajátítsa el az évfolyam technikai szintjén a mezőségi lassú és magyar ritmikáját, hangsúlyait a széki 

zenén keresztül. 

Legyen képes  

– a tanult moldvai dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő tempóban eljátszani. 

– a hatlyukú furulya 2. és 3. átfújására.  

– önálló dallamtanulásra, egyszerű lejegyzésre. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Széki lassú csárdás, magyar. 

– Moldvai táncdallamok. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló legyen képes 

– természetes hangszerkezelésre, 

– tiszta intonációra, 

– a hang, illetve hangszín kialakítására, díszítésére a hagyomány adta kereteken belül, 

– hangszeres népzenei darabok önálló megtanulására hangfelvételről, 

– énekes dallamok megformálására hangszerein az adott dialektus hagyományos előadásmódján, 

– énekkíséretre, 

– más hangszerekkel való együttes játékra a hagyomány adta kereteken belül (furulyák, gardon, citera, esetleg 

hegedű, cimbalom), 
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– népzenei darabok értelmes, tagolt előadására a ritmus, a hangsúlyok, az összetartozó és elkülönülő hangok he-

lyes felfogása, illetve alkalmazása révén, 

– a tanult dialektusok táncrendjeinek eljátszására. 

Rendelkezzék 

– az adott dialektus előadói hagyományára épülő rögtönzőkészséggel, 

– zenei emlékezőtehetséggel, 

– a magyar nyelv és a népzene kapcsolatára épülő ritmus és hangsúlyozási készséggel, formaérzékkel, 

– a táncossal, énekessel való zenei kommunikáció képességével, 

– olyan irányú kottaismerettel, mely a népzenei darabok megtanulását segíti, 

– a szükséges zeneelméleti ismeretekkel. 

Ismerje 

– hangszerei múltját és változatait a magyar nyelvterületen, 

– hangszerei repertoárját, illetve annak jellemző részét és előadói hagyományát a fontosabb dialektusterületeken. 

 

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

A tanuló legyen képes  

– tudásáról számot adni szólóban és hangszeres–énekes együttesben színpadon is, 

– céltudatosan, önállóan gyakorolni, 

– hangszertechnikáját, repertoárját önállóan is fejleszteni. 

Ismerje  

– és alkalmazza a népzene előadásmódjának jellegzetes hangszeres megoldásait– a különböző népzenei tájegysé-

gek (dialektusok) jellemző vokális és hangszeres dallamait, tánctípusait, táncait, az ezekhez kapcsolódó dallamanyagot 

és hangszeres zenét. 

Rendelkezzen a magyar és a szomszéd népek vokális, zenei és tánchagyománya táji, történeti tagozódásában való tájé-

kozódáshoz szükséges népzenei, tánctörténeti, néprajzi, történelmi valamint kulturális ismeretekkel. 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Népi furulya főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

Udvarhelyszéki és csíki dallamok (csárdás, „marosszéki”, verbunk). 
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Somogyi és zalai dallamok (pásztornóta, ugrós, lassú és friss csárdás) 

Gyimesi táncok. 

 

„B” tagozat 

Székelyföldi dallamok és táncok (keserves, lassú és sebes csárdás, marosszéki). 

Somogyi és zalai dallamok (lassú és friss csárdás, ugrós). 

Gyimesi táncok és más dallamok. 

Moldvai dallamok. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– hangszerkezelés, 

– díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

A továbbképző évfolyamok eléréséig a tanulók tudásszintje között képességeik, teherbírásuk és szorgalmuk alapján 

jelentős különbség alakulhat ki. Ez a különbség a továbbképző évfolyamokon egyéb elfoglaltságaiktól, gyakorlási ide-

jüktől, érdeklődési körüktől függően tovább növekedhet. Zenetanulásuk iránya és célja is eltérhet; vagy az egyéni hang-

szertudás tökéletesítése, vagy a kamarazenei, illetve zenekari játék fejlesztése kerül előtérbe.  

 

7. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A Székelyföld furulyazenéje. Továbbképzés az 1–2. évfolyamon tanult dallamokra építve. 

– Az ikerfurulya (gyimesi továbbképzés). 

– A forgatós táncok dallamvilága. 

– Variáció és díszítés a gyergyói és marosszéki kis–dialektusok szabályai szerint. 
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Ajánlott tananyag 

Gyergyó–medencei gyűjtések, felvételek (MTA Zenetudományi Intézet, Hagyományok Háza) 

Bartók Nyárád–menti gyűjtése furulyásoktól (MTA Zenetudományi Intézet, Hagyományok Háza) 

Juhász Zoltán: Furulyaiskola II. – Székelyföld (Budapest 1989) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: 

Eredics Gábor 

 

Követelmény 

Legyen képes 

– a tanult marosszéki dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő tempóban eljátszani. 

– elsajátítani a forgatós táncok dallamvilágának jellegzetességeit. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Gyimesi keservesek és táncdallamok (lassú és sebes magyaros, kettős, sirülje, héjszák) 

– Székelyföldi hangszeres és vokális eredetű táncdarabok (forgatós, verbunk, féloláhos) 

– Hangszerjáték gardonkísérettel. 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– A Tiszántúl, Szilágyság és a Felföld pásztorainak furulyazenéje. 

– Önálló tanulás, parlando és rubato pásztornóták lejegyzése. 

– Hangmódosítás villafogásokkal. 

– A záróhang a furulya IV., illetve I. hangja. 

– A flóta. 

 

Ajánlott tananyag 

Szilágysági, tiszántúli, gömöri, hevesi, zoboralji felvételek. Hagyományok Háza 

Az utolsó dudás – Pál István nógrádi pásztor zenei öröksége Magyar Művelődési Intézet, 1998 

Flóta felvételek 

 

Követelmény 

Ismerje meg és sajátítsa el a Tiszántúl, Szilágyság és a Felföld pásztorainak furulyazenéjét az évfolyam technikai és 

zenei szintjén. 

Legyen képes: 

– hangmódosításra villafogásokkal. 

– önálló tanulásra, parlando és rubato pásztornóták lejegyzésére. 
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Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Nógrádi pásztornóták és táncdallamok flótán. 

– Tiszántúli és szilágysági dallamok furulyán. 

 

9. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– A Küküllő–vidék furulyazenéje. 

– A 2. – 3. átfújás kombinálása. 

– A pontozó zenetörténeti jelentősége, dallamai, formavilága. 

– Kapcsolatok a román invertita és haidau dallamokkal. 

– A dunántúli dialektus dallamai és játékmódja hosszúfurulyán. 

– A 2. átfújás használata hosszúfurulyán. 

– A torokhangos (gégezöngés) kíséret szabályai hosszúfurulyán. 

 

Ajánlott tananyag 

Mestereink – Magyarbece, Szántó Ferenc – kazetta (Budapest 1995) Harmónia BT. 

Becei, magyarlapádi, héderfájai gyűjtések 

Küküllővidéki furulyaiskola illetve példatár (előkészületben) 

Juhász Zoltán: Furulyaiskola IV. – Dél–Dunántúl, kotta + kazetta (Budapest 1992) Magyar Művelődési Intézet – Nép-

zenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Archív dunántúli duda és furulyafelvételek (Néprajzi Múzeum, MTA Zenetudományi Intézet) 

 

Követelmény 

Ismerje meg és sajátítsa el a Küküllő–vidék furulyazenéjét az évfolyam technikai és zenei szintjén. 

Legyen képes a 2 – 3. átfújás kombinálására. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Küküllő vidéki párostáncok, pontozók, keservesek, román táncok. 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

Észak–mezőségi furulyazene dallamkincse, formavilága, technikája. 

A mezőségi lassú és a csárdás aszimmetrikus ütemezése és ritmikája. 

Ritka és sűrű legényesek. 
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Ajánlott tananyag 

Magyarszováti, visai, ördöngösfüzesi, szásznyíresi és bálványosváraljai furulyások felvételei. (Hagyományok Háza) 

Magyar furulyások Erdélyben és Moldvában – kazetta. szerk. Juhász Zoltán (Budapest 1993) Hungaroton 

Nesztor Iván: Harmatos a borostyánfa levele (Budapest 1994) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: 

Eredics Gábor 

Csobánok nótái. Bálványosváraljai és szásznyíresi furulyások és énekesek. CD, Fonó kiadás 

 

Követelmény 

Legyen képes elsajátítani 

– az Észak–mezőségi furulyazene dallamkincsét, formavilágát, technikáját. 

– a mezőségi lassú és a csárdás aszimmetrikus ütemezését és ritmikáját. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Észak–mezőségi lírai dalok és táncdallamok 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

7. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A Székelyföld furulyazenéjének további megismerése András József, Elekes Albert, Faludi Áron, Józsa Lajos 

népzenei felvételei alapján. 

– Variáció és díszítés a gyergyói és marosszéki kis–dialektusok szabályai szerint. 

– A forgatós táncok dallamvilága. 

– Az ikerfurulya (gyimesi továbbképzés). 

 

Ajánlott tananyag 

Gyergyó–medencei gyűjtések, felvételek (MTA Zenetudományi Intézet, Hagyományok Háza) 

Bartók Nyárád–menti gyűjtése furulyásoktól (MTA Zenetudományi Intézet, Hagyományok Háza) 

Juhász Zoltán: Furulyaiskola II. – Székelyföld (Budapest 1989) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: 

Eredics Gábor 

 

Követelmény 

Legyen képes 

– a tanult gyergyói dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő tempóban eljátszani, 

– a tanult marosszéki dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő tempóban eljátszani, 

– elsajátítani a forgatós táncok dallamvilágának jellegzetességeit, 

– elsajátítani a gyimesi ikerfurulya játék jellegzetességeit. 
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Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Gyimesi keservesek és táncdallamok: lassú és sebes magyaros, kettős, sirülje, héjszák 

– Székelyföldi hangszeres és vokális eredetű táncdarabok: forgatós, verbunk, féloláhos 

– Hangszerjáték gardonkísérettel. 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– A Tiszántúl furulyazenéje Kádár Ferenc, Rab István, Bagoly József, Koszta József népzenei felvételei alapján: 

parlando rubato előadásmódú lírai dalok, lassú és friss csárdás, oláhos. 

– Szilágyság furulyazenéje Birtalan József népzenei felvételei alapján: parlando rubato előadásmódú lírai dalok, 

táncdallamok: tövisháti csárdás, verbunk, lassú és friss csárdás. 

– Nógrádi pásztornóták Pál István népzenei felvételeiből. 

– Önálló tanulás, parlando és rubato pásztornóták lejegyzése. 

– Hangmódosítás villafogásokkal. 

– A záróhang a furulya IV., illetve I. hangja. 

– A flóta. 

 

Ajánlott tananyag 

Szilágysági, tiszántúli, gömöri, hevesi, zoboralji felvételek. Hagyományok Háza 

Az utolsó dudás – Pál István nógrádi pásztor zenei öröksége Magyar Művelődési Intézet, 1998 

Flóta felvételek 

 

Követelmény 

Ismerje meg és sajátítsa el eredeti felvételek alapján 

– Tiszántúl, Szilágyság furulyazenéjét az évfolyam technikai és zenei szintjén. 

– pásztornótákat és táncdallamokat Pál István repertoárjából flótán. 

Legyen képes: 

– hangmódosításra villafogásokkal. 

– önálló tanulásra, parlando és rubato pásztornóták lejegyzésére. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Nógrádi pásztornóták és táncdallamok flótán. 

– Tiszántúli és szilágysági dallamok furulyán. 

 

9. évfolyam „B” tagozat 
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Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– A Küküllő–vidék furulyazenéje Szántó Ferenc népzenei felvételei alapján: parlando rubato előadásmódú lírai 

dalok, székely verbunk, csárdás, féloláhos, szökő. 

– A pontozó zenetörténeti jelentősége, dallamai, formavilága. 

– Kapcsolatok a román invertita és haidau dallamokkal. 

– A 2 – 3. átfújás kombinálása. 

– A dunántúli dialektus dallamai és játékmódja hosszúfurulyán: Jankovics Imre, Káplár János, Német Vince, Bíró 

István népzenei felvételei alapján. 

– A 2. átfújás használata hosszúfurulyán. 

– A torokhangos (gégezöngés) kíséret szabályai hosszúfurulyán. 

 

Ajánlott tananyag 

Mestereink – Magyarbece, Szántó Ferenc – kazetta (Budapest 1995) Harmónia BT. 

Becei, magyarlapádi, héderfájai gyűjtések 

Küküllővidéki furulyaiskola illetve példatár (előkészületben) 

Juhász Zoltán: Furulyaiskola IV. – Dél–Dunántúl, kotta + kazetta (Budapest 1992) Magyar Művelődési Intézet – 

Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Archív dunántúli duda és furulyafelvételek (Néprajzi Múzeum, MTA Zenetudományi Intézet) 

 

Követelmény 

Ismerje meg és sajátítsa el és stílusosan, díszítve, variáltan szólaltassa meg a Küküllő–vidék furulyazenéjét az évfolyam 

technikai és zenei szintjén. 

Legyen képes a 2 – 3. átfújás kombinálására. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Küküllő vidéki lírai dalok, különböző lüktetésű és tempójú táncdallamok, román táncok. 

 

10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Bukovinai keservesek és táncdallamok: silladri, ruszászka, a karácsonyi betlehemes pásztortánca Antal András, 

Flekszon Pál, Pál Antal népzenei felvételei alapján. 

– Észak–mezőségi furulyazenében szerzett tudás elmélyítése Csete Árpád, Bálint Ferenc népzenei felvételei alap-

ján: dallamkincs, formavilág, technika. 

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

 

Ajánlott tananyag 

Magyarszováti, visai, ördöngösfüzesi, szásznyíresi és bálványosváraljai furulyások felvételei. (Hagyományok Háza) 

Magyar furulyások Erdélyben és Moldvában – kazetta. Szerk. Juhász Zoltán (Budapest 1993) Hungaroton 

Nesztor Iván: Harmatos a borostyánfa levele (Budapest 1994) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: 

Eredics Gábor 

Csobánok nótái. Bálványosváraljai és szásznyíresi furulyások és énekesek. CD, Fonó kiadás 

 

Követelmény 

Legyen képes elsajátítani 

– a bukovinai furulyajáték dallamkincsét, formavilágát, technikáját. 

– az Észak–mezőségi furulyazene dallamkincsét, formavilágát, technikáját. 

– a mezőségi lassú és a csárdás aszimmetrikus ütemezését és ritmikáját. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Bukovinai keserves és táncdallamok 

– Magyarszováti, visai, ördöngősfüzesi dallamok 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje valamennyi magyar furulyafajta játékmódját, tudjon rajtuk a hagyományos előadókét megközelítő 

szinten önállóan összeállított dallamfüzért játszani minden jellemző tájegység anyagából szólisztikusan és más hang-

szerekkel együtt. 

A tanuló legyen képes 

– minden ismert dialektusból dallamfüzéreket, táncrendeket játszani magas technikai színvonalon, hallgatóság 

előtt is, 

– más hangszeren vagy énekes formában fennmaradt dallamok önálló adaptálására. 

Ismerje 

– hangszere repertoárját, illetve annak jellemző részét és előadói hagyományát minden magyar népzenei dialek-

tusban, 

– a hangszer szerepét a történeti zenében, 

– a rokonnépek hasonló hangszereit és példákat azok repertoárjából, 

– a szomszédnépek hasonló hangszereit és példákat azok repertoárjából, 

– hangszere elterjedtségét a Földön. 

 

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

A tanuló legyen képes 

– a kifejezésmód, megfelelő stílusismeret és technikai felkészültség birtokában zenei élményt nyújtani, 
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– szubjektív zenei élményét esztétikailag igényesen kifejezni, 

– olyan művészi szándékú kifejezésmódra, amely összefüggő egységben tükrözi hagyományismeretét, zenei tu-

dását, képzelőereje fejlettségét, valamint előadókészsége érettségét. 

Tudja a tanult játéktechnikai elemeket meggyőző zenei kifejezés szolgálatába állítani. 

A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Népi furulya főtárgy („A” „B” tagozat) 

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

Dunántúli dallamok és táncok. (pásztornóták, kanásztánc, ugrós, lassú és friss csárdás.) 

Udvarhelyszéki és csíki táncok és más dallamok. (csárdás, marosszéki, verbunk, keserves.) 

Gyimesi táncok és más dallamok. (lassú magyaros, sebes magyaros, kettős, héjszák, féloláhos, verbunk, keserves.) 

 

„B” tagozat 

Palóc dallamok és táncok. (pásztornóták, kanásztánc, lassú és friss csárdás.) 

Széki dallamok. (lassú, csárdás, magyar) 

Gyimesi táncok és más dallamok. (lassú magyaros, sebes magyaros, kettős, héjszák, féloláhos, verbunk, keserves, „ju-

hait kereső pásztor”.) 

Moldvai dallamok.  

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– hangszerkezelés, 

– díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
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– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Megfelelő mennyiségű és minőségű hangszerek – hatlyukú furulya C alaphangú, erdélyi, semleges hangsorú dunántúli 

és palóc változatai, ikerfurulya, tilinkó, flóta és hosszúfurulya. 

Kottatartó 

Metronóm, 

Hangzó zenei és videó/DVD példatár, 

MP3–as és CD játszó, video–, illetve DVD lejátszó–felvevő készülék,  

Lejegyzések készítésére alkalmas többsebességű magnetofon vagy számítógép. 
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Duda 

A dudatanítás szakirányú feladatai 

A kontrasípos magyar duda bolhalyukas és bolhalyuk nélküli altípusai játékmódjainak megtanítása egyidejűleg a népi 

furulya játékának megismertetésével. 

A dudát fenntartó népzenei dialektusok, zenei formakultúrájának, dallamkincsének, zenei gondolkodásmódjának meg-

tanítása, díszítésmódjainak, a dudán, illetve furulyán játszott énekes, illetve táncdallamainak és tánctípusainak részletes 

megismertetése. 

A magyar nyelvterület többi – a dudát már nem használó – dialektusának áttekintő ismerete, különös figyelemmel a 

népi furulyára és hangszeres tánczenére. 

A duda magyar és európai történeti múltjának, előadói hagyományának, más népek kultúrájában elfoglalt szerepének 

ismertetése. 

 

Fejlessze 

– a tanuló hallását, a nyelvvel is összefüggő ritmus– és hangsúlyérzékét, stílusérzékét, rögtönző készségét, mo-

tívikus zenei gondolkodását, formaérzékét, zenei emlékezetét, 

– képességét dallamok rögtönző összetűzésére, tánctételek és ciklusok kialakítására, 

– a táncossal és énekessel való zenei kommunikációra, önálló lényegfelismerésre. 

 

Alakítson ki 

– könnyed hangszerkezelést, megfelelő légzéstechnikát, helyes befúvásmódot, helyes test–, kéz– és hangszertar-

tást, 

– egyenletes erősségű játékot, pontos tempótartást. 

 

A tanuló ismerje meg 

– hangszere felépítését, részeit, hangolását, karbantartását, 

– a hangszerjáték általános és speciális jellegzetességeit (pontos intonálás, variálás, díszítés, apráják, a bolhaluk 

használata, „rikkantás”, kontrajáték stb.). 

Előkészítő évfolyam 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A helyes test– és hangszertartás, légzés kialakítása. 

– Egyszerű népdalok, ütempáros játékdalok és szokásdallamok eljátszása furulyán. 

Ajánlott tananyag – kották hangzó melléklettel 

Gergelits Márta: Furulya előkészítő 1–2 (Budapest 1992) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Ere-

dics Gábor 

Dévai János: Furulyaiskola I. (Budapest 1987) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 
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Juhász Zoltán: Furulyaiskola IV. – Dél–Dunántúl, hangzó anyaggal együtt (Budapest 1992) Magyar Művelődési Intézet 

– Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

ifj. Csoóri Sándor: Dudanóták gyűjteménye (Budapest 1986) Közművelődési Intézet 

 

Követelmény 

Legyen képes a tanult dudanótákat tempótartással énekelni és furulyázni. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Dél–dunántúli dallamok eljátszása furulyán. 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Dél–dunántúli népdalok éneklése és elfurulyázása. 

 

Ajánlott tananyag 

Gergelits Márta: Furulya előkészítő 1–2 (Budapest 1992) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Ere-

dics Gábor 

Dévai János: Furulyaiskola I. (Budapest) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Juhász Zoltán: Furulyaiskola IV. – Dél–Dunántúl, hangzó anyaggal együtt (Budapest 1992) Magyar Művelődési Intézet 

– Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

ifj. Csoóri Sándor: Dudanóták gyűjteménye (Budapest 1986) Közművelődési Intézet 

 

Követelmény 

Legyen képes a tanult dél–dunántúli népdalokat tempótartással énekelni és furulyázni. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Dél–dunántúli dallamok eljátszása furulyán. 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

1. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A hatlyukú furulya alsó 10 hangjának használata. 

– Hangcsoportok összekötése (legato), szétválasztása (staccato).  

– Variálás és díszítés a Dél–dunántúli dialektus szabályai szerint.  

– Intonálás dudán.  
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– Egyszerű apráják dudán. 

 

Ajánlott tananyag 

Gergelits Márta: Furulya előkészítő 1–2 (Budapest 1992) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Ere-

dics Gábor 

Dévai János: Furulyaiskola I. (Budapest 1987) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Juhász Zoltán: Furulyaiskola IV. – Dél–Dunántúl, hangzó anyaggal együtt (Budapest 1992) Magyar Művelődési Intézet 

– Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

 

Követelmény 

Legyen képes 

– hatlyukú furulyán a tanult dél–dunántúli dallamokat énekelni, stílusos díszítéssel, variálva eljátszani az évfo-

lyamnak megfelelő technikai szinten. 

– megszólaltatni a dudát, egyszerű aprájákat játszani. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Dél–dunántúli ugrósok, dudanóták eljátszása furulyán, egyszerű, de stílusos díszítéssel, variálással. 

– Egyszerű dudacifrák eljátszása dudán.  

 

2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A palóc furulyajáték. 

– Semleges hangsorú furulyák.  

– Dudanóták furulyán. 

– Intonálás dudán. 

– Hangok elválasztása értelmező előkékkel (nyitott játék) dudán. 

– A kontrasíp zárt, csak a záróhangok elválasztásánál használjuk. 

– Egyszerű dallamok, cifrák játéka dudán. 

 

Ajánlott tananyag 

Juhász Zoltán Az utolsó dudás. Pál István nógrádi pásztor zenei öröksége. (Budapest 1998) Magyar Művelődési Intézet 

– Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Archív nógrádi duda és furulyafelvételek (MTA Zenetudományi Intézet, Néprajzi Múzeum) 

 

Követelmény 

Legyen képes 
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– a tanult palóc dallamokat énekelni, stílusos díszítéssel, variálva eljátszani az évfolyamnak megfelelő technikai 

szinten. 

– dudán a tanult egyszerű dallamokat eljátszani. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egyszerű dallamok, dudacifrák dudán. 

– Palóc dudanóták és rubato pásztornóták furulyán, stílusos előadásban.  

 

3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Dudautánzó furulyajáték.  

– A dallam záróhangja a furulya alaphangja mind az alsó, mind a felső oktávon.  

– Hangok elválasztása értelmező előkékkel (nyitott játék) dudán.  

– A kontrasíp zárt, csak a záróhangok elválasztásánál használjuk.  

– Bonyolultabb dallamok és közjátékok, egyszerűbb díszítések dudán, a palóc dialektus szabályai szerint.  

– A bolhalyuk használata. 

 

Ajánlott tananyag 

Juhász Zoltán Az utolsó dudás. Pál István nógrádi pásztor zenei öröksége. (Budapest 1998) Magyar Művelődési Intézet 

– Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Archív nógrádi dudás és furulyafelvételek (Pátria hanglemezsorozat, MTA Zenetudományi Intézet, Néprajzi Múzeum, 

Hagyományok Háza) 

 

Követelmény 

Legyen képes 

– a dudautánzó furulya játék elsajátítására. 

– dudán bonyolultabb dallamokat és közjátékokat, egyszerűbb díszítésekkel eljátszani. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Dudanóták stílusos, dudautánzó eljátszása furulyán. 

– Egyszerűen, de stílusosan díszített dudajáték. 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 
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– A törzshangok elválasztására szolgáló figurák, variációk mindkét hangszeren. 

– A dallamhangokat szétválasztó kontrajáték dudán. 

 

Ajánlott tananyag 

Juhász Zoltán: Kukucska Ernő nógrádi dudás és furulyás hagyatéka – hangzó anyaggal (Budapest 1994) Magyar Mű-

velődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Archív nógrádi dudás és furulyás felvételek. (Pátria lemezsorozat, MTA Zenetudományi Intézet, Néprajzi Múzeum, 

Hagyományok Háza) 

 

Követelmény 

Legyen képes fejleszteni hangszerjátékát a tanév előírásai szerint. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Rubato pásztornóták, csárdás és kanásztánc dallamok furulyán, dudautánzó előadásban. 

– Dudanóták és rubato pásztornóták dudán, a dallamhangokat elválasztó kontrajátékkal. 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A törzshangok elválasztása zárt technikával.  

– Az oktávlyuk használata „rikkantásra”. 

– Bonyolultabb dudacifrák.  

– Önálló tanulás, egyszerű lejegyzések. 

 

Ajánlott tananyag 

Juhász Zoltán Az utolsó dudás. Pál István nógrádi pásztor zenei öröksége. (Budapest 1998) Magyar Művelődési Intézet 

– Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Archív palóc duda–felvételek. (MTA Zenetudományi Intézet, Néprajzi Múzeum) 

Magyar dudások CD 

 

Követelmény 

Legyen képes 

– fejleszteni hangszerjátékát a tanév előírásai szerint, 

– önálló tanulásra és egyszerűbb lejegyzésekre. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Rubato pásztornóták, régi és új stílusú táncdallamok dudán. 
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6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A dunántúli dialektus dallamai és játékmódja furulyán és dudán.  

– A dallamhangokat elválasztó kontrajáték dudán.  

– Önálló tanulás felvételről, lejegyzés készítése. 

– Furulyás dallamok értelmezése dudán.  

– Tánc és ének kísérete. 

 

Ajánlott tananyag 

Juhász Zoltán: Furulyaiskola IV. – Dél–Dunántúl (Budapest 1992) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, 

szerk.: Eredics Gábor 

Magyar dudások CD 

Archív dunántúli duda és furulyafelvételek (MTA Zenetudományi Intézet, Néprajzi Múzeum) 

 

Követelmény 

Legyen képes 

– folyamatosan fejleszteni hangszerjátékát a tanév előírásai szerint, 

– ének– és tánckíséretre, 

– a dunántúli dialektus dallamait furulyán és dudán is stílusosan, díszítve eljátszani. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Rubato pásztornóták, ugrósok, csárdás dallamok, dudanóták dudán a Dél–dunántúli játékmódban.  

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

„B” tagozatra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és hangszeres adottságokkal rendelke-

zik, valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi arra, hogy megfeleljen minőségben és mennyiségben magasabb 

követelményeinek. „B” tagozat követelménye a végzett anyag mennyiségében, de elsősorban minőségben, a hangszer-

kezelés biztonságában és az előadás zenei kifejezőerejében haladja meg az A tagozat szintjét. 

 

2. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

A palóc furulyajáték dallamvilága és játéktechnikája az alábbi adatközlők népzenei felvételei alapján: 

– Heves: Pozsik István 

– Gömör: Fodor József 
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– Nógrád: Bertók Mihály, Koós József, Melo József. 

Semleges hangsorú furulyák.  

Dudanóták furulyán. 

Intonálás dudán. 

Hangok elválasztása értelmező előkékkel (nyitott játék) dudán. 

A kontrasíp zárt, csak a záróhangok elválasztásánál használjuk. 

Egyszerű dallamok, cifrák játéka dudán. 

 

Ajánlott tananyag 

Juhász Zoltán Az utolsó dudás. Pál István nógrádi pásztor zenei öröksége. (Budapest 1998) Magyar Művelődési Intézet 

– Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Archív nógrádi duda és furulyafelvételek (MTA Zenetudományi Intézet, Néprajzi Múzeum) 

 

Követelmény 

Legyen képes 

– a tanult palóc dallamokat énekelni, stílusos díszítéssel, variálva eljátszani az évfolyamnak megfelelő technikai 

szinten. 

– dudán a tanult egyszerű dallamokat eljátszani. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egyszerű dallamok, dudacifrák dudán. 

– Palóc dudanóták és rubato pásztornóták furulyán, stílusos előadásban.  

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Dudautánzó furulyajáték.  

– A dallam záróhangja a furulya alaphangja mind az alsó, mind a felső oktávon.  

– Hangok elválasztása értelmező előkékkel (nyitott játék) dudán.  

– A kontrasíp zárt, csak a záróhangok elválasztásánál használjuk.  

– Bonyolultabb dallamok és közjátékok, egyszerűbb díszítések dudán, a palóc dialektus szabályai szerint.  

– A bolhalyuk használata. 

 

Ajánlott tananyag 

Juhász Zoltán Az utolsó dudás. Pál István nógrádi pásztor zenei öröksége. (Budapest 1998) Magyar Művelődési Intézet 

– Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 
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Archív nógrádi dudás és furulyafelvételek (Pátria hanglemezsorozat, MTA Zenetudományi Intézet, Néprajzi Múzeum, 

Hagyományok Háza) 

 

Követelmény 

Legyen képes 

– a dudautánzó furulya játék elsajátítására, 

– dudán bonyolultabb dallamokat és közjátékokat, egyszerűbb díszítésekkel eljátszani. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Dudanóták stílusos, dudautánzó eljátszása furulyán. 

– Egyszerűen, de stílusosan díszített dudajáték.  

 

4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Palóc dudajáték: Szikora János, Vrebóka István, Bertók Mihály, Koós József, Kukucska Ernő, Lapáti – Antal, 

Lukács Péter, Zsíros Péter, Pál István. 

– A törzshangok elválasztására szolgáló figurák, variációk mindkét hangszeren. 

– A dallamhangokat szétválasztó kontrajáték dudán. 

 

Ajánlott tananyag 

Juhász Zoltán: Kukucska Ernő nógrádi dudás és furulyás hagyatéka – hangzó anyaggal (Budapest 1994) Magyar Mű-

velődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Archív nógrádi dudás és furulyás felvételek. (Pátria lemezsorozat, MTA Zenetudományi Intézet, Néprajzi Múzeum, 

Hagyományok Háza) 

 

Követelmény 

Legyen képes  

– fejleszteni hangszerjátékát, repertoárját a tanév előírásai szerint. 

– tudásáról számot adni szólóban és hangszeres–énekes együttesben színpadon is. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Rubato pásztornóták, csárdás és kanásztánc dallamok furulyán, dudautánzó előadásban. 

– Dudanóták és rubato pásztornóták dudán, a dallamhangokat elválasztó kontrajátékkal. 

 

5. évfolyam „B” tagozat 
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Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Repertoárfejlesztés. 

– A törzshangok elválasztása zárt technikával.  

– Az oktávlyuk használata „rikkantásra”. 

– Bonyolultabb dudacifrák.  

– Önálló tanulás, egyszerű lejegyzések. 

 

Ajánlott tananyag 

Juhász Zoltán Az utolsó dudás. Pál István nógrádi pásztor zenei öröksége. (Budapest 1998) Magyar Művelődési Intézet 

– Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Archív palóc duda–felvételek. (MTA Zenetudományi Intézet, Néprajzi Múzeum) 

Magyar dudások CD 

 

Követelmény 

Legyen képes 

– fejleszteni hangszerjátékát a tanév előírásai szerint, 

– önálló tanulásra és egyszerűbb lejegyzésekre. 

– tudásáról számot adni szólóban és hangszeres–énekes együttesben színpadon és táncházban is. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Rubato pásztornóták, régi és új stílusú táncdallamok dudán. 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A dunántúli dialektus furulya dallamai (parlando rubato előadású lírai dalok, ugrós táncdallamok, lassú és friss 

csárdás dallamok) a kistájak figyelembe vételével: 

– Somogy: Kelec József, Sándor László,  

– Tolna: Máté István. 

– Zala: Badacsonyi Lajos, Bíró István. 

– Baranya: Német Vince népzenei felvételei alapján. 

 

A dunántúli dialektus dallamai és játékmódja dudán: 

– Pusztasomorja: Sós Antal, 

– Berzence: Jankovics Imre, 

– Tótújfalu: Gvadányi Pál felvételei alapján. 
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A dallamhangokat elválasztó kontrajáték dudán.  

Önálló tanulás felvételről, lejegyzés készítése. 

Furulyás dallamok értelmezése dudán.  

Tánc és ének kísérete. 

 

Ajánlott tananyag  

Juhász Zoltán: Furulyaiskola IV. – Dél–Dunántúl (Budapest 1992) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, 

szerk.: Eredics Gábor 

Magyar dudások CD 

Archív dunántúli duda és furulyafelvételek (MTA Zenetudományi Intézet, Néprajzi Múzeum) 

 

Követelmény 

Legyen képes 

– folyamatosan fejleszteni hangszerjátékát a tanév előírásai szerint, 

– ének– és tánckíséretre, 

– a dunántúli dialektus dallamait furulyán és dudán is stílusosan, díszítve eljátszani, 

– repertoárját önállóan is fejleszteni, 

– tudásáról számot adni szólóban és hangszeres–énekes együttesben, táncegyüttes kíséreteként színpadon és tánc-

házban is. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Rubato pásztornóták, ugrósok, csárdás dallamok, dudanóták dudán a Dél–dunántúli játékmódban.  

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló legyen képes 

– természetes hangszerkezelésre, 

– tiszta intonációra, 

– hangszerét önállóan behangolni, 

– a hang és hangszín kialakítására, díszítésére a hagyomány adta kereteken belül, 

– hangszeres népzenei darabok önálló megtanulására hangfelvételről, 

– énekes dallamok megformálására hangszerén az adott dialektus hagyományos előadásmódján, 

– népzenei darabok értelmes, tagolt előadására a ritmus, a hangsúlyok, az összetartozó és elkülönülő hangok he-

lyes felfogása révén, 

– táncrendek eljátszására. 

A tanuló rendelkezzék 

– az adott dialektus előadói hagyományára épülő rögtönző készséggel, zenei emlékezőtehetséggel, 

– a magyar nyelv és a népzene kapcsolatára épülő ritmus– és hangsúlyozási készséggel, formaérzékkel, 
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– a táncossal és énekessel való zenei kommunikáció képességével, 

– olyan szintű kottaismerettel, mely a népzenei darabok megtanulásakor segít. 

Ismerje 

– hangszere múltját, fajtáit, illetve változatait a magyar nyelvterület fontosabb vidékein. 

Tudjon 

– stílusosan díszített dudanótákat és aprájákat játszani, ismerje a kontrajáték szabályait, tudja használni az oktáv-

lyukat, megfelelően el tudja választani a dallam törzshangjait, tudjon táncot és éneket kísérni. 

 

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

A tanuló legyen képes  

– tudásáról számot adni szólóban és hangszeres–énekes együttesben színpadon is, 

– céltudatosan, önállóan gyakorolni, 

– hangszertechnikáját, repertoárját önállóan is fejleszteni. 

Ismerje  

– és alkalmazza a népzene előadásmódjának jellegzetes hangszeres megoldásait – a különböző népzenei tájegy-

ségek (dialektusok) jellemző vokális és hangszeres dallamait, tánctípusait, táncait, az ezekhez kapcsolódó dallamanya-

got és hangszeres zenét. 

Rendelkezzen a magyar és a szomszéd népek vokális, zenei és tánchagyománya táji, történeti tagozódásában való tájé-

kozódáshoz szükséges népzenei, tánctörténeti, néprajzi, történelmi valamint kulturális ismeretekkel 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Duda főtárgy („A” „B” tagozat) 

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Nógrádi dallamok és táncok (kondástánc, lassú és friss csárdás). 

– Dunántúli dallamok és táncok (ugrós, lassú és friss csárdás). 

 

„B” tagozat 

– Palóc dallamok és táncok (kondástánc, lassú és friss csárdás). 

– Csallóközi és szigetközi dudazene. 

– Dunántúli táncok és más dallamok. 
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A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– a vibrato helyes alkalmazása, 

– hangszerkezelés, 

– díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

A továbbképző évfolyamok eléréséig a tanulók tudásszintje között képességeik, teherbírásuk és szorgalmuk alapján 

jelentős különbség alakulhat ki. Ez a különbség a továbbképző évfolyamokon egyéb elfoglaltságaiktól, gyakorlási ide-

jüktől, érdeklődési körüktől függően tovább növekedhet. Zenetanulásuk iránya és célja is eltérhet; vagy az egyéni hang-

szertudás tökéletesítése, vagy a kamarazenei, illetve zenekari játék fejlesztése kerül előtérbe.  

 

7. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Hont megyei dudastílus. 

– Ritmusaprózó kontrajáték. 

– A zoboralji magyar dudazene. 

– Önálló dallamtanulás, lejegyzés készítése. 

– Együttes játék hegedűvel. 

 

Ajánlott tananyag 

Archív felvételek Szikora János és Seres Imre honti, valamint Elgyütt József nyitrai dudásokról. 

Felvételek Bihari János zsérei hegedűs duda–prímkontrázó hegedüléséről. 

Kazettán megjelent szlovák dudafelvételek. 

Román és szlovák hangszeres népzenét tartalmazó lemezek, kazetták. 

Magyar dudások CD 
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Követelmény 

Ismerje meg és sajátítsa el a zoboralji és Hont megyei dudastílust. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Hont és Nyitra megyei dudajáték. 

– Hangszerjáték hegedűssel.  

 

8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Szigetközi és csallóközi dudazene.  

– Csak énekes változatban fennmaradt dudanóták értelmezése dudán.  

– Ritmusaprózó kontrajáték.  

– Ismerkedés a szlovák dudazenével. 

 

Ajánlott tananyag 

Tanai Péter: Sós Antal és dudái – tanulmány lejegyzésekkel 

Archív felvételek Sós Antal szigetközi dudástól, valamint csallóközi dudásoktól 

Szlovák dudás felvételek 

ifj. Csoóri Sándor: Dudanóták gyűjteménye (Budapest 1986) Közművelődési Információs Intézet 

Magyar dudások CD 

 

Követelmény 

Ismerje meg és sajátítsa el a szigetközi és csallóközi dudastílust. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Szigetközi dudanóták. 

 

9. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Moldvai csángó dudazene.  

– Ujjrend a bolhalyuk nélküli dudán (a kontrát a gyűrűsujj kezeli). 

– Csak énekes változatban fennmaradt dudanóták értelmezése dudán.  

– Ismerkedés a moldvai csángó furulyazene duda vonatkozású dallamaival. 
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Ajánlott tananyag 

Moldvai csángó dudafelvételek. 

Moldvai csángómagyar furulyás dallamok. szerk. Balogh Sándor (Budapest 1995) 

Szeretőm a táncba. szerk. Balogh Sándor (Budapest 1997) Etnofon 

ifj. Csoóri Sándor: Dudanóták gyűjteménye (Budapest 1986) Közművelődési Információs Intézet 

„Gaide su gaide” – szerb és horvát dudazene a Dráva mentéről (Kazetta, szerk. Szabó Zoltán) 

 

Követelmény 

Ismerje meg és sajátítsa el a moldvai csángó dudastílust. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Moldvai magyar dudadallamok. 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Jankovics Imre somogyi dudás ujjrendje, dallamai. 

– Hosszúfurulyás dallamok értelmezése dudán.  

– A háromsípos sípszár. 

– Történeti dallamok értelmezése, eljátszása dudán. 

 

Ajánlott tananyag 

Jankovics Imre somogyi dudás felvételei (MTA Zenetudományi Intézet, Néprajzi Múzeum) 

Történeti zenénk gyűjteményes kiadványai 

Felhasználhatók még az Óbudai Népzenei Iskola már megjelent, illetve a későbbiekben megjelenő módszertani kiadvá-

nyai, hang– és videofelvételei. 

 

Követelmény 

Ismerje meg és sajátítsa el a somogyi dudastílust. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Dél–dunántúli dallamok. 

– XVI–XVIII. századi dallamaink dudán. 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

7. évfolyam „B” tagozat 

 



ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLAPEDAGÓGIAI PROGRAM  

288 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Hont megyei dudastílus. 

– Ritmusaprózó kontrajáték. 

– A zoboralji magyar és a környező szlovák dudazene. 

– Önálló dallamtanulás, lejegyzés készítése. 

– Együttes játék hegedűvel. 

 

Ajánlott tananyag 

Archív felvételek Szikora János és Seres Imre honti, valamint Elgyütt József nyitrai dudásokról. 

Felvételek Bihari János zsérei hegedűs duda–prímkontrázó hegedüléséről. 

Kazettán megjelent szlovák dudafelvételek. 

Román és szlovák hangszeres népzenét tartalmazó lemezek, kazetták. 

Magyar dudások CD 

 

Követelmény 

Ismerje meg és sajátítsa el a zoboralji és Hont megyei dudastílust. 

Legyen képes a tanult dialektusból dallamfüzéreket, táncrendeket játszani magas technikai színvonalon, hallgatóság 

előtt is. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Hont és Nyitra megyei dudajáték. 

– Szlovák és román dudadallamok. 

– Hangszerjáték hegedűssel.  

 

8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Szigetközi és csallóközi dudazene.  

– Csak énekes változatban fennmaradt dudanóták értelmezése dudán.  

– Ritmusaprózó kontrajáték.  

– Ismerkedés a szlovák dudazenével. 

 

Ajánlott tananyag 

Tanai Péter: Sós Antal és dudái – tanulmány lejegyzésekkel 

Archív felvételek Sós Antal szigetközi dudástól, valamint, csallóközi dudásoktól 

Szlovák dudás felvételek 
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ifj. Csoóri Sándor: Dudanóták gyűjteménye (Budapest 1986) Közművelődési Információs Intézet 

Magyar dudások CD 

 

Követelmény 

Ismerje meg és sajátítsa el a szigetközi és csallóközi dudastílust. 

Legyen képes a tanult dialektusból dallamfüzéreket, táncrendeket játszani magas technikai színvonalon, hallgatóság 

előtt is. 

Legyen képes a kifejezésmód, megfelelő stílusismeret és technikai felkészültség birtokában zenei élményt nyújtani, 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Szigetközi dudanóták. 

– Nyitra környéki szlovák dudazene.  

 

9. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Ismerkedés a moldvai csángó furulyazene duda vonatkozású dallamaival furulyás adatközlők népzenei felvéte-

leinek segítségével: Hodorog András, Csobán György, Gusa Pál. 

– Moldvai csángó dudazene.  

– Ujjrend a bolhalyuk nélküli dudán (a kontrát a gyűrűsujj kezeli). 

– Ismerkedés a sokác gaidával.  

– Csak énekes változatban fennmaradt dudanóták értelmezése dudán.  

 

Ajánlott tananyag 

Moldvai csángó dudafelvételek. 

Moldvai csángómagyar furulyás dallamok. szerk. Balogh Sándor (Budapest 1995) 

Szeretőm a táncba. szerk. Balogh Sándor (Budapest 1997) Etnofon 

ifj. Csoóri Sándor: Dudanóták gyűjteménye (Budapest 1986) Közművelődési Információs Intézet 

„Gaide su gaide” – szerb és horvát dudazene a Dráva mentéről (Kazetta, szerk. Szabó Zoltán) 

 

Követelmény 

Ismerje meg és sajátítsa el a moldvai csángó dudastílust. 

Legyen képes a tanult dialektusból dallamfüzéreket, táncrendeket játszani magas technikai színvonalon, hallgatóság 

előtt is. 

Legyen képes szubjektív zenei élményét esztétikailag igényesen kifejezni. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 
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– Moldvai magyar dudadallamok. 

– Délszláv dudadallamok. 

 

10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Egy önállóan kiválasztott hangszerjátékos repertoárjának, előadásmódjának részletes megismerése. 

– Hosszúfurulyás dallamok értelmezése dudán.  

– A háromsípos sípszár. 

– Történeti dallamok értelmezése, eljátszása dudán. 

 

Ajánlott tananyag 

Jankovics Imre somogyi dudás felvételei (MTA Zenetudományi Intézet, Néprajzi Múzeum) 

Történeti zenénk gyűjteményes kiadványai 

Felhasználhatók még az Óbudai Népzenei Iskola már megjelent, illetve a későbbiekben megjelenő módszertani kiadvá-

nyai, hang– és videofelvételei. 

 

Követelmény 

Ismerje meg és sajátítsa el a somogyi dudastílust. 

Legyen képes a tanult dialektusból dallamfüzéreket, táncrendeket játszani magas technikai színvonalon, hallgatóság 

előtt is. 

Sajátítsa el a történeti dallamok értelmezésének módszerét. 

Legyen képes olyan művészi szándékú kifejezésmódra, amely összefüggő egységben tükrözi hagyományismeretét, ze-

nei tudását, képzelőereje fejlettségét, valamint előadókészsége érettségét. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Dél–dunántúli dallamok. 

– XVI–XVIII. századi dallamaink dudán. 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló legyen képes 

– minden ismert dialektusból dallamfüzéreket, táncrendeket játszani magas technikai színvonalon, hallgatóság 

előtt is, 

– más hangszeren vagy énekes formában fennmaradt dallamok önálló adaptálására. 

Ismerje 

– hangszere repertoárját, illetve annak jellemző részét és előadói hagyományát a magyar népzenei dialektusokban, 

– a hangszer szerepét a történeti zenében, 
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– a rokonnépek hasonló hangszereit és példákat azok repertoárjából, 

– a szomszédnépek hasonló hangszereit és példákat azok repertoárjából, 

– hangszere elterjedtségét a Földön. 

 

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

A tanuló legyen képes 

– a kifejezésmód, megfelelő stílusismeret és technikai felkészültség birtokában zenei élményt nyújtani, 

– szubjektív zenei élményét esztétikailag igényesen kifejezni, 

– olyan művészi szándékú kifejezésmódra, amely összefüggő egységben tükrözi hagyományismeretét, zenei tu-

dását, képzelőereje fejlettségét, valamint előadókészsége érettségét. 

Tudja a tanult játéktechnikai elemeket meggyőző zenei kifejezés szolgálatába állítani. 

A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Duda főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Nógrádi dallamok és táncok. (Pásztornóták, kanásztánc, lassú és friss csárdás.  

– Dunántúli dallamok és táncok. (Pásztornóták, kanásztánc, ugrós, lassú és friss csárdás.) 

„B” tagozat 

Palóc dallamok és táncok. (Pásztornóták, kanásztánc, lassú és friss csárdás.) 

Csallóközi és szigetközi dudazene 

Moldvai dudazene. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– hangszerkezelés, 

– díszítések alkalmazása, 
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– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Megfelelő minőségű és mennyiségű hangszer „A” hangolású, kontrasípos, egybordós magyar duda, valamint bolhalyuk 

nélküli duda, sokác gaida, háromsípos sípszár.  

Metronóm. 

Hangzó zenei és videó/DVD példatár. 

MP3–as és CD játszó, video– illetve DVD lejátszó–felvevő készülék. 

Lejegyzések készítésére alkalmas többsebességű magnetofon vagy számítógép. 
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Pengetős tanszak 

Citera 

A citeratanítás szakirányú feladatai 

Ismertesse meg a tanulóval 

– a citera lehetőségeit, a rajta játszható dallamok minél szélesebb körét (a tanterv a magyar népzenei gyakorlatra 

épül, elzárkózik a hangszertől idegen zenei anyagoktól, nem számítva az archív forrásokból is ismert adaptációkat), 

– a citerával rokon pengetős hangszereket, illetve a hasonló repertoárt használó más („bourdon”) hangszereket, 

– a hangszer irodalmát, a hangzó vagy kottás formában közölt anyagok minél nagyobb részét, 

– a citerajáték jellegzetes hangsorait, pengetésformáit, 

– a játékot megelőző zenei elképzelést, a citera kezelésének jellegzetes mozgásformáit, és tudatosítsa a tanulóban 

ezek kapcsolatát. 

 

Alakítsa ki 

– a rendszeres napi munka szükségességét, megismertetve a tanulókkal a céltudatos gyakorlás módszereit, 

– a könnyed hangszerkezelést, a helyes testtartást, kéztartást, ujjmozgást, összehangolt bal– és jobbkéz–játékot. 

 

Fordítson figyelmet 

– a hangzóanyagok önálló feldolgozására, a lapról olvasási készség, a zenei memória fejlesztésére. 

Előképző évfolyamok 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Gyermekjátékdalok éneklése ritmuskísérettel (tapssal, dobbal, dobbantással stb.). 

– Egyszerűbb magyar népi hangszerek megismertetése és a tanári bemutatót követő megszólaltatása (cserépdob, 

tikfa, köcsögduda, doromb, nádmirliton, madársíp, körtemuzsika). 

– A hangszer hangzásának és a rajta való játék megfigyeltetése tanári bemutatással.  

– A hangszerjáték közben a testtartás, a hangszertartás, a két kéz tartásának megfigyeltetése. 

– Kényelmes testtartással elhelyezkedés a hangszer előtt. 

 

Jobb kéz 

– A pengető fogásának kialakítása 

– A pengetés helyének behatárolása 

– Az íves pengetés gyakorlása; a pengetés erejének, a pengetőmozdulat hosszának meghatározása 

– Ritmusgyakorlatok végzése a hangszer üres húrjain a basszushúroktól kiindulva, negyed értékek pengetésével 

kezdve, nyolcadpárokkal folytatva, lassú tempóban 

– Az egyenletes negyed értékek és nyolcadpárok pengetését ezek variálása követi 
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Bal kéz 

– A dallamjátszó bal kéz tartásának beállítása 

– Az ujjak elnevezése, számozása 

– A dallamhangok helye a fogólapon 

– A húrlenyomás gyakorlásának fázisai: 1) húrlenyomás hüvelykujjal G'–F'–E' hangokon (külön–külön); 2) húr-

lenyomás mutatóujjal F'–E'–D' hangokon (összekapcsolva az 1. fázissal); 3) húrlenyomás középső ujjal F'–E'–D'–C' 

hangokon (összekapcsolva az 1. és 2. fázissal) 

– Ujjcsúsztatás gyakorlása hüvelyk– és középső ujjakkal 

 

Gyermekdalok éneklése majd hangszeren való megszólaltatása (szó–mi / szó–lá–szó / mi–ré–dó / szó–lá–szó–mi / mi–

ré–dó / szó–mi–dó / szó–fá–mi–ré–dó / lá–szó–fá–mi–ré–dó) hangkészlettel. 

Az első érintősor fogalma, fogástáblázat alkalmazása. 

A citera első hat törzshangjának ismerete C'–től A'–ig, azok szolmizációs és abc–s nevekkel való éneklése. 

A tanuló a tanult dalokat legyen képes szolmizálni.  

Ismerje a negyed érték, a fél érték, a nyolcadpár, a negyed szünet fogalmát. 

Sajátítsa el a kottából való daltanulást. 

A tanuló ismerje a citera főbb részeinek elnevezést. 

 

Ajánlott tananyag 

Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene I. (Budapest, 2008) Flaccus Kiadó 

Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, 

szerk.: Eredics Gábor 

Magyar Népzene Tára I. Gyermekjátékok szerk. Kerényi György (Budapest, 1951) Akadémiai Kiadó 

 

Követelmény 

A helyes pengetési irányok elsajátítása. 

Egyenletes negyed értékek és nyolcadpárok pengetésével kis hangterjedelmű gyermekdalok lejátszása íves pengetés-

móddal. 

A tanuló legyen képes helyes ujjrend kialakítására, a dallamjátszó ujjak könnyed váltogatására, a hüvelyk– és a középső 

ujj csúsztatására. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

Gyermekdalok éneklése a citera üres húrjainak hozzápengetésével: 

– egyszerű ritmus osztinátó kíséret, 

– a dal ritmusának hozzápengetése az énekelt dalhoz, 

– egyszerű ritmuskíséret hozzápengetése az énekelt dalhoz) 

Gyermekdalok játéka citerán lassú egyenletes tempóban. 
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2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

Az első előképző osztályban elsajátított technika továbbfejlesztése. 

 

Jobb kéz 

– A pengető szabályos fogásának kialakítása 

– Egyenletes negyed, nyolcad pengetés – kezdetben csak üres húrokon a le–föl (befelé–kifelé) pengetés szabályai 

szerint. 

– Az íves pengetésmód gyakorlása 

– Halk játék – a kísérőhúrok dallamhúrokhoz legközelebb eső részének megpengetésével (2–3 húr) 

– Finom pengetés gyakorlása 

– Középerős játék– a kísérőhúrokon a basszushúrokat is érintő pengetéssel (4–5 kísérőhúr) 

 

Bal kéz 

– A természetes bal kéztartás kialakítása (játék közben a csukló és a kézfej helyzete maradjon változatlan, ne törje 

be és ne forgassa a kézfejét a tanuló) 

– A bal kéz négy ujjának alkalmazása dallamjáték során, előre megtervezett ujjrend szerint 

– A negyedik ujj használatát előzzék meg olyan gyakorlatok, amelyekben az F' hangról lefelé lépegetve negyedik 

ujjal érjük el a C' hangot. Hasonló gyakorlatokat végezzen a tanuló G'–ről és A'–ről is 

– A második érintősor Esz' hangjának lenyomása 2. ujjal, skálaszerű gyakorlással (G'–F'–Esz'–D'–C') 

– A dó–pentachord és dó–hexachord hangsorú gyermekdalok játéka kibővül kisterces, lá–pentachord hangsorú 

gyermekdalok játékával 

 

A citera hat törzshangjának ismerete C'–től A'–ig, valamint az második érintősor Esz' hangjának ismerete, szolmizációs 

és abc–s nevekkel való éneklése. 

A tanuló sajátítsa el a kottából való daltanulást, a fogástáblázat igénybevételét.  

Ismerje az alsó hangtartomány kifejezést. 

Ismerje és tudja megnevezni a hangszer fő részeit: nagyfej, kisfej, tőke, fedőlap, oldallap, fogólap, dallam–, kísérő–, 

kisfejhúr. 

 

Ajánlott tananyag 

Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene I. (Budapest, 2008) Flaccus Kiadó 

Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, 

szerk.: Eredics Gábor 

Magyar Népzene Tára I. Gyermekjátékok szerk. Kerényi György (Budapest, 1951) Akadémiai Kiadó 
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Követelmény 

Egyenletes pengetéssel gyermekdalok játéka 

Négy ujj használata a húrlenyomás során 

A tanuló legyen képes a helyes ujjrend kialakítására, a dallamjátszó ujjak könnyed váltogatására. 

A második érintősoron található Esz' módosított hang második ujjal történő lenyomására. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Gyermekdalok (dó–pentachord, dó–hexachord és lá–pentachord hangsor) éneklése és citerán való megszólalta-

tása. 

– Saját, vagy másik tanuló énekének kísérete citerán. 

– Gyermekdalok játéka citerán lassú és középgyors tempóban. 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

1. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Az előképzőben elsajátított játéktechnika továbbfejlesztése. 

 

Jobb kéz: 

– Egyenletes negyed, nyolcad pengetés – kezdetben csak üres húrokon a le–föl (befelé–kifelé) pengetés szabályai 

szerint 

– Az íves pengetésmód mellett az egyenes vonalú pengetés gyakorlása 

– A tanuló tudja bependíteni a dallamba az utolsó kisfej C” hangját 

– Halk és középerős pengetés gyakorlása 

– A hangszer hangszínének változtatása a pengetés helyének megváltoztatásával 

 

Bal kéz: 

– A természetes bal kéz tartás kialakítása technikai gyakorlatokkal 

– A négy ujjas játék gyakorlása 

– A helyes ujjrend kialakítása 

– A hüvelykujj csúsztatása 

– A dó–pentachord, dó–hexachord és lá–pentachord hangsorú gyermekdalok kibővülnek a C” hanggal a kisfejhúr 

bependítésével 

 

Gyermekdalok énekelve és citerán az alsó hangtartományban. 

A csoportos citerázás alapjai, egyszerre történő pengetés, dallamindítás, dallamzárás. 

Gyermekdalok összefűzése (2–3 gyermekdal folyamatos játszása). 
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A tanuló tudja szolmizálni, kottából olvasni és abc–s nevekkel megnevezni a tanult C–lá és C–dó pentachord hangsorú 

gyermekdalok hangjait. 

Az alsó hangtartomány, 2/4–es ütem, negyed érték, nyolcadpár, negyed szünet fogalmának ismerete. 

Ismerje a hangszer múltját, a hangszer szerkezetét, főbb típusait. 

 

Ajánlott tananyag 

Kodály: 333 olvasógyakorlat Zeneműkiadó 

Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene I. (Budapest, 2008) Flaccus Kiadó 

Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, 

szerk.: Eredics Gábor 

Magyar Népzene Tára I. Gyermekjátékok szerk. Kerényi György (Budapest, 1951) Akadémiai Kiadó 

Népdalválogatás a tanuló általános iskolai ének–zene tankönyvéből. 

 

Követelmény 

Mérsékelt tempóban egyenletes negyed– és nyolcadmozgás. 

A pengetés irányainak biztos tudása. 

Hangsúlyos és hangsúlytalan pengetés. 

Technikai gyakorlatok az alsó hangtartományban (C'–A'–ig) 4 ujjal. 

A kapkodós játék alapjainak elsajátítása. 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Gyermekdal–fűzés, csoportos citerázás (2–3 tanuló egyszerre játssza ugyanazt a dalt). 

– Gyermekdalok megszólaltatása citerán énekléssel is (saját vagy más tanuló énekével). 

 

2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

Jobb kéz 

– Hangsúlyos és hangsúlytalan pengetések váltogatása a tanult dallamokon. 

– A kapkodós játék alapjainak gyakorlása: 1) a tanult dallamok negyed értékű szüneteinek kitöltése C” kisfejhúr 

bependítésével; 2) negyed értékű dallamhangok színesítése C” kisfejhúr bependítésével (a negyed értékek nyolcadokra 

bontásával). 

 

Bal kéz 

– Az alsó hangtartomány bővülése a C' hang alatti hangokkal 

– Alsó hangtartomány bővítése felfelé a G' A' B' C” D” hangokkal  

– A felső– és az alsó hangtartomány összekapcsolása 

 



ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLAPEDAGÓGIAI PROGRAM  

298 

Gyermekdalok és régi stílusú népdalok játéka csak citerán, illetve éneket kísérve. 

Hangsúlyos és hangsúlytalan pengetés. 

Alsó– és felső hangtartomány fogalmának ismerete. 

Dó–pentachord, dó–hexachord, lá–pentachord, lá–pentaton, dór–hangsor ismerete. 

 

Ajánlott tananyag 

Kodály: 333 olvasógyakorlat Zeneműkiadó 

Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene I. (Budapest, 2008) Flaccus Kiadó 

Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, 

szerk.: Eredics Gábor 

Magyar Népzene Tára I. Gyermekjátékok szerk. Kerényi György (Budapest, 1951) Akadémiai Kiadó 

Népdalválogatás a tanuló általános iskolai ének–zene tankönyvéből. 

 

Követelmény  

Hangsúlyos és hangsúlytalan pengetés tudatos alkalmazása. 

A sorvégi szünet kitöltése a C”–re hangolt kisfejhúr bependítésével. 

Biztos hangtartomány váltás. 

4 ujjal történő játék, a megfelelő ujjrend kialakítása. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Három–négy dalból álló dalcsokor egyéni és csoportos előadásban, az éves technikai követelményeknek meg-

felelő szinten. 

– Legalább egy dalcsokor megszólaltatása saját éneket kísérve (a tanuló hangfekvésének megfelelően hangolt 

citerán). 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

 

Jobb kéz 

– Esztam kíséret 

– Ritmusaprózás, tizenhatodokra bontás 

– Ritmusgyakorlatok a négy tizenhatodos egyenletes pengetés kialakítására 

– Az eddig alkalmazott „normál” negyed– és nyolcadpár pengetés váltogatása a sűrű pengetéssel 

 

Bal kéz 

– Biztos hangtartományváltás (felülről lefelé) 
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– Új módosított hang, az Asz' fogásának gyakorlása, megfelelő ujjrend kialakításával: 1) a 2. ujj csúsztatása B'–

ről Asz'–ra; 2) Ugyanez a lépés a 2. és a 3. ujj váltásával 

 

Régi és új stílusú népdalok; lá–pentaton, kétrendszerű lá–pentaton, dór, természetes moll hangsorú dallamok játéka. 

Dallamdíszítés négy tizenhatodos ritmusaprózással 

Esztam kíséret. 

Ritmusaprózás (tizenhatodokra bontás) sűrű pengetéssel a hangszer dallamhúrjain. 

A kottából való és hallás utáni daltanulás kialakítása. 

A kétrendszerű lá–pentaton értelmezése. 

 

Ajánlott tananyag 

Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene I. (Budapest, 2008) Flaccus Kiadó 

Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, 

szerk.: Eredics Gábor 

Magyar Népzene Tára VI. kötete (1973, Budapest) Akadémiai Kiadó 

Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I. kötet (1977) Zeneműkiadó 

Népdalválogatás a tanuló általános iskolai ének–zene tankönyvéből. 

 

Követelmény  

Esztam kíséret – a felfelé irányuló pengetések hangsúlyozása. 

Ritmusaprózás, tizenhatodokra bontás. 

Biztos hangtartomány váltás. 

Helyes, önálló ujjrend kialakítása. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– 3–4 különböző karakterű dalból álló dalcsokor egyéni és csoportos előadásban, az éves technikai követelmé-

nyeknek megfelelő szinten. 

– Dunántúli ugrós dallamok esztam kísérettel. 

– Dalcsokor tizenhatodos ritmusaprózással. 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

Jobb kéz 

– A tizenhatodos ritmusaprózás, ti–tiri és tiri–ti ritmusok pengetésmódjának gyakorlása 

– A tremoló játék alapjai; csak dallamhúrokon, kitartott hangok sűrű pergetése 

– Az esztam kíséret továbbfejlesztése 
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– Hangsúlyos és hangsúlytalan pengetés váltogatása 

 

Bal kéz 

– Dunántúli terc 

– Fríges zárású dallamok 

– A biztos balkézjáték technikájának fejlesztése, az újabb hangsorok skálaszerű gyakorlásával 

Dél–dunántúli ugrós és kanásztánc dallamok 

Dunántúli terces dallamok 

Fríges zárású dallamok 

Fríg hangsor, fríges zárlat 

Esztam kíséret, ugrós tánc, dunántúli terc 

Tizenhatodos ritmusaprózás  

 

Ajánlott tananyag 

Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene I. (Budapest, 2008) Flaccus Kiadó 

Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei füzetek, 

szerk.: Eredics Gábor 

Magyar Népzene Tára VI. és VII. kötetei (Budapest, 1973–1987) Akadémiai Kiadó 

Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I. kötet (Budapest, 1977) Zeneműkiadó 

Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk (Budapest, 1973) Zeneműkiadó 

Sárosi Bálint: Citera és citerajáték Szeged környékén (Budapest, 1961)  

Népdalválogatás a tanuló általános iskolai ének–zene tankönyvéből. 

Hangzóanyag 

Magyar Citerás Antológia I–II. (CD) (Budapest, 2004–2005) Flaccus Kiadó 

Citerahagyomány (MC) (Budapest, 2000) Óbudai Népzenei Iskola 

Magyarországi citeramuzsika (LP, MC) (Budapest, 1977) Hungaroton 

Magyar Népzenei Antológia III. Dunántúl (LP) szerk.: Olsvai Imre (Budapest, 1988) Hungaroton 

Magyar Népzene 1–2. (LP), szerk.: Rajeczky B. (Budapest, 1969/1972) Hungaroton 

Magyar hangszeres népzene (LP) szerk.: Sárosi B. (Budapest, 1980) Hungaroton 

 

Követelmény  

A tizenhatodos ritmusaprózás megvalósítása. 

A pergetés (tremolo) önálló alkalmazása. 

Egyszerű esztam kíséret megvalósítása. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Három egyénileg összeállított dalcsokor megszólaltatása énekléssel és csak hangszeren játszva.  

– Csoportos citerázás (3–4 fő). 
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– Egy összeállítás esztam kíséret alkalmazásával a Dél–Dunántúl dallamaiból. 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A tremoló játék fejlesztése; 1) felütésből indított pergetés; 2) hangsúlyos pengetésből indított pergetés; 3) felfelé 

irányuló pendítésből indított pergetés. 

– Dallamdíszítés 1) nyolcadoló, kapkodós játékkal; 2) ritmusaprózással – a tizenhatodos aprózás sűrű pengetése-

inek váltakozása a normál pengetésekkel egy dallamon belül. 

– Sűrű esztam kíséret elsajátítása. 

– Lépegetős játék gyakorlása. 

– Szinkópa ritmus le–föl–föl irányú pengetése. 

– Negyed értékű dallamhangok nyolcadra csökkentése, diminuálása 

– Dél–dunántúli ugrósok és kanásztáncok 

– Szlavóniai dallamok 

– Felvidéki dudanóták 

– Kanásztánc fogalma. 

 

– Bővített szekund. 

– Szinkópa ritmus.  

– Diminuálás. 

 

Ajánlott tananyag 

Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene I. (Budapest, 2008) Flaccus Kiadó 

Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei füzetek, 

szerk.: Eredics Gábor 

Magyar Népzene Tára VI. és VII. kötetei (Budapest, 1973–1987) Akadémiai Kiadó 

Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I. kötet (Budapest, 1977) Zeneműkiadó 

Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk (Budapest, 1973) Zeneműkiadó 

Sárosi Bálint: Citera és citerajáték Szeged környékén (Budapest, 1961)  

Népdalválogatás a tanuló általános iskolai ének–zene tankönyvéből. 

Hangzóanyag 

Magyar Citerás Antológia I–II–III. (CD) (Budapest, 2004–2007) Flaccus Kiadó 

Citerahagyomány (MC) (Budapest, 2000) Óbudai Népzenei Iskola 

Magyarországi citeramuzsika (LP, MC) (Budapest, 1977) Hungaroton 

Magyar Népzenei Antológia III. Dunántúl (LP) szerk.: Olsvai Imre (Budapest, 1988) Hungaroton 

Magyar Népzene 1–2. (LP), szerk.: Rajeczky B. (Budapest, 1969/1972) Hungaroton 
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Magyar hangszeres népzene (LP) szerk.: Sárosi B. (Budapest, 1980) Hungaroton 

 

Követelmény  

Pergetéssel való dallamdíszítés. 

Nyolcadolós kapkodós díszítés. 

Tizenhatodos aprózással történő díszítés. 

Sűrű esztam kíséret elsajátítása. 

Szinkópa ritmus pontos játéka. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Három egyénileg összeállított dalcsokor énekkel és citerával, eredeti felvételek alapján: 

– Dél–Dunántúl  

– Szlavónia  

– csoportosan (3–4 fő), lehetőleg különböző népi hangszerekkel együtt. 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

A jobb kéz valamennyi eddig tanult pengetésmódjának továbbfejlesztése. 

A bal kéz virtuóz játékának fejlesztése. 

A tizenhatodos mozgású dallamdíszítés tanulása (alsó–, felső váltóhangos, körülírásos díszítés). 

Sűrű esztam kíséret technikájának fejlesztése. 

A tremoló játék tökéletesítése. 

A szinkópa ritmus többféle pengetésmódjának ismerete, alkalmazása. 

Pontozott ritmusértékek pengetésének játékmódja az eredeti felvételek alapján. 

A fél értékű dallamhangok autentikus játék szerinti bontása új stílusú népdalokon. 

Dél–dunántúli ugrósok és kanásztáncok 

Észak–magyarországi és dunántúli dudanóták 

Alföldi régi– és új stílusú, csárdás tempójú dallamok 

Alsó–, felső váltóhangos, körülírásos díszítés 

Nyújtott– és éles ritmus 

 

Ajánlott tananyag 

Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene I. (Budapest, 2008) Flaccus Kiadó 

Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei füzetek, 

szerk.: Eredics Gábor 

Magyar Népzene Tára VI. és VII. kötetei (Budapest, 1973–1987) Akadémiai Kiadó 
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Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I–II. kötet (Budapest, 1977) Zeneműkiadó 

Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk (Budapest, 1973) Zeneműkiadó 

Sárosi Bálint: Citera és citerajáték Szeged környékén (Budapest, 1961)  

Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje (Budapest, 1981) Zeneműkiadó 

Bencze Lászlóné: Szivárványos az ég alja – bihari népdalok (Berettyóújfalu, 1978) 

Népdalválogatás a tanuló általános iskolai ének–zene tankönyvéből. 

Bodza Klára – Paksa Katalin: Magyar népi énekiskola I–II. (Budapest, 1992/1994) Magyar Művelődési Intézet 

Hangzóanyag 

Magyar Citerás Antológia I–II–III. (CD) (Budapest, 2004–2007) Flaccus Kiadó 

Citerahagyomány (MC) (Budapest, 2000) Óbudai Népzenei Iskola 

Magyarországi citeramuzsika (LP, MC) (Budapest, 1977) Hungaroton 

Magyar Népzenei Antológia IV. Alföld (LP) szerk.: Paksa Katalin (Budapest, 1991) Hungaroton 

Magyar Népzene 1–2. (LP), szerk.: Rajeczky B. (Budapest, 1969/1972) Hungaroton 

Magyar hangszeres népzene (LP) szerk.: Sárosi B. (Budapest, 1980) Hungaroton 

Fellegzik az idő – bihari népdalok (CD) (Budapest, 2008) Dialekton 

 

Követelmény  

Sűrű esztam kíséret alkalmazása. 

Tremoló játéktechnika alkalmazása. 

Dallamdíszítés tizenhatod értékű dallamhangokkal. 

A szinkópa ritmus többféle pengetés módjának ismerete, alkalmazása. 

Az autentikus citerajáték szerint a pontozott és fél értékek bontott játéka. 

A tanuló legyen képes igényesen megformálni az előadandó dallamokat; legyen tisztában a különböző zenei tájegységek 

dallamdíszítéseivel. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Három népzenei összeállítás előadása citerán, saját vagy mások énekét kísérve:  

– Dunántúl,  

– Alföld, 

– csoportosan (3–4 fő), lehetőleg különböző népi hangszerekkel együtt (sűrű esztam alkalmazásával) 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

„B” tagozatra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és hangszeres adottságokkal rendelke-

zik, valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi arra, hogy megfeleljen minőségben és mennyiségben magasabb 

követelményeinek. „ B” tagozat követelménye a végzett anyag mennyiségében, de elsősorban minőségben, a hangszer-

kezelés biztonságában és az előadás zenei kifejezőerejében haladja meg az A tagozat szintjét. 

 

2. évfolyam „B” tagozat 
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Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

 

Jobb kéz 

– Hangsúlyos és hangsúlytalan pengetések váltogatása a tanult dallamokon. 

– A kapkodós játék alapjainak gyakorlása: 1) a tanult dallamok negyed értékű szüneteinek kitöltése C” kisfejhúr 

bependítésével; 2) negyed értékű dallamhangok színesítése C” kisfejhúr bependítésével (a negyed értékek nyolcadokra 

bontásával). 

 

Bal kéz 

– Az alsó hangtartomány bővülése a C' hang alatti hangokkal 

– Alsó hangtartomány bővítése felfelé a G' A' B' C” D” hangokkal  

– A felső– és az alsó hangtartomány összekapcsolása 

 

Gyermekdalok és régi stílusú népdalok játéka csak citerán, illetve éneket kísérve. 

Hangsúlyos és hangsúlytalan pengetés. 

Alsó– és felső hangtartomány fogalmának ismerete. 

Dó–pentachord, dó–hexachord, lá–pentachord, lá–pentaton, dór–hangsor ismerete. 

 

Ajánlott tananyag 

Kodály: 333 olvasógyakorlat Zeneműkiadó 

Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene I. (Budapest, 2008) Flaccus Kiadó 

Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, 

szerk.: Eredics Gábor 

Magyar Népzene Tára I. Gyermekjátékok szerk. Kerényi György (Budapest, 1951) Akadémiai Kiadó 

Népdalválogatás a tanuló általános iskolai ének–zene tankönyvéből. 

 

Követelmény  

Hangsúlyos és hangsúlytalan pengetés tudatos alkalmazása. 

A sorvégi szünet kitöltése a C”–re hangolt kisfejhúr bependítésével. 

Biztos hangtartomány váltás. 

4 ujjal történő játék, a megfelelő ujjrend kialakítása. 

A kisfejhúrok dallamszínesítő funkciójának kialakítása, a kapkodós játék gyakorlása. 

Legyen képes a tanuló dinamikai változtatásra egy–egy tanult dallam játéka során. 

Ismerje meg a lá–pentaton hangsort és tudjon dallampéldákat játszani. 

Ismerje a hangtartomány–váltás szabályait, alakítson ki önálló, szabályos ujjrendet. 

Legyen képes saját – vagy másik tanuló – énekével együtt játszani, tudjon más hangszerrel (furulya, tekerő, tambura) 

együtt muzsikálni. 
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Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– 3–4 dalból álló dalcsokor egyéni és csoportos előadásban, az éves technikai követelményeknek megfelelő szin-

ten. 

– Legalább egy dalcsokor megszólaltatása saját éneket kísérve (a tanuló hangfekvésének megfelelően hangolt 

citerán). 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

 

Jobb kéz 

– Esztam kíséret 

– Ritmusaprózás, tizenhatodokra bontás 

– Ritmusgyakorlatok a négy tizenhatodos egyenletes pengetés kialakítására 

– Az eddig alkalmazott „normál” negyed– és nyolcadpár pengetés váltogatása a sűrű pengetéssel 

 

Bal kéz 

– Biztos hangtartomány váltás (felülről lefelé) 

– Új módosított hang, az Asz' fogásának gyakorlása, megfelelő ujjrend kialakításával: 1) a 2. ujj csúsztatása B'–

ről Asz'–ra; 2) Ugyanez a lépés a 2. és a 3. ujj váltásával 

 

Régi és új stílusú népdalok; lá–pentaton, kétrendszerű lá–pentaton, dór, természetes moll hangsorú dallamok játéka. 

Dallamdíszítés négy tizenhatodos ritmusaprózással 

Esztam kíséret. 

Ritmusaprózás (tizenhatodokra bontás) sűrű pengetéssel a hangszer dallamhúrjain. 

A kottából való és hallás utáni daltanulás kialakítása. 

A kétrendszerű lá–pentaton értelmezése. 

 

Ajánlott tananyag 

Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene I. (Budapest, 2008) Flaccus Kiadó 

Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, 

szerk.: Eredics Gábor 

Magyar Népzene Tára VI. kötete (1973, Budapest) Akadémiai Kiadó 

Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I. kötet (1977) Zeneműkiadó 

Népdalválogatás a tanuló általános iskolai ének–zene tankönyvéből. 
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Követelmény  

Esztam kíséret – a felfelé irányuló pengetések hangsúlyozása. 

Ritmusaprózás, tizenhatodokra bontás. 

Biztos hangtartomány váltás. 

Helyes, önálló ujjrend kialakítása. 

Az esztam kíséret alkalmazása 

A normál és a sűrű pengetés váltogatása egy dallamon belül (negyed–, nyolcad– és tizenhatod értékeken) 

Ti–tiri és tiri–ti rimusaprózás alkalmazása már tanult dallamokon 

Tudjon a tanuló az esztam kíséretből a dallamsorok végén visszaváltani a lefelé történő hangsúlyos pengetésre 

Ismerje a dunántúli terc fogalmát és tudjon játszani dallamokat ilyen hangokkal 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Három–négy különböző karakterű dalból álló dalcsokor egyéni és csoportos előadásban, az éves technikai kö-

vetelményeknek megfelelő szinten. 

– Dunántúli ugrós dallamok esztam kísérettel. 

– Dalcsokor tizenhatodos ritmusaprózással. 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

Jobb kéz 

– A tizenhatodos ritmusaprózás, ti–tiri és tiri–ti ritmusok pengetésmódjának gyakorlása 

– A tremoló játék alapjai; csak dallamhúrokon, kitartott hangok sűrű pergetése 

– Az esztam kíséret továbbfejlesztése 

– Hangsúlyos és hangsúlytalan pengetés váltogatása 

 

Bal kéz 

– Dunántúli terc 

– Fríges zárású dallamok 

– A biztos balkézjáték technikájának fejlesztése, az újabb hangsorok skálaszerű gyakorlásával 

 

Dél–dunántúli ugrós és kanásztánc dallamok 

Dunántúli terces dallamok 

Fríges zárású dallamok 

Fríg hangsor, fríges zárlat. 

Esztam kíséret, ugrós tánc, dunántúli terc. 

Tizenhatodos ritmusaprózás  
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Ajánlott tananyag 

Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene I. (Budapest, 2008) Flaccus Kiadó 

Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei füzetek, 

szerk.: Eredics Gábor 

Magyar Népzene Tára VI. és VII. kötetei (Budapest, 1973–1987) Akadémiai Kiadó 

Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I. kötet (Budapest, 1977) Zeneműkiadó 

Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk (Budapest, 1973) Zeneműkiadó 

Sárosi Bálint: Citera és citerajáték Szeged környékén (Budapest, 1961)  

Népdalválogatás a tanuló általános iskolai ének–zene tankönyvéből. 

Hangzóanyag 

Magyar Citerás Antológia I–II. (CD) (Budapest, 2004–2005) Flaccus Kiadó 

Citerahagyomány (MC) (Budapest, 2000) Óbudai Népzenei Iskola 

Magyarországi citeramuzsika (LP, MC) (Budapest, 1977) Hungaroton 

Magyar Népzenei Antológia III. Dunántúl (LP) szerk.: Olsvai Imre (Budapest, 1988) Hungaroton 

Magyar Népzene 1–2. (LP), szerk.: Rajeczky B. (Budapest, 1969/1972) Hungaroton 

Magyar hangszeres népzene (LP) szerk.: Sárosi B. (Budapest, 1980) Hungaroton 

 

Követelmény  

A tizenhatodos ritmusaprózás megvalósítása. 

A pergetés (tremolo) önálló alkalmazása. 

Egyszerű esztam kíséret megvalósítása. 

A tanuló alkalmazzon sűrű pengetéssel esztam kíséretet 

Fejlessze a tremoló játék technikáját korábban tanult dallamok hosszabb értékű dallamhangjain 

Alkalmazza a felfelé irányuló pendítésből indított pergetést 

Fejlessze a díszítő játéktechnikát nyolcadoló, kapkodós pengetéssel 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Három egyénileg összeállított dalcsokor megszólaltatása énekléssel és csak hangszeren játszva. 

– Csoportos citerázás (3–4 fő). 

– Egy összeállítás esztam kíséret alkalmazásával a Dél–Dunántúl dallamaiból. 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

A tremoló játék fejlesztése; 1) felütésből indított pergetés; 2) hangsúlyos pengetésből indított pergetés; 3) felfelé irá-

nyuló pendítésből indított pergetés. 
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– Dallamdíszítés 1) nyolcadoló, kapkodós játékkal; 2) ritmusaprózással – a tizenhatodos aprózás sűrű pengetése-

inek váltakozása a normál pengetésekkel egy dallamon belül. 

– Sűrű esztam kíséret elsajátítása. 

– Lépegetős játék gyakorlása. 

– Szinkópa ritmus le–föl–föl irányú pengetése. 

– Negyed értékű dallamhangok nyolcadra csökkentése, diminuálása 

– Dél–dunántúli ugrósok és kanásztáncok 

– Szlavóniai dallamok 

– Felvidéki dudanóták 

– Kanásztánc fogalma. 

– Bővített szekund. 

– Szinkópa ritmus.  

– Diminuálás. 

 

Ajánlott tananyag 

Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene I. (Budapest, 2008) Flaccus Kiadó 

Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei füzetek, 

szerk.: Eredics Gábor 

Magyar Népzene Tára VI. és VII. kötetei (Budapest, 1973–1987) Akadémiai Kiadó 

Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I. kötet (Budapest, 1977) Zeneműkiadó 

Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk (Budapest, 1973) Zeneműkiadó 

Sárosi Bálint: Citera és citerajáték Szeged környékén (Budapest, 1961)  

Népdalválogatás a tanuló általános iskolai ének–zene tankönyvéből. 

Hangzóanyag 

Magyar Citerás Antológia I–II–III. (CD) (Budapest, 2004–2007) Flaccus Kiadó 

Citerahagyomány (MC) (Budapest, 2000) Óbudai Népzenei Iskola 

Magyarországi citeramuzsika (LP, MC) (Budapest, 1977) Hungaroton 

Magyar Népzenei Antológia III. Dunántúl (LP) szerk.: Olsvai Imre (Budapest, 1988) Hungaroton 

Magyar Népzene 1–2. (LP), szerk.: Rajeczky B. (Budapest, 1969/1972) Hungaroton 

Magyar hangszeres népzene (LP) szerk.: Sárosi B. (Budapest, 1980) Hungaroton 

 

Követelmény  

Pergetéssel való dallamdíszítés. 

Nyolcadolós kapkodós díszítés. 

Tizenhatodos aprózással történő díszítés. 

Sűrű esztam kíséret elsajátítása. 

Szinkópa ritmus pontos játéka. 

A tremoló játék tökéletesítése 
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A tizenhatodos mozgású dallamdíszítés tanulása (alsó–, felső váltóhangos, körülírásos díszítés) 

A szinkópa ritmus többféle pengetésmódjának ismerete, alkalmazása 

Pontozott ritmusértékek pengetésének játékmódja az eredeti felvételek alapján 

A fél értékű dallamhangok autentikus játék szerinti bontása új stílusú népdalokon 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Három egyénileg összeállított dalcsokor énekkel és citerával. eredeti felvételek alapján: 

– Dél–Dunántúl, 

– Szlavónia, 

– csoportosan (3–4 fő), lehetőleg különböző népi hangszerekkel együtt. 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A jobb kéz valamennyi eddig tanult pengetésmódjának továbbfejlesztése. 

– A bal kéz virtuóz játékának fejlesztése. 

– A tizenhatodos mozgású dallamdíszítés tanulása (alsó–, felső váltóhangos, körülírásos díszítés). 

– Sűrű esztam kíséret technikájának fejlesztése. 

– A tremoló játék tökéletesítése. 

– A szinkópa ritmus többféle pengetésmódjának ismerete, alkalmazása. 

– Pontozott ritmusértékek pengetésének játékmódja az eredeti felvételek alapján. 

– A fél értékű dallamhangok autentikus játék szerinti bontása új stílusú népdalokon. 

– Dél–dunántúli ugrósok és kanásztáncok 

– Észak–magyarországi és dunántúli dudanóták 

– Alföldi régi– és új stílusú, csárdás tempójú dallamok 

– Alsó–, felső váltóhangos, körülírásos díszítés 

– Nyújtott– és éles ritmus 

 

Ajánlott tananyag 

Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene I. (Budapest, 2008) Flaccus Kiadó 

Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei füzetek, 

szerk.: Eredics Gábor 

Magyar Népzene Tára VI. és VII. kötetei (Budapest, 1973–1987) Akadémiai Kiadó 

Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I–II. kötet (Budapest, 1977) Zeneműkiadó 

Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk (Budapest, 1973) Zeneműkiadó 

Sárosi Bálint: Citera és citerajáték Szeged környékén (Budapest, 1961)  

Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje (Budapest, 1981) Zeneműkiadó 
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Bencze Lászlóné: Szivárványos az ég alja – bihari népdalok (Berettyóújfalu, 1978) 

Népdalválogatás a tanuló általános iskolai ének–zene tankönyvéből. 

Bodza Klára – Paksa Katalin: Magyar népi énekiskola I–II. (Budapest, 1992/1994) Magyar Művelődési Intézet 

Hangzóanyag 

Magyar Citerás Antológia I–II–III. (CD) (Budapest, 2004–2007) Flaccus Kiadó 

Citerahagyomány (MC) (Budapest, 2000) Óbudai Népzenei Iskola 

Magyarországi citeramuzsika (LP, MC) (Budapest, 1977) Hungaroton 

Magyar Népzenei Antológia IV. Alföld (LP) szerk.: Paksa Katalin (Budapest, 1991) Hungaroton 

Magyar Népzene 1–2. (LP), szerk.: Rajeczky B. (Budapest, 1969/1972) Hungaroton 

Magyar hangszeres népzene (LP) szerk.: Sárosi B. (Budapest, 1980) Hungaroton 

Fellegzik az idő – bihari népdalok (CD) (Budapest, 2008) Dialekton 

 

Követelmény  

Sűrű esztam kíséret alkalmazása. 

Tremoló játéktechnika alkalmazása. 

Dallamdíszítés tizenhatod értékű dallamhangokkal. 

A szinkópa ritmus többféle pengetésmódjának ismerete, alkalmazása. 

Az autentikus citerajáték szerint a pontozott és fél értékek bontott játéka. 

A tanuló legyen képes igényesen megformálni az előadandó dallamokat; legyen tisztában a különböző zenei tájegységek 

dallamdíszítéseivel. 

Dúr hangsorú dallamok játéka nyomóval 

Új stílusú dallamok népdalsorainak összekapcsolása a nyomó csúsztatásával – glisszandó játékmód 

Húrlefogás – húrtompítás a kísérő húrokon (csárdás táncdallamok játékánál) 

Kis nyújtott–, kis éles–, triolás nyújtott– és triolás éles ritmus pengetése 

A parlando–rubato előadásmód tanulmányozása, gyakorlása 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Három népzenei összeállítás előadása citerán, saját vagy mások énekét kísérve: 

– Dunántúl, 

– Alföld, 

– csoportosan (3–4 fő), lehetőleg különböző népi hangszerekkel együtt (sűrű esztam alkalmazásával) 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén  

A tanuló ismerje 

– a hangszer kialakulásának történetét és a népzenei dialektusokat, 

– a citerazene hangzóanyagát és kottában rögzített irodalmát, valamint az általános népzenei gyűjteményeket, 

szakkönyveket, 

– hangszere felépítését, karbantartását (húrcsere) és hangolását. 
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Legyen képes 

– a hangszernek megfelelő népzene stílushű és improvizatív előadására, 

– a pontozott ritmusok autentikus, bontott megszólaltatására, 

– a helyes tempó– és ritmustartásra, 

– transzponálni a hangszerének megfelelően, 

– szólóban és zenekarban saját vagy más énekét kísérni, 

Ismerje 

– a citerazene különböző tájegységeinek általános stílusjegyeit, a citerán leggyakrabban játszott dallamokat, 

– ismerje a kiemelkedő adatközlők játékát, 

– ismerje a bourdon–kíséretes zene jellemzőit, 

– a „kapkodós” játékstílus, a pergetés, a váltogatott lassú és sűrű pengetés, a húrlefogás, a nyomóval történő játék, 

a parlando rubato játékmód alapjait. 

– a hangszeren való hagyományos hangsúlyozást, 

Rendelkezzék 

– tiszta hangképzéssel hangszerén, 

– biztos zenei memóriával, 

– megfelelő technikával, stílusismerettel, előadói készséggel, 

– szereplési (színpadi) gyakorlattal. 

 

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

A tanuló ismerje és alkalmazza 

– a tánczene általános kísérettípusait 

– a diatonikus hangszert és az azon való játékmódot 

– az oktávnyi vagy annál szélesebb glisszandós díszítést 

– a kapkodós játékmódot 

– a húrtompításos játék sajátosságait 

Tudjon különbséget tenni 

– az énekelt népdal és a tánczenei kíséret között 

Legyen képes 

– a parlando–rubato dalok előadására 

– kamarazenére más népi hangszerekkel 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Citera főtárgy  
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„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

Három összeállítás bemutatása, amely tartalmazzon csárdás, ugrós, friss, nyomóval, egyszerű díszítéssel játszott dalla-

mokat. 

 

„B” tagozat 

A vizsgázó öt összeállítást készít a tanult anyag alapján, melyből a vizsgabizottság választ hármat. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– helyes testtartás, hangszertartás, kéztartás, 

– hangminőség, 

– hangszerkezelés, 

– helyes ritmus és tempó,  

– technikai felkészültség, 

– jobb– és balkéz–technika, 

– előadásmód, 

– zenei stílusok és előadások megvalósítása, 

– díszítések megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

A továbbképző évfolyamok eléréséig a tanulók tudásszintje között képességeik, teherbírásuk és szorgalmuk alapján 

jelentős különbség alakulhat ki. Ez a különbség a továbbképző évfolyamokon egyéb elfoglaltságaiktól, gyakorlási ide-

jüktől, érdeklődési körüktől függően tovább növekedhet. Zenetanulásuk iránya és célja is eltérhet; vagy az egyéni hang-

szertudás tökéletesítése, vagy a kamarazenei, illetve zenekari játék fejlesztése kerül előtérbe.  

 

7. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Az eddig kialakított játéktechnikai szint továbbfejlesztése. 

– A jobb kéz valamennyi eddig tanult pengetésmódjának továbbfejlesztése. 

– A bal kéz virtuóz játékának továbbfejlesztése. 
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– Hangsúlytalan előkék, tizenhatod ritmusú díszítések játszása. 

– Biztos tájékozottság kialakítása az egész fogólapon. 

– Biztonságos 4 ujjal történő játék. 

– Húrlefogás alkalmazása csárdás dallamok tánckísérete során. 

– Dúr hangsorú dallamok játéka nyomóval. 

– Új stílusú dallamok népdalsorainak összekapcsolása a nyomó csúsztatásával – glisszandó játékmód. 

– Húrlefogás – húrtompítás a kísérő húrokon (csárdás táncdallamok játékánál). 

– Kis nyújtott–, kis éles–, triolás nyújtott– és triolás éles ritmus pengetése. 

– A parlando–rubato előadásmód tanulmányozása, gyakorlása. 

– Válogatás régi és új stílusú dallampéldákból: 1. Dél–Alföld; 2. Közép–Alföld; 3. kötetlen ritmusú dallamok az 

alföldi területekről 

 

Ajánlott tananyag 

Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene II. (Budapest, 2008) Flaccus Kiadó 

Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei füzetek, 

szerk.: Eredics Gábor 

Magyar Népzene Tára VI., VII., VIII., IX. és X. kötetei (Budapest, 1973–1997) Akadémiai– és Balassi Kiadó 

Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I–II. kötet (Budapest, 1977) Zeneműkiadó 

Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk (Budapest, 1973) Zeneműkiadó 

Sárosi Bálint: Citera és citerajáték Szeged környékén (Budapest, 1961)  

Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje (Budapest, 1981) Zeneműkiadó 

Bencze Lászlóné: Szivárványos az ég alja – bihari népdalok (Berettyóújfalu, 1978) 

Bencze Lászlóné: A ladányi torony tetejébe… (Püspökladány, 1974) 

Bodza Klára – Paksa Katalin: Magyar népi énekiskola I–II. (Budapest, 1992/1994) Magyar Művelődési Intézet 

Bodza Klára – Vakler Anna: Magyar népi énekiskola III–IV. (Budapest, 2002/2004) Hagyományok Háza 

Hangzóanyag 

Magyar Citerás Antológia I–II–III. (CD) (Budapest, 2004–2007) Flaccus Kiadó 

Citerahagyomány (MC) (Budapest, 2000) Óbudai Népzenei Iskola 

Magyarországi citeramuzsika (LP, MC) (Budapest, 1977) Hungaroton 

Magyar Népzenei Antológia IV. Alföld (LP) szerk.: Paksa Katalin (Budapest, 1991) Hungaroton 

Magyar Népzene 1–2. (LP), szerk.: Rajeczky B. (Budapest, 1969/1972) Hungaroton 

Magyar hangszeres népzene (LP) szerk.: Sárosi B. (Budapest, 1980) Hungaroton 

Tuka Zsigmond: Nagykunsági citeraszó (MC) (Budapest, 2003)  

Fellegzik az idő – bihari népdalok (CD) (Budapest, 2008) Dialekton 

 

Követelmény  

A tanuló ismerje és alkalmazza az eddig tanult pengetési módokat, kíséretfajtákat. 

Alkalmazza a húrlefogást lassú dűvő kíséretű dallamokon. 
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Legyen képes igényesen megformálni az előadott dallamokat. 

Ismerje az eredeti játékmódokat. 

Alakuljon ki a magas technikai színvonalú játékkultúra. 

Tudjon tremolózni a dallam megfelelő hangjain. 

A hüvelykujjas nyomótechnika alkalmazása 

Dúr hangsorú dallamok játéka nyomóval 

Új stílusú dallamok népdalsorainak összekapcsolása a nyomó csúsztatásával – glisszandó játékmód 

Húrlefogás – húrtompítás a kísérő húrokon (csárdás táncdallamok játékánál) 

Kis nyújtott–, kis éles–, triolás nyújtott– és triolás éles ritmus pengetése 

A parlando–rubato előadásmód tanulmányozása, gyakorlása 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Három népzenei összeállítás előadása citerán és saját vagy mások énekét kísérve, 

– Alföld (új stílusú dalok nyomóval, glisszandó díszítéssel), 

– Alföld (kötetlen ritmusú dallamok), 

– Észak–Magyarország (Borsod / Heves / Nógrád / Pest m.). 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Az eddig kialakított játéktechnikai szint továbbfejlesztése. 

– A jobb kéz valamennyi eddig tanult pengetésmódjának továbbfejlesztése. 

– A bal kéz virtuóz játékának továbbfejlesztése. 

– Hangsúlytalan előkék, tizenhatod ritmusú díszítések és dallamok játéka. 

– Biztos tájékozottság kialakítása az egész fogólapon. 

– Biztonságos 4 ujjal történő játék. 

– Gyorsdűvő kíséret eredetileg vonószenekar által előadott dallamok játszása alapján. 

– Húrlefogás megfelelő alkalmazása tánckíséret játéka során. 

– Új stílusú dallamok sorvégi díszítéstípusainak ismerete, alkalmazása. 

– Dél–alföldi, közép–alföldi tájegység dallamai; az erdélyi dialektus énekes dallamainak hangszeres megszólal-

tatása 

 

Ajánlott tananyag 

Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene II. (Budapest, 2008) Flaccus Kiadó 

Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei füzetek, 

szerk.: Eredics Gábor 

Magyar Népzene Tára VI., VII., VIII., IX. és X. kötetei (Budapest, 1973–1997) Akadémiai– és Balassi Kiadó 



ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLAPEDAGÓGIAI PROGRAM  

315 

Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje (Budapest, 1981) Zeneműkiadó 

Bencze Lászlóné: Szivárványos az ég alja – bihari népdalok (Berettyóújfalu, 1978) 

Bencze Lászlóné: A ladányi torony tetejébe… (Püspökladány, 1974) 

Bodza Klára – Paksa Katalin: Magyar népi énekiskola I–II. (Budapest, 1992/1994) Magyar Művelődési Intézet 

Bodza Klára – Vakler Anna: Magyar népi énekiskola III–IV. (Budapest, 2002/2004) Hagyományok Háza 

Virágvölgyi Márta – Vavrinecz András: Szatmári népzene (Budapest, 1992) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei 

Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Hangzóanyag 

Magyar Citerás Antológia I–II–III. (CD) (Budapest, 2004–2007) Flaccus Kiadó 

Citerahagyomány (MC) (Budapest, 2000) Óbudai Népzenei Iskola 

Magyarországi citeramuzsika (LP, MC) (Budapest, 1977) Hungaroton 

Magyar Népzenei Antológia II–V. (LP) (Budapest, 1986–1993) Hungaroton 

Magyar Népzene 1–2. (LP), szerk.: Rajeczky B. (Budapest, 1969/1972) Hungaroton 

Magyar hangszeres népzene (LP) szerk.: Sárosi B. (Budapest, 1980) Hungaroton 

Tuka Zsigmond: Nagykunsági citeraszó (MC) (Budapest, 2003) 

Fellegzik az idő – bihari népdalok (CD) (Budapest, 2008) Dialekton 

Szatmári bandák (MC) szerk.: Vavrinecz András (Budapest 1995) Hungaroton 

 

Követelmény  

A tanuló ismerje és alkalmazza az eddig tanult pengetési módokat, kíséretfajtákat. 

Tudjon tremolózni a dallam megfelelő hangjain. 

Alkalmazza a húrlefogást lassú dűvő és esztam kíséretű dallamokon. 

Legyen képes igényesen megformálni az előadott dallamokat. 

Legyen tisztában a különböző tájegységek dallamdíszítéseivel. 

Ismerje az eredet játékmódokat. 

Alakuljon ki magas színvonalú játékkultúra. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

_ Három népzenei összeállítás előadása citerán és saját vagy mások énekét kísérve: 

– Közép–Alföld (új stílusú dallamok sorzáró, körülírásos díszítéssel), 

– Erdély (énekes dallamok díszített előadása citerán), 

– Dél–Alföld (lassú–, gyors– és friss csárdás folyamat). 

 

9. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Az eddig kialakított játéktechnikai szint továbbfejlesztése. 
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– Sorzáró és az azt megelőző ütem hagyományos díszítéseinek megszólaltatása eredeti felvételek tanulmányozása 

alapján (Alföld, Észak–Magyarország). 

 

– A gyorsdűvő kíséret gyakorlása és alkalmazása erdélyi táncdallamokon. 

– Dél–, közép–, kelet–, észak–alföldi tájegységek dallamai. 

– Erdélyi táncdallamok (Szilágyság, Maros–mente, Küküllő–mente, Kalotaszeg, Gyimes). 

 

Ajánlott tananyag 

Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene II. (Budapest, 2008) Flaccus Kiadó 

Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei füzetek, 

szerk.: Eredics Gábor 

Magyar Népzene Tára VI., VII., VIII., IX. és X. kötetei (Budapest, 1973–1997) Akadémiai– és Balassi Kiadó 

Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje (Budapest, 1981) Zeneműkiadó 

Bencze Lászlóné: Szivárványos az ég alja – bihari népdalok (Berettyóújfalu, 1978) 

Bencze Lászlóné: A ladányi torony tetejébe… (Püspökladány, 1974) 

Bodza Klára – Paksa Katalin: Magyar népi énekiskola I–II. (Budapest, 1992/1994) Magyar Művelődési Intézet 

Bodza Klára – Vakler Anna: Magyar népi énekiskola III–IV. (Budapest, 2002/2004) Hagyományok Háza 

Virágvölgyi Márta – Vavrinecz András: Szatmári népzene (Budapest, 1992) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei 

Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Pávai István: Az erdélyi és moldvai magyarság népi tánczenéje (Budapest, 1993) Teleki László Alapítvány 

Hangzóanyag 

Magyar Citerás Antológia I–II–III. (CD) (Budapest, 2004–2007) Flaccus Kiadó 

Citerahagyomány (MC) (Budapest, 2000) Óbudai Népzenei Iskola 

Magyarországi citeramuzsika (LP, MC) (Budapest, 1977) Hungaroton 

Magyar Népzenei Antológia II–V. (LP) (Budapest, 1986–1993) Hungaroton 

Magyar Népzene 1–2. (LP), szerk.: Rajeczky B. (Budapest, 1969/1972) Hungaroton 

Magyar hangszeres népzene (LP) szerk.: Sárosi B. (Budapest, 1980) Hungaroton 

Tuka Zsigmond: Nagykunsági citeraszó (MC) (Budapest, 2003) 

Fellegzik az idő – bihari népdalok (CD) (Budapest, 2008) Dialekton 

Sárréti Népi Együttes: Válogatás 50 év dalaiból (Püspökladány, 2008) 

Szatmári bandák (MC) szerk.: Vavrinecz András (Budapest, 1995) Hungaroton 

 

Követelmény  

A tanuló ismerje és alkalmazza az eddig tanult pengetési módokat, kíséretfajtákat. 

Tudjon tremolózni a dallam megfelelő hangjain. 

Alkalmazza a húrlefogást lassú dűvő és esztam, valamint gyorsdűvő kíséretű dallamokon. 

Legyen képes igényesen megformálni az előadott dallamokat. 

Legyen tisztában a különböző tájegységek dallamdíszítéseivel. 
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Ismerje az eredeti játékmódokat. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Három népzenei összeállítás előadása citerán és saját vagy mások énekét kísérve: 

– Hortobágy 

– Szatmár 

– Erdély 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Az eddig kialakított játéktechnikai szint továbbfejlesztése. 

– A triolás pengetésmód alkalmazása 

– Aszimmetrikus ritmizálás 

 

– Páratlan nyolcadú énekes dallamok játéka 

– A leggyakoribb tánckíséret típusok ismerete és alkalmazása 

– Dél–dunántúli, kelet–alföldi, felvidéki, székelyföldi, gyimesi és moldvai tájegységek dallamai. 

 

Ajánlott tananyag 

Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene II. (Budapest, 2008) Flaccus Kiadó 

Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei füzetek, 

szerk.: Eredics Gábor 

Magyar Népzene Tára VI., VII., VIII., IX. és X. kötetei (Budapest, 1973–1997) Akadémiai– és Balassi Kiadó 

Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje (Budapest, 1981) Zeneműkiadó 

Bencze Lászlóné: Szivárványos az ég alja – bihari népdalok (Berettyóújfalu, 1978) 

Bencze Lászlóné: A ladányi torony tetejébe… (Püspökladány, 1974) 

Bodza Klára – Paksa Katalin: Magyar népi énekiskola I–II. (Budapest, 1992/1994) Magyar Művelődési Intézet 

Bodza Klára – Vakler Anna: Magyar népi énekiskola III–IV. (Budapest, 2002/2004) Hagyományok Háza 

Virágvölgyi Márta – Vavrinecz András: Szatmári népzene (Budapest, 1992) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei 

Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Pávai István: Az erdélyi és moldvai magyarság népi tánczenéje (Budapest, 1993) Teleki László Alapítvány 

Domokos Pál Péter – Rajeczky Benjamin: Csángó népzene I–II–III. (Budapest, 1956/61/91) Zeneműkiadó 

Balogh Sándor: Moldvai hangszeres dallamok (Budapest, 2001) Etnofon 

Seres András – Szabó Csaba: Csángómagyar daloskönyv (Budapest, 1991) Héttorony Könyvkiadó 

Hangzóanyag 

Magyar Citerás Antológia I–II–III–IV. (CD) (Budapest, 2004–2009) Flaccus Kiadó 
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Citerahagyomány (MC) (Budapest, 2000) Óbudai Népzenei Iskola 

Magyarországi citeramuzsika (LP, MC) (Budapest, 1977) Hungaroton 

Magyar Népzenei Antológia II–V. (LP) (Budapest, 1986–1993) Hungaroton 

Magyar Népzene 1–2. (LP), szerk.: Rajeczky B. (Budapest, 1969/1972) Hungaroton 

Magyar hangszeres népzene (LP) szerk.: Sárosi B. (Budapest, 1980) Hungaroton 

Tuka Zsigmond: Nagykunsági citeraszó (MC) (Budapest, 2003) 

Fellegzik az idő – bihari népdalok (CD) (Budapest, 2008) Dialekton 

Szatmári bandák (MC) szerk.: Vavrinecz András (Budapest, 1995) Hungaroton 

Sárréti Népi Együttes: Válogatás 50 év dalaiból (CD) (Püspökladány, 2008) 

Szeretőm a táncba – moldvai csángómagyar népzene (CD) (Budapest, 1997) Etnofon 

Moldvai hangszeres dallamok – sültün, kobzon, hegedűn (CD) (Budapest, 2001) Etnofon 

Serény magyaros (CD) (Budapest, 2002) Etnofon 

 

Követelmény  

A tanuló ismerje és alkalmazza az eddig tanult pengetési módokat, kíséretfajtákat. 

Tudjon tremolózni a dallam megfelelő hangjain. 

Alkalmazza a húrlefogást lassú dűvő és esztam, valamint gyorsdűvő kíséretű dallamokon. 

Ismerje és tudja játszani valamennyi citerán használatos hangsort. 

Legyen képes megformálni az előadott dallamokat. 

Legyen tisztában a különböző tájegységek dallamdíszítéseivel. 

Ismerje az eredeti játékmódokat. 

Alakuljon ki a magas színvonalú játékkultúra. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Három népzenei összeállítás előadása citerán az alábbi tájegységek dallamaiból válogatva: 

– Dél–Dunántúl vagy Kelet–Alföld vagy Felvidék, 

– Mezőség vagy Székelyföld /vagy Gyimes, 

– Moldva. 

A három összeállításból 1 csoportos előadásban, lehetőleg különböző népi hangszerekkel együtt. 

 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

 

7. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Az eddig kialakított játéktechnikai szint továbbfejlesztése. 

– A jobb kéz valamennyi eddig tanult pengetésmódjának továbbfejlesztése. 
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– A bal kéz virtuóz játékának továbbfejlesztése. 

– Hangsúlytalan előkék, tizenhatod ritmusú díszítések játszása. 

– Biztos tájékozottság kialakítása az egész fogólapon. 

– Biztonságos 4 ujjal történő játék. 

– Húrlefogás alkalmazása csárdás dallamok tánckísérete során. 

– Dúr hangsorú dallamok játéka nyomóval. 

– Új stílusú dallamok népdalsorainak összekapcsolása a nyomó csúsztatásával – glisszandó játékmód. 

– Húrlefogás – húrtompítás a kísérő húrokon (csárdás táncdallamok játékánál). 

– Kis nyújtott–, kis éles–, triolás nyújtott– és triolás éles ritmus pengetése. 

– A parlando–rubato előadásmód tanulmányozása, gyakorlása. 

– Válogatás régi és új stílusú dallampéldákból: 1. Dél–Alföld; 2. Közép–Alföld; 3. kötetlen ritmusú dallamok az 

alföldi területekről 

 

Ajánlott tananyag 

Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene II. (Budapest, 2008) Flaccus Kiadó 

Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei füzetek, 

szerk.: Eredics Gábor 

Magyar Népzene Tára VI., VII., VIII., IX. és X. kötetei (Budapest, 1973–1997) Akadémiai– és Balassi Kiadó 

Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I–II. kötet (Budapest, 1977) Zeneműkiadó 

Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk (Budapest, 1973) Zeneműkiadó 

Sárosi Bálint: Citera és citerajáték Szeged környékén (Budapest, 1961)  

Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje (Budapest, 1981) Zeneműkiadó 

Bencze Lászlóné: Szivárványos az ég alja – bihari népdalok (Berettyóújfalu, 1978) 

Bencze Lászlóné: A ladányi torony tetejébe… (Püspökladány, 1974) 

Bodza Klára – Paksa Katalin: Magyar népi énekiskola I–II. (Budapest, 1992/1994) Magyar Művelődési Intézet 

Bodza Klára – Vakler Anna: Magyar népi énekiskola III–IV. (Budapest, 2002/2004) Hagyományok Háza 

Hangzóanyag 

Magyar Citerás Antológia I–II–III. (CD) (Budapest, 2004–2007) Flaccus Kiadó 

Citerahagyomány (MC) (Budapest, 2000) Óbudai Népzenei Iskola 

Magyarországi citeramuzsika (LP, MC) (Budapest, 1977) Hungaroton 

Magyar Népzenei Antológia IV. Alföld (LP) szerk.: Paksa Katalin (Budapest, 1991) Hungaroton 

Magyar Népzene 1–2. (LP), szerk.: Rajeczky B. (Budapest, 1969/1972) Hungaroton 

Magyar hangszeres népzene (LP) szerk.: Sárosi B. (Budapest, 1980) Hungaroton 

Tuka Zsigmond: Nagykunsági citeraszó (MC) (Budapest, 2003)  

Fellegzik az idő – bihari népdalok (CD) (Budapest, 2008) Dialekton 

 

Követelmény  

A tanuló ismerje és alkalmazza az eddig tanult pengetési módokat, kíséretfajtákat. 
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Alkalmazza a húrlefogást lassú dűvő kíséretű dallamokon. 

Legyen képes igényesen megformálni az előadott dallamokat. 

Ismerje az eredeti játékmódokat. 

Alakuljon ki a magas technikai színvonalú játékkultúra. 

Tudjon tremolózni a dallam megfelelő hangjain. 

A hüvelykujjas nyomótechnika alkalmazása 

Dúr hangsorú dallamok játéka nyomóval 

Új stílusú dallamok népdalsorainak összekapcsolása a nyomó csúsztatásával – glisszandó játékmód 

Húrlefogás – húrtompítás a kísérő húrokon (csárdás táncdallamok játékánál) 

Kis nyújtott–, kis éles–, triolás nyújtott– és triolás éles ritmus pengetése 

A parlando–rubato előadásmód tanulmányozása, gyakorlása 

Dallamdíszítés; előkék, utókák 

Az erdélyi dialektus énekes dallamainak hangszeres megszólaltatása 

Új stílusú dallamok sorvégi díszítéstípusainak ismerete, alkalmazása 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Három népzenei összeállítás előadása citerán és saját vagy mások énekét kísérve, 

– Alföld (új stílusú dalok nyomóval, glisszandó díszítéssel), 

– Alföld (kötetlen ritmusú dallamok), 

– Észak–Magyarország (Borsod / Heves / Nógrád / Pest m.). 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Az eddig kialakított játéktechnikai szint továbbfejlesztése. 

– A jobb kéz valamennyi eddig tanult pengetésmódjának továbbfejlesztése. 

– A bal kéz virtuóz játékának továbbfejlesztése. 

– Hangsúlytalan előkék, tizenhatod ritmusú díszítések és dallamok játéka. 

– Biztos tájékozottság kialakítása az egész fogólapon. 

– Biztonságos 4 ujjal történő játék. 

– Gyorsdűvő kíséret eredetileg vonószenekar által előadott dallamok játszása alapján. 

– Húrlefogás megfelelő alkalmazása tánckíséret játéka során. 

– Új stílusú dallamok sorvégi díszítéstípusainak ismerete, alkalmazása. 

– Dél–alföldi, közép–alföldi tájegység dallamai; az erdélyi dialektus énekes dallamainak hangszeres megszólal-

tatása 

 

Ajánlott tananyag 
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Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene II. (Budapest, 2008) Flaccus Kiadó 

Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei füzetek, 

szerk.: Eredics Gábor 

Magyar Népzene Tára VI., VII., VIII., IX. és X. kötetei (Budapest, 1973–1997) Akadémiai– és Balassi Kiadó 

Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje (Budapest, 1981) Zeneműkiadó 

Bencze Lászlóné: Szivárványos az ég alja – bihari népdalok (Berettyóújfalu, 1978) 

Bencze Lászlóné: A ladányi torony tetejébe… (Püspökladány, 1974) 

Bodza Klára – Paksa Katalin: Magyar népi énekiskola I–II. (Budapest, 1992/1994) Magyar Művelődési Intézet 

Bodza Klára – Vakler Anna: Magyar népi énekiskola III–IV. (Budapest, 2002/2004) Hagyományok Háza 

Virágvölgyi Márta – Vavrinecz András: Szatmári népzene (Budapest, 1992) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei 

Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Hangzóanyag 

Magyar Citerás Antológia I–II–III. (CD) (Budapest, 2004–2007) Flaccus Kiadó 

Citerahagyomány (MC) (Budapest, 2000) Óbudai Népzenei Iskola 

Magyarországi citeramuzsika (LP, MC) (Budapest, 1977) Hungaroton 

Magyar Népzenei Antológia II–V. (LP) (Budapest, 1986–1993) Hungaroton 

Magyar Népzene 1–2. (LP), szerk.: Rajeczky B. (Budapest, 1969/1972) Hungaroton 

Magyar hangszeres népzene (LP) szerk.: Sárosi B. (Budapest, 1980) Hungaroton 

Tuka Zsigmond: Nagykunsági citeraszó (MC) (Budapest, 2003) 

Fellegzik az idő – bihari népdalok (CD) (Budapest, 2008) Dialekton 

Szatmári bandák (MC) szerk.: Vavrinecz András (Budapest 1995) Hungaroton 

 

Követelmény  

A tanuló ismerje és alkalmazza az eddig tanult pengetési módokat, kíséretfajtákat. 

Tudjon tremolózni a dallam megfelelő hangjain. 

Alkalmazza a húrlefogást lassú dűvő és esztam kíséretű dallamokon. 

Legyen képes igényesen megformálni az előadott dallamokat. 

Legyen tisztában a különböző tájegységek dallamdíszítéseivel. 

Ismerje az eredet játékmódokat. 

Alakuljon ki magas színvonalú játékkultúra. 

Hagyományos citerás díszítések; előkék, utókák, alsó–, felső váltóhangok, nagyobb távolságokat kitöltő futamok játéka 

Sorzáró és az azt megelőző ütem hagyományos díszítéseinek megszólaltatása eredeti felvételek tanulmányozása alapján 

(Alföld, Észak–Magyarország) 

A gyorsdűvő kíséret gyakorlása és alkalmazása erdélyi táncdallamokon 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Három népzenei összeállítás előadása citerán és saját vagy mások énekét kísérve: 

– Közép–Alföld (új stílusú dallamok sorzáró, körülírásos díszítéssel), 
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– Erdély (énekes dallamok díszített előadása citerán), 

– Dél–Alföld (lassú–, gyors– és friss csárdás folyamat). 

 

9. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Az eddig kialakított játéktechnikai szint továbbfejlesztése. 

– Sorzáró és az azt megelőző ütem hagyományos díszítéseinek megszólaltatása eredeti felvételek tanulmányozása 

alapján (Alföld, Észak–Magyarország). 

– A gyorsdűvő kíséret gyakorlása és alkalmazása erdélyi táncdallamokon. 

– Dél–, közép–, kelet–, észak–alföldi tájegységek dallamai. 

– Erdélyi táncdallamok (Szilágyság, Maros–mente, Küküllő–mente, Kalotaszeg, Gyimes). 

 

Ajánlott tananyag 

Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene II. (Budapest, 2008) Flaccus Kiadó 

Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei füzetek, 

szerk.: Eredics Gábor 

Magyar Népzene Tára VI., VII., VIII., IX. és X. kötetei (Budapest, 1973–1997) Akadémiai– és Balassi Kiadó 

Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje (Budapest, 1981) Zeneműkiadó 

Bencze Lászlóné: Szivárványos az ég alja – bihari népdalok (Berettyóújfalu, 1978) 

Bencze Lászlóné: A ladányi torony tetejébe… (Püspökladány, 1974) 

Bodza Klára – Paksa Katalin: Magyar népi énekiskola I–II. (Budapest, 1992/1994) Magyar Művelődési Intézet 

Bodza Klára – Vakler Anna: Magyar népi énekiskola III–IV. (Budapest, 2002/2004) Hagyományok Háza 

Virágvölgyi Márta – Vavrinecz András: Szatmári népzene (Budapest, 1992) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei 

Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Pávai István: Az erdélyi és moldvai magyarság népi tánczenéje (Budapest, 1993) Teleki László Alapítvány 

Hangzóanyag 

Magyar Citerás Antológia I–II–III. (CD) (Budapest, 2004–2007) Flaccus Kiadó 

Citerahagyomány (MC) (Budapest, 2000) Óbudai Népzenei Iskola 

Magyarországi citeramuzsika (LP, MC) (Budapest, 1977) Hungaroton 

Magyar Népzenei Antológia II–V. (LP) (Budapest, 1986–1993) Hungaroton 

Magyar Népzene 1–2. (LP), szerk.: Rajeczky B. (Budapest, 1969/1972) Hungaroton 

Magyar hangszeres népzene (LP) szerk.: Sárosi B. (Budapest, 1980) Hungaroton 

Tuka Zsigmond: Nagykunsági citeraszó (MC) (Budapest, 2003) 

Fellegzik az idő – bihari népdalok (CD) (Budapest, 2008) Dialekton 

Sárréti Népi Együttes: Válogatás 50 év dalaiból (Püspökladány, 2008) 

Szatmári bandák (MC) szerk.: Vavrinecz András (Budapest, 1995) Hungaroton 
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Követelmény  

A tanuló ismerje és alkalmazza az eddig tanult pengetési módokat, kíséretfajtákat. 

Tudjon tremolózni a dallam megfelelő hangjain. 

Alkalmazza a húrlefogást lassú dűvő és esztam, valamint gyorsdűvő kíséretű dallamokon. 

Legyen képes igényesen megformálni az előadott dallamokat. 

Legyen tisztában a különböző tájegységek dallamdíszítéseivel. 

Ismerje az eredeti játékmódokat. 

A triolás pengetésmód alkalmazása 

A leggyakoribb tánckíséret típusok ismerete és alkalmazása  

Aszimmetrikus ritmizálás 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Három népzenei összeállítás előadása citerán és saját vagy mások énekét kísérve: 

– Hortobágy, 

– Szatmár, 

– Erdély. 

 

10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Az eddig kialakított játéktechnikai szint továbbfejlesztése. 

– A triolás pengetésmód alkalmazása 

– Aszimmetrikus ritmizálás 

– Páratlan nyolcadú énekes dallamok játéka 

– A leggyakoribb tánckíséret típusok ismerete és alkalmazása 

– Dél–dunántúli, kelet–alföldi, felvidéki, székelyföldi, gyimesi és moldvai tájegységek dallamai. 

 

Ajánlott tananyag 

Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene II. (Budapest, 2008) Flaccus Kiadó 

Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei füzetek, 

szerk.: Eredics Gábor 

Magyar Népzene Tára VI., VII., VIII., IX. és X. kötetei (Budapest, 1973–1997) Akadémiai– és Balassi Kiadó 

Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje (Budapest, 1981) Zeneműkiadó 

Bencze Lászlóné: Szivárványos az ég alja – bihari népdalok (Berettyóújfalu, 1978) 

Bencze Lászlóné: A ladányi torony tetejébe… (Püspökladány, 1974) 

Bodza Klára – Paksa Katalin: Magyar népi énekiskola I–II. (Budapest, 1992/1994) Magyar Művelődési Intézet 
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Bodza Klára – Vakler Anna: Magyar népi énekiskola III–IV. (Budapest, 2002/2004) Hagyományok Háza 

Virágvölgyi Márta – Vavrinecz András: Szatmári népzene (Budapest, 1992) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei 

Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Pávai István: Az erdélyi és moldvai magyarság népi tánczenéje (Budapest, 1993) Teleki László Alapítvány 

Domokos Pál Péter – Rajeczky Benjamin: Csángó népzene I–II–III. (Budapest, 1956/61/91) Zeneműkiadó 

Balogh Sándor: Moldvai hangszeres dallamok (Budapest, 2001) Etnofon 

Seres András – Szabó Csaba: Csángómagyar daloskönyv (Budapest, 1991) Héttorony Könyvkiadó 

Hangzóanyag 

Magyar Citerás Antológia I–II–III–IV. (CD) (Budapest, 2004–2009) Flaccus Kiadó 

Citerahagyomány (MC) (Budapest, 2000) Óbudai Népzenei Iskola 

Magyarországi citeramuzsika (LP, MC) (Budapest, 1977) Hungaroton 

Magyar Népzenei Antológia II–V. (LP) (Budapest, 1986–1993) Hungaroton 

Magyar Népzene 1–2. (LP), szerk.: Rajeczky B. (Budapest, 1969/1972) Hungaroton 

Magyar hangszeres népzene (LP) szerk.: Sárosi B. (Budapest, 1980) Hungaroton 

Tuka Zsigmond: Nagykunsági citeraszó (MC) (Budapest, 2003) 

Fellegzik az idő – bihari népdalok (CD) (Budapest, 2008) Dialekton 

Szatmári bandák (MC) szerk.: Vavrinecz András (Budapest, 1995) Hungaroton 

Sárréti Népi Együttes: Válogatás 50 év dalaiból (CD) (Püspökladány, 2008) 

Szeretőm a táncba – moldvai csángómagyar népzene (CD) (Budapest, 1997) Etnofon 

Moldvai hangszeres dallamok – sültün, kobzon, hegedűn (CD) (Budapest, 2001) Etnofon 

Serény magyaros (CD) (Budapest, 2002) Etnofon 

 

Követelmény  

A tanuló ismerje és alkalmazza az eddig tanult pengetési módokat, kíséretfajtákat. 

Tudjon tremolózni a dallam megfelelő hangjain. 

Alkalmazza a húrlefogást lassú dűvő és esztam, valamint gyorsdűvő kíséretű dallamokon. 

Ismerje és tudja játszani valamennyi citerán használatos hangsort. 

Legyen képes megformálni az előadott dallamokat. 

Legyen tisztában a különböző tájegységek dallamdíszítéseivel. 

Ismerje az eredeti játékmódokat. 

Alakuljon ki a magas színvonalú játékkultúra. 

Az eredetihez hű, stílusos előadás 

A gyimesi lassú magyaros aszimmetrikus ritmizálása 

Váltakozó ütemű dallamok játéka  

Többféle hangolású citera használata 

Triolás lüktetésű és 7/8–os moldvai táncdallamok játéka 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 
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– Három népzenei összeállítás előadása citerán az alábbi tájegységek dallamaiból válogatva: 

– Dél–Dunántúl vagy Kelet–Alföld vagy Felvidék, 

– Mezőség vagy Székelyföld /vagy Gyimes, 

– Moldva. 

A három összeállításból 1 csoportos előadásban, lehetőleg különböző népi hangszerekkel együtt. 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

A tanuló ismerje 

– a citerán használatos valamennyi hangsort, 

– a tánctípusok jellegzetes karaktereit és dallamtípusait, 

– a citerával történő tánckíséret technikai jellegzetességeit. 

Legyen képes 

– igényesen megformálni az általa előadott dallamokat a dialektusok díszítésmódjainak, játékmódjainak felhasz-

nálásával, 

más hangszerekkel együttjátszani (kamarazene), 

– önállóan összeállításokat készíteni a dialektusterületek dallamaiból. 

Tudjon 

– hangsúlytalan előkéket, tizenhatod ritmusú díszítéseket és dallamokat játszani, tremolózni a dallam megfelelő 

hangjain 

– hangszerén a dallamokat stílusosan, ritmusbontással és variációkkal díszíteni, 

A tanuló mutasson példát az alsóbb évfolyamok tanulóinak precíz, pontos, stílusos játékával, biztos hangszerkezelésé-

vel. 

 

Tudja behangolni hangszerét tanára segítségével. 

Vegyen részt szólistaként vagy zenekari tagként a citerazene fórumain (találkozók, versenyek, előadások, fesztiválok, 

lemezpályázatok, táborok, stb.). 

 

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

A tanuló tudja önállóan behangolni hangszerét 

Rendelkezzék szereplési (színpadi) gyakorlattal 

Tudjon játszani valamennyi dialektusterületről egy–egy jellemző énekes–, valamint tánczenei összeállítást 

Legyen képes több különböző karakterű összeállítás folyamatos játékára, virtuóz előadására 

A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Citera főtárgy  



ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLAPEDAGÓGIAI PROGRAM  

326 

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Három különböző dialektusterületről származó összeállítás bemutatása, amely tartalmazza legalább egy adat-

közlő anyagát. 

– Egy énekkíséretes összeállítás. 

– Egy hangszerkíséret bemutatása. 

Az összeállítások tartalmazzanak parlando, csárdás (dűvő), ugrós, friss, nyomóval, 16–odos mozgású dallamokat. 

 

„B” tagozat 

A vizsgázó nyolc összeállítást készít a tanult anyag alapján, melyből a vizsgabizottság kettőt, a vizsgázó egyet választ. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– helyes testtartás, hangszertartás, kéztartás, 

– hangminőség, 

– hangszerkezelés, 

– helyes ritmus és tempó, 

– technikai felkészültség, 

– jobb– és balkéz–technika, 

– előadásmód, 

– zenei stílusok és előadások megvalósítása, 

– díszítések megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Jó minőségű C, D, és A hangolású prím és normál citerák. Minden hangszerhez póthúr–készlet, megfelelő hangolókulcs 

és két–három darab pengető. 

Megfelelő mennyiségű és minőségű kotta, hangzóanyag, videofelvétel. 

Hangfelvételre, lejátszásra illetve másolásra alkalmas magnetofon, CD lejátszó, lemezjátszó, fejhallgató, videó és TV 

készülék. 

A hangszerek elhelyezéséhez szükséges két–három asztal, hat–nyolc darab szék. 
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Tamburák 

Az alapfokú tamburaoktatás – figyelembe véve a hangszer hagyományos használatát – magába foglalja a prímtambura, 

valamint a basszprím és a tamburakontra (E kontra) ismeretanyagának tanítását. 

A tambura bőgő oktatási terve a vonós bőgő oktatási tervéhez igazodik. 

A tamburafélék oktatási terve kvart hangolású, E alapú hangszerekre készült. 

 

A tamburatanítás feladatai 

Tudatosítsa 

– a tervszerű és rendszeres munka szükségességét, 

– a gyakorlás módszereit. 

 

A tanuló ismerje meg 

– a hangszercsalád és hangszere kialakulásának történetét, 

– a tamburajáték hagyományos területeit és ezek zenei jellemzőit. 

 

Sajátítsa el 

– a könnyed pengetést és laza pergetést, 

– a laza billentést, amelyből kialakul a gyors, virtuóz dallamvezetés. 

 

Ismerje meg 

– azokat a modális harmóniákat, illetve harmóniafűzéseket, amelyek a népi hangszerelésre jellemzőek, 

– az együtt zenélés alapkövetelményeit, 

– a népi variációs, rögtönzésszerű hangszeres dallamvezetés alapvető szabályait. 

 

Váljon nyitottá 

– más népi hangszerek, más népek zenéje, más zenei műfajok, művészeti ágak iránt. A tamburazene tanulásával 

a tanuló nem csak a magyar, hanem más európai népek (délszláv, bolgár, török stb.) zenéjével is megismerkedhet, szé-

leskörűen gazdagítva zenei műveltségét. 

Prímtambura 

Előkészítő évfolyamok 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Gyermekdalok, kis hangterjedelmű népdalok hallás utáni megtanulása, éneklése, tamburán való megszólalta-

tása, különböző kezdőhangokról indítva, egy majd két húron, első fekvésben, az üres húrok gyakori használatával, he-

lyes test–, hangszer– és kéztartással, húrlefogással, pengető tartással, egy pengetési irány alkalmazásával.  

– A hangszer hangolásának, a törzshangok helyének megismerése. 
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– A hangsúlyos és hangsúlytalan pendítés, az egész, fél, negyed, nyolcad hangérték és szünet értékek megfigye-

lése és megkülönböztetése. 

– Kötött és elválasztott dallamhangok alkalmazása. 

 

Ajánlott tananyag 

A Népzenei Füzetek sorozat népi hangszerekhez kapcsolódó példatárai, előkészítő és hangszer–iskola kiadványai, 

hangzó melléklettel (Budapest 1992–98) Magyar Művelődési Intézet –, szerk.: Eredics Gábor 

A tanulók általános iskolai ének–zene tankönyvének gyermek– és népdalanyaga. 

Más, tetszőleges kis ambitusu, egyszerű ritmikájú magyar vagy déli szláv kisebbséghez, szomszédnéphez kötődő, gyer-

mekdal, népdal, mérsékelt tempójú táncdallam.  

 

Követelmény 

Helyes test–, hangszer– és kéztartás. 

Gyermekdalok, népdalok éneklése, tamburán való megszólaltatása a tanult technikai szinten.  

A hangszer hangolásának, a törzshangok helyének ismerete. 

A hangsúlyos és hangsúlytalan pendítés, az egész, fél, negyed, nyolcad hangérték és szünet értékek megkülönböztetése. 

Kötött és elválasztott dallamhangok alkalmazása. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Három különböző karakterű, egymáshoz illeszkedő gyermekdal, népdal, egyszerűbb táncdallam előadása, a ta-

nár, illetve felsőbb évfolyamos tanuló közreműködésével, kíséretével. 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Gyermekdalok, kis hangterjedelmű népdalok hallás utáni megtanulása, éneklése, tamburán való megszólalta-

tása, különböző kezdőhangokról indítva, egy majd két húron, első fekvésben, az üres húrok gyakori használatával, he-

lyes test–, hangszer– és kéztartással, húrlefogással, pengető tartással, kétféle pengetési irány alkalmazásával.  

– További követelmény a hangszer hangolásának, a törzshangok helyének, a hangsúlyos és hangsúlytalan pendí-

tés, a pengetési irányokhoz, ujjrendhez kötődő speciális jelzések ismerete, a páros és páratlan lüktetés, az egész, fél, 

negyed, nyolcad hangérték és szünet értékek megkülönböztetése. 

– Kötött és elválasztott dallamhangok alkalmazása. 

– Improvizatív játék motivikus zenei egységekkel, dallamsorokkal, periódusokkal. 

– Hangközök, köztük a kis és nagy szekund, G és D alapú hangsorok ismerete, játéka. 

 

Ajánlott tananyag 
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A Népzenei Füzetek sorozat népi hangszerhez kapcsolódó példatárai, előkészítő és hangszer–iskola kiadványai, hangzó 

melléklettel (Budapest 1992–98) Magyar Művelődési Intézet –, szerk.: Eredics Gábor 

Vujicsics Tihamér: A magyarországi délszlávok zenei hagyományai (Budapest 1978) 

A tanulók általános iskolai ének–zene tankönyvének gyermek– és népdalanyaga. 

Más, tetszőleges kis ambitusu, egyszerű ritmikájú magyar vagy déli szláv kisebbséghez, szomszédnéphez kötődő, gyer-

mekdal, népdal, mérsékelt tempójú táncdallam.  

 

Követelmény 

Helyes test–, hangszer– és kéztartás, húrlefogás, pengető tartás. 

A tanult gyermekdalok, népdalok éneklése, tamburán való megszólaltatása az évfolyam technikai szintjén.  

A pengetési irányokhoz, ujjrendhez kötődő speciális jelzések ismerete. 

A páros és páratlan lüktetés. 

Hangközök, G és D alapú hangsorok ismerete, játéka. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Három különböző karakterű, egymáshoz illeszkedő gyermekdal, népdal, egyszerűbb táncdallam előadása, a ta-

nár, illetve felsőbb évfolyamos tanuló közreműködésével, kíséretével. 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

1. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Gyermekdalok, kis hangterjedelmű népdalok hallás utáni megtanulása, éneklése, tamburán való megszólalta-

tása, különböző kezdőhangokról indítva, két húron, első–második fekvésben, az üres húrok gyakori használatával, he-

lyes test–, hangszer– és kéztartással, szabályos pengető fogással, húrlefogással, kétféle pengetési irány alkalmazásával. 

– A hangsúlyos és hangsúlytalan pengetés, kötött és elválasztott dallamhangok, az ujjrend helyes alkalmazása, a 

páros és páratlan lüktetés, az egész, fél, negyed, nyolcad hangérték és szünet értékek megkülönböztetése. 

– Hangközök, A és E alapú hangsorok ismerete, helyes ujjrenddel történő játéka. 

– A törzshangok olvasása c1–g2 hangterjedelemben, kötött (legato), és elválasztott (staccato, tenuto) dallamhan-

gok, hangcsoportok megszólaltatása 

– Hangos és halk játék. 

– Tetraton, dó– és la–pentachord hangkészletben szabad variációk, akár önálló dallamsorok, periódusok improvi-

zálása, motívumok, dallamok azonosságának és különbségének felismerése. 

 

Ajánlott tananyag 

Szendrődi Ferenc: Tamburaiskola I. (előkészületben) 

A Népzenei Füzetek sorozat népi hangszerekhez kapcsolódó példatárai, előkészítő és hangszer–iskola kiadványai, 

hangzó melléklettel (Budapest 1992–98) Magyar Művelődési Intézet –, szerk.: Eredics Gábor 
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A tanulók általános iskolai ének–zene tankönyvének gyermek– és népdalanyaga. 

Más, tetszőleges kis ambitusu, egyszerű ritmikájú magyar vagy déli szláv kisebbséghez, szomszédnéphez kötődő, gyer-

mekdal, népdal, mérsékelt tempójú táncdallam.  

 

Követelmény 

Megfelelő testtartás, hangszertartás, kéztartás, pengető fogás. 

Szabályos húrlefogás, kétféle pengetési irány alkalmazása. 

Egyszólamú dallam játék pengetve. 

Legato, törésmentes dallamvezetés. 

A zenei kreativitás megnyilvánulása. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Három – négy különböző karakterű, egymáshoz illeszkedő gyermekdal, népdal, egyszerűbb táncdallam elő-

adása, a tanár, illetve felsőbb évfolyamos tanuló közreműködésével, kíséretével.  

 

2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Kis–, és közepes hangterjedelmű népdalok, ill. hangszeres dallamok hallás utáni, és kottából történő megtanu-

lása, megszólaltatása egyszerűbb variációkkal, azonosság, hasonlóság, különbség felismerésével, különböző kezdőhan-

gokról indítva, a használatba vett hangtartomány fokozatos bővítésével, fekvésjáték használatával, helyes test–, hang-

szer– és kéztartással, szabályos pengető fogással, húrlefogással, kétféle pengetési irány alkalmazásával, a negyed hang-

értékek hármas pergetéssel történő kitöltésével.  

– Gyakorlatok aszimmetrikus ritmusú táncdallamok megszólaltatásához hangsúlyok, belső hangsúly, alkalmazá-

sával. 

– Tizenhatod hangérték és szünet, triola, szinkópa, valamint az esztam kísérettípus ismerete.  

– A hangok olvasása c1– d2 közötti hangterjedelemben. Formai ismeretek megalapozása. 

 

– Dó–pentachord, dó–hexachord, lá–pentachord, lá–pentaton hangsorok ismerete, hangnemek tudatosítása, dúr 

skálák felépítése, játéka 2#, 2b előjegyzésig. 

– Együtt játék a tanárral, másik tamburás tanulóval. 

 

Ajánlott tananyag 

A Népzenei Füzetek sorozat népi hangszerhez kapcsolódó példatárai, előkészítő és hangszer–iskola kiadványai, hangzó 

melléklettel (Budapest 1992–98) Magyar Művelődési Intézet –, szerk.: Eredics Gábor 

Vujicsics Tihamér: A magyarországi délszlávok zenei hagyományai (Budapest 1978) 

A tanulók általános iskolai ének–zene tankönyvének gyermek– és népdalanyaga. 
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Más, tetszőleges kis ambitusu, egyszerű ritmikájú magyar vagy déli szláv kisebbséghez, szomszédnéphez kötődő, gyer-

mekdal, népdal, mérsékelt tempójú táncdallam.  

 

Követelmény 

Szabályos húrlefogás.  

Kétféle pengetési irány alkalmazása. 

Egyszólamú dallamjáték, fekvésben, hármas pergetés alkalmazásával. 

Hangsúlyok, belső hangsúlyok alkalmazása dallamjátékban. 

A zenei kreativitás megnyilvánulása. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Négy különböző karakterű, egymáshoz illeszkedő gyermekdal, népdal, egyszerűbb táncdallam előadása, a tanár, 

illetve felsőbb évfolyamos tanuló illetve brácstambura közreműködésével. 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Közepes hangterjedelmű hangszeres táncdallamok, ill. népdalok megtanulása a szokott módon, megszólaltatása 

stílusos díszítésekkel, variációkkal, a harmadik és negyedik fekvés igénybevételével, kvint transzpozíciók használatával. 

– Aszimmetrikus ritmusú (5/8, 7/8) táncdallamok megszólaltatása, finom belső hangsúlyok alkalmazásával. 

– A gyors esztam és a lassú dűvő kísérettípus ismerete.  

– A hangok olvasása c1– e3 közötti hangterjedelemben. 

– Kromatikus fríg hangkészletben önálló dallamsorok, periódusok improvizálása. 

– Tercmenetek játéka. 

– Módosított hangok használata. 

– Dúr skálák felépítése, játéka 3#, 3b, összhangzatos moll skálák 2#, 2b előjegyzésig, a húrváltások, fekvésváltá-

sok könnyed technikai kivitelezésével. 

– Negyed értékeken hármas és ötös pergetés alkalmazása. 

– Váltóhangos díszítések. 

– Az helyes ujjazat szerepének tudatosítása. 

– Dúr, moll hármashangzatok ismerete. 

– Halkítás – erősítés, árnyalt dinamika, helyes hangsúlyozás használata. 

– A hangszín változtatás pengetés technikai ismerete, a kettőzött húron való játék meghatározó szerepének tuda-

tosítása a népzene stílusos megszólaltatásában. 

– Együtt játék a tanárral, más tanszakos (ének, hegedű, népi brácsa, harmonika, dob stb.) tanulóval. 

 

Ajánlott tananyag 
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A Népzenei Füzetek sorozat népi hangszerekhez kapcsolódó példatárai, hangszer–iskola kiadványai, kíséret– és hangzó 

mellékletei (Budapest 1992–98) Magyar Művelődési Intézet –, szerk.: Eredics Gábor 

A tanulók általános iskolai ének–zene tankönyvének népdalanyaga.  

Pesovár Ferenc: A juhait kereső pásztor (Székesfehérvár 1983) 

Vujicsics Tihamér: A magyarországi délszlávok zenei hagyományai (Budapest 1978)  

Bármilyen más, a helyei és területi etnikai sajátosságokhoz valamint a tanuló érdeklődéséhez, tudásszintjéhez igazodó 

népzenei dallamtár, hangzó anyag. 

Más, tetszőleges hétfokú, egyszerű ritmikájú magyar vagy valamely déli szláv kisebbséghez, szomszédnéphez –, ill. 

más etnikumhoz kötődő, tamburán előadható, mérsékelt tempójú népi táncdallamok, parlando–rubato népdalok hang-

szeres változatai. 

 

Követelmény 

Dallamjáték fekvésben, hármas és ötös pergetés alkalmazásával. 

Hangsúlyok, belső hangsúlyok alkalmazása. 

Díszítések, terc menetek a dallamjátékban. 

A gyors esztam és dűvő kísérettípus, az aszimmetrikus ritmusképletek ismerete. 

Árnyalt dinamika. 

A zenei kreativitás megnyilvánulása. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Négy különböző karakterű, köztük aszimmetrikus ritmusú, egymáshoz illeszkedő táncdallam és parlando, ru-

bato népdal stílusos előadása, a tanár, illetve felsőbb évfolyamos tanuló közreműködésével. 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Élénkebb tempójú hangszeres táncdallamok, ill. népdalok megszólaltatása stílusos díszítésekkel, a népzenei–, 

előadói gyakorlatban használatos hangnemekben, az ötödik és hatodik fekvés igénybevételével, kvint transzpozíciók 

használatával, az üres húrok segítségével megszólaltatható bourdon többszólamúság lehetőségének kihasználásával. 

– Aszimmetrikus ritmusú (7/8, 9/8) táncdallamok megszólaltatása, finom belső hangsúlyok alkalmazásával. 

– A gyors esztam, a lassú–, és a gyors dűvő kísérettípus ismerete, a tánctípusok formai elemzése.  

– Dominánsszeptim akkordok, dúr és moll akkordok fordításainak ismerete. 

– A tanult akkordmenetek felismerése kottaképről, hagyományos lejegyzésről, hallás útján. 

– Az alteráció fogalma. 

– A formai ismeretek bővítése. 

– Skálajáték egy húron. Dúr és moll skálák 4#, 4b előjegyzésig, két oktávon élénk tempóban. 

– Egyszerűbb akkordfogások.  
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– Játék f, mf, p, pp dinamikai tartományokban. 

– Hangszer specifikus díszítések a kettőzött húron. 

– Játék biztos tempótartással szóló és kísérő szerepkörben, koncerten és tánckísérő funkcióban a tanárral, más 

tanszakos (ének, hegedű, népi brácsa, klarinét, furulya, duda, harmonika, cimbalom, dob, stb.) tanulókkal, hangszeres 

népzenei együttessel (pl. tamburazenekarral, vonós, cimbalmos együttes). 

 

Ajánlott tananyag 

A Népzenei Füzetek sorozat népi hangszerekhez kapcsolódó példatárai, hangszer–iskola kiadványai, kíséret–, és hangzó 

mellékletei (Budapest 1992–98) Magyar Művelődési Intézet –, szerk.: Eredics Gábor (Pl. Virágvölgyi Márta: Bogyiszlói 

népzene) 

Vujicsics Tihamér: A magyarországi délszlávok zenei hagyományai (Budapest 1978) 

Horvát népzenei hagyományok Magyarországon II.CD (Vujicsics Egyesület 2004)  

Összetett ritmikájú magyar vagy valamely déli szláv kisebbséghez, szomszédnéphez–, ill. más etnikumhoz kötődő, tam-

burán előadható, élénkebb tempójú népi táncdallamok, parlando–rubato népdalok hangszeres változatai. 

Bármilyen más, a helyei és területi etnikai sajátosságokhoz valamint a tanuló érdeklődéséhez, tudásszintjéhez igazodó 

népzenei dallamtár, eredeti hangzó anyag. 

 

Követelmény 

Dallamjáték bourdon kiséret alkalmazásával. 

Díszítések a kettőzött húron. 

A gyors esztam a lassú és gyors dűvő egyenletes megszólaltatása. 

Dinamika stílusos alkalmazása, játék a forte dinamikai tartomány használatával. 

Tempótartás szóló és kísérő szerepkörben. 

A zenei kreativitás megnyilvánulása. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Három igényes népzenei darab és egy önállóan összeállított táncfüzér, táncrend előadása koncerten, táncházban. 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

 Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A játéktechnika tökéletesítése révén gyors tempójú hangszeres táncdallamok, megszólaltatása stílusos diatoni-

kus és kromatikus körülírásokkal, futamokkal, triolás, a kettőzött húron szekundos díszítésekkel, a népzenei–, előadói 

gyakorlatban használatos hangnemekben. 

– Aszimmetrikus ritmusú (7/8, 11/8) táncdallamok, parlando–robato dallamok megformálása érzékeny artikulá-

cióval, folyamatos pergetéssel, magas hangfekvéseket érintve. 
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– A formai ismeretek bővítése, a tánctípusok ismerete, kíséret önálló harmonizálásának, akkordmenetek felisme-

résének előkészítése, a moduláció fogalma, felismerése, négyeshangzatok alkalmazása. 

– Dúr és moll skálák játéka 5#, 5b előjegyzésig, a húr és fekvésváltások könnyed technikai kivitelezésével, két 

oktávon élénk tempóban, hármashangzat felbontással. 

– Akkordfogások bővítése.  

– Játék ff, f, mf, p, pp dinamikai tartományokban, tiszta intonációval, az optimális hangszín megtartásával az 

oktávváltások során is. 

– A hangterjedelem kibővítése kromatikusan c1–a3–ig.  

– Hosszabb játékfolyamat teljesítése biztos tempótartással szóló és kísérő szerepkörben, koncerten és tánckísérő 

funkcióban a tanárral, más tanszakos (ének, hegedű, klarinét, furulya, duda, harmonika, cimbalom, dob, stb.) tanulóval, 

népdalkörrel, hangszeres népzenei együttessel (vonós–cimbalmos együttes, vegyes összetételű zenekar stb.) tambura-

zenekarral.  

 

Ajánlott tananyag 

A Népzenei Füzetek sorozat népi hangszerekhez kapcsolódó példatárai, hangszer–iskola kiadványai, kíséret–, és hangzó 

mellékletei (Budapest 1992–98) Magyar Művelődési Intézet –, szerk.: Eredics Gábor (Pl. Virágvölgyi Márta: Bogyiszlói 

népzene) 

Vujicsics Tihamér: A magyarországi délszlávok zenei hagyományai (Budapest 1978) 

Horvát népzenei hagyományok Magyarországon II.CD (Vujicsics Egyesület 2004) 

Összetett ritmikájú magyar vagy valamely déli szláv kisebbséghez, szomszédnéphez –, ill. más etnikumhoz kötődő, 

tamburán előadható, élénkebb tempójú népi táncdallamok, parlando–rubato népdalok hangszeres változatai. 

Bármilyen más, a helyei és területi etnikai sajátosságokhoz valamint a tanuló érdeklődéséhez, tudásszintjéhez igazodó 

népzenei dallamtár, eredeti hangzó anyag. 

Archiv hangfelvételek (MTA Zenetudományi Intézet, Hagyományok Háza) 

Gyűjtéseket közreadó CD kiadványok, kazetták (magyar, szerb, horvát, dalmát, bosnyák stb.)  

 

Követelmény 

Parlando–rubato dallamjáték pergetve. 

Díszítések a kettőzött húron. 

A tánctípusok ismerete. 

Dinamika, artikuláció stílusos alkalmazása. 

Tiszta intonáció valamennyi dinamikai tartományban.  

Játék élénk tempóban, magas hangfekvéseket érintve. 

Hosszabb játékfolyamatban is biztos tempótartás. 

A zenei kreativitás megnyilvánulása. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Három hosszabb népzenei darab és egy táncrend, táncfüzér.  
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6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Az eddig elsajátított játéktechnikai zenei ismeretek összefoglalása, az önálló ismeretbővítés, tanulás motiváci-

ójának kialakítása (dallamtanulás, lejegyzés). 

– A hatékony és eredményes gyakorlás módszereinek tudatosítása. 

– A futamtechnika, díszítéstechnika fejlesztése, tempók érzékeny beállítása. 

– Népzenei folyamatok elemzése, a hagyományőrzés indítékainak feltárása. 

– Kromatikus skálák. 

– Dúr és moll skálák játéka 6#, 6b előjegyzésig, két–két és 1/2 oktávon élénk tempóban, hármashangzat felbon-

tással. 

– Automatizmusok kialakítása különösen a húrváltások, fekvésváltások az ujjazat, a pengetés és pergetéstechnika, 

a helyes hangszertartás, pengetőfogás, kéztartás területén. 

– Színgazdag játék valamennyi dinamikai tartományban, tiszta intonációval, önállóság megszerzése a zenei elem-

zés, értelmezés, a variációképzés területén is.  

– Zenei, előadói élményt keltő játékfolyamat teljesítése biztos tempótartással szóló és kísérő szerepkörben, válto-

zatos kamarazenei összeállításokban. 

 

Ajánlott tananyag 

Szendrődi Ferenc: Tamburaiskola I. (előkészületben) 

A Népzenei Füzetek sorozat népi hangszerekhez kapcsolódó példatárai, hangszer–iskola kiadványai, kíséret–, és hangzó 

mellékletei (Budapest 1992–98) Magyar Művelődési Intézet –, szerk.: Eredics Gábor  

Vujicsics Tihamér: A magyarországi délszlávok zenei hagyományai (Budapest 1978) 

Horvát népzenei hagyományok Magyarországon II.CD (Vujicsics Egyesület 2004) 

Magyar vagy valamely déli szláv kisebbséghez, szomszédnéphez –, ill. más etnikumhoz kötődő, tamburán előadható, 

élénkebb tempójú népi táncdallamok, parlando–rubato népdalok hangszeres változatai. 

Bármilyen más, a helyei és területi etnikai sajátosságokhoz valamint a tanuló érdeklődéséhez, tudásszintjéhez igazodó 

harmonikaiskola, népzenei dallamtár, hangzó anyag.  

Archív hangfelvételek (MTA Zenetudományi Intézet, Hagyományok Háza) 

Gyűjtéseket közreadó CD kiadványok. 

 

Követelmény 

Helyes hangszertartás, kéztartás, pengető fogás. 

A tánctípusok, kísérettípusok, az aszimmetrikus ritmusok ismerete. 

Tiszta intonáció, törésmentes dallamvezetés. 

A tanult hangszeres játéktechnikai elemek természetes, könnyed alkalmazása. 
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Hosszabb játékfolyamat teljesítése a zenei karaktereknek megfelelő előadásmóddal, biztos tempótartás. 

A dinamika lehetőségek kihasználása a stílus adta kereteken belül. 

Kamaraegyüttesi, zenekari közreműködés változatos módokon. 

A zenei kreativitás megnyilvánulása. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Hosszabb népzenei összeállítás és egy táncrend, táncfüzér.  

Basszprímtambura (és csellótambura) 

A követelmények és a tanítás szakirányú feladatainak tekintetében a basszprímtambura és a – vele rokon zenei funkciót 

betöltő – csellótambura tanterv azonos a prímtambura tantervével. A prímtamburától részleges eltérő zenekari szerepük 

indokolja a 3. évfolyamtól az alábbi kiegészítéseket, hangsúly áthelyezéseket.  

 

3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A hangszer hangolásának ismerete, a basszprímtambura helyes tartása, a pengetés–technika transzferálása a 

megváltozott menzurális viszonyok kapcsán. 

– Basszprím szólamok párhuzamos mozgással és ellenmozgással, heterofon dallam és tercpárhuzam, improvizatív 

és rögzült motívumokból építkező obligát szólam. 

 

Követelmény 

Dallamjáték fekvésben. 

Hangsúlyok, belső hangsúlyok alkalmazása. 

Dallam és terc szólam ismerete. 

A basszprímszólam rögzült motívumainak ismerete, használata. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Négy különböző karakterű, köztük aszimmetrikus ritmusú, egymáshoz illeszkedő táncdallam és parlando rubato 

népdal stílusos előadása, a tanár, illetve felsőbb évfolyamos tanuló közreműködésével. 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A basszprímtambura vertikális pozíciója a tamburazenekari szólambeosztásban.  

– Hangképet, hangzást, disszonancia–konszonancia váltakozását meghatározó szólamának stíluskeretei. 
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Követelmény 

A basszprímszólam rögzült motívumainak használata. 

A zenekari hangzás hiányzó, érzékeny hangjainak megtalálása. 

A zenei kreativitás improvizatív megnyilvánulása a basszprím játékban. 

A stílusismeret és a zenei ízlés megalapozottsága. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Három igényes népzenei darab és egy önállóan összeállított táncfüzér, táncrend előadása koncerten, táncházban. 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Közelítés – távolodás a prímszólam vonzásában, a harmóniamenet determinációjában. 

– A terc–karakterű (tercszőnyeg, tercfelhő), a kvinterősítő, a dallamot segítő basszprímszólam. 

– A dallam leegyszerűsödése, augmentáltálódása, vagy dúsítása, diminuciója a basszprímszólamokban. 

– A sorvégi átvezető frázisok, nyugvóhangok, ritmikai kiegészítő motívumok stilisztikai jelentősége. 

 

Követelmény 

Dallam és terc szólam, a harmóniamenet ismerete. 

A zenekari hangzás hiányzó, érzékeny hangjainak megtalálása. 

A stílusismeret és a zenei ízlés megalapozottsága. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Három hosszabb népzenei darab és egy táncrend, táncfüzér.  

 

6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A basszprím, mint szólóhangszer, mint terc–tambura. 

– A basszprímszólam zenekari összetételtől függő determinációi. 

– Az improvizált harmadik szólam (harmad szólam) szerepe a déli szláv tamburazenekari hagyományban. 

 

Követelmény 

Dallamismeret. 

A harmonizáció ismerete. 

A zenekari hangzásba való érzékeny illeszkedés. 
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Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Hosszabb népzenei összeállítás és egy táncrend, táncfüzér.  

Brácstambura 

A követelmények és a tanítás szakirányú feladatainak tekintetében a brácstambura tanterv azonos a prímtambura tanter-

vével. A prímtamburától eltérő zenekari szerepe – akkordikus és ritmikai kísérő funkciója – indokolja a 3. évfolyamtól 

az alábbi kiegészítéseket, hangsúly áthelyezéseket.  

 

3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A hangszer hangolásának ismerete, a brácstambura helyes tartása, a pengetés– pergetés technika transzferálása. 

Alkalmazkodás a megváltozott menzurális viszonyokhoz.  

– Kíséret dúr és moll, valamint dominánsszeptim akkordokkal. 

– A kvint transzpozíciók készség szintű megvalósítása. 

– Aszimmetrikus ritmusú (5/8, 7/8) táncdallamok kísérete, finom belső hangsúlyok alkalmazásával. 

– A gyors esztam és a lassú dűvő kísérettípus ismerete.  

– A tanult akkordmenetek felismerése kottaképről, hagyományos lejegyzésről, hallás útján is. 

– A ritmikailag pontos brácstambura játék megalapozása, a gyors és pontos harmóniaváltás előkészítése. 

E–dúr, e–moll, A–dúr, a–moll, D–dúr, C–dúr, Cisz–dúr, Cisz–moll, f–moll, g–moll akkordok lefogásának gyakorlása. 

– Húrlefogás hüvelykujjal. 

 

Követelmény 

Az esztam, gyors esztam és dűvő kísérettípus ismerete. 

Egyszólamú dallam kísérete dúr, moll és dominánsszeptim akkordokkal. 

Hangsúlyok, belső hangsúlyok alkalmazása dallamjáték kíséretében. 

Árnyalt dinamika, pontos ritmika. 

Szokásos akkordmenetek, kíséreti sémák memorizálása. 

A D–dúr akkord biztos, hagyományos fogása. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Négy különböző karakterű, köztük aszimmetrikus ritmusú, egymáshoz illeszkedő táncdallam és parlando, ru-

bato népdal stílusos előadása, a tanár, illetve felsőbb évfolyamos tanuló közreműködésével. 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 
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Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A brácstambura vertikális pozíciója a tamburazenekari szólambeosztásban.  

– Tonalitást, hangképet, hangzást, kísérettípust meghatározó szólamának stíluskeretei. 

– Élénkebb tempójú hangszeres táncdallamok, ill. népdalok harmonizálása és kísérete a népzenei–, előadói gya-

korlatban használatos hangnemekben. 

– Aszimmetrikus ritmusú (7/8, 9/8) táncdallamok kísérete, finom belső hangsúlyok alkalmazásával. 

– A gyors esztam, a lassú–, és a gyors dűvő kísérettípus ismerete, a tánctípusok formai elemzése.  

– Kíséret dúr és moll, valamint dominánsszeptim alap akkordokkal, és fordításaikkal. 

– A tanult akkordmenetek felismerése kottaképről, hagyományos lejegyzésről, hallás útján is.  

– F–dúr, G–dúr, B–dúr, H–dúr, h–moll, c–moll, d–moll akkordok lefogásának gyakorlása. 

– A ritmikailag pontos brácstambura játék, a gyors és pontos harmóniaváltás gyakorlása. 

 

Követelmény 

Az gyors esztam a lassú és gyors dűvő kísérettípus ismerete. 

Pontos, gyors harmóniaváltás. 

Szokásostól eltérő akkordmenetek. 

A zenei kreativitás megnyilvánulása. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Három igényes népzenei darab és egy önállóan összeállított táncfüzér, táncrend előadása koncerten, táncházban. 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Bourdon–kíséret brácstamburán. 

– Hiányos akkordok használatának lehetőségei.  

– A brácstambura szerepe s sorvégi zárlatok ritmikai kiegészítő motívumok megszólaltatásában. 

– Aszimmetrikus ritmusú (7/8, 11/8) táncdallamok, parlando–rubato dallamok kíséretének technikai előkészítése. 

– A formai ismeretek bővítése. 

– A tánctípusok ismerete. 

– Kíséret az eddig tanult akkordokkal. 

– A akkordmenetek önálló kialakításának, felismerésének előkészítése. 

– A moduláció fogalma, felismerése. 

– Négyeshangzatok és fordításaik alkalmazása. 

Játék ff, f, mf, p, pp dinamikai tartományokban, tiszta intonációval. 

– A tonalitásérzék fejlesztése. 



ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLAPEDAGÓGIAI PROGRAM  

340 

– Hosszabb játékfolyamat teljesítése E, A, C, D, G, dúr– és moll hármas és négyeshangzatok megszólaltatásával, 

biztos tempótartással, koncerten és tánckísérő funkcióban.  

 

Követelmény 

Aszimmetrikus ritmusképletek ismerete, használata. 

Dinamikai lehetőségek stílusos kihasználása. 

Parlando– rubato dallamok kísérete folyamatos pergetéssel. 

Biztos tempótartás. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Három hosszabb népzenei darab és egy táncrend, táncfüzér.  

 

6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Az eddig elsajátított játéktechnikai zenei ismeretek összefoglalása, az önálló ismeretbővítés, tanulás motiváci-

ójának kialakítása (dallamtanulás, lejegyzés, harmonizálás). 

– A hatékony és eredményes gyakorlás módszereinek tudatosítása. 

– A tempók érzékeny beállítása. 

– Népzenei folyamatok elemzése, a hagyományőrzés indítékainak feltárása. 

– Automatizmusok kialakítása a helyes hangszertartás, kéztartás, tempótartás, gyors akkordváltás, ismert, vagy 

ismeretlen dallam rögtönzött kíséretének megvalósítása területén. 

– Színgazdag játék valamennyi dinamikai tartományban, tiszta intonációval, önállóság megszerzése a harmoni-

zálás területén.  

– Zenei, előadói élményt keltő játékfolyamat teljesítése biztos tempótartással változatos kamarazenei összeállítá-

sokban. 

 

Követelmény 

Automatizmusok a helyes hangszertartás, kéztartás, tempótartás, gyors akkordváltás terén.  

Rögtönzött kíséret megszólaltatása. 

Aszimmetrikus ritmusképletek ismerete, használata. 

Önálló harmonizálás. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

Hosszabb népzenei összeállítás és egy táncrend, táncfüzér.  

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 
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„B” tagozatra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és hangszeres adottságokkal rendelke-

zik, valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi arra, hogy megfeleljen minőségben és mennyiségben magasabb 

követelményeinek. 

PRÍMTAMBURA 

 

2. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Kis–, és közepes hangterjedelmű népdalok, ill. hangszeres dallamok hallás utáni, és kottából történő megtanu-

lása, megszólaltatása egyszerűbb variációkkal, azonosság, hasonlóság, különbség felismerésével, különböző kezdőhan-

gokról indítva, a használatba vett hangtartomány fokozatos bővítésével, fekvésjáték használatával, helyes test–, hang-

szer– és kéztartással, szabályos pengető fogással, húrlefogással, kétféle pengetési irány alkalmazásával, a negyed hang-

értékek hármas pergetéssel történő kitöltésével.  

– Gyakorlatok aszimmetrikus ritmusú táncdallamok megszólaltatásához hangsúlyok, belső hangsúly, alkalmazá-

sával. 

Tizenhatod hangérték és szünet, triola, szinkópa, valamint az esztam kísérettípus ismerete.  

– A hangok olvasása c1– d2 közötti hangterjedelemben. Formai ismeretek megalapozása. 

– Dó–pentachord, dó–hexachord, lá–pentachord, lá–pentaton hangsorok ismerete, hangnemek tudatosítása, dúr 

skálák felépítése, játéka 2#, 2b előjegyzésig. 

– Együtt játék a tanárral, másik tamburás tanulóval. 

 

Ajánlott tananyag 

A Népzenei Füzetek sorozat népi hangszerhez kapcsolódó példatárai, előkészítő és hangszer–iskola kiadványai, hangzó 

melléklettel (Budapest 1992–98) Magyar Művelődési Intézet –, szerk.: Eredics Gábor 

Vujicsics Tihamér: A magyarországi délszlávok zenei hagyományai (Budapest 1978) 

A tanulók általános iskolai ének–zene tankönyvének gyermek–, és népdalanyaga. 

Más, tetszőleges kis ambitusu, egyszerű ritmikájú magyar vagy déli szláv kisebbséghez, szomszédnéphez kötődő, gyer-

mekdal, népdal, mérsékelt tempójú táncdallam.  

 

Követelmény 

Helyes test–, hangszer– és kéztartás. 

Szabályos húrlefogás.  

Kétféle pengetési irány alkalmazása. 

Egyszólamú dallamjáték, fekvésben, hármas pergetés alkalmazásával. 

Hangsúlyok, belső hangsúlyok alkalmazása dallamjátékban. 

A negyed hangértékek hármas pergetéssel történő kitöltése. 

Az esztam kísérettípus ismerete. 
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A zenei kreativitás megnyilvánulása: variációk. 

Hat és hétfokú hangkészletben szabad variációk, önálló dallamsorok, periódusok improvizálása. 

A kottából történő tanulás bevezetése. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Öt különböző karakterű, egymáshoz illeszkedő gyermekdal, népdal, egyszerűbb táncdallam előadása, a tanár, 

illetve felsőbb évfolyamos tanuló illetve brácstambura közreműködésével. 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Közepes hangterjedelmű hangszeres táncdallamok, ill. népdalok megtanulása a szokott módon, megszólaltatása 

stílusos díszítésekkel, variációkkal, a harmadik és negyedik fekvés igénybevételével, kvint transzpozíciók használatával. 

– Aszimmetrikus ritmusú (5/8, 7/8) táncdallamok megszólaltatása, finom belső hangsúlyok alkalmazásával.  

– A gyors esztam és a lassú dűvő kísérettípus ismerete.  

– A hangok olvasása c1–e3 közötti hangterjedelemben. Kromatikus fríg hangkészletben önálló dallamsorok, pe-

riódusok improvizálása. 

– Tercmenetek játéka. 

– Módosított hangok használata. 

– Dúr skálák felépítése, játéka 3#, 3b, összhangzatos moll skálák 2#, 2b előjegyzésig, a húrváltások, fekvésváltá-

sok könnyed technikai kivitelezésével. Negyed értékeken hármas és ötös pergetés alkalmazása.  

– Váltóhangos díszítések. 

– Az helyes ujjazat szerepének tudatosítása.  

– Dúr, moll hármashangzatok ismerete. 

– Halkítás – erősítés, árnyalt dinamika, helyes hangsúlyozás használata. 

– A hangszín változtatás pengetés technikai ismerete, a kettőzött húron való játék meghatározó szerepének tuda-

tosítása a népzene stílusos megszólaltatásában. 

– Együtt játék a tanárral, más tanszakos (ének, hegedű, népi brácsa, harmonika, dob, stb.) tanulóval. 

 

Ajánlott tananyag 

A Népzenei Füzetek sorozat népi hangszerekhez kapcsolódó példatárai, hangszer–iskola kiadványai, kíséret–, és hangzó 

mellékletei (Budapest 1992–98) Magyar Művelődési Intézet –, szerk.: Eredics Gábor 

A tanulók általános iskolai ének–zene tankönyvének népdalanyaga.  

Pesovár Ferenc: A juhait kereső pásztor (Székesfehérvár 1983) 

Vujicsics Tihamér: A magyarországi délszlávok zenei hagyományai (Budapest 1978)  

Bármilyen más, a helyei és területi etnikai sajátosságokhoz valamint a tanuló érdeklődéséhez, tudásszintjéhez igazodó 

népzenei dallamtár, hangzó anyag. 
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Más, tetszőleges hétfokú, egyszerű ritmikájú magyar vagy valamely déli szláv kisebbséghez, szomszédnéphez –, ill. 

más etnikumhoz kötődő, tamburán előadható, mérsékelt tempójú népi táncdallamok, parlando–rubato népdalok hang-

szeres változatai. 

 

Követelmény 

Dallamjáték fekvésben, hármas és ötös pergetés alkalmazásával. 

Hangsúlyok, belső hangsúlyok alkalmazása. 

Díszítések, terc menetek a dallamjátékban. 

A gyors esztam és dűvő kísérettípus, az aszimmetrikus ritmusképletek ismerete. 

Árnyalt dinamika. 

A zenei kreativitás megnyilvánulása. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Négy különböző karakterű, köztük aszimmetrikus ritmusú, egymáshoz illeszkedő táncdallam és parlando, ru-

bato népdal stílusos előadása, a tanár, illetve felsőbb évfolyamos tanuló közreműködésével. 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Élénkebb tempójú hangszeres táncdallamok, ill. népdalok megszólaltatása stílusos díszítésekkel, a népzenei–, 

előadói gyakorlatban használatos hangnemekben, az ötödik és hatodik fekvés igénybevételével, kvint transzpozíciók 

használatával, az üres húrok segítségével megszólaltatható bourdon többszólamúság lehetőségének kihasználásával. 

– Aszimmetrikus ritmusú (7/8, 9/8) táncdallamok megszólaltatása, finom belső hangsúlyok alkalmazásával. A 

gyors esztam, a lassú–, és a gyors dűvő kísérettípus ismerete, a tánctípusok formai elemzése.  

– Dominánsszeptim akkordok, dúr és moll akkordok fordításainak ismerete.  

– A tanult akkordmenetek felismerése kottaképről, hagyományos lejegyzésről, hallás útján. 

– Az alteráció fogalma. 

– A formai ismeretek bővítése. 

– Skálajáték egy húron. Dúr és moll skálák 4#, 4b előjegyzésig, két oktávon élénk tempóban. 

– Egyszerűbb akkordfogások.  

– Játék f, mf, p, pp dinamikai tartományokban. 

– Hangszer specifikus díszítések a kettőzött húron. 

– Játék biztos tempótartással szóló és kísérő szerepkörben, koncerten és tánckísérő funkcióban a tanárral, más 

tanszakos (ének, hegedű, népi brácsa, klarinét, furulya, duda, harmonika, cimbalom, dob, stb.) tanulóval, hangszeres 

népzenei együttessel (pl. tamburazenekarral, vonós, cimbalmos együttes). 

 

Ajánlott tananyag 
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A Népzenei Füzetek sorozat népi hangszerekhez kapcsolódó példatárai, hangszer–iskola kiadványai, kíséret–, és hangzó 

mellékletei (Budapest 1992–98) Magyar Művelődési Intézet –, szerk.: Eredics Gábor (Pl. Virágvölgyi Márta: Bogyiszlói 

népzene) 

Vujicsics Tihamér: A magyarországi délszlávok zenei hagyományai (Budapest 1978) 

Horvát népzenei hagyományok Magyarországon II.CD (Vujicsics Egyesület 2004)  

Összetett ritmikájú magyar vagy valamely déli szláv kisebbséghez, szomszédnéphez –, ill. más etnikumhoz kötődő, 

tamburán előadható, élénkebb tempójú népi táncdallamok, parlando–rubato népdalok hangszeres változatai. 

Bármilyen más, a helyei és területi etnikai sajátosságokhoz valamint a tanuló érdeklődéséhez, tudásszintjéhez igazodó 

népzenei dallamtár, eredeti hangzó anyag. 

 

Követelmény 

Dallamjáték bourdon kiséret alkalmazásával. 

Díszítések a kettőzött húron. 

Skálajáték egy húron. Dúr és moll skálák 4#, 4b előjegyzésig, két oktávon élénk tempóban. 

Egyszerűbb akkordfogások.  

Játék f, mf, p, pp dinamikai tartományokban. 

A gyors esztam a lassú és gyors dűvő egyenletes megszólaltatása. 

Dinamika stílusos alkalmazása, játék a forte dinamikai tartomány használatával. 

Tempótartás szóló és kísérő szerepkörben. 

Az alteráció fogalmának ismerete. 

A formai ismeretek bővítése. 

A zenei kreativitás megnyilvánulása. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Három igényes népzenei darab és egy önállóan összeállított táncfüzér, táncrend előadása koncerten, táncházban. 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

 Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A játéktechnika tökéletesítése révén gyors tempójú hangszeres táncdallamok, megszólaltatása stílusos diatoni-

kus és kromatikus körülírásokkal, futamokkal, triolás, a kettőzött húron szekundos díszítésekkel, a népzenei–, előadói 

gyakorlatban használatos hangnemekben. 

– Aszimmetrikus ritmusú (7/8, 11/8) táncdallamok, parlando–rubato dallamok megformálása érzékeny artikulá-

cióval, folyamatos pergetéssel, magas hangfekvéseket érintve. 

– A formai ismeretek folyamatos bővítése, a tánctípusok ismerete, kíséret önálló harmonizálásának, akkordmene-

tek felismerésének előkészítése, a moduláció fogalma, felismerése, négyeshangzatok alkalmazása. 
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– Dúr és moll skálák játéka 5#, 5b előjegyzésig, a húr és fekvésváltások könnyed technikai kivitelezésével, két 

oktávon élénk tempóban, hármashangzat felbontással. 

– Akkordfogások bővítése.  

– Játék ff, f, mf, p, pp dinamikai tartományokban, tiszta intonációval, az optimális hangszín megtartásával az 

oktávváltások során is. 

– A hangterjedelem kibővítése kromatikusan c1–a3–ig.  

Hosszabb játékfolyamat teljesítése biztos tempótartással szóló és kísérő szerepkörben, koncerten és tánckísérő funkció-

ban a tanárral, más tanszakos (ének, hegedű, klarinét, furulya, duda, harmonika, cimbalom, dob, stb.) tanulóval, népdal-

körrel, hangszeres népzenei együttessel (vonós–cimbalmos együttes, vegyes összetételű zenekar stb.) tamburazenekar-

ral.  

 

Ajánlott tananyag 

Szendrődi Ferenc: Tamburaiskola I. (előkészületben) 

A Népzenei Füzetek sorozat népi hangszerekhez kapcsolódó példatárai, hangszer–iskola kiadványai, kíséret–, és hangzó 

mellékletei (Budapest 1992–98) Magyar Művelődési Intézet –, szerk.: Eredics Gábor (Pl. Virágvölgyi Márta: Bogyiszlói 

népzene) 

Vujicsics Tihamér: A magyarországi délszlávok zenei hagyományai (Budapest 1978) 

Horvát népzenei hagyományok Magyarországon II. CD (Vujicsics Egyesület 2004) 

Összetett ritmikájú magyar vagy valamely déli szláv kisebbséghez, szomszédnéphez –, ill. más etnikumhoz kötődő, 

tamburán előadható, élénkebb tempójú népi táncdallamok, parlando–rubato népdalok hangszeres változatai. 

Bármilyen más, a helyei és területi etnikai sajátosságokhoz valamint a tanuló érdeklődéséhez, tudásszintjéhez igazodó 

népzenei dallamtár, eredeti hangzó anyag. 

Archiv hangfelvételek (MTA Zenetudományi Intézet, Hagyományok Háza) 

Gyűjtéseket közreadó CD kiadványok, kazetták (magyar, szerb, horvát, dalmát, bosnyák stb.)  

 

Követelmény 

Dúr és moll skálák 5#, 5b előjegyzésig. 

Húr és fekvésváltások könnyed technikai kivitelezéssel. 

Parlando–rubato dallamjáték pergetve. 

Díszítések a kettőzött húron. 

A tánctípusok ismerete. 

Dinamika, artikuláció stílusos alkalmazása. 

Tiszta intonáció valamennyi dinamikai tartományban.  

Játék élénk tempóban, magas hangfekvéseket érintve. 

Hosszabb játékfolyamatban is biztos tempótartás. 

A zenei kreativitás megnyilvánulása. 

A moduláció fogalma, felismerése 
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Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Három hosszabb népzenei darab és egy táncrend, táncfüzér.  

 

6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Az eddig elsajátított játéktechnikai zenei ismeretek összefoglalása, az önálló ismeretbővítés, tanulás motiváci-

ójának kialakítása (dallamtanulás, lejegyzés). 

– A hatékony és eredményes gyakorlás módszereinek tudatosítása. 

– A futamtechnika, díszítéstechnika fejlesztése, tempók érzékeny beállítása. Népzenei folyamatok elemzése, a 

hagyományőrzés indítékainak feltárása. 

– Kromatikus skálák. 

– Dúr és moll skálák játéka 6#, 6b előjegyzésig, két–két és 1/2 oktávon élénk tempóban, hármashangzat felbon-

tással. 

– Automatizmusok kialakítása különösen a húrváltások, fekvésváltások az ujjazat, a pengetés és pergetéstechnika, 

a helyes hangszertartás, pengetőfogás, kéztartás területén. 

– Színgazdag játék valamennyi dinamikai tartományban, tiszta intonációval, önállóság megszerzése a zenei elem-

zés, értelmezés, a variációképzés területén is.  

– Zenei, előadói élményt keltő játékfolyamat teljesítése biztos tempótartással szóló és kísérő szerepkörben, válto-

zatos kamarazenei összeállításokban. 

 

Ajánlott tananyag 

Szendrődi Ferenc: Tamburaiskola I. (előkészületben) 

A Népzenei Füzetek sorozat népi hangszerekhez kapcsolódó példatárai, hangszer–iskola kiadványai, kíséret–, és hangzó 

mellékletei (Budapest 1992–98) Magyar Művelődési Intézet –, szerk.: Eredics Gábor  

Vujicsics Tihamér: A magyarországi délszlávok zenei hagyományai (Budapest 1978) 

Horvát népzenei hagyományok Magyarországon II. CD (Vujicsics Egyesület 2004) 

Magyar vagy valamely déli szláv kisebbséghez, szomszédnéphez –, ill. más etnikumhoz kötődő, tamburán előadható, 

élénkebb tempójú népi táncdallamok, parlando–rubato népdalok hangszeres változatai. 

Bármilyen más, a helyei és területi etnikai sajátosságokhoz valamint a tanuló érdeklődéséhez, tudásszintjéhez igazodó 

harmonikaiskola, népzenei dallamtár, hangzó anyag.  

Archív hangfelvételek (MTA Zenetudományi Intézet, Hagyományok Háza) 

Gyűjtéseket közreadó CD kiadványok. 

 

Követelmény 

Helyes hangszertartás, kéztartás, pengető fogás. 

A tánctípusok, kísérettípusok, az aszimmetrikus ritmusok ismerete. 
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Tiszta intonáció, törésmentes dallamvezetés. 

A tanult hangszeres játéktechnikai elemek természetes, könnyed alkalmazása. 

Hosszabb játékfolyamat teljesítése a zenei karaktereknek megfelelő előadásmóddal, biztos tempótartás. 

A dinamika lehetőségek kihasználása a stílus adta kereteken belül. 

Kamaraegyüttesi, zenekari közreműködés változatos módokon. 

A zenei kreativitás megnyilvánulása. 

A hangszernek megfelelő népi dallamok stílushű előadása. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Hosszabb népzenei összeállítás és egy táncrend, táncfüzér.  

Basszprímtambura (és csellótambura) 

A követelmények és a tanítás szakirányú feladatainak tekintetében a basszprímtambura és a – vele rokon zenei funkciót 

betöltő – csellótambura tanterv azonos a prímtambura tantervével. A prímtamburától részleges eltérő zenekari szerepük 

indokolja a 3. évfolyamtól az alábbi kiegészítéseket, hangsúly áthelyezéseket.  

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A hangszer hangolásának ismerete, a basszprímtambura helyes tartása, a pengetés–technika transzferálása a 

megváltozott menzurális viszonyok kapcsán. 

– Basszprím szólamok párhuzamos mozgással és ellenmozgással, heterofon dallam és tercpárhuzam, improvizatív 

és rögzült motívumokból építkező obligát szólam. 

 

Követelmény 

A hangszer hangolásának,helyes tartásának, a pengetés–technikájának ismerete. 

Dallamjáték fekvésben. 

Hangsúlyok, belső hangsúlyok alkalmazása. 

Dallam és terc szólam ismerete. 

A basszprímszólam rögzült motívumainak ismerete, használata. 

Együttműködés a prímtamburával. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Négy különböző karakterű, köztük aszimmetrikus ritmusú, egymáshoz illeszkedő táncdallam és parlando, ru-

bato népdal stílusos előadása, a tanár, illetve felsőbb évfolyamos tanuló közreműködésével. 

 

4. évfolyam „B” tagozat 
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Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A basszprímtambura vertikális pozíciója a tamburazenekari szólambeosztásban.  

Hangképet, hangzást, disszonancia–konszonancia váltakozását meghatározó szólamának stíluskeretei. 

 

Követelmény 

A basszprímszólam rögzült motívumainak használata. 

A zenekari hangzás hiányzó, érzékeny hangjainak megtalálása. 

A zenei kreativitás improvizatív megnyilvánulása a basszprím játékban. 

A stílusismeret és a zenei ízlés megalapozottsága. 

A együttműködés, nyitottság, empátia a zenekari játékban.  

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Három igényes népzenei darab és egy önállóan összeállított táncfüzér, táncrend előadása koncerten, táncházban. 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Közelítés – távolodás a prímszólam vonzásában, a harmóniamenet determinációjában. 

– A terc–karakterű (tercszőnyeg, tercfelhő), a kvinterősítő, a dallamot segítő basszprímszólam. 

– A dallam leegyszerűsödése, augmentálódása, vagy dúsítása, diminúciója a basszprímszólamokban. 

– A sorvégi átvezető frázisok, nyugvóhangok, ritmikai kiegészítő motívumok stilisztikai jelentősége. 

 

Követelmény 

Dallam és terc szólam, a harmóniamenet ismerete. 

A zenekari hangzás hiányzó, érzékeny hangjainak megtalálása. 

A stílusismeret és a zenei ízlés megalapozottsága. 

A repertoár folyamatos bővítése. 

A magyar népzenei anyag eredeti felvételekből való megismerése. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Három hosszabb népzenei darab és egy táncrend, táncfüzér.  

 

6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 



ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLAPEDAGÓGIAI PROGRAM  

349 

– A basszprím, mint szólóhangszer, mint terc–tambura. 

– A basszprímszólam zenekari összetételtől függő determinációi. 

– Az improvizált harmadik szólam (harmad szólam) szerepe a déli szláv tamburazenekari hagyományban. 

 

Követelmény 

Dallamismeret. 

A harmonizáció ismerete. 

A zenekari hangzás hiányzó, érzékeny hangjainak megtalálása. 

A repertoár folyamatos bővítése. 

A nemzetiségi népzenei anyag eredeti felvételekből való megismerése. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Hosszabb népzenei összeállítás és egy táncrend, táncfüzér.  

Brácstambura 

A követelmények és a tanítás szakirányú feladatainak tekintetében a brácstambura tanterv azonos a prímtambura tanter-

vével. A prímtamburától eltérő zenekari szerepe – akkordikus és ritmikai kísérő funkciója – indokolja a 3. évfolyamtól 

az alábbi kiegészítéseket, hangsúly áthelyezéseket.  

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A hangszer hangolásának ismerete, a brácstambura helyes tartása, a pengetés– pergetés technika transzferálása. 

Alkalmazkodás a megváltozott menzurális viszonyokhoz.  

– Kíséret dúr és moll, valamint dominánsszeptim akkordokkal. 

– A kvint transzpozíciók készség szintű megvalósítása. Aszimmetrikus ritmusú (5/8, 7/8) táncdallamok kísérete, 

finom belső hangsúlyok alkalmazásával. 

– A gyors esztam és a lassú dűvő kísérettípus ismerete.  

– A tanult akkordmenetek felismerése kottaképről, hagyományos lejegyzésről, hallás útján is. 

– A ritmikailag pontos brácstambura játék megalapozása, a gyors és pontos harmóniaváltás előkészítése. 

– E–dúr, e–moll, A–dúr, a–moll, D–dúr, C–dúr, Cisz–dúr, Cisz–moll, f–moll, g–moll akkordok lefogásának gya-

korlása. 

– Húrlefogás hüvelykujjal. 

 

Követelmény 

Az esztam, gyors esztam és dűvő kísérettípus ismerete. 

Egyszólamú dallam kísérete dúr, moll és dominánsszeptim akkordokkal. 

Hangsúlyok, belső hangsúlyok alkalmazása dallamjáték kíséretében. 
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Árnyalt dinamika, pontos ritmika. 

Szokásos akkordmenetek, kíséreti sémák memorizálása. 

A tanult akkordok biztos intonálása. 

A repertoár folyamatos bővítése. 

A magyar népzenei anyag eredeti felvételekből való megismerése. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Négy különböző karakterű, köztük aszimmetrikus ritmusú, egymáshoz illeszkedő táncdallam és parlando, ru-

bato népdal stílusos előadása, a tanár, illetve felsőbb évfolyamos tanuló közreműködésével. 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A brácstambura vertikális pozíciója a tamburazenekari szólambeosztásban.  

– Tonalitást, hangképet, hangzást, kísérettípust meghatározó szólamának stíluskeretei. 

– Élénkebb tempójú hangszeres táncdallamok, ill. népdalok harmonizálása és kísérete a népzenei–, előadói gya-

korlatban használatos hangnemekben. 

– Aszimmetrikus ritmusú (7/8, 9/8) táncdallamok kísérete, finom belső hangsúlyok alkalmazásával. 

– A gyors esztam, a lassú–, és a gyors dűvő kísérettípus ismerete, a tánctípusok formai elemzése.  

– Kíséret dúr és moll, valamint dominánsszeptim alap akkordokkal, és fordításaikkal. 

 

– A tanult akkordmenetek felismerése kottaképről, hagyományos lejegyzésről, hallás útján is.  

– F–dúr, G–dúr, B–dúr, H–dúr, h–moll, c–moll, d–moll akkordok lefogásának gyakorlása. 

A ritmikailag pontos brácstambura játék, a gyors és pontos harmóniaváltás gyakorlása. 

 

Követelmény 

Az gyors esztam a lassú és gyors dűvő kísérettípus ismerete. 

Aszimmetrikus ritmusú táncdallamok kísérete. 

Pontos, gyors harmóniaváltás. 

Szokásostól eltérő akkordmenetek. 

A tanult akkordmenetek felismerése kottaképről, hagyományos lejegyzésről, hallás útján is. 

A tanult tánctípusok formai elemzése.  

A zenei kreativitás megnyilvánulása. 

A repertoár folyamatos bővítése. 

A nemzetiségi népzenei anyag eredeti felvételekből való megismerése. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 
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– Három igényes népzenei darab és egy önállóan összeállított táncfüzér, táncrend előadása koncerten, táncházban. 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Bourdon–kíséret brácstamburán. 

– Hiányos akkordok használatának lehetőségei.  

– A brácstambura szerepe s sorvégi zárlatok ritmikai kiegészítő motívumok megszólaltatásában. 

– Aszimmetrikus ritmusú (7/8, 11/8) táncdallamok, parlando–rubato dallamok kísérete. 

– Kíséret az eddig tanult akkordokkal. 

– A akkordmenetek önálló kialakításának, felismerésének előkészítése. 

– A moduláció fogalma, felismerése. 

– Négyeshangzatok és fordításaik alkalmazása. 

– Játék ff, f, mf, p, pp dinamikai tartományokban, tiszta intonációval. 

– A tonalitás érzékének fejlesztése. 

– Hosszabb játékfolyamat teljesítése E, A, C, D, G, dúr– és moll hármas és négyeshangzatok megszólaltatásával, 

biztos tempótartással, koncerten és tánckísérő funkcióban.  

 

Követelmény 

Aszimmetrikus ritmusképletek ismerete, használata. 

Dinamikai lehetőségek stílusos kihasználása. 

Parlando– rubato dallamok kísérete folyamatos pergetéssel. 

Biztos tempótartás. 

Négyeshangzatok és fordításaik alkalmazása. 

A moduláció fogalma, felismerése. 

A formai ismeretek bővítése. 

A tanult tánctípusok ismerete. 

Szabad kíséret az eddig tanult akkordokkal zenekari felállásban. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

Három hosszabb népzenei darab és egy táncrend, táncfüzér.  

 

6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 
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– Az eddig elsajátított játéktechnikai zenei ismeretek összefoglalása, az önálló ismeretbővítés, tanulás motiváci-

ójának kialakítása (dallamtanulás, lejegyzés, harmonizálás). 

– A hatékony és eredményes gyakorlás módszereinek tudatosítása. 

– A tempók érzékeny beállítása. 

– Népzenei folyamatok elemzése, a hagyományőrzés indítékainak feltárása. 

– Automatizmusok kialakítása a helyes hangszertartás, kéztartás, tempótartás, gyors akkordváltás, ismert, vagy 

ismeretlen dallam rögtönzött kíséretének megvalósítása területén. 

– Színgazdag játék valamennyi dinamikai tartományban, tiszta intonációval, önállóság megszerzése a harmoni-

zálás területén.  

– Zenei, előadói élményt keltő játékfolyamat teljesítése biztos tempótartással változatos kamarazenei összeállítá-

sokban. 

 

Követelmény 

Automatizmusok a helyes hangszertartás, kéztartás, tempótartás, gyors akkordváltás terén. 

Rögtönzött kíséret megszólaltatása. 

Aszimmetrikus ritmusképletek ismerete, használata. 

Önálló harmonizálás. 

Zenei, előadói élményt keltő játék biztos tempótartással változatos kamarazenei összeállításokban. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Két hosszabb népzenei összeállítás és egy táncrend, táncfüzér.  

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

– a közép–európai tamburafélék kialakulásának történetét, típusait és zenei dialektusait, 

– a tamburazene hazai hangzó, lejegyzett és elméleti forrásanyagát, valamint az általános népzenei irodalmat. 

Legyen képes 

– laza pengetésre, kiegyensúlyozott pergetésre, 

– könnyed és magabiztos hangszerkezelésre, 

– különféle hangsorokat egy oktáv terjedelemben tisztán és pergőn játszani, 

– a használatos hangzatok és harmóniák lefogására, 

– a hangszernek megfelelő népi dallamok stílushű előadására, 

– kontrajáték esetén a tempótartásra és gyors harmóniaváltásokra, 

– tájékozódni a teljes fogólap fekvéslehetőségeiben, 

– szóló és kísérő szerepkört ellátni különféle hangszeres együttesekben, 

– zenekarral énekszólistát kísérni, 

– zenekarral táncot kísérni. 

Rendelkezzék 
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– stílusismerettel, 

– képzelőerővel, 

– magas szintű technikával, 

– előadói készséggel, tapasztalattal, 

– korának megfelelő önállósággal a zenei anyag kiválasztásában és a megszólaltatás színvonalában. 

 

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

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak bemutatásával: 

– egy élénk tempójú táncdallam, 

– egy mérsékelt tempójú táncdallam, 

– egy párlandó, rubato népzenei dallam, 

– egy szabadon választott népzenei darab, 

– egy kamaradarab, kísérő belső szólam feladatkörét ellátva. 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Tambura főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Egy élénk tempójú táncdallam,  

– Egy mérsékelt tempójú táncdallam terc és szext dallammozgásokkal 

– Egy parlando, rubato népzenei dallam,  

– Egy szabadon választott népzenei darab, igényes basszus–szólammal  

– Egy kamaradarab, kísérő feladatkörben. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Egy élénk tempójú táncdallam,  

– Egy mérsékelt tempójú táncdallam terc és szext dallammozgásokkal,  

– Egy parlando, rubato népzenei dallam,  

– Egy szabadon választott népzenei darab, igényes basszus–szólammal,  

– Egy kamaradarab, kísérő feladatkörben. 
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A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– helyes testtartás, hangszertartás, kéztartás, 

– hangminőség, 

– hangszerkezelés, 

– helyes ritmus és tempó,  

– jobb– és balkéz–technika, 

– technikai felkészültség, 

– előadásmód, 

– zenei stílusok és előadások megvalósítása, 

– díszítések megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

Továbbképző évfolyamok 

A továbbképző évfolyamok eléréséig a tanulók tudásszintje között képességeik, teherbírásuk és szorgalmuk alapján 

jelentős különbség alakulhat ki. Ez a különbség a továbbképző évfolyamokon egyéb elfoglaltságaiktól, gyakorlási ide-

jüktől, érdeklődési körüktől függően tovább növekedhet. Zenetanulásuk iránya és célja is eltérhet; vagy az egyéni hang-

szertudás tökéletesítése, vagy a kamarazenei, illetve zenekari játék fejlesztése kerül előtérbe. „B” tagozat követelménye 

a végzett anyag mennyiségében, de elsősorban minőségben, a hangszerkezelés biztonságában és az előadás zenei kife-

jezőerejében haladja meg az „A” tagozat szintjét. 

Prímtambura 

7. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A zenei műveltség elmélyítése, hangfelvételek, önálló tanulmányozása. 

– Az eddig elsajátított játéktechnikai, zenei ismeretek összefoglalása, szintet tartása, csiszolása. 

– A biztos ízlés, a muzikalitás erősítése. 

– Hatékony és eredményes gyakorlási módszerek alkalmazása. 

– A népzenei hagyomány elemzése. 

– Dúr és moll skálák játéka 6#, 6b előjegyzésig, két – két és 1/2 oktávon élénk tempóban. 

– Automatizmusok kialakítása különösen a húrváltások, fekvésváltások az ujjazat, a pengetés és pergetéstechnika, 

a helyes hangszertartás, pengetőfogás, kéztartás területén. 

– Színgazdag játék valamennyi dinamikai tartományban. 

– A jó megfigyelőkészség, memória, a gyors hallás utáni tanulás. 
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– Meggyőző zenei–, előadói élményt keltő hangszerjáték biztos tempótartással szóló és kísérő szerepkörben, vál-

tozatos kamarazenei összeállításokban. 

 

Ajánlott tananyag 

Vujicsics Tihamér: A magyarországi délszlávok zenei hagyományai (Budapest 1978) 

Horvát népzenei hagyományok Magyarországon II.CD (Vujicsics Egyesület 2004) 

Fonogrammok a Bánátból 1912 / Szerb zenei Hagyományok I. CD–ROM (Vujicsics Egyesület, Eredics Gábor 2004) 

Magyar vagy valamely déli szláv kisebbséghez, szomszédnéphez –, ill. más etnikumhoz kötődő, tamburán előadható, 

élénkebb tempójú népi táncdallamok, parlando–rubato népdalok hangszeres változatai. 

Bármilyen más, a helyei és területi etnikai sajátosságokhoz valamint a tanuló érdeklődéséhez, tudásszintjéhez igazodó 

harmonikaiskola, népzenei dallamtár, hangzó anyag.  

Archív hangfelvételek (MTA Zenetudományi Intézet, Hagyományok Háza) 

Gyűjtéseket közreadó CD kiadványok. 

 

Követelmény 

Az alapfok évfolyamaiban elért technikai és zenei színvonal fejlődése. 

Az önálló zenei tevékenység belső feltételeinek kialakulása. 

Hatékony hallás utáni tanulás. 

Színgazdag játék. 

Meggyőző zenei–, előadói élményt nyújtó hangszerjáték. 

A zenei kreativitás megnyilvánulása. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Önállóan megszerkesztett hosszabb népzenei összeállítás, különböző karakterű dallamokból táncfüzér előadása, 

valamint kamarazenei közreműködés. 

 

8. évfolyam A tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A zenei műveltség elmélyítése, hangfelvételek, kottakiadványok önálló tanulmányozása. 

– Az eddig elsajátított játéktechnikai, zenei ismeretek összefoglalása, szintet tartása, csiszolása. 

– Hatékony és eredményes gyakorlási módszerek alkalmazása. 

– A népzenei hagyomány elemzése. 

– Dúr és moll skálák játéka 6#, 6b előjegyzésig, két – két és 1/2 oktávon élénk tempóban, hármashangzat felbon-

tással. 

– Automatizmusok kialakítása különösen a húrváltások, fekvésváltások az ujjazat, a pengetés és pergetéstechnika, 

a helyes hangszertartás, pengetőfogás, kéztartás területén. 
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– Színgazdag játék valamennyi dinamikai tartományban, tiszta intonációval. 

– Az önállóság megszerzése a zenei elemzés, értelmezés, a variációképzés területén is. 

– A jó megfigyelőkészség, memória, a gyors hallás utáni tanulás, a biztos kottaolvasási készség fejlesztése. Vo-

kálisan–, vagy más hangszeren megszólaló népzenei dallamok önálló adaptációja. 

– Mennyiségileg is számottevő dallamismeret. 

– Meggyőző zenei–, előadói élményt keltő hangszerjáték biztos tempótartással szóló és kísérő szerepkörben, vál-

tozatos kamarazenei összeállításokban. 

 

Ajánlott tananyag 

Vujicsics Tihamér: A magyarországi délszlávok zenei hagyományai (Budapest 1978) 

Horvát népzenei hagyományok Magyarországon II. CD (Vujicsics Egyesület 2004) 

Fonogrammok a Bánátból 1912 / Szerb zenei Hagyományok I. CD–ROM (Vujicsics Egyesület, Eredics Gábor 2004) 

Magyar vagy valamely déli szláv kisebbséghez, szomszédnéphez –, ill. más etnikumhoz kötődő, tamburán előadható, 

élénkebb tempójú népi táncdallamok, parlando–rubato népdalok hangszeres változatai. 

Bármilyen más, a helyei és területi etnikai sajátosságokhoz valamint a tanuló érdeklődéséhez, tudásszintjéhez igazodó 

harmonikaiskola, népzenei dallamtár, hangzó anyag.  

Archív hangfelvételek (MTA Zenetudományi Intézet, Hagyományok Háza) 

Gyűjtéseket közreadó CD kiadványok. 

 

Követelmény 

A hangszertechnika folyamatos fejlődése. 

Az önálló zenei tevékenység belső feltételeinek kialakulása. 

Hatékony és eredményes önálló gyakorlási módszerek alkalmazása. 

Hatékony hallás utáni tanulás eredeti felvételekről, biztos kottaolvasási készség. 

Saját lejegyzések készítése. 

Színgazdag játék, differenciált dinamika, fejlett hangszínkultúra. 

Differenciált, mennyiségileg is számottevő dallamismeret. 

Meggyőző zenei–, előadói élményt nyújtó hangszerjáték. 

A zenei kreativitás megnyilvánulása. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Önállóan megszerkesztett hosszabb népzenei összeállítás, különböző karakterű dallamokból táncfüzér előadása, 

valamint kamarazenei közreműködés. 

9. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A zenei műveltség elmélyítése, hangfelvételek, kottakiadványok, elméleti szakirodalom önálló tanulmányozása.  
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– Az eddig elsajátított játéktechnikai, zenei ismeretek összefoglalása, szintet tartása, csiszolása. 

– Az önállóság, a biztos ízlés, a muzikalitás erősítése. 

– Hatékony és eredményes gyakorlási módszerek alkalmazása. 

– Virtuóz játéktechnika kialakítása. 

– A népzenei hagyomány elemzése, a hagyományőrzéshez való kapcsolódás tudatos, belső igényének felkeltése. 

– Dúr és moll skálák játéka, két – két és 1/2 oktávon élénk tempóban, hármashangzat felbontással. 

– Automatizmusok kialakítása különösen a húrváltások, fekvésváltások az ujjazat, a pengetés és pergetéstechnika, 

a helyes hangszertartás, pengetőfogás, kéztartás területén. 

– Színgazdag játék valamennyi dinamikai tartományban, tiszta intonációval, önállóság megszerzése a zenei elem-

zés, értelmezés, a variációképzés területén is.  

– Igénykeltés a pontos tagolás, a tiszta szólamvezetés, a világos megformálás, a differenciált dinamika, a fejlett 

hangszínkultúra iránt. A jó megfigyelőkészség, memória, a gyors hallás utáni tanulás, a biztos kottaolvasási készség 

fejlesztése. 

– Vokálisan–, vagy más hangszeren megszólaló népzenei dallamok önálló adaptációja. 

– Meggyőző zenei–, előadói élményt keltő hangszerjáték biztos tempótartással szóló és kísérő szerepkörben, vál-

tozatos kamarazenei összeállításokban. 

 

Ajánlott tananyag 

Vujicsics Tihamér: A magyarországi délszlávok zenei hagyományai (Budapest 1978) 

Horvát népzenei hagyományok Magyarországon II.CD (Vujicsics Egyesület 2004) 

Fonogrammok a Bánátból 1912 / Szerb zenei Hagyományok I. CD–ROM (Vujicsics Egyesület, Eredics Gábor 2004) 

Magyar vagy valamely déli szláv kisebbséghez, szomszédnéphez –, ill. más etnikumhoz kötődő, tamburán előadható, 

élénkebb tempójú népi táncdallamok, parlando–rubato népdalok hangszeres változatai. 

Bármilyen más, a helyei és területi etnikai sajátosságokhoz valamint a tanuló érdeklődéséhez, tudásszintjéhez igazodó 

harmonikaiskola, népzenei dallamtár, hangzó anyag.  

Archív hangfelvételek (MTA Zenetudományi Intézet, Hagyományok Háza) 

Gyűjtéseket közreadó CD kiadványok. 

 

Követelmény 

A biztos hangszertechnika folyamatos kialakulása. 

A pontos tagolás, a tiszta szólamvezetés, a világos megformálás, a differenciált dinamika fejlesztése. 

Hatékony és eredményes önálló gyakorlási módszer elsajátítása. 

Biztos hallás utáni tanulás, a kottaolvasási készség folyamatos fejlődése. 

Színgazdag játék, differenciált dinamika, fejlett hangszínkultúra. 

Tudatos repertoárbővítés. 

Önálló zenei elemzés, értelmezés. 

Meggyőző zenei–, előadói élményt nyújtó hangszerjáték. 

A zenei kreativitás megnyilvánulása. 
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A hagyományőrzéshez való kapcsolódás tudatos, belső igénye. 

A hangszer más műfajokhoz kötődő irodalmának megismerése. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Két önállóan megszerkesztett hosszabb népzenei összeállítás, különböző karakterű dallamokból táncfüzér elő-

adása, valamint kamarazenei közreműködés. 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A zenei műveltség elmélyítése, hangfelvételek, kottakiadványok, elméleti szakirodalom önálló tanulmányozása. 

A hangszer más műfajokhoz kötődő irodalmának megismerése. 

– Az eddig elsajátított játéktechnikai, zenei ismeretek összefoglalása, szintet tartása, csiszolása. 

– Az önállóság, a biztos ízlés, a muzikalitás erősítése. Hatékony és eredményes gyakorlási módszerek alkalma-

zása. Virtuóz játéktechnika kialakítása. 

– A népzenei hagyomány elemzése, a hagyományőrzéshez való kapcsolódás tudatos, belső igényének felkeltése. 

– Dúr és moll skálák játéka, két – két és 1/2 oktávon élénk tempóban, hármashangzat felbontással. 

– Automatizmusok kialakítása különösen a húrváltások, fekvésváltások az ujjazat, a pengetés és pergetéstechnika, 

a helyes hangszertartás, pengetőfogás, kéztartás területén. 

– Igénykeltés a pontos tagolás, a tiszta szólamvezetés, a világos megformálás, a differenciált dinamika, a fejlett 

hangszínkultúra iránt. 

– A jó megfigyelőkészség, memória, a gyors hallás utáni tanulás, a biztos kottaolvasási készség fejlesztése. Vo-

kálisan–, vagy más hangszeren megszólaló népzenei dallamok önálló adaptációja. 

– Meggyőző zenei–, előadói élményt keltő hangszerjáték biztos tempótartással szóló és kísérő szerepkörben, vál-

tozatos kamarazenei összeállításokban. 

 

Ajánlott tananyag 

Vujicsics Tihamér: A magyarországi délszlávok zenei hagyományai (Budapest 1978) 

Horvát népzenei hagyományok Magyarországon II.CD (Vujicsics Egyesület 2004) 

Fonogrammok a Bánátból 1912 / Szerb zenei Hagyományok I. CD–ROM (Vujicsics Egyesület, Eredics Gábor 2004) 

Magyar vagy valamely déli szláv kisebbséghez, szomszédnéphez –, ill. más etnikumhoz kötődő, tamburán előadható, 

élénkebb tempójú népi táncdallamok, parlando–rubato népdalok hangszeres változatai. 

Bármilyen más, a helyei és területi etnikai sajátosságokhoz valamint a tanuló érdeklődéséhez, tudásszintjéhez igazodó 

harmonikaiskola, népzenei dallamtár, hangzó anyag.  

Archív hangfelvételek (MTA Zenetudományi Intézet, Hagyományok Háza) 

Gyűjtéseket közreadó CD kiadványok. 
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Követelmény 

Virtuóz játéktechnika. 

Telt, erőteljes hang, kifejező játékmód 

Önállóság a zenei tevékenység minden területén: gyakorlás, repertoár bővítés, tanulás, előadás szerkesztése. 

Színgazdag játék, differenciált dinamika, fejlett hangszínkultúra. 

A magyar és nemzetiségi népzenei hagyománynak a hangszer irodalmán túlmutató, elmélyült ismerete. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Önállóan megszerkesztett hosszabb népzenei összeállítás, különböző karakterű dallamokból táncfüzér előadása, 

valamint kamarazenei közreműködés. 

Basszprímtambura (és csellótambura) 

7. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Basszprímtamburák munkamegosztása. 

– A csellótambura szólam megjelenése, hangképet, hangzást, basszprím szólamot meghatározó hangfekvése. 

– Az akkordikus szólam, zengő kvartok, kvintek a baszprímszólamban. 

– A sematikus szólam, a tévelygő, invenció nélküli szólam, a stílusismeret nélküli szólam. 

 

Követelmény 

Az alapfok évfolyamaiban elért színvonal megőrzése. 

Dallam és terc szólam, a harmóniamenet ismerete. 

Mennyiségileg is számottevő dallamismeret. 

Meggyőző zenei–, előadói élményt nyújtó hangszerjáték. 

A zenei kreativitás megnyilvánulása. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

Önállóan megszerkesztett hosszabb népzenei összeállítás, különböző karakterű dallamokból táncfüzér előadása, vala-

mint kamarazenei közreműködés 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Basszprímtamburák munkamegosztása. 

– A csellótambura szólam megjelenése, hangképet, hangzást, basszprím szólamot meghatározó hangfekvése. 

– Az akkordikus szólam, zengő kvartok, kvintek a baszprímszólamban. 
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– A kettőzött húr adta lehetőségek kihasználása a dallamdíszítés terén.  

– A sematikus szólam, a tévelygő, invenció nélküli szólam, a stílusismeret nélküli szólam. 

– A virtuozitás lehetőségei, stíluskeretei a tamburazenekari hagyományban. 

 

Követelmény 

A hangszertechnikai és zenei szint folyamatos fejlődése. 

A basszprím és csellótambura szólam rögzült motívumainak ismerete, használata. 

Az önálló zenei tevékenység belső feltételeinek kialakulása. 

Eredményes gyakorlási módszer elsajátítása. 

Színgazdag játék. 

Mennyiségileg is számottevő dallamismeret. 

Meggyőző zenei–, előadói élményt nyújtó hangszerjáték. 

A zenei kreativitás megnyilvánulása. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Önállóan megszerkesztett hosszabb népzenei összeállítás, különböző karakterű dallamokból táncfüzér előadása, 

valamint kamarazenei közreműködés 

 

9. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A virtuozitás lehetőségei, stíluskeretei a tamburazenekari hagyományban. 

– Kamarazenei lehetőségek a basszprím és csellótamburán. 

– Az akkordikus szólam, zengő kvartok, kvintek a baszprímszólamban. 

– A kettőzött húr adta lehetőségek kihasználása a dallamdíszítés terén.  

– A sematikus szólam, a tévelygő, invenció nélküli szólam, a stílusismeret nélküli szólam. 

– A basszprím és csellótambura szólam, mint a zenei alkotóerő megnyilvánulása. 

 

Követelmény 

A hangszertechnikai és zenei szint folyamatos fejlődése. 

A basszprím és csellótambura szólam rögzült motívumainak ismerete, használata. 

Színgazdag játék, differenciált dinamika. 

A zenei kreativitás improvizatív megnyilvánulása a basszprím és csellótambura játékban. 

Az önálló zenei tevékenység megnyilvánulása a gyakorlás és önálló tanulás terén.  

Biztos kottaolvasási készség. 

Meggyőző zenei–, előadói élményt nyújtó, variált, improvizatív hangszerjáték. 

A zenei kreativitás megnyilvánulása. 
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Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Önállóan megszerkesztett hosszabb népzenei összeállítás, különböző karakterű dallamokból táncfüzér előadása, 

valamint kamarazenei közreműködés 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Basszprímtamburák munkamegosztása. 

– A csellótambura szólam megjelenése, hangképet, hangzást, basszprím szólamot meghatározó hangfekvése. A 

virtuozitás lehetőségei, stíluskeretei a tamburazenekari hagyományban. 

– Kamarazenei lehetőségek a basszprím és csellótamburán. 

– Az akkordikus szólam, zengő kvartok, kvintek a baszprímszólamban. 

– A kettőzött húr adta lehetőségek kihasználása a dallamdíszítés terén.  

– A sematikus szólam, a tévelygő, invenció nélküli szólam, a stílusismeret nélküli szólam. 

– A basszprím és csellótambura szólam, mint a zenei alkotóerő megnyilvánulása. 

 

Követelmény 

Virtuóz hangszerjáték. 

A basszprím és csellótambura szólam rögzült motívumainak ismerete, használata. 

Biztos kottaolvasási és lejegyzési készség. 

Színgazdag játék, differenciált dinamika, fejlett hangszínkultúra. 

A magyar és nemzetiségi népzenei hagyománynak a hangszer irodalmán túlmutató, elmélyült ismerete. 

Meggyőző zenei–, előadói élményt nyújtó hangszerjáték. 

A zenei kreativitás improvizatív megnyilvánulása a basszprím és csellótambura játékban. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Két önállóan megszerkesztett hosszabb népzenei összeállítás, különböző karakterű dallamokból táncfüzér elő-

adása, valamint kamarazenei közreműködés 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

Prímtambura 

7. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A zenei műveltség elmélyítése, hangfelvételek, önálló tanulmányozása. 

– Az eddig elsajátított játéktechnikai, zenei ismeretek összefoglalása, szintet tartása, csiszolása. 
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– Az önállóság a erősítése. 

– Hatékony és eredményes gyakorlási módszerek alkalmazása. 

– Igénykeltés a pontos tagolás, a tiszta szólamvezetés a tiszta, világos megformálás iránt. 

– A jó megfigyelőkészség, memória. 

– Gyors hallás utáni tanulás, a biztos kottaolvasási készség fejlesztése. 

– Dúr és moll skálák játéka, két – két és 1/2 oktávon élénk tempóban, hármashangzat felbontással. 

– Automatizmusok kialakítása különösen a húrváltások, fekvésváltások területén. 

– Meggyőző zenei–, előadói élményt keltő hangszerjáték biztos tempótartással szóló és kísérő szerepkörben, vál-

tozatos kamarazenei összeállításokban. 

 

Ajánlott tananyag 

Vujicsics Tihamér: A magyarországi délszlávok zenei hagyományai (Budapest 1978) 

Horvát népzenei hagyományok Magyarországon II.CD (Vujicsics Egyesület 2004) 

Fonogrammok a Bánátból 1912 / Szerb zenei Hagyományok I. CD–ROM (Vujicsics Egyesület, Eredics Gábor 2004) 

Magyar vagy valamely déli szláv kisebbséghez, szomszédnéphez –, ill. más etnikumhoz kötődő, tamburán előadható, 

élénkebb tempójú népi táncdallamok, parlando–rubato népdalok hangszeres változatai. 

Bármilyen más, a helyei és területi etnikai sajátosságokhoz valamint a tanuló érdeklődéséhez, tudásszintjéhez igazodó 

harmonikaiskola, népzenei dallamtár, hangzó anyag.  

Archív hangfelvételek (MTA Zenetudományi Intézet, Hagyományok Háza) 

Gyűjtéseket közreadó CD kiadványok. 

 

Követelmény 

Az alapfok évfolyamaiban elért színvonal fejlődése. 

Az önálló zenei tevékenység belső feltételeinek kialakulása. 

Eredményes gyakorlási módszer elsajátítása. 

Hatékony hallás utáni tanulás, biztos kottaolvasási készség. 

Folyamatosan, önállóan is bővített dallamismeret. 

Meggyőző zenei–, előadói élményt nyújtó hangszerjáték. 

A zenei kreativitás megnyilvánulása. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Önállóan megszerkesztett hosszabb népzenei összeállítás, különböző karakterű dallamokból táncfüzér előadása, 

valamint kamarazenei közreműködés. 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 
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– A zenei műveltség elmélyítése, hangfelvételek, kottakiadványok, önálló tanulmányozása. 

– A hangszer más műfajokhoz kötődő irodalmának megismerése. 

– Az eddig elsajátított játéktechnikai, zenei ismeretek összefoglalása, szintet tartása, csiszolása. 

– Az önállóság, a biztos ízlés, a muzikalitás erősítése. 

– Hatékony és eredményes gyakorlási módszerek alkalmazása. 

– A népzenei hagyomány elemzése, a hagyományőrzéshez való kapcsolódás tudatos, belső igényének felkeltése. 

– Dúr és moll skálák játéka 6#, 6b előjegyzésig, két – két és 1/2 oktávon élénk tempóban, hármashangzat felbon-

tással. 

– Automatizmusok kialakítása különösen a húrváltások, fekvésváltások az ujjazat, a pengetés és pergetéstechnika, 

a helyes hangszertartás, pengetőfogás, kéztartás területén. 

– Színgazdag játék valamennyi dinamikai tartományban, tiszta intonációval, önállóság megszerzése a zenei elem-

zés, értelmezés, a variációképzés területén is.  

– A jó megfigyelőkészség, memória, a gyors hallás utáni tanulás, a biztos kottaolvasási készség fejlesztése. Vo-

kálisan–, vagy más hangszeren megszólaló népzenei dallamok önálló adaptációja. 

– Meggyőző zenei–, előadói élményt keltő hangszerjáték biztos tempótartással szóló és kísérő szerepkörben, vál-

tozatos kamarazenei összeállításokban. 

 

Ajánlott tananyag 

Vujicsics Tihamér: A magyarországi délszlávok zenei hagyományai (Budapest 1978) 

Horvát népzenei hagyományok Magyarországon II.CD (Vujicsics Egyesület 2004) 

Fonogrammok a Bánátból 1912 / Szerb zenei Hagyományok I. CD–ROM (Vujicsics Egyesület, Eredics Gábor 2004) 

Magyar vagy valamely déli szláv kisebbséghez, szomszédnéphez –, ill. más etnikumhoz kötődő, tamburán előadható, 

élénkebb tempójú népi táncdallamok, parlando–rubato népdalok hangszeres változatai. 

Bármilyen más, a helyei és területi etnikai sajátosságokhoz valamint a tanuló érdeklődéséhez, tudásszintjéhez igazodó 

harmonikaiskola, népzenei dallamtár, hangzó anyag.  

Archív hangfelvételek (MTA Zenetudományi Intézet, Hagyományok Háza) 

Gyűjtéseket közreadó CD kiadványok. 

 

Követelmény 

Az eddig elsajátított játéktechnikai, zenei ismeretek csiszolása. 

Önálló zenei tevékenység a gyakorlásban és tanulásban. 

Biztos kottaolvasási és írási készség. 

Színgazdag játék, differenciált dinamika. 

Meggyőző zenei–, előadói élményt nyújtó hangszerjáték. 

A zenei kreativitás megnyilvánulása. 

A hangszer más műfajokhoz kötődő irodalmának megismerése. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 
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– Önállóan megszerkesztett hosszabb népzenei összeállítás, különböző karakterű dallamokból táncfüzér előadása, 

valamint kamarazenei közreműködés. 

 

9. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A zenei műveltség elmélyítése, hangfelvételek, kottakiadványok, elméleti szakirodalom önálló tanulmányozása. 

A hangszer más műfajokhoz kötődő irodalmának megismerése. 

– Az eddig elsajátított játéktechnikai, zenei ismeretek összefoglalása, szintet tartása, csiszolása. 

– Az önállóság, a biztos ízlés, a muzikalitás erősítése. Hatékony és eredményes gyakorlási módszerek alkalma-

zása. A népzenei hagyomány elemzése, a hagyományőrzéshez való kapcsolódás tudatos, belső igényének felkeltése. 

– Dúr és moll skálák játéka, két – két és 1/2 oktávon élénk tempóban, hármashangzat felbontással. 

– Automatizmusok kialakítása különösen a húrváltások, fekvésváltások az ujjazat, a pengetés és pergetéstechnika, 

a helyes hangszertartás, pengetőfogás, kéztartás területén. 

– Színgazdag játék valamennyi dinamikai tartományban, tiszta intonációval, önállóság megszerzése a zenei elem-

zés, értelmezés, a variációképzés területén is.  

– Igénykeltés a pontos tagolás, a tiszta szólamvezetés, a világos megformálás, a differenciált dinamika, a fejlett 

hangszínkultúra iránt. 

– Mennyiségileg is számottevő dallamismeret. 

– Meggyőző zenei–, előadói élményt keltő hangszerjáték biztos tempótartással szóló és kísérő szerepkörben, vál-

tozatos kamarazenei összeállításokban. 

 

Ajánlott tananyag 

Vujicsics Tihamér: A magyarországi délszlávok zenei hagyományai (Budapest 1978) 

Horvát népzenei hagyományok Magyarországon II.CD (Vujicsics Egyesület 2004) 

Fonogrammok a Bánátból 1912 / Szerb zenei Hagyományok I. CD–ROM (Vujicsics Egyesület, Eredics Gábor 2004) 

Magyar vagy valamely déli szláv kisebbséghez, szomszédnéphez –, ill. más etnikumhoz kötődő, tamburán előadható, 

élénkebb tempójú népi táncdallamok, parlando–rubato népdalok hangszeres változatai. 

Bármilyen más, a helyei és területi etnikai sajátosságokhoz valamint a tanuló érdeklődéséhez, tudásszintjéhez igazodó 

harmonikaiskola, népzenei dallamtár, hangzó anyag.  

Archív hangfelvételek (MTA Zenetudományi Intézet, Hagyományok Háza) 

Gyűjtéseket közreadó CD kiadványok. 

 

Követelmény 

Virtuóz játéktechnika kialakítása 

Önállóság a gyakorlásban, a tanulásban, az iskolán kívül zenei tevékenységek szervezésében. 

Színgazdag játék, differenciált dinamika, fejlett hangszínkultúra. 
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Mennyiségileg is számottevő dallam– és stílusismeret. 

Meggyőző zenei–, előadói élményt nyújtó hangszerjáték. 

A zenei kreativitás megnyilvánulása. 

Vokálisan–, vagy más hangszeren megszólaló népzenei dallamok önálló adaptációja. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Két önállóan megszerkesztett hosszabb népzenei összeállítás, különböző karakterű dallamokból táncfüzér elő-

adása, valamint kamarazenei közreműködés. 

 

10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A zenei műveltség elmélyítése, hangfelvételek, kottakiadványok, elméleti szakirodalom önálló tanulmányozása. 

A hangszer más műfajokhoz kötődő irodalmának megismerése. 

– Az eddig elsajátított játéktechnikai, zenei ismeretek összefoglalása, szintet tartása, csiszolása. 

– Az önállóság, a biztos ízlés, a muzikalitás erősítése. Hatékony és eredményes gyakorlási módszerek alkalma-

zása. Virtuóz játéktechnika kialakítása. 

– A népzenei hagyomány elemzése, a hagyományőrzéshez való kapcsolódás tudatos, belső igényének felkeltése. 

– Dúr és moll skálák játéka 6#, 6b előjegyzésig, két – két és 1/2 oktávon élénk tempóban, hármashangzat felbon-

tással. 

– Automatizmusok kialakítása különösen a húrváltások, fekvésváltások az ujjazat, a pengetés és pergetéstechnika, 

a helyes hangszertartás, pengetőfogás, kéztartás területén. 

– Színgazdag játék valamennyi dinamikai tartományban, tiszta intonációval, önállóság megszerzése a zenei elem-

zés, értelmezés, a variációképzés területén is.  

– Igénykeltés a pontos tagolás, a tiszta szólamvezetés, a világos megformálás, a differenciált dinamika, a fejlett 

hangszínkultúra iránt. 

– A jó megfigyelőkészség, memória, a gyors hallás utáni tanulás, a biztos kottaolvasási készség fejlesztése. Vo-

kálisan–, vagy más hangszeren megszólaló népzenei dallamok önálló adaptációja. 

– Mennyiségileg is számottevő dallamismeret. 

– Meggyőző zenei–, előadói élményt keltő hangszerjáték biztos tempótartással szóló és kísérő szerepkörben, vál-

tozatos kamarazenei összeállításokban. 

 

Ajánlott tananyag 

Vujicsics Tihamér: A magyarországi délszlávok zenei hagyományai (Budapest 1978) 

Horvát népzenei hagyományok Magyarországon II.CD (Vujicsics Egyesület 2004) 

Fonogrammok a Bánátból 1912 / Szerb zenei Hagyományok I. CD–ROM (Vujicsics Egyesület, Eredics Gábor 2004) 
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Magyar vagy valamely déli szláv kisebbséghez, szomszédnéphez –, ill. más etnikumhoz kötődő, tamburán előadható, 

élénkebb tempójú népi táncdallamok, parlando–rubato népdalok hangszeres változatai. 

Bármilyen más, a helyei és területi etnikai sajátosságokhoz valamint a tanuló érdeklődéséhez, tudásszintjéhez igazodó 

harmonikaiskola, népzenei dallamtár, hangzó anyag.  

Archív hangfelvételek (MTA Zenetudományi Intézet, Hagyományok Háza) 

Gyűjtéseket közreadó CD kiadványok. 

 

Követelmény 

Virtuóz játéktechnika. 

Meggyőző zenei–, előadói élményt nyújtó hangszerjáték. 

Biztos hallás utáni tanulás, a kottaolvasási készség folyamatos fejlődése. 

Biztos tempótartás szóló és kísérő szerepkörben, változatos kamarazenei összeállításokban. 

Mennyiségileg is számottevő dallamismeret a magyar és nemzetiségi népzenei dialektusokon belül. 

Vokálisan–, vagy más hangszeren megszólaló népzenei dallamok önálló adaptációja. 

A hangszer más műfajokhoz kötődő irodalmának folyamatos megismerése. 

A népzenei hagyomány tanult tájegységeinek, műfajainak, dallamtípusainak elemzése. 

Tudatos, elkötelezett hagyományőrzés. 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Önállóan megszerkesztett hosszabb népzenei összeállítás, különböző karakterű dallamokból táncfüzér előadása, 

valamint kamarazenei közreműködés. 

Basszprímtambura (és csellótambura) 

7. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Basszprímtamburák munkamegosztása. 

– A csellótambura szólam megjelenése, hangképet, hangzást, basszprím szólamot meghatározó hangfekvése. 

– Kamarazenei lehetőségek a basszprím és csellótamburán. 

– Az akkordikus szólam, zengő kvartok, kvintek a baszprímszólamban.  

 

Követelmény 

Az alapfok évfolyamaiban elért színvonal fejlődése. 

Az önálló zenei tevékenység belső feltételeinek kialakulása. 

Eredményes gyakorlási módszer elsajátítása. 

Hatékony hallás utáni tanulás, biztos kottaolvasási készség. 

Folyamatosan, önállóan is bővített dallamismeret. 

Meggyőző zenei–, előadói élményt nyújtó hangszerjáték. 

A zenei kreativitás megnyilvánulása. 
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Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Önállóan megszerkesztett hosszabb népzenei összeállítás, különböző karakterű dallamokból táncfüzér előadása, 

valamint kamarazenei közreműködés 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Kamarazenei lehetőségek a basszprím és csellótamburán. 

– Az akkordikus szólam, zengő kvartok, kvintek a baszprímszólamban. 

– A kettőzött húr adta lehetőségek kihasználása a dallamdíszítés terén.  

 

Követelmény 

Az eddig elsajátított játéktechnikai, zenei ismeretek csiszolása. 

Önálló zenei tevékenység a gyakorlásban és tanulásban. 

Biztos kottaolvasási és írási készség. 

Színgazdag játék, differenciált dinamika. 

Meggyőző zenei–, előadói élményt nyújtó hangszerjáték. 

A zenei kreativitás megnyilvánulása. 

A hangszer más műfajokhoz kötődő irodalmának megismerése. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Önállóan megszerkesztett hosszabb népzenei összeállítás, különböző karakterű dallamokból táncfüzér előadása, 

valamint kamarazenei közreműködés 

 

9. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Kamarazenei lehetőségek a basszprím és csellótamburán. 

– Az akkordikus szólam, zengő kvartok, kvintek a baszprímszólamban. 

– A kettőzött húr adta lehetőségek kihasználása a dallamdíszítés terén.  

– A sematikus szólam, a tévelygő, invenció nélküli szólam, a stílusismeret nélküli szólam. 

 

Követelmény 

Virtuóz játéktechnika kialakítása 

Önállóság a gyakorlásban, a tanulásban, az iskolán kívül zenei tevékenységek szervezésében. 
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Színgazdag játék, differenciált dinamika, fejlett hangszínkultúra. 

Mennyiségileg is számottevő dallam– és stílusismeret. 

Meggyőző zenei–, előadói élményt nyújtó hangszerjáték. 

A zenei kreativitás megnyilvánulása. 

Vokálisan–, vagy más hangszeren megszólaló népzenei dallamok önálló adaptációja. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Önállóan megszerkesztett hosszabb népzenei összeállítás, különböző karakterű dallamokból táncfüzér előadása, 

valamint kamarazenei közreműködés 

 

10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A virtuozitás lehetőségei, stíluskeretei a tamburazenekari hagyományban. 

– Kamarazenei lehetőségek a basszprím és csellótamburán. 

– A basszprím és csellótambura szólam, mint a zenei alkotóerő megnyilvánulása. 

 

Követelmény 

Virtuóz játéktechnika. 

Meggyőző zenei–, előadói élményt nyújtó hangszerjáték. 

Biztos hallás utáni tanulás, a kottaolvasási készség folyamatos fejlődése. 

Biztos tempótartás szóló és kísérő szerepkörben, változatos kamarazenei összeállításokban. 

Mennyiségileg is számottevő dallamismeret a magyar és nemzetiségi népzenei dialektusokon belül. 

Vokálisan–, vagy más hangszeren megszólaló népzenei dallamok önálló adaptációja. 

A hangszer más műfajokhoz kötődő irodalmának folyamatos megismerése. 

A népzenei hagyomány tanult tájegységeinek, műfajainak, dallamtípusainak elemzése. 

Tudatos, elkötelezett hagyományőrzés. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Önállóan megszerkesztett hosszabb népzenei összeállítás, különböző karakterű dallamokból táncfüzér előadása, 

valamint kamarazenei közreműködés 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

Ismerje és legyen képes megfelelően előadni 10–15 perc időtartamú, különböző népzenei dialektusokból, karakterekből, 

esetleg szomszédnépi hagyományból válogatott programját.  

 

Legyen képes 
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– a tanult jobb– és balkéz–technikai elemeket egy meggyőző zenei kifejezés szolgálatába állítani, 

– az alapfok évfolyamaiban elért színvonalának eredményes megőrzésére, annak lehetőség szerinti továbbfejlesz-

tésére, 

– differenciált dinamika és kifejező játékmód alkalmazására, 

– különböző dialektusok, tájegységek dallamainak stílusos, ízléses, igényes előadására, 

– egyszerűbb népzenei darabokat zeneileg és technikailag önállóan megoldani, 

– kamarazenei feladatkörben közreműködni. 

Rendelkezzék 

– kiművelt hangszeres technikával, 

– helyes kéztartással, 

– telt, erőteljes hanggal, 

– kifejező játékmóddal, 

– stílusismerettel, 

– a hangszere karbantartására vonatkozó alapvető ismeretekkel. 

 

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

A tanuló ismerje 

– a gyors kéztechnika alapjait, a kéz tizenhatod mozgású egyenletes vezetését, az ujjak aktív, pontos munkáját, 

– a hangszer szélesebb irodalmát, 

– a darabok harmóniai, formai szerkezetét, stílusjegyeit. 

Legyen képes 

– az egyenletesen vezetett dinamikai ívek megvalósítására, 

– saját kézalkatának megfelelő, célszerű ujjrendeket készíteni, 

– a tiszta szólamvezetésre, pontos tagolásra, világos, érthető megformálásra, 

– a kifejezésmód, megfelelő stílusismeret és technikai felkészültség birtokában zenei élményt nyújtani, 

– kifejező és dinamikailag árnyalt hangon játszani, 

– szubjektív zenei élményét esztétikailag igényesen kifejezni, 

– olyan művészi szándékú kifejezésmódra, amely összefüggő egységben tükrözi hagyományismeretét, zenei tu-

dását, képzelőereje fejlettségét, valamint előadókészsége érettségét. 

Tudja a tanult játéktechnikai elemeket egy meggyőző zenei kifejezés szolgálatába állítani. 

Tudjon 

– nagyobb terjedelmű zenei folyamatokat előadni, 

– kamarazenében – a hagyományban előforduló hangszerekkel – közreműködni, 

– repertoár darabokat önállóan is elsajátítani, 

– ritmikailag pontos, stílusos díszítéseket játszani, 

– egyrészt pontosan kottát olvasni a zenei karakter, a hangok, a ritmus, az ujjrend, a légvezetés, a regisztrálás 

pontos figyelembevételével, másrészt ismert, vagy hallott dallamhoz megfelelő kíséretet rögtönözni. 
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A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Tambura főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Különböző stílusú, karakterű, tempójú népzenei dallamok. 

 – Rövid zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

„B” tagozat 

– Egy élénk tempójú táncdallam,  

– Egy mérsékelt tempójú táncdallam terc és szext dallammozgásokkal,  

– Egy párlandó, rubato népzenei dallam,  

– Egy szabadon választott népzenei darab, igényes basszus–szólammal,  

– Egy kamaradarab, kísérő feladatkörben. 

– Zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– helyes testtartás, hangszertartás, kéztartás, 

– hangminőség, 

– hangszerkezelés, 

– helyes ritmus és tempó,  

– technikai felkészültség, 

– jobb– és balkéz–technika, 

– előadásmód, 

– zenei stílusok és előadások megvalósítása, 

– díszítések megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Megfelelő mennyiségű és minőségű prím–, basszprím–, brácstambura és lehetőleg tamburabőgő alkalmas minőségben. 
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Felvételre és lejátszásra alkalmas audio–vizuális eszközök 

A követelmények teljesítéséhez szükséges könyvek, kották, CD–k.  

Metronóm. 

Kottaállvány. 
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Vokális tanszak 

Népi ének 

A népi ének tanításának szakirányú feladata 

Ismertesse meg a tanulókat 

– az énekes népzene hagyományaival, a népdalok hiteles megszólaltatásához szükséges elméleti és technikai is-

meretekkel, hogy tanulmányaik végeztével képességeiknek és megszerzett tudásuknak megfelelően tudatosan vállalják 

a megtanult népdalkincs megőrzését, továbbadását, átmentését, 

– az emberi hang sajátosságaival, kifejezési lehetőségeivel, a népdalok élményszerű, ugyanakkor autentikus meg-

szólaltatáshoz szükséges természetes éneklés technikai hátterével, 

– a magyar népzenei dialektusok sajátosságaival (hangszín, tempó, ornamentika, szöveg). 

 

Fejlessze folyamatosan, módszeresen és sokoldalúan 

– az énekhang technikai adottságait (légzés, vokális hangzók, hangterjedelem, hangszín), 

– a tanulók zenei képességeit: hallását, intonálási képességét, ritmusérzékét, 

– az egyszerű, érthető és kifejező szövegmondás képességét, 

– a népdalok memorizálási képességét, 

– az énekelt népzenei karakterek megformálásához szükséges forma–, dallam– és tempóérzéket, 

– a különböző népzenei dialektusok felismerésének képességét, 

– a dialektusok díszítésmódjainak megszólaltatásához szükséges készségeket. 

 

Törekedjen a korosztályi jellemzők, az egyéni adottságok, készségek és képességek, habitus, érzelmi beállítódás figye-

lembe vételére az egyes tanulók fejlesztési programjának kialakításában. 

Ismertesse meg a tanulókat a vokális anyag hangszeres és táncbeli vonatkozásaival, a gyakorlatban is. 

 

Teremtsen alkalmat – a hangzó felvételek hallgatása mellett – a még élő adatközlőkkel való élményt adó találkozásokra, 

az adott tájegységre történő kirándulás vagy táborozás formájában is. 

 

Vegye figyelembe a repertoár kialakításánál, hogy a vokális népzenei hagyományban olyan emberi érzések, viszonyok 

tükröződnek és nyernek kifejezést, melyek a tanulók későbbi önálló, felnőtt életében családi, baráti körben a legkülön-

bözőbb hétköznapi és ünnepi helyzetekben aktivizálódhatnak, kerülhetnek használatba: pl. gyermeknevelés, karácsonyi 

ünnep, baráti mulatság. 

Biztassa a tanulókat a tanultak további használatára és önálló repertoárbővítésre a tanulmányok befejezése után is, a 

hangzó és irodalmi források megismertetésével. 

Előképző évfolyamok 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 
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Zenei ismeretek, az énekkészség fejlesztése 

– A magyar nyelvterület szabadon választott területeiről származó mondókák, gyermekdalok, népszokás dalla-

mok, illetve kis ambitusú népdalok hallás utáni megtanulása, éneklése segítségével, a tanuló természetes, helyes test-

érzetének (testtartás, légzés, artikuláció) kialakítása. 

 

Követelmény 

A tanuló életkorához, képességeihez mérten fejlődjön az alábbiakban: természetes testtartás, helyes légzés, artikuláció, 

intonáció, ritmusérzék. 

Sajátítson el, és legyen képes minimum 40 mondókát, gyermekjátékot, szokásdallamot, kis ambitusú népdalt szabadon 

énekelni. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Három különböző karakterű gyermekdal vagy népszokásdallam megszólaltatása. 

 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, az énekkészség fejlesztése 

– A magyar nyelvterület különböző területeiről származó mondókák, gyermekdalok, népszokás dallamok, illetve 

kis ambitusú népdalok hallás utáni megtanulása, éneklése. 

A tanuló természetes, helyes testtartásának, légzésének, artikulációjának kialakítása, fejlesztése. 

 

Követelmény 

A tanuló életkorához, képességeihez mérten fejlődjön az alábbiakban: természetes testtartás, helyes légzés, artikuláció, 

intonáció, ritmusérzék. 

Sajátítson el, és legyen képes minimum 40 mondókát, gyermekjátékot, szokásdallamot, kis ambitusú népdalt szabadon 

énekelni. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Három különböző karakterű gyermekdal vagy népszokásdallam megszólaltatása. 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

1. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, az énekkészség fejlesztése 

– A helyes testtartás, légzés kialakítása 

– A tiszta intonáció, differenciált ritmizálás fejlesztése 
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– Bemelegítő skálagyakorlatok 

– Érthető, kifejező szövegmondás, artikuláció fejlesztése 

– Dunántúl jellegzetes népdaltípusainak, műfajainak megismerése és elsajátítása. 

 

Követelmény 

A dunántúli dialektusból a korosztálynak és egyéni adottságoknak megfelelően: 

– gyermekjátékdalok, 

– különböző témájú lírai dalok, 

– balladák, 

– különböző lüktetésű és tempójú táncdallamok, 

– a jeles napokhoz és az emberi élet fordulóihoz és szakaihoz, valamint a munkához kötődő – népszokásdallamok. 

Az előadásra kerülő népdalokat stílushűen, érzelmileg kifejezően adja elő 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy népszokás dallam 

– Egy táncdallam 

– Egy lírai dal 

 

 

2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, az énekkészség fejlesztése 

– Légzésfejlesztés 

– Intonációs, ritmusfejlesztő, artikulációs gyakorlatok 

– A kifejező szövegmondás fejlesztése 

– A bartóki II. népzenei dialektus, Észak jellegzetes népdaltípusainak, műfajainak megismerése és elsajátítása. 

 

Követelmény 

Az északi dialektusból a korosztálynak és egyéni adottságoknak megfelelően: 

– gyermekjátékdalok, 

– különböző témájú lírai dalok, 

– balladák, 

– különböző lüktetésű és tempójú táncdallamok, 

– a jeles napokhoz és az emberi élet fordulóihoz és szakaihoz, valamint a munkához kötődő népszokásdallamok. 

Az előadásra kerülő népdalokat stílushűen, érzelmileg kifejezően adja elő 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
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– Egy népszokás dallam 

– Egy karikázó–fűzér 

– Egy ballada vagy lírai dal 

 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, az énekkészség fejlesztése 

– Légzésfejlesztés 

– Intonációs, ritmusfejlesztő, artikulációs gyakorlatok 

– A váltóhangok kiegyenlítése 

– A hangterjedelem növelése 

– A kifejező szövegmondás fejlesztése 

– Az Alföld népzenei dialektus jellegzetes népdaltípusainak, műfajainak megismerése és elsajátítása a – kistájak 

anyagának figyelembe vételével. 

 

Követelmény 

Az alföldi dialektusból a korosztálynak és egyéni adottságoknak megfelelően: 

– gyermekjátékdalok, 

– különböző témájú lírai dalok, 

– balladák, 

– különböző lüktetésű és tempójú táncdallamok, 

– a jeles napokhoz és az emberi élet fordulóihoz és szakaihoz, valamint a munkához kötődő népszokásdallamok. 

Az előadásra kerülő népdalokat stílushűen, érzelmileg kifejezően adja elő 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy dalcsokor táncdallamokból 

– Egy parlando–rubato dal vagy egy ballada 

– Egy népszokás dallam 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, az énekkészség fejlesztése 

– A légzéskapacitásra irányuló gyakorlatok 

– A hangterjedelem növelése 

– A váltóhangok kiegyenlítése 

– A könnyebb díszítési gyakorlatok 
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– A tiszta intonáció, a kifejező előadás és a jó szövegmondás fejlesztése 

– Az Erdély népzenei dialektusból Székelyföld és Bukovina legjellemzőbb népdaltípusainak, műfajainak megis-

merése és elsajátítása. 

 

Követelmény 

Székelyföld és Bukovina vokális népzenei anyagából a korosztálynak és egyéni adottságoknak megfelelően: 

– különböző témájú lírai dalok, 

– balladák, 

– különböző lüktetésű és tempójú táncdallamok, 

– a jeles napokhoz és az emberi élet fordulóihoz és szakaihoz, valamint a munkához kötődő népszokásdallamok. 

Az előadásra kerülő népdalokat stílushűen, érzelmileg kifejezően adja elő 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy lakodalmi összeállítás 

– Egy táncdallamokból álló összeállítás 

– Egy ballada vagy lírai dal 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, az énekkészség fejlesztése 

– A hangterjedelem továbbfejlesztése 

– Az egyenletes éneklés biztosítása a váltóhangok kiegyenlítésének segítségével 

– Nehezebb díszítési gyakorlatok, 

– A tanult stílusokra, népdaltípusokra és földrajzi területekre jellemző díszítések felismerése és megszólaltatása. 

– Az Erdély népzenei dialektusból Szilágyság, Kalotaszeg és Mezőség legjellemzőbb népdaltípusainak, műfajai-

nak megismerése és elsajátítása. 

 

Követelmény 

Szilágyság, Kalotaszeg, Mezőség vokális népzenei anyagából a korosztálynak és egyéni adottságoknak megfelelően: 

– különböző témájú lírai dalok, 

– balladák, 

– különböző lüktetésű és tempójú táncdallamok, 

– táncszók, 

– a jeles napokhoz és az emberi élet fordulóihoz és szakaihoz, valamint a munkához kötődő népszokásdallamok. 

Önállóan és tudatosan alkalmazva a tanultakat énekeljen tisztán, szép szövegmondással, stílusosan, átélt, kifejező mó-

don. 
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy népszokás dallamokból álló összeállítás 

– Egy különböző karakterű és tempójú táncdallamokból álló összeállítás 

– Egy hosszabb lélegzetű parlando–rubato dal. 

– Egy ballada. 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, az énekkészség fejlesztése 

Az előző években tanult technikai készségek továbbfejlesztése: 

– légzés, 

– hangterjedelem, 

– a kiegyenlített, törésmentes éneklés, 

– kifejező szövegmondás, 

– a tanult tájegységekre jellemző díszítések. 

Moldva legjellemzőbb népdaltípusainak, műfajainak megismerése és elsajátítása. 

 

Követelmény 

Moldva vokális népzenei anyagából a korosztálynak és egyéni adottságoknak megfelelően: 

– különböző témájú lírai dalok, 

– balladák, 

– különböző lüktetésű és tempójú táncdallamok, 

– táncszók, 

a jeles napokhoz és az emberi élet fordulóihoz és szakaihoz, valamint a munkához kötődő népszokásdallamok. 

Önállóan és tudatosan alkalmazva a tanultakat énekeljen tisztán, szép szövegmondással, stílusosan, átélt, kifejező mó-

don. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy guzsalyas dalokból álló összeállítás 

– Egy díszített parlando–rubato dal 

– Egy klasszikus ballada 

– Egy táncdallamokból álló összeállítás 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

„B” tagozatra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és énekes adottságokkal rendelkezik, 

valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi arra, hogy megfeleljen minőségben és mennyiségben magasabb 

követelményeinek. „B” tagozat követelménye a végzett anyag mennyiségében, de elsősorban minőségben, a hangszer-

kezelés biztonságában és az előadás zenei kifejezőerejében haladja meg az A tagozat szintjét. 
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2. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, az énekkészség fejlesztése 

– Légzésfejlesztés 

– Intonációs, ritmusfejlesztő, artikulációs gyakorlatok 

– A kifejező szövegmondás fejlesztése 

– A bartóki II. népzenei dialektus, Észak jellegzetes népdaltípusainak, műfajainak megismerése, elsajátítása és 

átélt, élményszerű előadása szólóban és csoportban is. 

 

Követelmény 

Az északi dialektus kistájainak jellemző vokális népzenei anyaga: Csallóköz, Zoborvidék, Palócföld. 

A feldolgozás az alábbi tematikai rendben történjen: 

– gyermekjátékdalok, 

– különböző szövegtípusú lírai dalok, 

– balladák, 

– különböző lüktetésű és tempójú táncdallamok, 

– a jeles napokhoz és az emberi élet fordulóihoz és szakaihoz, valamint a munkához kötődő népszokásdallamok. 

Az előadásra kerülő népdalokat stílushűen, érzelmileg kifejezően adja elő. 

A népdalok válogatása a korosztálynak és egyéni adottságoknak megfelelően történjen. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy népszokás dallamokból álló összeállítás 

– Egy karikázó–fűzér 

– Egy ballada vagy lírai dal 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, az énekkészség fejlesztése 

– Légzésfejlesztés 

– Intonációs, ritmusfejlesztő, artikulációs gyakorlatok 

– A váltóhangok kiegyenlítése 

– A hangterjedelem növelése 

– A kifejező szövegmondás fejlesztése 

– Az Alföld népzenei dialektus jellegzetes népdaltípusainak, műfajainak megismerése, elsajátítása és átélt, él-

ményszerű előadása szólóban és csoportban, hangszerkísérettel is. 
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Követelmény 

Az alföldi dialektus kistájainak jellemző vokális népzenei anyaga: Szatmár, Hajdúság és Nyírség, Nagykunság, Körösök 

vidéke, Jászság, Kiskunság, Kalocsai Sárköz, Bácskai Duna mente. 

A feldolgozás az alábbi tematikai rendben történjen: 

– gyermekjátékdalok, 

– különböző témájú lírai dalok, 

– balladák, 

– különböző lüktetésű és tempójú táncdallamok, 

– a jeles napokhoz és az emberi élet fordulóihoz és szakaihoz, valamint a munkához kötődő népszokásdallamok. 

Az előadásra kerülő népdalokat stílushűen, érzelmileg kifejezően adja elő 

A népdalok válogatása a korosztálynak és egyéni adottságoknak megfelelően történjen: 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy dalcsokor különböző tempójú táncdallamokból 

– Egy pásztordal vagy egy ballada 

– Egy népszokás dallamokból álló összeállítás 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, az énekkészség fejlesztése 

– A légzéskapacitásra irányuló gyakorlatok 

– A hangterjedelem növelése 

– A váltóhangok kiegyenlítése 

– A könnyebb díszítési gyakorlatok 

– A tiszta intonáció, a kifejező előadás és a jó szövegmondás fejlesztése 

– Az Erdély népzenei dialektusból Székelyföld és Bukovina legjellemzőbb népdaltípusainak, műfajainak megis-

merése, elsajátítása és átélt, élményszerű előadása szólóban és csoportban, a dialektusra jellemző hangszerkísérettel is. 

 

Követelmény 

Az erdélyi dialektusból Székelyföld kistájainak (Maros–Küküllő vidéke, Udvarhely szék, Csík, Gyimes) és Bukovina 

(beleértve a Magyarországra telepített és a jelenlegi Szerbiában élő bukovinai székelyeket) jellemző vokális népzenei 

anyaga. 

A feldolgozás az alábbi tematikai rendben történjen: 

– különböző szövegtípusú lírai dalok, 

– balladák, 

– különböző lüktetésű és tempójú táncdallamok, 
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– a jeles napokhoz és az emberi élet fordulóihoz és szakaihoz, valamint a munkához kötődő népszokásdallamok. 

Az előadásra kerülő népdalokat stílushűen, érzelmileg kifejezően adja elő 

A népdalok válogatása a korosztálynak és egyéni adottságoknak megfelelően történjen: 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy lakodalmi összeállítás 

– Egy táncdallamokból álló összeállítás 

– Egy ballada vagy keserves 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, az énekkészség fejlesztése 

– A hangterjedelem továbbfejlesztése 

– Az egyenletes éneklés biztosítása a váltóhangok kiegyenlítésének segítségével 

– Nehezebb díszítési gyakorlatok, 

– A tanult stílusokra, népdaltípusokra és földrajzi területekre jellemző díszítések felismerése és megszólaltatása. 

– Az Erdély népzenei dialektusból Szilágyság, Kalotaszeg és Mezőség legjellemzőbb népdaltípusainak, műfajai-

nak megismerése, elsajátítása és átélt, élményszerű előadása szólóban és csoportban, a dialektusra jellemző hangszerkí-

sérettel is. 

 

Követelmény 

Az erdélyi dialektusból Szilágyság, Kalotaszeg, Mezőség jeles énekes adatközlőinek népzenei felvételei alapján: 

Szilágyság: Hoffner Jánosné Szabó Katalin, Lukács Andrásné Nagy Anna (Kárásztelek). 

Kalotaszeg: Ambrus Sándorné Márton Kata, (Sárvásár), Péntek Jánosné Szabó Ilona (Körösfő), Gergely András 

„Zsüke” (Türe) és mások. 

Mezőség: Balla Ferencné Szász Etelka (Feketelak), Eke Péterné Simon Mari „Csutkó” (Buza), Pap Mártonné Filep 

Mária, Szabó Varga György, Csorba János, Kis Sándor „Kicsi"(Szék) és mások. 

A feldolgozás az alábbi tematikai rendben történjen: 

– különböző témájú lírai dalok, 

– balladák, 

– különböző lüktetésű és tempójú táncdallamok, 

– táncszók, 

– a jeles napokhoz és az emberi élet fordulóihoz és szakaihoz, valamint a munkához kötődő népszokásdallamok. 

Önállóan és tudatosan alkalmazva a tanultakat énekeljen tisztán, szép szövegmondással, stílusosan, átélt, kifejező mó-

don. 

A népdalok válogatása a korosztálynak és egyéni adottságoknak megfelelően történjen: 
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy népszokás dallamokból álló összeállítás 

– Egy különböző karakterű és tempójú táncdallamokból álló összeállítás 

– Egy hosszabb lélegzetű parlando rubato dal. 

– Egy ballada. 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, az énekkészség fejlesztése 

Az előző években tanult technikai készségek továbbfejlesztése: 

– légzés, 

– hangterjedelem, 

– a kiegyenlített, törésmentes éneklés, 

– kifejező szövegmondás, 

– a tanult tájegységekre jellemző díszítések. 

Moldva legjellemzőbb népdaltípusainak, műfajainak megismerése, elsajátítása és átélt, élményszerű előadása szólóban 

és csoportban, a dialektusra jellemző hangszerkísérettel is. 

 

Követelmény 

Moldva vokális népzenei anyagából a korosztálynak és egyéni adottságoknak megfelelően, beleértve a Magyarországra 

települt moldvai csángók népzenéjét is: 

– különböző témájú lírai dalok, 

– balladák, 

– különböző lüktetésű és tempójú táncdallamok, 

– táncszók, 

– a jeles napokhoz és az emberi élet fordulóihoz és szakaihoz, valamint a munkához kötődő népszokásdallamok. 

Önállóan és tudatosan alkalmazva a tanultakat énekeljen tisztán, szép szövegmondással, stílusosan, átélt, kifejező mó-

don a dialektusra jellemző hangszerkísérettel is. 

A népdalok válogatása a korosztálynak és egyéni adottságoknak megfelelően történjen: 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy guzsalyas dalokból álló összeállítás 

– Egy díszített parlando rubato népdal 

– Egy klasszikus ballada 

– Egy táncdallamokból álló összeállítás 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 



ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLAPEDAGÓGIAI PROGRAM  

382 

A tanuló ismerje 

– az emberi hang sajátosságait, és képes legyen ezeket alkalmazni a dallamok megszólaltatásakor, 

– a magyar népdalok alapvető stílusjegyeit, az öt magyar népzenei dialektus fő jellemzőit és a népdalok díszítési 

és variációs lehetőségeit, 

– a legjelentősebb hagyományőrző népi énekeseket. 

Tudjon 

– helyesen lélegezni, 

– tisztán intonálni, 

– kezdőhangokat önállóan megtalálni, 

– hangfajának megfelelő terjedelemben törésmentesen énekelni, 

– érthető szövegmondással énekelni, 

– életkorának, képességének, egyéniségének megfelelő módon, a tanult dialektusok figyelembevételével, stíluso-

san népdalokat megszólaltatni. 

 

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

Legyen képes a tanuló az „A” tagozatra építve gyarapítani technikai eszközeit a tanult népzenei stílusok, műfajok, va-

lamint dialektusok autentikus megszólaltatása érdekében. Önállóan és tudatosan alkalmazva a tanultakat énekeljen tisz-

tán, szép szövegmondással, átélt, kifejező módon. 

 

Tudjon 

– önállóan beéneklő gyakorlatokat végezni, 

Rendelkezzék 

– a szükséges kottaolvasási, lejegyző készséggel, memóriával és összpontosító képességgel, 

– jó előadói készséggel, önállósággal. 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Népi ének főtárgy 

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Egy gyerekjátékdalokból vagy párosító dalokból álló népdalcsokor, 

– Egy jeles napi szokásdalokból álló összeállítás, 
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– Egy pásztor– vagy rabének, 

– Egy klasszikus ballada a Dunántúlról vagy az Alföldről, 

– Egy különböző lüktetésű és tempójú táncdallamokból álló összeállítás. 

Az előadásban közreműködhetnek hangszeres tanulók. 

 

„B” tagozat 

– Egy lakodalmi szokásdalokból álló összeállítás, 

– Egy keserves, 

– Egy klasszikus ballada, 

– Egy szabadon választott népdal összeállítás. 

– Egy karikázó dallamokból álló összeállítás csoportos énekszóval 

– Egy hangszerkíséretes táncdalciklus. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– helyes légzés, testtartás, 

– intonáció, 

– helyes ritmus és tempó, 

– szép, érthető szövegmondás 

– memória, 

– állóképesség, 

– előadásmód, tartalmi érzékenység, 

– technikai és művészi megvalósítás, 

– népzenei hitelesség 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

A továbbképző évfolyamok eléréséig a tanulók tudásszintje között képességeik, teherbírásuk és szorgalmuk alapján 

jelentős különbség alakulhat ki. Ez a különbség a továbbképző évfolyamokon egyéb elfoglaltságaiktól, gyakorlási ide-

jüktől, érdeklődési körüktől függően tovább növekedhet. Zenetanulásuk iránya és célja is eltérhet; így az egyéni ének-

tudás tökéletesítése, vagy a kamarazenei együttes muzsikálás fejlesztése kerülhet előtérbe. 

A továbbképző anyagának megtervezésekor egyéni programokat alakítsunk ki, hogy összefoglaljuk, elmélyítsük a nép-

zenei dialektusok, stílusok és műfajok eddig tanult anyagát, új nézőpontból is. 

A továbbképző lehetőséget teremt arra, hogy megismertessük azokat a tájegységeket, illetve műfajokat, amelyekkel nem 

volt módunk foglalkozni az alapfokú tanulmányok ideje alatt: pl. egyházi népénekek, történeti énekek, hangszerutánzó 

dallamok stb. 

A továbbképző osztályaiban a tananyagot a tanuló alapfokon elvégzett anyaga, egyéni adottságai, érdeklődése figye-

lembe vételével állítsuk össze. 

Az iskola adottságaitól függően a továbbképzőben teremtsünk lehetőséget a népdalok stílusos hangszerkíséretes meg-

szólaltatására. 
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Ösztönözzük a tanulókat énekes–hangszeres együttesek alakítására, a kamarazene tantárgy keretein kívül is. 

A tanuló képes legyen az eddigiekre építve tovább gyarapítani tudását a népzenei dialektusok eredeti megszólaltatása 

érdekében. Az eddig tanultakra építve fejlesszük tovább a tanuló készségeit (hangterjedelem, kifejező szövegmondás, a 

dialektusokra jellemző hangvétel és díszítési módok). A tanultakat tudatosan alkalmazva énekeljen tisztán, szép szö-

vegmondással, kifejező módon. 

 

7. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, az énekkészség fejlesztése 

– Az emberi élet szakaszaihoz és fordulóihoz kötődő szokásdallamok egy népzenei dialektus dallamanyagán ke-

resztül, szem előtt tartva a szokás műfaji hátterét és funkciós kötöttségei: a lakodalomhoz kötődő szokásdallamok Zo-

borvidéken. 

– Az egyes dialektusterületek különböző táncrendjének énekelt dallamai: sárközi, rábaközi táncok. 

– Egy dunántúli énekes egyéniség tudásanyagán keresztül a helyi vokális dallamrepertoár rétegei: pl. Markaf Jó-

zsef (Karád), Mosonyi József (Perkáta), Tóth Imre (Kisbárapáti). 

– Egy dunántúli falu tudásanyagán keresztül a vokális dallamrepertoár rétegei: pl. Karád, Nemespátró, Szent-

lászló. 

– Egy műfaj legjellemzőbb darabjait: pl. katonadalok, egyházi népénekek stb. 

 

Követelmény 

A tanuló életkorához, képességeihez, alkatához mérten, minden évben legyen képes az előzőben elsajátítotthoz képest 

fejlődni az alábbiakban: légzéskapacitás, hangterjedelem, kifejező szövegmondás, állóképesség, előadói, önkifejező 

készség. 

Sajátítson el, és legyen képes a zenei anyagban minimum 50 különböző műfajú, karakterű, tempójú dallamot kotta 

nélkül, saját hangján, szabadon, dallamfűzésekkel is megszólaltatni. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult anyagból a tanuló által összeállított, három különböző tájegységről származó szabadon választott nép-

dalcsokor előadása. 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, az énekkészség fejlesztése 

– A jeles napokhoz vagy az emberi élet szakaszaihoz és fordulóihoz kötődő szokásdallamok egy népzenei dialek-

tus dallamanyagán keresztül, szem előtt tartva a szokás műfaji hátterét és funkciós kötöttségeit: pl. gyermekjátékdalok, 

a karácsonyi ünnepkör népszokás dallamai. 
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– Az alföldi dialektusterületek különböző táncrendjének énekelt dallamai: Szatmár, Dél–alföld. 

– Egy alföldi énekes egyéniség tudásanyagán keresztül a vokális dallamrepertoár rétegei: Barnucz Mihályné Kec-

zán Irén, Simon Mária, Maszlag Józsefné Mecsbalog Mária és mások. 

– Egy alföldi falu tudásanyagán keresztül a vokális dallamrepertoár rétegei: pl. Nyíradony, Dávod, Tápé, Horgos. 

Egy népdal– vagy szövegtípus, műfaj legjellemzőbb darabjait: pl. pásztordalok, rabénekek, summásdalok. 

 

Követelmény 

A tanuló életkorához, képességeihez, alkatához mérten, minden évben legyen képes az előzőben elsajátítotthoz képest 

fejlődni az alábbiakban: légzéskapacitás, hangterjedelem, kifejező szövegmondás, állóképesség, előadói, önkifejező 

készség. 

Sajátítson el, és legyen képes a zenei anyagban minimum 50 különböző műfajú, karakterű, tempójú dallamot kotta 

nélkül, saját hangján, szabadon, dallamfűzésekkel is megszólaltatni. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult anyagból a tanuló által összeállított, három különböző tájegységről származó szabadon választott nép-

dalcsokor előadása. 

 

9. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, az énekkészség fejlesztése 

– A jeles napokhoz vagy az emberi élet szakaszaihoz és fordulóihoz kötődő szokásdallamok egy népzenei dialek-

tus dallamanyagán keresztül, szem előtt tartva a szokás műfaji hátterét és funkciós kötöttségeit: pl. párosítók, a húsvéti 

ünnepkör szokásdallamai. 

– Az egyes dialektusterületek különböző táncrendjének énekelt dallamait: csallóközi, gömöri táncok. 

– Egy zoborvidéki énekes egyéniség tudásanyagán keresztül a vokális dallamrepertoár rétegei: pl. Brath Lászlóné, 

Brath Margit, Potuska Jánosné Fülöp Ilona, Süttő Mónika és mások. 

– Egy, az északi népzenei dialektushoz tartozó kistáj vagy falu tudásanyagán keresztül a vokális dallamrepertoár 

rétegei: pl. Zoborvidék, Barslédec, Bogács, Bag, Fedémes. 

– Egy népdal– vagy szövegtípus, műfaj legjellemzőbb darabjait: pl. keserves, jajnóták. 

 

Követelmény 

A tanuló életkorához, képességeihez, alkatához mérten, minden évben legyen képes az előzőben elsajátítotthoz képest 

fejlődni az alábbiakban: légzéskapacitás, hangterjedelem, kifejező szövegmondás, állóképesség, előadói, önkifejező 

készség. 

Sajátítson el, és legyen képes a zenei anyagban minimum 50 különböző műfajú, karakterű, tempójú dallamot kotta 

nélkül, saját hangján, szabadon, dallamfűzésekkel is megszólaltatni. 

 



ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLAPEDAGÓGIAI PROGRAM  

386 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult anyagból a tanuló által összeállított, három különböző tájegységről származó szabadon választott nép-

dalcsokor előadása. 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, az énekkészség fejlesztése 

– A jeles napokhoz vagy az emberi élet szakaszaihoz és fordulóihoz kötődő szokásdallamok egy népzenei dialek-

tus dallamanyagán keresztül, szem előtt tartva a szokás műfaji hátterét és funkciós kötöttségeit: halott búcsúztatáshoz 

kapcsolódó szokásdallamok, guzsalyas dalok. 

– Az erdélyi dialektus különböző táncrendjeinek (pl. szilágysági, széki, kalotaszegi, csíki, marosszéki) valamint 

a moldvai csángók táncainak énekelt dallamai. 

– Egy erdélyi (pl. Kádár Sándorné Papp Erzsébet, Mogyorósi János, Papp Mária) vagy moldvai (Demeter Antalné 

Jánó Anna, Lőrincz Györgyné Hodorog Luca, Kotyor Balán Mihályné Bálint Erzsi) énekes egyéniség tudásanyagán 

keresztül a vokális dallamrepertoár rétegei. 

– Egy kistáj vagy falu tudásanyagán keresztül a vokális dallamrepertoár rétegei: pl. Gyimes, Magyarózd, Vá-

laszút, Magyarszovát, Ördöngősfüzes. 

– Egy népdal– vagy szövegtípus, műfaj legjellemzőbb darabjait: pl. ballada, dudanóta és dudautánzás. 

 

Követelmény 

A tanuló életkorához, képességeihez, alkatához mérten, minden évben legyen képes az előzőben elsajátítotthoz képest 

fejlődni az alábbiakban: légzéskapacitás, hangterjedelem, kifejező szövegmondás, állóképesség, előadói, önkifejező 

készség. 

Sajátítson el, és legyen képes a zenei anyagban minimum 50 különböző műfajú, karakterű, tempójú dallamot kotta 

nélkül, saját hangján, szabadon, dallamfűzésekkel is megszólaltatni. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult anyagból a tanuló által összeállított, három különböző tájegységről származó szabadon választott nép-

dalcsokor előadása. 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

7. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, az énekkészség fejlesztése 

– Az emberi élet szakaszaihoz és fordulóihoz kötődő szokásdallamok egy népzenei dialektus dallamanyagán ke-

resztül, szem előtt tartva a szokás műfaji hátterét és funkciós kötöttségei: a lakodalomhoz kötődő szokásdallamok Zo-

borvidéken, Mezőségen. 
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– A dunántúli dialektusterület különböző táncainak énekelt dallamai: sárközi, rábaközi, somogyi, mezőföldi tán-

cok. 

– Egy dunántúli énekes egyéniség tudásanyagán keresztül a helyi vokális dallamrepertoár rétegei: Markaf József 

(Karád), Mosonyi József (Perkáta), Tóth Imre (Kisbárapáti), Csirke István (Somogyaszaló), Gyöke Illésné Kántor Mária 

és mások. 

– Egy dunántúli falu tudásanyagán keresztül a vokális dallamrepertoár rétegei: pl. Karád, Nemespátró, Törökkop-

pány, Szenna, Szentlászló, Vitnyéd stb. 

– Egy műfaj legjellemzőbb darabjait: pl. katonadalok, egyházi népénekek, karácsonyi kántálók, névnapköszöntők 

stb. 

 

Követelmény 

A tanuló életkorához, képességeihez, alkatához mérten, minden évben legyen képes az előzőben elsajátítotthoz képest 

fejlődni az alábbiakban: légzéskapacitás, hangterjedelem, kifejező szövegmondás, állóképesség, előadói, önkifejező 

készség. 

Sajátítson el, és legyen képes a zenei anyagban minimum 50 különböző műfajú, karakterű, tempójú dallamot kotta 

nélkül, saját hangján, szabadon, dallamfűzésekkel is megszólaltatni. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanuló által összeállított, három különböző tájegységről származó szabadon választott népdalcsokor előadása. 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, az énekkészség fejlesztése 

– A jeles napokhoz vagy az emberi élet szakaszaihoz és fordulóihoz kötődő szokásdallamok egy népzenei dialek-

tus dallamanyagán keresztül, szem előtt tartva a szokás műfaji hátterét és funkciós kötöttségeit: pl. gyermekjátékdalok, 

párosítók, a karácsonyi ünnepkör népszokás dallamai. 

– Az alföldi dialektusterületek különböző táncainak énekelt dallamai: Szatmár, Dél–alföld. Bácska, Jászság. 

– Egy alföldi énekes egyéniség tudásanyagán keresztül a vokális dallamrepertoár rétegei: Barnucz Mihályné Kec-

zán Irén és testvérei, Simon Mária, Maszlag Józsefné Mecsbalog Mária, Sivák Barna és családja, Vlasity Károlyné 

Zélity Klára és mások. 

– Egy alföldi falu tudásanyagán keresztül a vokális dallamrepertoár rétegei: pl. Nyíradony, Dávod, Tápé, Horgos, 

Nagyecsed, Bátmonostor. 

– Egy műfaj legjellemzőbb darabjait: pl. pásztordalok, rabénekek, summásdalok, történeti énekek. 

 

Követelmény 
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A tanuló életkorához, képességeihez, alkatához mérten, minden évben legyen képes az előzőben elsajátítotthoz képest 

fejlődni az alábbiakban: légzéskapacitás, hangterjedelem, kifejező szövegmondás, állóképesség, előadói, önkifejező 

készség. 

Sajátítson el, és legyen képes a zenei anyagban minimum 50 különböző műfajú, karakterű, tempójú dallamot kotta 

nélkül, saját hangján, szabadon, dallamfűzésekkel is megszólaltatni. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanuló által összeállított, három különböző tájegységről származó szabadon választott népdalcsokor előadása. 

 

9. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, az énekkészség fejlesztése 

– A jeles napokhoz vagy az emberi élet szakaszaihoz és fordulóihoz kötődő szokásdallamok egy népzenei dialek-

tus dallamanyagán keresztül, szem előtt tartva a szokás műfaji hátterét és funkciós kötöttségeit: pl. párosítók, a húsvéti 

ünnepkör szokásdallamai, pünkösdi szokásdallamok. 

– Az egyes dialektusterületek különböző táncrendjének énekelt dallamait: csallóközi, gömöri, galga–menti tán-

cok. 

– Egy zoborvidéki (pl. Brath Lászlóné, Brath Margit, Potuska Jánosné Fülöp Ilona, Süttő Mónika) vagy egy palóc 

énekes egyéniség (pl. Holecz Istvánné Kanyó Margit, Bajzáth Ferencné Szabó Malvin, Koós József, Tóth Istvánné 

Kovács Julianna) tudásanyagán keresztül a vokális dallamrepertoár rétegei. 

– Egy, az északi népzenei dialektushoz tartozó kistáj vagy falu tudásanyagán keresztül a vokális dallamrepertoár 

rétegei: pl. Zoborvidék, Hont, Áj, Barslédec, Bogács, Bag, Fedémes, Tura. 

– Egy népdal– vagy szövegtípus, műfaj legjellemzőbb darabjait: pl. keserves, jajnóták, betyárdalok, 48–as dalok. 

 

Követelmény 

A tanuló életkorához, képességeihez, alkatához mérten, minden évben legyen képes az előzőben elsajátítotthoz képest 

fejlődni az alábbiakban: 

légzéskapacitás, hangterjedelem, kifejező szövegmondás, állóképesség, előadói, önkifejező készség. 

Sajátítson el, és legyen képes a zenei anyagban minimum 50 különböző műfajú, karakterű, tempójú dallamot kotta 

nélkül, saját hangján, szabadon, dallamfűzésekkel is megszólaltatni. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanuló által összeállított, három különböző tájegységről származó szabadon választott népdalcsokor előadása. 

 

10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 
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Zenei ismeretek, az énekkészség fejlesztése 

– A jeles napokhoz vagy az emberi élet szakaszaihoz és fordulóihoz kötődő szokásdallamok egy népzenei dialek-

tus dallamanyagán keresztül, szem előtt tartva a szokás műfaji hátterét és funkciós kötöttségeit: halott búcsúztatáshoz 

kapcsolódó szokásdallamok, guzsalyas dalok. 

Az erdélyi dialektus különböző táncrendjeinek (pl. szilágysági, széki, palatkai, csíki, marosszéki) valamint a moldvai 

csángók táncainak énekelt dallamai. 

– Egy erdélyi (pl. Kádár Sándorné Papp Erzsébet, Mogyorósi János, Papp Mária) vagy moldvai (Demeter Antalné 

Jánó Anna, Lőrincz Györgyné Hodorog Luca, Kotyor Balán Mihályné Bálint Erzsi, Miklós Györgyné Szályka Rózsa, 

Simon Ferenc Józsefné Fazakas Ilona) vagy bukovinai (pl. Gáspár Simon Antal, Molnár Ambrus, Kovács Julianna) 

énekes egyéniség tudásanyagán keresztül a vokális dallamrepertoár rétegei. 

– Egy kistáj vagy falu tudásanyagán keresztül a vokális dallamrepertoár rétegei: pl. Gyimes, Magyarózd, Vá-

laszút, Magyarszovát, Ördöngősfüzes, Udvarhely szék, Nádas–mente. 

– Egy népdal– vagy szövegtípus, műfaj legjellemzőbb darabjait: pl. ballada, dudanóta és dudautánzás, bordalok, 

mulatónóták. 

 

Követelmény 

A tanuló életkorához, képességeihez, alkatához mérten, minden évben legyen képes az előzőben elsajátítotthoz képest 

fejlődni az alábbiakban: légzéskapacitás, hangterjedelem, kifejező szövegmondás, állóképesség, előadói, önkifejező 

készség. 

Sajátítson el, és legyen képes a zenei anyagban az „A” és „B” tagozaton minimum 50 különböző műfajú, karakterű, 

tempójú dallamot kotta nélkül, saját hangján, szabadon, dallamfűzésekkel is megszólaltatni. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanuló által összeállított, három különböző tájegységről származó szabadon választott népdalcsokor előadása. 

 

Ajánlott tananyag éves bontás nélkül 

Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézet, Multimédiás adatbázisok: www.zti.hu 

– Publikált népzenei felvételek: a Magyarországon megjelent eredeti felvételeket tartalmazó hangzó kiadványok 

felvételei 

– Bartók–rend 

– Kallós Zoltán gyűjtései 

Népdalközlések 

Ág Tibor: Édesanyám rózsafája (Bratislava 1974) Madách Kiadó 

Ágh Tibor: Vétessék ki szóló szívem. Szlovákiai magyar népballadák. (Budapest 1979) Gondolat kiadó 

Ágh Tibor: Ki népei, vári vagytok? Válogatás a szlovákiai magyar tájak hagyományából. (Komárom–Dunaszerda-

hely1966) Madách Kiadó 

Albert Ernő–Faragó József: Háromszéki népballadák (Bukarest 1973) Kriterion Kiadó 

Almási István: Futásfalvi népdalok (Sepsiszentgyörgy 1973) 
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Almási István: Szilágysági magyar népzene (Bukarest 1979) Kriterion Kiadó 

Almási István: Kocsis Lajos századeleji gyűjtése (Bukarest 1980) Kriteron 

Almási István–Olasz Katalin: Magyargyerőmonostori népköltészet (Bukarest 1969) Kriteron Kiadó 

Balogh Dezső: Szilágysági népdalcsokor (Zilah 1973) 

Bandi Dezső: Tiszta búzából. Nyárádköszvényesi népdalok (Marosvásárhely 1970) 

Bandi Dezső: A falu nótája. Marosmagyarói népdalok (Marosvásárhely 1970) 

Bandi Dezső: Szerelem, szerelem. Backamadarasi népdalok. (Marosvásárhely 1970) 

Barsi Ernő: Daloló Rábaköz (Győr 1970) 

Barsi Ernő: Daloló Szigetköz. (Győr 1971) Hazafias Népfront 

Barsi Ernő: Daloló Rábaköz II. (Csorna–Győr l983) 

Barsi Ernő: Az alsóőri Lisztné Ferber Mária és dalkincse (Győr 1992) 

Barsi Ernő: A zene egy sályi pásztor életében (Budapest l994) Akadémiai Kiadó 

Barsi Ernő: Megérett, megérett Écs hegyén a szőlő (Győr 1995) 

Bartók Béla: A magyar népdal (Budapest 1924) 

Bartók Béla: Népzenének és a szomszéd népek népzenéje – Népszerű Zenefüzetek 3. (Budapest 1934) 

Bartók Béla: Rumanian Folk Music II. Ed.B.Suchoff. The Hague, (Hága 1967) 

Béla Bartók's Folk Music Research in Turkey. Ed.Saygun, Adnan. (Budapest 1976) Akadémiai Kiadó 

Magyar népdalok. Egyetemes Gyűjtemény I. Közreadja: Kovács Sándor és Sebő Ferenc (Budapest 1991) 

Bartók Béla–Kodály Zoltán: Erdélyi magyarság. Népdalok (Budapest 1923) 

Bencze Lászlóné–Szűcs Sándor: A ladányi torony tetejébe... Hortobágyi és Sárréti népdalok (Püspökladány 1974) 

Bencze Lászlóné – Szűcs Sándor: Bihari népdalgyűjtés (Berettyóújfalu 1978) 

Benczédi Huba: Kézdiszentléleki népdalok (Sepsiszentgyörgy 1970) 

Bereczky János: Ó, szép fényes hajnalcsillag. Magyar népi karácsonyi énekek. (Budapest 1983) 

Bereczky János – Domokos Mária – Paksa Katalin: Magyar–román kapcsolatok Bartók román gyűjtésében. In: Népzene 

és zenetörténet IV. Szerk.: Vargyas Lajos. (Budapest 1982) 

Bereczky János – Domokos Mária – Olsvai Imre – Paksa Katalin –Szalay Olga: Kodály népdalfeldolgozásainak dallam– 

és szövegforrásai. In: Népzene és zenetörténet IV. Szerk.: Vargyas Lajos. (Budapest 1982) Zeneműkiadó 

Békefi Antal: Vasi népdalok (Szombathely 1976) 

Békefi Antal: Bakonyi népdalok (Veszprém 1977) 

Bodza Klára – Paksa Katalin: Magyar népi énekiskola I–II. (Budapest 1992/1994) Magyar Művelődési Intézet 

Borsai Ilona – Hajdu Gyula – Igaz Mária: Magyar népi gyermekjátékok. Ének–zene szakköri füzetek 2. Szerkesztette: 

Keszler Mária (Budapest 1983) 

Borsai Ilona – Nagy Miklós: Eger környéki népdalok (Budapest 1981) 

Bura László: Szatmári népballadák (Bukarest 1978) Kriterion Kiadó 

Burány Béla: Hej, széna, széna. 120 vajdasági magyar gyermekjátékdal (Zenta 1973) 

Burányi Béla: Hallottátok–e hírét? Pásztordalok, rabénekek, balladák. (Szabadka 1977) 

Burány Béla – Fábri Jenő – Tripolszky Géza: Száraz kútgém, üres válú. Juhásznóták, betyárdalok, balladák Zentán és 

vidékén (Zenta 1966) 
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Burány Béla – Fábri Jenő – Tripolszky Géza: Kék szivárvány koszorúzza az eget. 142 népdal Zentán és vidékén (Zenta 

1969) 

Burány Béla–Fábri Jenő–Tripolszky Géza–Bodor Géza: Rukkolnak a szép zentai legények. 99 katonadal zentán és vi-

dékén (Zenta 1971) 

C. Nagy Béla–Sztareczky Zoltán: A cekeházi Sivák család népdalművészete (Miskolc 1972) 

Cserey József: Kalocsai kertek alatt. 150 népdal (Kalocsa 1976) 

Dancs Lajos: Gilicemadár. 100 népdal Szabolcs–Szatmárból (Nyíregyháza 1976) 

Dancs Lajos: Édesanyám rózsafája. Népdalok Szabolcs–Szatmár–Bereg megyéből (Nyíregyháza 1993) 

Dobszay László: A magyar dal könyve (Budapest 1984) Zeneműkiadó 

Dobszay László – Szendrey Janka: A magyar népdaltípusok katalógusa – stílusok szerint rendezve – I. (Budapest 1988) 

MTA Zenetudományi Intézet 

Domokos Pál Péter: Rezeda. 96 csángómagyar dal (Budapest 1953) 

Domokos Pál Péter: „...édes Hazámnak akartam szolgálni...” (Budapest 1979) Zeneműkiadó 

Domokos Pál Péter–Rajeczky Benjamin: Csángó népzene I–III. (Budapest 1956, 1961, 1991) Zeneműkiadó 

Dömötör Tekla: Naptári ünnepek (Budapest 1964) 

Együd Árpád: Somogyi népköltészet. Somogy néprajza I. Szerk.: Bakay Kornél, Zenei szerk.: Olsvai Imre (Kaposvár 

1975) 

Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet hágék, lőtőt lépék. Archaikus népi imádságok (Budapest 1976) 

Fajcsák Attila: Rózsa nyílik. Ötven felnémeti népdal (Eger 1983) 

Fajcsák Attila: Ködellik a Mátra. 90 népdal Heves megyéből (Eger 1983) 

Fasang Árpád: Bartók Béla Békés megyei gyűjtései. 260 népdal. (Sarkad 1981) 

Fehér Zoltán – Fehér Anikó: Bátya népzenéje (Kecskemét 1993) 

Gulyás Éva–Szabó László: Túl a Tiszán, a szendrei határban... Népballadák és históriás énekek Szolnok megyéből 

(Szolnok 1975) 

Gy. Körmendi Mária: Elindultunk idegenbe. Amerikai magyar munkásdalok. (Budapest 1965) 

Hintalan László–Lázár Katalin: Gyermekjátékok. Hévizgyörk. (Szentendre 1980) 

Horváth Károly: Egy hernyéki parasztember dalkincse (Zalaegerszeg 1980) 

Imets Dénes: Repülj, madár, repülj... Menasági népdalok és népballadák (Csikszereda1970) 

Jagamas János: Magyaró népzenéje (Bukarest 1984) Kriterion Kiadó 

Jagamas János – Faragó József: Moldvai csángó népdalok és népballadák (Bukarest 1953) Kriterion Kiadó 

Jagamas János – Faragó József: Romániai magyar népdalok (Bukarest 1974) Kriterion Kiadó 

Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I–II. (Budapest 1961) Zeneműkiadó 

Kallós Zoltán: Balladák könyve (Budapest 1973) Európa Kiadó 

Kallós Zoltán: Új guzsalyam mellett (Bukarest 1973) Kriterion Kiadó 

Kallós Zoltán: Gyimesvölgyi keservesek. In: Néprajzi Közlemények V. 3–51. (Budapest 1960) 

Kallós Zoltán – Martin György: Tegnap a Gyimesben jártam... (Budapest 1989) Európa Kiadó 

Kerényi György: Magyar énekes népszokások (Budapest 1982) Zeneműkiadó 

Kiss Lajos: Lakodalmas dalok (Budapest 1980) Zeneműkiadó 
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Kiss Lajos: Horgosi népdalok (Zenta 1974) 

Kiss Lajos: Gombos és Doroszló népzenéje (Újvidék 1982) Hungarológiai Kutatási Intézet 

Kiss Lajos: Lőrincréve népzenéje. Karsai Zsigmond dalai. (Budapest 1982) Zeneműkiadó 

Kiss Lajos – Bodor Anikó: Az aldunai székelyek népdalai (Újvidék 1984) 

Kiss Lajos – Bodor Anikó: A szlavóniai szigetmagyarság népdalai (Újvidék 1990) Hungarológiai Kutatási Intézet 

Kodály Zoltán: Kelemen Kőmives balladája. Visszatekintés II. 76–78. (Budapest 1926) 

Kodály Zoltán: A magyar népzene. A példatárat szerkesztette: Vargyas Lajos (Budapest 1971) Zeneműkiadó 

Kusztos Piroska–Csortán Márton: Szovátai zöld erdőben. Szováti népdalok (Marosvásárhely 1971) 

Lajtha László: Széki gyűjtés (Budapest 1954) Zeneműkiadó 

Lajtha László: Szépkenyerűszentmártoni gyűjtés (Budapest 1954) Zeneműkiadó 

Lajtha László: Kőrispataki gyűjtés (Budapest 1955) Zeneműkiadó 

Lajtha László: Sopronmegyei virrasztó énekek (Budapest 1966) Zeneműkiadó 

Lajos Árpád: Borsodi népdalok (Miskolc 1955) 

Lampert Vera: Bartók népdalfeldolgozásainak forrásjegyzéke. (Budapest 1980) Zeneműkiadó 

Lázár Katalin: Tápiómenti népdalok. In: Tápiómente néprajza. Szerk.: Ikvai Sándor. (Szentendre 1985) 

Lázár Katalin: Bagi népdalok. In: Bag. Néprajzi tanulmányok II (Aszód 1988) 

Maczkó Mária – Rónai Lajos: Rózsát ültettem a gyalogútra... Galga menti népdalok (Aszód 1990) 

Magyar Népzene Tára. szerk. Bartók Béla – Kodály Zoltán, 

– I. Gyermekjátékok Sajtó alá rendezte: Kerényi György (Budapest 1951) Akadémiai Kiadó 

– II. Jeles napok Sajtó alá rendezte: Kerényi György (Budapest 1953) Akadémiai Kiadó 

– III. Lakodalom.Sajtó alá rendezte: Kiss Lajos (Budapest 1955–56) Akadémiai Kiadó 

– IV. Párosítók. Sajtó alá rendezte: Kerényi György (Budapest) Akadémiai Kiadó 

– V. Siratók. Sajtó alá rendezte: Kiss Lajos és Rajeczky Benjamin (Budapest 1966) Akadémiai Kiadó 

– VI. Népdaltípusok 1. Sajtó alá rendezte Járdányi Pál és Olsvai Imre (Budapest 1966) Aakadémiai Kiadó 

– VII. Népdaltípusok 2. Járdányi Pál rendszerében szerkesztette: Olsvai Imre (Budapest 1973) Akadémiai Kiadó 

– VIII. Népdaltípusok 3. Sajtó alá rendezte: Vargyas Lajos. (Budapest 1992) Balassi Kiadó 

– IX. Népdaltípusok 4. Sajtó alá rendezte: Domokos Mária. (Budapest 1995) Balassi Kiadó 

Nagy Miklós: Szállj el, fecskemadár Hevesen keresztül... 101 ballada és balladaszerű dal Eger környékéről Egy bükk-

széki palóc asszony népdalai (Budapest–Eger 1987) 

Nesztor Iván: Harmatos a borostyánfa levele. Észak–mezőségi népdalok (Budapest 1994) Magyar Művelődési Intézet 

Nesztor Iván: Gyimesi furulyamuzsika (Budapest 1993) Magyar Művelődési Intézet 

Nyéki Sándor: Daloló Balaton I–II. 88 Balaton vidéki népdal. (Budapest 1976) Zeneműkiadó 

Nyéki Sándor: Balatoni népdalok (Veszprém 1982) Veszprém megyei Tanács 

Olsvai Imre–Köncöl Ferenc: 88 Tolna megyei népdal (Szekszárd 1974) 

Olsvai Imre – Várnai Ferenc: Dráva szélén lakom. 77 ormánsági népdal (Budapest 1982) 

Olsvai Imre – Várnai Ferenc: Széles víz a Duna (Pécs 1989) 

Paksa Katalin: A szögedi nemzet zenéje. In Bálint Sándor: A szögedi nemzet III. A Móra Ferenc Múzeum évkönyve 

1978/79–2. 575–905 (Szeged 1980) 
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Paksa Katalin: Régi baranyai népdalok (Pécs 1988) 

Paksa Katalin: A magyar népdal díszítése (Budapest 1993) Falvy Zoltán 

Paksa Katalin– Németh István: Magyar Népzenei Antológia. Alföld. (Budapest 1994) Falvy Zoltán 

Pesovár Ferenc: Béres vagyok, béres... Fejér megyei népzene. (Székesfehérvár 1982) István Király Műzeum közlemé-

nyei 

Pozsony Ferenc: Álomvíz martján. Fekete–ügy vidéki magyar népballadák (Bukarest 1984) Kriterion Kiadó 

Ráduly János: Kibédi népballadák (Bukarest 1975) Kriterion kiadó 

Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv (Budapest 1994) Magyar Művelődési Intézet (illetve a második átdolgozott kiadás 

2 CD melléklettel (Budapest 1997) Planétás Kiadó 

Seres András: Barcasági magyar népköltészet és népszokások. (Bukarest 1984) Kriterion Kiadó 

Seres András–Szabó Csaba: Csángómagyar daloskönyv (Budapest 1991) Héttorony Kiadó 

Szalay Olga: Barnucz Mihályné nyírségi parasztasszony népdalai. Szakdolgozat (1980) MTA Zenetudományi Intézet 

Szegő Júlia – Rajeczky Benjamin – Tari Lujza: Ismeretlen moldvai nótafák (Budapest 1988) Európa Kiadó 

Szendrei Janka – Dobszay László – Rajeczky Benjamin: XVI–XVII. századi dallamaink a népi emlékezetben I–II. (Bu-

dapest 1979) Zeneműkiadó 

Szomjas–Schiffert György: Népdal, népzene. In Kecel története és néprajza 951–1019. (Kecel 1984) 

Szomjas–Schiffert György: Hej! Cserényem előtt ... Kiskunhalas népdalai (Kiskunhalas 1994) 

Sztareczky Zoltán: Kékedi népdalok (Miskolc 1959) 

Tary László: Heves megyei népdalok (Eger 1959) 

Tóth Ferenc: Topolya és környéke népballadái (Újvidék 1981) 

Újváry Zoltán: Gömöri népdalok és népballdák (Miskolc 1977) 

Vajda József: Hallottad–e hírét Zalaegerszegnek...333 zalai népdal. (Zalaegerszeg 1978) 

Vargyas Lajos: Áj falu zenei anyaga I–III. (Budapest 1961–1963) 

Vargyas Lajos: Régi népdalok Kiskunhalasról (Budapest 1954) 

Vargyas Lajos: A magyar népballada és Európa I–II (Budapest 1976) Zeneműkiadó 

Vargyas Lajos: Balladáskönyv (Budapest 1979) Zeneműkiadó 

Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje (Budapest 1981) Zeneműkiadó 

Várnay Ferenc: Csele vize elfolyik a Dunába. Félszáz szebényi népdal (Véménd 1974) 

Várnay Ferenc: Mohácsi népdalok Schneider Lajos gyűjtéséből (Mohács 1971) 

Várnay Ferenc: Erre alá a Baranya szélén. 50 népdal Berze Nagy János gyűjtéséből (Pécs 1979) 

Várnay Ferenc: A mohácsi malomgátba reng a nád (Pécs 1981) 

Várnay Ferenc: Hadikfalvi székely népdalok (Pécs 1983) 

Várnay Ferenc: Szentlőrincen kiöntött a kanális (Szentlőrinc 1989) 

Várnay Ferenc: Nagyhetény, de be van kerítve. 70 hosszúhetényi népdal (Pécs 1991) 

Veress Sándor: Moldvai gyűjtés. Szerk.: Berlász Melinda és Szalay Olga. (Budapest 1989) Múzsák Kiadó 

Vikár László – Bereczki, Gábor: Cheremis Folksongs (Budapest 1971) Zeneműkiadó 

Vikár László – Bereczki Gábor: Chuvash Folksongs (Budapest 1979) Zeneműkiadó 

Vikár László – Bereczki Gábor: Votyak Folksongs (Budapest 1989) Zeneműkiadó 
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Vikár lászló–Szíj Enikő: Erdők éneke. Finnugor népek 100 népdala (Budapest 1985) Zeneműkiadó 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

Legyen képes a tanuló 

– az „A” tagozatra építve tovább gyarapítani technikai eszközeit, 

– tisztán, szép szövegmondással, átélt, kifejező módon énekelni, 

– önállóan és tudatosan alkalmazni a tanultakat, 

– olyan művészi szándékú kifejezésmódra, amely összefüggő egységben tükrözi hagyományismeretét, zenei tu-

dását, képzelőereje fejlettségét, valamint előadókészsége érettségét. 

Ismerje a tanuló a magyar népzene minden dialektusterületét az „A"tagozaton elvárható mélységben és dallam mennyi-

ségben. 

Tudjon mindegyik dialektusból önállóan dalfüzért szerkeszteni és azt előadni. 

 

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

Legyen képes a tanuló 

– eddigi tudásának technikai szintjét emelni, 

– állóképességét, terhelhetőségét növelni, 

– önálló gyakorlási és előadói programot tervezni, 

– az öt népzenei dialektus bármelyikéből stílushű népdal összeállítást készíteni és előadni, 

– az egyes földrajzi területekre, illetve népcsoportokra jellemző hangszerkísérettel dalcsokrot szerkeszteni és elő-

adni, 

– meggyőző művészi produkciót nyújtani, 

– megfelelő színpadi rutinnal kisebb együttest (pl. énekegyüttes) az előadás folyamán irányítani. 

A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Népi ének főtárgy 

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 10 perc 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

Három különböző dialektusterületről származó összeállítás bemutatása, 

Egy hangszerkíséretes összeállítás bemutatása. 

 

„B” tagozat 
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A vizsgázó öt összeállításból álló műsort készít, öt népzenei dialektusból a tanult anyag alapján, maximum 25 percben. 

A vizsgán közreműködhetnek hangszeres és énekes tanulók. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– helyes légzés, testtartás, 

– intonáció, 

– helyes ritmus és tempó, 

– szép, érthető szövegmondás 

– memória, 

– állóképesség, 

– előadásmód, tartalmi érzékenység, 

– technikai és művészi megvalósítás, 

– népzenei hitelesség. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Egészalakos tükör. 

Jól hangolt és karbantartott zongora. 

Kottaállvány. 

Hangtár, mely rendelkezik a népzenei, néprajzi irodalom hang– és videó felvételeivel. 

Felvételre és lejátszásra megfelelő minőségben képes audiovizuális eszközök. 

Zeneismeret tanszak 

Népzenei ismeretek 

A népzenei ismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a népi hangszert és éneket tanuló tanulók számára olyan elméleti 

és gyakorlati ismereteket közvetítsen, melyek leírják, elemzik, összefüggéseiben megvilágítják a népzene működésének 

törvényszerűségeit, ezzel szolgálva a tanulók hangszeres–énekes fejlődését. 

 

Az előképző évfolyamok célja 

hogy fejlődjön ritmus– és térérzéke, intonációs készsége, értelmi képessége, emlékezőtehetsége, erősödjön szabálytu-

data, közösségi magatartása, az anyanyelv ismerete, a népzene szeretete. 

A tanulók életkoruknak megfelelően ismerjék meg és éljék át a jeles napokhoz, ünnepekhez, a munkaalkalmakhoz, a 

gazdasági évhez kötődő népszokásokat. 

Érezzék át a hétköznapok és ünnepek váltakozását, cselekvő módon vegyenek részt a szokások eljátszásában. 

Készítsenek az ünnepekhez tartozó hagyományos tantárgyakat, tantárgyi kellékeket. 

Éljék át a közösségi együttlétek hagyományos alkalmait, és ismerjék meg közösségteremtő és hagyományőrző szerepét. 

Váljon fogékonnyá a népszokások, népi játékok zenei anyagának elsajátításával a népzene befogadására. 
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Az alapfok évfolyamain 

Foglalja össze, ismételje át az előképző évfolyamaiban tanult zenei alapismereteket. 

 

Fejlessze a tanuló 

– általános zenei képességeit: hallását, ritmusérzékét, intonációs képességét, zenei emlékezetét, 

– a zenei írás–olvasást, különös tekintettel a népzenei műfaj sajátosságaira, 

– zenei gondolatvilágát, stílusérzékét, zenei ízlését, általános esztétikai érzékét. 

Ismertesse meg 

– a magyar népzene történeti rétegeit, 

– a magyar népzene stílusait, műfajait, 

– népzenei dialektusokat, 

– a változatképződés szerepét, tényezőit és törvényszerűségeit, 

– a vokális és hangszeres népzene jellemzőit, 

– a népi hangszerek osztályozását, kialakulását, történetét, formai és szerkezeti jellemzőit, elterjedtségét, 

– a magyar népzenében jellemző hangszeres együtteseket, 

– a népzene és néptánc kapcsolatát, 

– az emberi élet szakaszaihoz és fordulóihoz és a jeles napokhoz kötődő népszokásokat, 

– a népzene szerepét a hagyományos paraszti kultúrában, valamint megőrzésének, használatának lehetőségeit a 

jelenkorban. 

 

Ösztönözze a tanulót 

– önálló munkára, 

– népzenei koncertek, egyéb rendezvények látogatására, azokon való szereplésre, 

– a népzenei hagyomány ápolására, értékeinek megőrzésére és továbbadására. 

Előképző évfolyamok 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek átadása 

– Mondókák, gyerekjátékok és népszokás dallamok éneklése, eljátszása. 

– A ritmusértékek nevének, jelének és gyakorlónevének elsajátítása. Ritmusmotívumok hangoztatása, visszatap-

solása, olvasása negyed, nyolcad és negyed szünet értékekkel. 

– Dalfelismerés ritmusról, ritmusfelismerés dallamról. 

– A különböző tempók közötti különbségek érzékelése. 

– Hangmagasság–megfigyelés. Magas és mély képzet kialakítása. 

– A dallami jelrendszerek: kéz–, betűjel, hangjegy és a vonalrendszer megismerése. 

– A relatív szolmizáció bevezetése. 
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Követelmény 

Mondókák, gyerekjátékok és népszokás dallamok élményszerű éneklése, eljátszása. 

Ismerje fel 

– kottáról a tanuló a negyed, nyolcad, fél, egész ritmusértékeket és szünet– jeleiket, 

– a szinkópa ritmust 

– a szolmizációs hangok kézjeleit, valamint a hangok viszonyított helyét a vonalrendszeren, 

– a kis és nagy szekund fogalmát 

– a G– és F–kulcs hangjait. 

Tudja 

– alkalmazni a ritmuselemeket 2/4–es, 3/4–es, 4/4–es ütemekben. 

– a hiányos ritmust kiegészíteni 2/4–ben. 

– érzékelni a tanuló az egyenletes lüktetést 

– önállóan dalt kezdeni 

– dallamfordulatokat visszaénekelni, és rövid motívumokat memorizálni, belső hallással elképzelni 

– a ritmikai és dallami elemeket írásban összekapcsolni. 

Legyen képes 

– a ritmusmotívumokat folyamatosan olvasni és hangoztatni. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 

 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek átadása 

– Mondókák, gyerekjátékok, népszokás dallamok, népdalok éneklése, eljátszása. 

– A tiszta, kifejező éneklés készségének kialakítása csoportosan és egyénenként. 

– Az egyenletes lüktetés és a dalok ritmusának érzékelése, megfigyelése, megszólaltatása gyakorlónevekkel. 

– A „belső mérés” kialakítása. 

– A különböző tempók közötti különbségek érzékelése. 

– A belső hallás kialakításának kezdeti lépései. 

– Motívumok éneklése, olvasása, felismerése belső énekléssel, kirakása a vonalrendszeren. 

– Dalfelismerés, dallambújtatás. 

– Mozgás és játék rögtönzése. 

 

Követelmény 
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Mondókák, gyerekjátékok, népszokás dallamok, népdalok élményszerű éneklése, eljátszása. 

A „belső” lüktetés kialakítása. 

Az egyenletes lüktetés és a dalritmus összekapcsolása. 

A negyed, páros nyolcad és a negyed szünet ritmusjeleinek folyamatos olvasása gyakorlónevekkel. 

A hangok szolmizációs neve, kézjele. Elhelyezés a vonalrendszeren. 

Zeneileg pontos éneklés csoportosan és egyénenként is. 

A zenei írás–olvasás bevezetése a csoport képességeitől és a tanulók életkorától függően. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 

Alapfokú évfolyamok 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek átadása 

– ütempáros népzenei dallamok, régi és új stílusú népdalok 

– az őszi és tavaszi jeles napokhoz fűződő népszokásdallamok 

az öt magyar népzenei dialektus anyagából válogatva. 

 

Elméleti ismeretek 

– A népzenegyűjtés célja, módszerei, jeles népzenegyűjtők 

– A határozott kötődésű dallamok hordozó–alkalmai: az emberélet fordulói, a naptári ünnepek, bizonyos munkák, 

tevékenységek általános jellemzői. Az őszi és tavaszi népszokások tartalma, a hozzájuk fűződő hiedelmek, szokások. 

– A vokális népzene szövegműfajainak megfigyelése, megismerése 

– A magyar népi hangszerek öt fő csoportja, a csoportok jellemzői, alcsoportjai. Az idiophon magyar népi hang-

szerek jellemzőinek ismerete, megszólaltatásuk módja és alkalmai, jelentőségük, illetve a hangszerekhez fűződő hiedel-

mek, szokások. 

 

Zenei írás–olvasás 

– Könnyebb gyermekdalok szolmizációs hangokkal való leírása. 

– Ütempáros népdalok éneklése kottakép alapján. 

Zenehallgatás 

A tanult 

– ütempáros népzenei anyag, 

– népszokás dallamok, 

– népi hangszerek 

eredeti felvételeken való bemutatása. 
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Követelmény 

A tanult népdalok éneklése szöveggel és szolmizálva, kotta nélkül. 

Ismerjék a tanult népszokások tartalmát, a hozzájuk fűződő hiedelmeket, szokásokat, és tudjanak 5 dallampéldát éne-

kelni, és eljátszani. 

Ismerjék vázlatosan a tanult magyar népi hangszerek alkotórészeit, fajtáit, hozzá fűződő szokásokat, hiedelmeket, illetve 

ismerjék fel azokat külsejük és hangzásuk alapján. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek átadása 

Dallamanyag: 

– régi és új stílusú népdalok, 

– a téli jeles napokhoz fűződő népszokásdallamok 

az öt magyar népzenei dialektus anyagából válogatva: 

 

Elméleti ismeretek: 

– A magyar népzenei dialektusterületek és az egyes területek jellemző kistájai, néprajzi csoportjai vokális és hang-

szeres népzenéjének bemutatása jellemző dallampéldákkal. 

– A hangszeres népzenei hagyomány: funkciók, alkalmak, műfajok, zenei vonások. 

– A membranophon magyar népi hangszerek jellemzőinek ismerete, megszólaltatásuk módja és alkalmai, jelen-

tőségük, illetve a hangszerekhez fűződő hiedelmek, szokások vázlatos leírása. 

– A téli népszokások tartalma, a hozzájuk fűződő hiedelmek, szokások. 

 

Zenei írás–olvasás 

Egyszerűbb régi és új stílusú népdalok lejegyzése hallás után, illetve éneklése kottakép alapján. 

 

Zenehallgatás 

A tanult 

– népdalok, 

– népszokás dallamok, 

– népi hangszerek 

eredeti felvételeken való bemutatása. 

 

Követelmény 
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A tanult népdalok éneklése szöveggel és szolmizálva, kotta nélkül. 

Ismerjék vázlatosan: 

– a magyar népzenei dialektusterületeket dallampéldákkal. 

– a tanult népszokások tartalmát, a hozzájuk fűződő hiedelmeket, szokásokat, és tudjanak 5 dallampéldát énekelni, 

és eljátszani. 

– a tanult magyar népi hangszerek alkotórészeit, fajtáit, hozzá fűződő szokásokat, hiedelmeket, illetve ismerjék 

fel azokat külsejük és hangzásuk alapján. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 

 

 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek átadása 

Dallamanyag: 

– régi és új stílusú népdalok, 

– a nyári népszokásokhoz fűződő népdalok 

az öt magyar népzenei dialektus anyagából válogatva. 

 

Elméleti ismeretek: 

– A népdalok zenei jegyeinek megfigyelése, a népdalelemzés szempontjai. 

– A magyar népzene stílusainak, átfogó ismerete, zenei vonásainak ismerete jellemző dallampéldákkal 

– A kötetlen (ütempáros és recitatív) szerkezetek zenei jellemzői, dallampéldákkal 

– Az aerophon magyar népi hangszerek jellemzőinek ismerete, megszólaltatásuk módja és alkalmai, jelentőségük, 

illetve a hangszerekhez fűződő hiedelmek, szokások vázlatos leírása. 

– A nyári népszokások tartalma, a hozzájuk fűződő hiedelmek, szokások. 

 

Zenei írás–olvasás 

Díszítés nélküli egyszerűbb, régi és új stílusú népdalok lejegyzése hallás után, valamint azok kottaképről éneklése. 

 

Zenehallgatás 

A tanult 

– régi stílusú magyar népdalok, 

– népszokás dallamok, 

– népi hangszerek 

eredeti felvételeken való bemutatása. 
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Követelmény 

A tanult népdalok éneklése szöveggel és szolmizálva, kotta nélkül. 

Ismerjék vázlatosan 

– a magyar népzene stílusainak zenei vonásait jellemző dallampéldákkal 

– a tanult népszokások tartalmát, a hozzájuk fűződő hiedelmeket, szokásokat, és tudjanak 5 dallampéldát énekelni, 

és eljátszani 

– a tanult magyar népi hangszerek alkotórészeit, fajtáit, hozzá fűződő szokásokat, hiedelmeket, illetve ismerjék 

fel azokat külsejük és hangzásuk alapján. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 

 

 

4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek átadása 

Dallamanyag: 

– régi és új stílusú népdalok, 

– az emberi élet fordulóihoz és szakaihoz kötődő szokásdallamok 

az öt magyar népzenei dialektus anyagából válogatva: 

 

Elméleti ismeretek 

– A régi stílus stílusrétegeinek áttekintő ismerete, zenei vonásainak ismerete, jellemző dallampéldákkal 

– Az énekes előadásmód elemei és jellemzői. 

– A chordophon magyar népi hangszerek jellemzőinek ismerete, megszólaltatásuk módja és alkalmai, jelentősé-

gük, illetve a hangszerekhez fűződő hiedelmek, szokások vázlatos leírása. 

– Az emberi élet fordulóihoz és szakaihoz kötődő népszokások áttekintő ismerete. A születéstől a házasságig 

terjedő szokások jellemző dallampéldákkal. 

– A népballada fogalma, előadásának jellemzői, fő csoportjai és jellemzőik. 

 

Zenei írás–olvasás 

Egyszerűen díszített régi és új stílusú népdalok lejegyzése hallás után és kottakép alapján való éneklése. 

 

Zenehallgatás 

A tanult 

– népdalok, 
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– népszokás dallamok, 

– népi hangszerek eredeti felvételeken. 

 

Követelmény 

A tanult népdalok éneklése szöveggel és szolmizálva, kotta nélkül. 

Ismerjék vázlatosan 

– a régi stílus stílusrétegeit, azok zenei vonásait, jellemző dallampéldákkal, 

– a tanult magyar népi hangszerek alkotórészeit, fajtáit, hozzá fűződő szokásokat, hiedelmeket, illetve ismerjék 

fel azokat külsejük és hangzásuk alapján, 

– a tanult népszokások tartalmát, a hozzájuk fűződő hiedelmeket, szokásokat, és tudjanak 5 dallampéldát énekelni, 

és eljátszani. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek átadása 

Dallamanyag: 

– régi és új stílusú népdalok, 

– az emberi élet fordulóihoz és szakaihoz kötődő szokásdallamok 

az öt magyar népzenei dialektus anyagából válogatva: 

 

Ismeretanyag 

Elméleti ismeretek 

– Az új stílus zenei vonásainak áttekintő ismerete, jellemző dallampéldákkal. 

– A vokális népzene lírai szövegtípusainak megfigyelése, megismerése. 

– A hangszeres előadásmód elemei és jellemzői. 

– A magyar néptáncok zenei anyaga az öt népzenei dialektusban, a legfontosabb kistájak megismertetésével. 

– Az emberi élet fordulóihoz és szakaihoz kötődő népszokások áttekintő ismerete. A házasságtól a temetésig. 

 

Zenei írás–olvasás 

– Autentikus népzenei felvételről szöveges népdal egy versszakának, és egyszerű hangszeres dallam lejegyzése. 

– Régi stílusú népdalok megfigyelése és elemezése (sorszerkezet, hangsor, kadenciaképlet, ambitus, dallamvonal, 

ritmika, metrum, előadásmód, műfaj, földrajzi besorolás). 

– A magyar népzenében jellemző hangsorok, ritmikák, metrumok megfigyelése, felismerése, megszólaltatása. 

– Egyszerűen díszített régi és új stílusú népdalok kottakép alapján való éneklése. 
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Zenehallgatás 

A tanult 

– népdalok, 

– népszokás dallamok, 

– népi hangszeres tánczene 

eredeti felvételeken való bemutatása. 

 

Követelmény 

A tanult népdalok éneklése kotta nélkül, stílushűen, átéléssel. 

Ismerjék vázlatosan 

– az új stílusú népdalok zenei vonásait, jellemző dallampéldákkal, 

– a magyar néptáncok kíséretének legfontosabb zenei anyagát, jellemző dallampéldákkal 

– a tanult népszokások tartalmát, a hozzájuk fűződő hiedelmeket, szokásokat, és tudjanak 5 dallampéldát énekelni 

illetve eljátszani 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 

 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek átadása 

Dallamanyag: 

– régi és új stílusú népdalok, az öt magyar népzenei dialektus anyagából válogatva. 

 

Elméleti ismeretek 

– A magyar népzene és zenetörténet összefüggéseinek áttekintő ismerete. 

– A hagyomány változása; változatképződés, a folklorizmus és folklorizáció jelenségei a népzenében. 

– A magyar népzene függőleges tagozódása egy falun belül. 

– A magyar népzenei előadás jeles énekes és hangszeres egyéniségei. 

– A dallam és szöveg kapcsolata, a dallam és hangszer kapcsolata. 

– A vokális magyar népzenei előadásmód, hangvétel, díszítés. 

 

Zenei írás–olvasás 

– Régi és új stílusú népdalok megfigyelése, lejegyzése és elemezése (sorszerkezet, hangsor, kadenciaképlet, am-

bitus, dallamvonal, ritmika, metrum, előadásmód, műfaj, földrajzi besorolás). 

– A magyar népzenében jellemző hangsorok, ritmikák, metrumok megfigyelése, felismerése, leírása és megszó-

laltatása, kapcsolatuk a magyar népzenei stílusokkal. 
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– Díszített népdalok éneklése kottakép alapján. 

 

Zenehallgatás 

A tanult 

– népdalok, 

– népszokás dallamok, 

– népi hangszeres tánczene 

eredeti felvételeken való bemutatása. 

 

Követelmény 

A tanult népdalok éneklése kotta nélkül, stílushűen, átéléssel. 

Ismerjék vázlatosan 

– A magyar népzene és zenetörténet összefüggéseit. 

– A folklorizmus és folklorizáció jelenségeit a népzenében. 

– A magyar népzenei előadás jeles énekes és hangszeres egyéniségeit. 

– A vokális népzenei előadásmód jellemzőit. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

A tanuló ismerje 

– a magyar népzene fogalmát, történeti fejlődését, 

– népzenénk stílusait, műfajait, földrajzi dialektusait, 

– a népzene és más folklórműfajok kapcsolatát, 

– a népzene és a műzene összefüggéseit, 

– a magyar népi hangszerek osztályozását, történetét, jellemzőit, elterjedtségét, az állandó és alkalmi hang-

szeregyütteseket 

– a magyar népzenekutatás történetét, legjelentősebb gyűjtőit és kutatóit, a legfontosabb kézikönyveket és publi-

kált népzenei felvételeket, az önképzés lehetséges autentikus forrásait. 

Legyen képes 

– hallás után népdal, illetve egyszerűbb hangszeres népzene lejegyzésére, illetve kottakép alapján való leéneklé-

sére, azok formai és tartalmi elemzésére, 

– a tanult népzenei anyagból 100 népdal átélt, kifejező népdal eléneklésére kotta nélkül. 

 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 
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A Népzenei ismeretek, mint főtárgy: 

Gyakorlati vizsga: írásbeli és szóbeli vizsga 

 

A Népzenei ismeretek, mint kötelezően választható tantárgy: 

Gyakorlati vizsga: írásbeli vagy szóbeli vizsga 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Népzenei ismeretek 

Az írásbeli vizsga időtartama minimum 2x45 perc. 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 

 

A vizsga tartalma 

A Népzenei ismeretek, mint főtárgy: 

Írásbeli vizsga: 

– Egy vokális dallam lejegyzése autentikus felvételről szöveggel együtt. 

– Egy hangszeres dallam lejegyzése autentikus felvételről. 

– Egy, a magyar népzene tanult témaköreiből összeállított, húsz kérdésből álló feladatsor megoldása. 

 

Szóbeli vizsga 

– A tanult témakörökből összeállított 20 kérdésből álló tételsorból húzott kérdés kifejtése. 

– A tanult anyagból a tanár által kijelölt 100 népdalból kiválasztott 2 népdal eléneklése és elemzése. 

 

A Népzenei ismeretek, mint kötelezően választható tantárgy: 

Írásbeli vizsga: 

– Egy vokális dallam lejegyzése autentikus felvételről szöveggel együtt. 

– Egy, a magyar népzene tanult témaköreiből összeállított, tíz kérdésből álló feladatsor megoldása 

 

Szóbeli vizsga 

– A tanult témakörökből összeállított 10 kérdésből álló tételsorból húzott kérdés kifejtése. 

– A tanult anyagból a tanár által kijelölt 50 népdalból kiválasztott 2 népdal eléneklése és elemzése, a népdalok 

stíluskörbe sorolásával, származási helyének felismerésével. 

 

Az írásbeli vizsga értékelése 

– feladatsor: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; fogalmazásmód, helyesírás; 

– fogalmazás: információtartalom, felépítés, fogalmazás, helyesírás, 

– dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak, helyes szövegleírás. 

 

A szóbeli vizsga értékelése 
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– stílushű, átélt előadásmód a népdalok éneklésében, 

– általános népzenei ismeretek helyes alkalmazása a népdalok elemzésben (hangsor, metrum, ritmus, kadencia, 

ambitus, szerkezet, előadásmód, stílus, stílusréteg), 

– a népzenei szakkifejezések ismerete, 

– népzenetörténeti tájékozottság, 

– népzenei stílusismeret, 

– a felelet logikus felépítése, szerkesztettsége, tartalmi helyessége, pontosság; 

– önálló, folyamatos előadás. 

 

Ajánlott tananyag évfolyambontás nélkül 

Magyar Néprajzi Lexikon: www.mek.oszk.hu/02100/02115/html 

Magyar Néprajz kötetei: www.mek.oszk.hu/02100/02152/html 

Dömötör Tekla: A népszokások költészete (Budapest 1974) Akadémiai Kiadó 

Gelencsér Ágnes: Magyar népzenei alapismeretek (Budapest 1994) Calibra Kiadó 

Magyar népdalok. Egyetemes Gyűjtemény I–II. Közreadja: Kovács Sándor és Sebő Ferenc (Budapest 1991, 2008.) 

Magyar Népzene Tára. Szerk. Bartók Béla – Kodály Zoltán, 

– I. Gyermekjátékok Sajtó alá rendezte: Kerényi György (Budapest 1951) Akadémiai Kiadó 

– II. Jeles napok Sajtó alá rendezte: Kerényi György (Budapest 1953) Akadémiai Kiadó 

– III. Lakodalom.Sajtó alá rendezte: Kiss Lajos (Budapest 1955–56) Akadémiai Kiadó 

– IV. Párosítók. Sajtó alá rendezte: Kerényi György (Budapest) Akadémiai Kiadó 

– V. Siratók. Sajtó alá rendezte: Kiss Lajos és Rajeczky Benjamin (Budapest 1966) Akadémiai Kiadó 

– VI. Népdaltípusok 1. Sajtó alá rendezte Járdányi Pál és Olsvai Imre (Budapest 1973) Akadémiai Kiadó 

– VII. Népdaltípusok 2. Járdányi Pál rendszerében szerkesztette: Olsvai Imre (Budapest 1981) Akadémiai Kiadó 

– VIII. Népdaltípusok 3. Sajtó alá rendezte: Vargyas Lajos. (Budapest 1992) Balassi Kiadó 

– IX. Népdaltípusok 4. Sajtó alá rendezte: Domokos Mária. (Budapest 1995) Balassi Kiadó 

– X. Népdaltípusok 5. Sajtó alá rendezte: Paksa Katalin. (Budapest 1997) Balassi Kiadó 

Paksa Katalin: Magyar népzenetörténet. (Budapest, 2008.) Balassi Kiadó 

Sárosi Bálint: Hangszerek a magyar néphagyományban (Budapest) Planétás kiadó 

Sárosi Bálint: Hangszeres magyar népzenei hagyomány (Budapest) Balassi kiadó 

Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv (Budapest, 2009.) Hagyományok Háza 

Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje. (Budapest, 2002.) Planétás Kiadó 

Hangfelvételek 

Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézet, Multimédiás adatbázisok: www.zti.hu 

Publikált népzenei felvételek: a Magyarországon megjelent eredeti felvételeket tartalmazó hangzó kiadványok felvételei 

– Bartók–rend 

– Kallós Zoltán gyűjtései 

Bodza Klára – Paksa Katalin: Magyar népi énekiskola I–II. Budapest, Hagyományok Háza 

Bodza Klára – Vakler Anna: Magyar népi énekiskola III–IV. Budapest, Hagyományok Háza 
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Magyar Hangszeres Népzene Szerk.: Sárosi Bálint LPX 18045–47 (Budapest 1980) Hungaroton 

Magyar Népzene 1–3. Szerk.: Rajeczky Benjamin LPX 10095–98, LPX 180001–04, LPX 18050–53 (Budapest 1969–

72) Hungaroton 

Magyar Népzenei Antológia (Budapest 1985–93) Hungaroton 

– I. Tánczene. Szerk.: Martin György, Németh István, Pesovár Ernő – LPX 18122–16 

– II. Észak. Szerk.: Tari Lujza, Vikár László LPX 18124–28 

– III. Dunántúl. Szerk.: Olsvai Imre LPX 18138–42 

– IV. Alföld. Szerk.: Paksa Katalin, Németh István LPX 18159–63 

– V–VI. Erdély (Kelet 1–2.) Szerk.: Sárosi Bálint, Németh István (Budapest 1993/95) MTA Zenetudományi In-

tézet 

– VII Moldva, Bukovina Szerk.: Domokos Mária, Németh István – HCD 18264–67 

Videofelvételek 

A téli ünnepkör hagyományaiból (Budapest 1954–55) Néprajzi Múzeum 

Asszonyfarsang Mátraalmáson (Budapest 1967) Néprajzi Múzeum 

Busójárás Mohácson (Budapest 1955) Néprajzi Múzeum 

Csobánolás – A bukovinai székelyek betlehemes játéka Tevelen (Budapest 1948) Néprajzi Múzeum 

Hónapsoroló I–II. (Budapest) Televideo 

Húsvéti népzene, megvirágzott a diófa, bakanóták (Budapest) Televideo 

Játékok, játékfüzetek (Budapest) Magyar Művelődési Intézet 

Leányok megéneklése karácsony estéjén (Budapest 1978) Néprajzi Múzeum 

Mohai farsang (Budapest 1967) Néprajzi Múzeum 

Népi játék (Budapest 1995) Néprajzi Múzeum 

A magyar tekerő (Budapest 1978) Néprajzi Múzeum 

Hónapsoroló I–II. (Budapest) Televideo 

Lucázás Fejér megyében (Budapest 1971) Néprajzi Múzeum 

Muzsikáló szerszámok (Budapest) Televideo 

Népművészeti értékeink, Gyurkó Pál kanászkürtje (Budapest) Televideo 

Örökség I., Dudanóta (Budapest) Televideo 

Aratás, hordás Istenmezején (Budapest 1956) Néprajzi Múzeum 

Gyúrói pünkösdölés (Budapest 1951) Néprajzi Múzeum 

Hónapsoroló I–II. (Budapest) Televideo 

Muzsikáló szerszámok (Budapest) Televideo 

Nádsíp és kolomp készítése (Budapest 1965) Néprajzi Múzeum 

Pünkösdölés – Galgamácsa (Budapest 1948) Néprajzi Múzeum 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

A követelmények elsajátításához szükséges szakirodalom, kotta, hangzó anyag 

Audiovizuális lejátszó berendezés. 
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Kottatartók. 

Metronóm. 

Szolfézs kötelező 

A szolfézsnak, mint kötelező tantárgynak két előképző és négy alapfokú évfolyama van, követelményei megegyeznek 

a szolfézs tantárgy azonos évfolyamainak követelményeivel. Az előképző évfolyamok elvégzése nem kötelező. A 4. 

évfolyam végén alapvizsga tehető. 

 

A szolfézstanítás – a hangszertanítással szerves egységben – a zene megszerettetését, megértését, valamint a későbbi 

öntevékeny muzsikálás és zenehallgatás iránti igény kialakulását kívánja megalapozni. 

A zeneművek élményt nyújtó megismerésén és megértésén túl a tantárgy sajátosságából adódóan a hangsúly a tanítás 

folyamatában a zenei ismeretek elsajátíttatására, a képesség– és készségfejlesztésre, a kreativitás és a tudás alkalmazá-

sának kimunkálására kerül. 

A végső cél a globális zenei látásmód és gondolkozás alapjainak kialakítása, elindítása az alapfokú szolfézstanításban 

is: „A tanuló, hallja, amit lát és lássa, amit hall!” (Kodály Zoltán) 

A tantervi program e cél elérését kívánja segíteni azzal, hogy az általános zenei képességek fejlesztését és a zenei alap-

ismeretek elsajátítását pedagógiai folyamattá szervezi. 

Külön figyelmet fordít arra, hogy e tevékenység gazdagítsa a tanulót a zene megszólaltatásának és befogadásának örö-

mével. 

 

A szolfézstanítás célja, feladata: 

A tanulók zenei készségeinek kiművelése, képességeik fejlesztése és ismereteik bővítése az alábbi területeken: 

– belső hallás 

– ritmus–metrum, 

– tiszta intonáció, 

– tájékozódás a magassági viszonyokban (relációk, hangközök), 

– dallamhallás, 

– többszólamúság 

– harmóniaazonosítás 

– zenei olvasás – írás, 

– zenei szerkezet (forma), 

– zenei memória, 

– zenehallgatás ( zeneértés) 

– a kreativitás fejlesztése, – rögtönzés, 

– a megszerzett tudás alkalmazása, 

– a hangszertanulás segítése, 

– a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseinek megismertetése, 

– a zenei műveltség igényének kialakítása, 
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– a társművészetek iránti nyitottság megalapozása 

– a zenei pályára készülő tanulók felkészítése a továbbtanulásra 

– a tanulók személyiségének erkölcsi és szellemi formálása; nemzeti identitástudatuk megerősítése, érzelemvilá-

guk kibontakoztatása 

 

Rendelkezzék a tanuló 

– olyan késztetéssel, mely a választott – eddig tanult – muzsikálási formát élete szerves részévé teszi, 

– a tanulmányai során elsajátított készség–, jártasság–, ismeret–repertoárral, melyek eszközt biztosítanak a zene 

belső elképzeléséhez, értelmezéséhez, stílusos megszólaltatásához, 

– olyan zenei áttekintőképességgel, melynek birtokában önállóan meg tudja oldani a képesség–készség szintjének 

megfelelő zenei feladatokat, 

– biztos zenei ízléssel és ítélő képességgel és 

– a zene iránti elkötelezettséggel. 

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 értékek-

kel. 

– 2/4–es ütem. 

– Ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel. 

– A „belső mérés” kialakítása. 

– Ritmusmotívumok hangoztatása, visszatapsolása, olvasása, ütemekbe helyezése. 
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– 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. 

– 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) 
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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 kórusfeldol-

gozásban. 

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. 

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 csopor-

tos és egyéni munkával. 

 

2. évfolyam 
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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. 
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– Különböző karakterek megfigyelése. 

– Hangszerek hangja: zongora, hegedű, cselló, furulya (réz– és fafúvósok). 

– A dallami azonosság, különbözőség felismerése a zenehallgatási anyagban is. 

 

Zenei kifejezések: 

– Ritmus, dallam. 

– Ütem, ütemmutató, ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel. 

– A megismert ritmusértékek nevei. 

– Tempó, mérőütés. 

– Osztinátó. 

– Hangmagasság, hangköz, hangkészlet, hangsor. 

– Pentaton, pentachord. 

– A G–kulcs, F–kulcs. 

– A törzshangsor. 

– A megismert hangközök nevei, jelentésük. 

– Motívum, dallamsor. 

– Kánon. 

– Piano–forte. 

 

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) 
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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 együtt-

működni társaival, tanárával a csoportos éneklésben, játékban. 

Tudjon az egyenletes lüktetéshez járni, énekelni. Tudjon önállóan dalt kezdeni. 

Ismerje fel kottáról a negyed, nyolcad, fél, egész, pontozottnegyed 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 frazeá-

lással – 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 csopor-

tos és egyéni munkával. 

Alapfokú évfolyamok 

Az első évfolyam tanítási anyagának összeállítása az előképző évfolyamok követeményeinek ismeretét feltételezi. 
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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. 

 

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 műzenei szemelvények éneklése, memorizálása. 

– A belső hallás további kimunkálása: memorizálás belső hallás alapján kézjelről, kottaképről. 

 

A kétszólamúság előkészítő gyakorlatai 

– Dallamhoz ritmusosztinátó vagy önálló ritmusszólam megszólaltatása. 
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– Könnyű kétszólamú művek éneklése (a csoport képességeinek megfelelően válogatott könnyű kánonok, bicini-

umok). 

 

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. 

– 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). 
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– 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, ütempár. 

– 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. 
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– 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). 

Könnyű kánonok, biciniumok. 

Horváth Istvánné – Smid Anna: Csicsergő 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. 
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Ismerje fel és tudja ritmusolvasásban folyamatosan hangoztatni a szinkópát, az éles és nyújtott ritmust, valamint a ti-

zenhatodok páros formációit. 

Legyen képes egyszerű, rövid (a tanult zenei anyagnál könnyebb) dallamfordulatokat hallás után szolmizálva vissza-

énekelni, 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 csopor-

tos és egyéni munkával. 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei ismeret– ésélményanyag 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. 
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– Az új stílusú magyar népdalok néhány ritmikai jellegzetessége: alkalmazkodó ritmus,erős és gyenge zárás. 

 

Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– Daltanulás hallás után, valamint kottaképről. 

– A fi, sziés 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 edigi 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). 

 

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, elsősorben 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). 
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– 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. 

– 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. 
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– 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 jelen-

ségek 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 

Komjáthyné: Zongoraiskola II. 

Fantóné – Komjáthyné – Hernádiné: Régi táncok gyermekeknek 

Balázs Oszkár – Zempléni László: Ritmusgyakorlatok kezdőknek 
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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 mé-

réssel. 

Legyen képes a tanult anyagnál könnyebb, rövid dallamokat szolmizálva visszaénekelni, hallás után lejegyezni, memo-

rizálni. 

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 sze-

melvények 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. 
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Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Kis éles, kis nyújtott ritmusok, a nyolcad triola további gyakorlása, alkalmazása. 

– A nyújtott és szinkópa ritmusok variánsai. 

– Nyolcad és páros tizenhatod felütés. 

– 3/8, 6/8. Pontozás, átkötés 6/8–ban. 

– A siciliano és a mazurka ritmus jellegzetessége. 

– Ritmusgyakorlatok egy és két szólamban. 

 

Dallami 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 hangszer-

játékkal is. 

– T–D–T kapcsolatok megfigyelése. 

– Funkciós főhangok éneklése a dallamhoz szolmizálva és ábécés nevekkel. 

– A belső hallás és memória fejlesztése. 

 

Hangközök: 

– Az előző évben tanult hangközök gyakorlása: felismerés hallás után és kottaképről. 

– A szűkített, bővített kvint (oldással) ismertetése. 

– Új hangközök: a kis és nagy szeptim, (oldással). 

 

Hangzatok: 

– Az alaphelyzetű hármashangzatok felismerése hallás után felbontásban vagy együtthangzásban, építésük, felis-

merésük kottaképről. 

– A hármashangzatok megfordításainak elve. 

– Hallásgyakorlatok felbontásban, együtthangzásban. 

 

Hangsorok: 

– Dúrok és mollok 4#, 4b előjegyzésig. 

– Azonos alapú dúr és moll. 
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– 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. 

– 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. 
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– 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) 

Győrffi 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. Dvořák, 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. 



ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLAPEDAGÓGIAI PROGRAM  

428 

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. 

– Betekintés a romantika és a XX. század zenéjébe. 

– A tanult magyar népzenei anyag bővítése aszimmetrikus dalokkal. 

– Az eddig tanultak rendszerező ismétlése. 

– A zenei elemzési képesség fejlesztése. 

 

Hallásfejlesztés 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. 

–  A bővített kvart oldással. 

– Alterált hangok, mint a díszítés, és mint a hangnemváltás eszközei. 

– A kromatika megfigyelése, kromatikus fordulatok éneklése. 

– Késleltetés. 

– A hangközök rendszerezése. 
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– 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 meg-

figyelésével. 

– 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, gya-

korlása. 

– 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. 
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– 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 

zenehallgatás alapján is. 

– A bécsi klasszikus zene stílusjegyeinek, jellegzetes műfajainak, előadói apparátusainak megfigyelése a meg-

hallgatott 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 szólamrögtönzése 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. 



ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLAPEDAGÓGIAI PROGRAM  

431 

– 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 

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 emlékezetbőlbécsi 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 akkor-

dot. 
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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. 

– 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 hangkö-

zöket, 

– 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, 
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– a triós formát, 

– a klasszikus szonátaformát, 

– a rondót. 

Rendelkezzék a tanulmányai során érintett zenetörténeti korok, kiemelkedő zeneszerzők, műfajok ismeretével (elsősor-

ban a bécsi klasszikus zenében). 

Ismerje a leggyakrabban előforduló zenei kifejezéseket. 

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. 

A tanulók számára adottak azon hangok kottaképe, melyekre a hangközöket, hármashangzatokat építenie kell. 

– 5 hangköz, 5 hármashangzat lejegyzése hallás után (jelölés betűvel és számmal) 

– 5 hangköz, 5 hármashangzat építése megadott hangokra, 

– 5 hangköz, 5 hármashangzat felismerése kottaképről. 

 

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 hangközlé-

péseket 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, kés-

leltetés stb.), formai felépítés, funkciók. 
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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. 

 

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, kés-

leltetés 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) megszólal-

tatni, 

– 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. 

 

A 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. 
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– 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 

 

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. 

Néprajz 

A néprajz tanítás célja, hogy összefüggéseiben ismertesse meg a tanulókat a hagyományos paraszti életmóddal, annak 

változó kulturális jelenségeivel és belső törvényeivel. 

 

A néprajztanítás feladatai 

Tárja fel a tanulók előtt a magyar népi kultúra 

– kialakulásának folyamatát, történeti fejlődését, 

– a kultúra más területeivel való kapcsolatát, 

– helyét Eurázsia kultúrájában, 

– táji–történeti tagolódását, 

– tantárgyi, szellemi és társadalmi emlékeit, tényeit és összefüggéseit, 

– a rokon népek és a Kárpát–medence népeinek az együttélés során létrejött kulturális kölcsönhatását, kapcsolatát. 

 

Kiemelten foglalkozzon a családi, helyi és regionális hagyományok meg– és felismerésével, erősítve ezzel a szülőföld-

höz kötődésen keresztül a nemzeti és kulturális identitást. 

Mutassa be a magyar néprajztudomány szakágazatait, társtudományait, intézményeit, főbb kézikönyveit. 

Ösztönözze a tanulót a néprajzi gyűjtés lehetőségeinek megismertetésével az önálló gyűjtő– és feldolgozó munkára. 

Alakítsa ki az önálló tájékozódás, problémamegoldás, véleményalkotás igényét és képességét. 

Szoktassa a tanulókat a rendszeres ön– és továbbképzésre (múzeumlátogatás, a szakirodalom figyelemmel kísérése stb.). 

Segítse elő más népek kulturális értékeinek megértését és befogadását. 

Alapvető követelmény, hogy a népi kultúra fent leírt tényeit és összefüggéseit a tanított korosztálynak megfelelő, él-

ményszerű és gyakorlatban átélhető formában közvetítse. 

Néprajz főtárgynál a tananyagot szélesebb szakirodalom bevonásával, önálló gyűjtő munkával, minél több forrás elemző 

bevonásával, mélyebben, részletesebben kell megismertetni úgy, hogy a hangsúly a források ismeretén alapuló, tárgyi 

tudásra épülő gondolkodásmódon: az összefüggések felismerésén, értelmezésén legyen. 

Alapfokú évfolyamok 



ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLAPEDAGÓGIAI PROGRAM  

436 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Elméleti ismeretek 

– A kultúra fogalma és tagozódása 

– A magyar népi kultúra történeti gyökerei és fejlődése 

– A hagyományos paraszti életmód és változásai 

– Népek – nemzetek – nemzetiségek 

– A magyar nép táji, történeti tagolódása 

– Dunántúl (általános néprajzi jellemzők) 

– Felföld (általános néprajzi jellemzők) 

– Alföld (általános néprajzi jellemzők) 

– Erdély (általános néprajzi jellemzők) 

– Moldva (általános néprajzi jellemzők) 

– A helyi néprajzi sajátosságok 

– A magyar népszokások rendszere. Népi kalendárium. Őszi népszokások 

– Látogatás a helyi múzeumban 

 

Követelmény 

Vázlatosan ismerje 

– a kultúra, benne a népi kultúra fogalmát és tagozódását. 

– a hagyományos paraszti életmód elemeit. 

– a magyar nép táji, történeti tagolódását. 

– a helyi néprajzi sajátosságokat. 

– a magyar népszokások rendszerét, az őszi népszokásokat. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 

 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Elméleti ismeretek 

– A néprajzi gyűjtőmunka formái, a gyűjtések feldolgozása, felhasználási lehetőségei. 

– Néprajzi forráselemzés 

– Településrendszer, építkezés, lakberendezés 

– A paraszti gazdálkodás rendszere 
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– A magyar kézművesség története. A népi kismesterségek 

– A népművészet fogalma, korszakai, területei 

– A textil (szövés, hímzés, lakástextilek, öltözködés) 

– A magyar népviseletek 

– Látogatás a Néprajzi Múzeumban 

– Tavaszi és nyári népszokások 

– A Dunántúl legjelentősebb kistájai és népcsoportjai: Kisalföld, Bakony vidéke, Mezőföld, Sárköz, Somogy, 

Őrség, Göcsej, Hetés, Zala, Ormánság, az Ausztriában, Szlovéniában és Horvátországban élő magyar népcsoportok. 

– A magyarországi németek népi kultúrája 

 

Követelmény 

Vázlatosan ismerje 

– a néprajzi gyűjtőmunka lehetőségeit. 

– a magyar népi településrendszer, építkezés, lakberendezés jellemzőit. 

– a paraszti gazdálkodás rendszerét. 

– a népi kismesterségeket. 

– a népművészet fogalmát, korszakait, területeit. 

– a népi textilművességet és a magyar népviseleteket. 

– a tavaszi és nyári népszokásokat. 

– a Dunántúl népi kultúráját, beleértve a szlavóniai magyarokat. 

– a magyarországi németek népi kultúráját. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

A tanuló ismerje 

– a magyar népi kultúra nagytájait és népcsoportjait, 

– a folklór, a népművészet fogalmát, részterületeit, 

– a hagyományos paraszti életmód gazdasági, társadalmi tényezőit, változásának törvényszerűségeit, 

– a magyar népi településrendszer, építkezés, lakberendezés jellemzőit, 

– a népi kismesterségeket, 

– a magyar népviseletek általános vonásait, a Dunántúl jellemző kistájainak népviseletét, 

– a tavaszi, nyári és őszi népszokásokat, 

– a néprajzi, ezen belül a népzenei gyűjtőmunka lehetőségeit, a gyűjtések feldolgozásának, felhasználásának mód-

jait és lehetőségeit. 

A művészeti alapvizsga követelménye 

A vizsga részei 
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Gyakorlati vizsga: írásbeli, vagy szóbeli vizsga 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Néprajz 

Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 

 

A vizsga tartalma 

Az írásbeli vizsga: 

– A tanult témakörökből összeállított 10 kérdésből álló feladatsor megoldása. 

– Három kijelölt témából szabadon választott kérdés kifejtése. 

 

A szóbeli vizsga 

A tanult témakörökből összeállított 2x10 kérdésből álló tételsorból húzott 2 kérdés kifejtése. 

– egy a folklór témaköréből, 

– egy a tárgyi vagy társadalmi néprajz témaköréből származzon. 

 

Az írásbeli vizsga értékelése 

– feladatsor: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; fogalmazásmód, helyesírás; 

– fogalmazás: információtartalom; felépítés; helyesírás. 

 

A szóbeli vizsga értékelése 

– logikus felépítés, szerkesztettség, tartalmi helyesség, pontosság; 

– általános néprajzi tájékozottság, a szakkifejezések ismerete; 

– önálló, folyamatos előadás. 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Elméleti ismeretek 

– A magyar nép fejlődéstörténete; helye Eurázsiában, beilleszkedése a közép–kelet–európai régióba, együttélése 

a szomszédos népekkel 

– A magyar parasztság kialakulása és sorsa a XX. századig 

– A paraszti társadalom szerkezete és tagozódása (család, rokonság, nemek és korcsoportok) 

– A társadalomba való beilleszkedés családi és intézményes formái 

– Társas munkák és összejövetelek 

– Népszokások: téli népszokások 

– Látogatás a helyi múzeumban 
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– A népi táplálkozás: nyersanyagok és feldolgozásuk, eszközök, étkek, italok, étkezési alkalmak és szokások 

– A Felföld legjelentősebb kistájai és népcsoportjai: Csallóköz, Mátyusföld, Zoborvidék, palócok a határon innen 

és túl 

– A magyarországi szlovákok népi kultúrája 

– Forráselemzés 

 

Követelmény 

Vázlatosan ismerje 

– a paraszti társadalom szerkezetét és tagozódását. 

– társas munkák és összejövetelek alkalmait. 

– az őszi és téli népszokásokat. 

– a népi táplálkozás jellemzőit. 

– a Felföld népi kultúráját. 

– a magyarországi szlovákok népi kultúráját. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 

 

4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Elméleti ismeretek 

– Tájak, stílusok szerepe a népművészetben 

– A magyar fazekasság: technológiák, formavilág, táji tagolódás, használat, terjesztés 

– A paraszti kereskedelem színterei, a vásárok. 

– Látogatás a helyi múzeumban 

– A folklór: fogalma, kutatástörténete, részterületei 

– Népköltészeti műfajok a magyar néphagyományban 

– Népköltészet és műköltészet kapcsolata, kölcsönhatása 

– A magyarországi délszláv népek népi kultúrája 

– Az Alföld legjelentősebb tájai és népcsoportjai: Kiskunság, Nagykunság, Jászság, Szatmár, Nyírség, Hajdúság, 

Körösök vidéke, Dél–Alföld, valamint az Ukrajnában, Romániában és Szerbiában élő magyar népcsoportok 

– Néprajzi forráselemzés 

 

Követelmény 

Vázlatosan ismerje 

– a tájak, stílusok szerepét a népművészetben. 

– a magyar fazekasságot. 
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– a folklór fogalmát, kutatástörténetét, részterületeit. 

– a népköltészeti műfajokat a magyar néphagyományban. 

– a népköltészet és műköltészet kapcsolatát. 

– az Alföld tájegységeinek népi kultúráját. 

– a magyarországi délszlávok népi kultúráját 

Hasznosítsa ismereteit saját népzenei munkájában. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 

 

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Elméleti ismeretek 

– Az emberi élet szakaszaihoz és fordulóihoz kötődő szokások (keresztelő, lakodalom, temetés) 

– Szimbólumok a népművészetben 

– Faművesség 

– A magyar népi hiedelemvilág és vallásosság 

– A magyar nép táncélete 

– Erdély legfontosabb kistájai és népcsoportjai: Szilágyság, Kalotaszeg, Mezőség, Küküllő– vidék, Székelyföld, 

a gyimesi csángók, a bukovinai székelyek. 

– A magyarországi románok népi kultúrája 

– Néprajzi forráselemzés 

 

Követelmény 

Vázlatosan ismerje 

– az emberi élet szakaszaihoz és fordulóihoz kötődő szokásokat (pl. keresztelő, lakodalom, temetés). 

– a magyar népi hiedelemvilág és vallásosság jellemzőit. 

– a magyar nép táncéletet. 

– Erdély tájegységeinek népi kultúráját. 

– a magyarországi románok népi kultúráját. 

Hasznosítsa ismereteit saját népzenei munkájában. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 

 

6. évfolyam 
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Fejlesztési feladatok 

Elméleti ismeretek 

– Egyén és közösség szerepe a népi kultúrában, a népművészetben 

– A magyar néprajz tárgyköre, kutatási ágazatai, társtudományai, összefüggéseik. 

– A néprajzi gyűjtések rögzítésének, archiválásának, rendszerezésének lehetőségeit. 

– A magyar néprajztudomány intézményei, folyóiratai, főbb kézikönyvei. 

– Látogatás a Magyar Néprajzi Múzeumban. 

– A magyar néprajzi kutatás forrásai. 

– A népi természetszemlélet 

– Népi gyógyászat 

– Moldva és a szórványok 

– A magyarországi cigányok népi kultúrája 

– Néprajzi forráselemzés 

 

Követelmény 

Vázlatosan ismerje 

– a magyar néprajz kutatási ágazatait. 

– a magyar néprajztudomány intézményeit, folyóiratait, főbb kézikönyveit. 

– a magyar néprajzi kutatás forrásait. 

– a népi természetszemlélet és népi gyógyászat jellemzőit. 

– a moldvai magyarok népi kultúráját. 

– a magyarországi cigányok népi kultúráját. 

– a néprajzi gyűjtések formáit; a gyűjtések rögzítésének, archiválásának, rendszerezésének, feldolgozásának, fel-

használási lehetőségeit. 

Hasznosítsa ismereteit saját népzenei munkájában. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 

Követelmények az továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

A tanuló áttekintően ismerje 

– a magyar nép fejlődéstörténetét, helyét Eurázsia, ezen belül a Kárpát–medence népeinek körében, 

– a magyar parasztság kialakulását és történetét napjainkig, 

– a hagyományos paraszti életmód gazdasági, társadalmi tényezőit, változásának törvényszerűségeit, 

– a magyar népi kultúra dialektusait, kistájait és népcsoportjait, 

– a folklór fogalmát, részterületeit, 

– a népművészet fogalmát, részterületeit, 

– a népzenének a népi kultúrában elfoglalt helyét és szerepét, 

– a néprajztudomány történetét, önállósult szakágazatait, intézményeit, 
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– a néprajzi gyűjtés és kutatás nagy egyéniségeinek munkásságát, 

– a folklorizmus és folklorizáció jelenségét 

Legyen képes 

– önállóan tájékozódni az érintett témakörök néprajzi szakirodalmában. 

Ismerje 

– a néprajzi, ezen belül a népzenei gyűjtőmunka formáit, a gyűjtések rögzítésének, rendszerezésének, feldolgozá-

sának, felhasználásának módjait és lehetőségeit. 

A művészeti záróvizsga követelménye 

A vizsga részei 

Gyakorlati vizsga: írásbeli, vagy szóbeli vizsga 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Néprajz 

Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 

 

A vizsga tartalma 

Az írásbeli vizsga: 

– A tanult témakörökből összeállított 20 kérdésből álló feladatsor megoldása. 

– Három kijelölt témából szabadon választott kérdés kifejtése. 

 

A szóbeli vizsga 

A tanult témakörökből összeállított 2x20 kérdésből álló tételsorból húzott 2 kérdés kifejtése, melyek közül 

– egy a folklór témaköréből, 

– egy a tárgyi vagy társadalmi néprajz témaköréből származzon. 

 

Az írásbeli vizsga értékelése 

– feladatsor: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; fogalmazásmód, helyesírás; 

– fogalmazás: információtartalom, objektív és szubjektív tartalom megfelelő aránya; felépítés; helyesírás. 

 

A szóbeli vizsga értékelése 

– a vizsga követelményeinek való megfelelés 

– logikus felépítés, szerkesztettség, tartalmi helyesség, pontosság 

– általános néprajzi tájékozottság, a szakkifejezések ismerete 

– önálló, folyamatos előadás 

 

Ajánlott tananyag évfolyambontás nélkül 
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Magyar Néprajzi Lexikon: www.mek.oszk.hu/02100/02115/html 

Magyar Néprajz kötetei: www.mek.oszk.hu/02100/02152/html 

A magyar folklór (Szerk.: Voigt Vilmos). Budapest, 1998. 

Balassa Iván – Ortutay Gyula: Magyar Néprajz. Budapest. 1979. 

Bihari Anna – Pócs Éva: Képes magyar néprajz. Budapest, 1985. 

Fél Edit – Hofer Tamás – K.Csilléry Klára: A magyar népművészet. Budapest, 1969. 

Kis magyar néprajz a Rádióban. (Szerk.: Jávor Kata, Küllős Imola, Tátrai Zsuzsanna), Budapest, 1978. 

Kósa László: Néphagyományunk évszázadai. Budapest, 1976. 

Kósa László: A magyar néprajz tudománytörténete. Budapest, 1989. 

Kósa László – Filep Antal: A magyar nép táji–történeti tagolódása. Budapest, 1978. 

Kósa László – Szemerkényi Ágnes: Apáról fiúra Budapest, 1973. 

A felsorolt szakirodalom további ajánlásokat tartalmaz az egyes témák részletes tanulmányozásához. 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Megfelelő minőségű audio – vizuális berendezés (DVD, CD, video – lejátszó, televízió, vagy számítógép és projektor) 

A tananyagban szereplő néprajzi témaköröket sokoldalúan bemutató néprajzi szakirodalom, beleértve a kép –és hang-

felvételeket is, valamint földrajzi, történelmi és néprajzi térképek. 

Népi zenekar 

A népzene alapvetően közösségi műfaj. A hagyományos népzenei gyakorlatban fontos szerepe van több hangszer együt-

tes játékának, a hangszeres – énekes együttmuzsikálásnak, melyhez gyakran társul a néptánc is. A társas zenélés segíti 

a tanulókat megszerzett egyéni tudásuk gyarapítására, alkalmazására. Közösségformáló jellege elősegíti az együttmű-

ködés képességének (közös munka, alkalmazkodás, felelősségvállalás, irányítókészség, irányíthatóság, tolerancia, kom-

munikációs készség) megerősödését, azon viselkedési formák tanulását, amelyek alapján a tanuló konstruktívan be tud 

illeszkedni és aktívan részt tud venni a társas zenélés különböző formáiban (szólistaszerep, kísérőfunkció, ének–, tánc-

kíséret, táncház). 

Az együttmuzsikálás hat az emberi kapcsolatok fejlődésére, hozzájárulva ezzel a harmonikusabb személyiség kialaku-

lásához. Elmélyíti a kapcsolatot a hagyomány és ennek a mindennapi életben való alkalmazása között, ösztönzi a tanu-

lókat a közös éneklésre, akár saját örömükre, akár koncerteken, táncházakban, ünnepeken való közreműködés formájá-

ban. 

A zenekar tantárgy alá tartozik a 8 fő fölötti, tetszőleges összeállítású hangszeres és/vagy vokális tanulókból álló együt-

tes. 

A néphagyományban, a hagyományos összetételű zenekari formációknál ilyen létszámú együttmuzsikálás csak alka-

lomszerűen szólal meg. Az együtténeklésben azonban ez tekinthető a legáltalánosabb formának: a gyermekjátékok, 

karikázók, a jeles napokhoz kapcsolódó szokásdalok, a mulatságok, lakodalmak, a vallásgyakorlás alkalmain, a temetés, 

virrasztás, a katonaság, a közös munkák és a spontán összeverődések (pl. pinceszer) alkalmával a kötetlen, szabad kez-

deményezésen alapuló éneklés a természetes. A folklórmozgalmakban számos új jelenség, forma segíti a népzene na-
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gyobb létszámú használatát. A kialakuló énekegyüttesek, népdalkörök, citerazenekarok előadásában népdal összeállítá-

sokat hallhatunk. Rendkívül fontos azonban a népzenei rögtönzés és variálás készségeinek kialakítása és gyakorlása, 

melyhez lehetőséget teremt a zenekari forma is. 

 

A népi zenekar tanításának feladatai 

Ismertesse meg a tanulókat 

– a hangszeres és énekes népzene közösségi formáival, gyakoroltassa a hangzó anyagok, kották egyéni és közös 

feldolgozását, ezek szabad alkalmazását, a zenei anyag folyamatos, dallam–, ritmus– és stílushű megszólaltatását, fej-

lesztve az igényességet a jó hangzásra, lendületes megszólalásra. 

– az egymással társítható népi hangszerek sajátosságaival. 

– a népi variációs, rögtönzésszerű hangszeres dallamvezetés alapvető szabályaival. 

– a zene logikájával, különös tekintettel a népzene sajátos gondolkodásmódjának, a dallam– és harmóniavilág és 

a formai szerkezet összefüggéseinek, a ritmus és intonáció hajlékonyabb értelmezésének, a nyelv sajátságaival is ösz-

szefüggő hangsúlyviszonyainak jellemzőire. 

 

Tegye lehetővé 

– a hangszeresek és énekesek számára, hogy megismerjék az énekes dallamok hangszeres változatait, a hangsze-

ren játszott dallamok szövegeit. 

– hogy a tanuló a saját hangszerén kívül, más népi hangszereket is megismerhessen. 

– hogy a tanuló gazdagítsa zenei műveltségét a szomszéd– és rokonnépek népzenéjének befogadásával, megtanu-

lásával. 

 

Ösztönözze a tanulókat 

– népzenei műveltségük elmélyítésére, eredeti hangfelvételek, kottakiadványok és az elméleti szakirodalom ön-

álló tanulmányozására. 

– a népzenei hagyomány elemző megismerésére. 

– a hagyományőrzéshez való kapcsolódás tudatos kapcsolódására. 

– a táncházakban való aktív muzsikálásra, mely élményszerűen ötvözi a hagyományos népi kultúra egységét: 

zene, ének, tánc. 

 

Készítse fel a tanulókat 

– a hagyományos népzenei kamarazenélés önálló művelésére, 

– a szólamok önálló, technikailag magas szintű, stílushű elsajátítására és megszólaltatására. 

 

Fordítson figyelmet 

– az egymás játékához, valamint az énekesekhez vagy táncosokhoz való alkalmazkodásra. 

 

Járuljon hozzá 
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– a kamarazenéléshez nélkülözhetetlen figyelemmegosztó és alkalmazkodóképesség fejlesztésével a tanuló sze-

mélyiségének, egyéniségének formálásához. 

 

Fejlesztési feladatok 

A népi zenekar oktatásában az évfolyamok fejlesztési követelményei függenek a résztvevők egyéni tudásszintjétől, a 

hangszeres és/vagy énekes tanulók adott tanévre vonatkozó létszámától, arányától, az együttmuzsikáló hangszerek ösz-

szeállításától. Ezért minden zenekarra érvényes, éves szintekre lebontott fejlesztési követelményeket nem lehet meg-

adni. 

A népzene sajátossága, hogy az állandó zenei formációk mellett alkalmi együttmuzsikálásban is társulhatnak a rendel-

kezésre álló hangszerek. Helyezzük előtérbe azonban a népzene hagyományos formáinak, alkalmainak, funkcióinak 

megismertetését. 

A népzenében a kamarazenének és a nagyobb létszámú zenekaroknak nincs eltérő, különálló repertoárja. A létszám nem 

a zenei anyag kiválasztásában, hanem az előadásmódban játszik elsősorban szerepet. 

Az alábbiakban a fejlesztési feladatokat ismeretekek és készségek szerint csoportosítva soroljuk fel. A képzés során 

ezek kialakítása és szintjének fejlesztése a képzés célja. 

 

A társas muzsikálás gyakorlati ismeretei 

– Beintés–leintés. 

– Közös levegővétel és intés. 

– Lassítás, gyorsítás jelzése. 

– A zenekar elhelyezkedésének szempontjai. 

– Igénykeltés a pontos tagolás, a tiszta szólamvezetés, a világos megformálás, a differenciált dinamika, a fejlett 

hangszínkultúra iránt. 

 

A hangolással, intonációval összefüggő ismeretek 

– A hangolás módja az adott hangszer sajátosságaiból kiindulva. 

– A saját hangszer és a kamarapartnerek hangszerének hangolása. 

– Transzponálás, a transzpozíció fogalma. 

– A saját és a zenekari tagok hangszerének intonációs és egyéb jellemzői. 

– A saját hangszer intonációs hibáinak javítási lehetőségei (levegőmennyiség, szájtartás, kéztartás, vonótartás–

módosítás,). 

– A vokális intonációban a temperált hangszerekhez való alkalmazkodás elsajátítása. 

– A vokális intonáció és az adott előadóterem akusztikai kapcsolata. 

– Az akusztikus intonáció alapvető tudnivalói. 

 

A zenei stílusokra, műfajokra vonatkozó ismeretek 

– A játszott művek formája, harmóniai világa 

– A játszott művek elhelyezése a zenetörténetben. 
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– A disszonancia–konszonancia fogalma, felismerése, megvalósítása. 

 

A kamarazenei játékkal összefüggő képességek, készségek fejlesztése 

– Lapról olvasás. 

– Memorizálás képessége. 

– A belső hallás fejlesztése. 

– Intonációs készség. 

– Az improvizációs készség fejlesztése. 

– A figyelem megosztása a saját és a többi szólam, illetve az összhangzás közt. 

– Alkalmazkodás a hangképzés, dinamika, karakter, stílus stb. terén. 

– Színgazdag játék valamennyi dinamikai tartományban, tiszta intonációval. 

– Az önállóság megszerzése a zenei elemzés, értelmezés, a variációképzés területén is. 

– A jó megfigyelőkészség, memória, a gyors hallás utáni tanulás, a biztos kottaolvasási készség fejlesztése. 

– Meggyőző zenei–, előadói élményt keltő hangszerjáték biztos tempótartással szóló és kísérő szerepkörben, vál-

tozatos zenekari összeállításokban. 

 

1. évfolyam 

 

Ajánlott tananyag 

Az öt népzenei dialektus (Dunántúl, Észak, Alföld, Erdély, Moldva) kistájaiból a zenekar korosztályától, hangszerösz-

szetételétől, létszámától függően választott népzenei anyag, mely tartalmazzon parlando rubato előadásmódú népdalokat 

és különböző karakterű, lüktetésű, ritmikájú, tempójú táncdallamokat. 

 

Követelmények 

A tanuló legyen képes 

– megadott hangra önállóan hangolni, 

– hangolni, intonálni a hangológép jelzéseinek megfelelően, 

– be– illetve leintésre játékát pontosan megkezdeni és befejezni, 

– be– és leinteni, 

– a beintés alapján a helyes tempót azonnal felvenni, 

– biztosan tempót tartani, 

– intonációs hibáit javítani a tanár jelzései alapján, 

– a tanár jelzései alapján hangerőben alkalmazkodni, 

– stílusosan játszani a tanult népzenei dialektus dallamait. 

 

A tanuló legyen tisztában 

– saját hangszere intonációs jellemzőivel, 

– a különböző ütemfajták ütemsúlyaival, 
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– a népzenei dialektusok hangszeres és énekes zenéjének sajátos stílusával, műfajaival, jellemzőivel. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Két különböző karakterű és tempójú népdalokat tartalmazó összeállítás a tanév közben megismert népzenei 

tájak anyagából. 

– A tanév közben megismert népzenei tájak anyagából egy táncfüzér, táncrend előadása. 

 

2. évfolyam 

 

Ajánlott tananyag 

Az öt népzenei dialektus (Dunántúl, Észak, Alföld, Erdély, Moldva) kistájaiból a zenekar korosztályától, hangszerösz-

szetételétől, létszámától függően választott népzenei anyag, mely tartalmazzon parlando rubato előadásmódú népdalokat 

és különböző karakterű, lüktetésű, ritmikájú, tempójú táncdallamokat. 

 

Követelmények 

A tanuló legyen képes 

– játék közben új tempót felvenni a zenekar vezetőjének jelzése alapján, 

– tempóváltozásokat ő maga is jelezni. 

– stílusosan játszani a tanult népzenei dialektus dallamait. 

 

A tanuló legyen tisztában 

– a zenekarban szereplő hangszerek hangolásával (C–hangolású vagy transzponáló jellegével), 

– a saját hangszerére jellemző intonációs hibák javítási lehetőségeivel, 

– a játszott népzenei dialektus hangszeres, énekes népzenei anyagának jellegzetességeivel. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Két különböző karakterű és tempójú népdalokat tartalmazó összeállítás és egy táncfüzér, táncrend előadása a 

tanév közben megismert népzenei tájak anyagából. 

 

3. évfolyam 

 

Ajánlott tananyag 

Az öt népzenei dialektus (Dunántúl, Észak, Alföld, Erdély, Moldva) kistájaiból a zenekar korosztályától, hangszerösz-

szetételétől, létszámától függően választott népzenei anyag, mely tartalmazzon parlando rubato előadásmódú népdalokat 

és különböző karakterű, lüktetésű, ritmikájú, tempójú táncdallamokat. 

 

Követelmények 

A tanuló legyen képes 
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– figyelmét megosztani a saját és a többiek szólama közt, 

– saját szólamának szerepét önállóan felismerni, annak megfelelően szólamát kiemelni vagy háttérbe helyezni, 

– figyelemmel kísérni az összhangzást is, 

– a tanár útmutatásainak megfelelően hangképzésben, dinamikában, artikulációban stb. alkalmazkodni. 

– stílusosan játszani a tanult népzenei dialektus dallamait. 

 

A tanuló legyen tisztában 

– a játszott népzenei dialektus hangszeres, énekes népzenei anyagának jellegzetességeivel, 

– az együttjátszó hangszerek intonációs és egyéb jellemzőivel, 

– az akusztikus intonáció alapvető tudnivalóival. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Két különböző karakterű és tempójú népdalokat tartalmazó összeállítás és egy táncfüzér, táncrend előadása a 

tanév közben megismert népzenei tájak anyagából. 

 

4. évfolyam 

 

Ajánlott tananyag 

Az öt népzenei dialektus (Dunántúl, Észak, Alföld, Erdély, Moldva) kistájaiból a zenekar korosztályától, hangszerösz-

szetételétől, létszámától függően választott népzenei anyag, mely tartalmazzon parlando rubato előadásmódú népdalokat 

és különböző karakterű, lüktetésű, ritmikájú, tempójú táncdallamokat. 

 

Követelmények 

A tanuló legyen képes 

– együttesével önállóan elhelyezkedni a próba illetve a koncert színhelyén, az akusztikai és egyéb körülményeket 

is szem előtt tartva, 

– saját szólamán belül önállóan intonálni, 

– önállóan alkalmazkodni a hangképzés, dinamika, stílus, artikuláció stb. terén, 

– stílusosan játszani a tanult népzenei dialektus dallamait. 

– kb. félórányi műsort koncentráltan, koncertszerűen végigjátszani. 

A tanuló legyen tisztában a játszott népzenei dialektus hangszeres, énekes népzenei anyagának jellegzetességeivel. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Két különböző karakterű és tempójú népdalokat tartalmazó összeállítás és egy táncfüzér, táncrend előadása a 

tanév közben megismert népzenei tájak anyagából. 

 

5. évfolyam 
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Ajánlott tananyag 

Az öt népzenei dialektus (Dunántúl, Észak, Alföld, Erdély, Moldva) kistájaiból a zenekar korosztályától, hangszerösz-

szetételétől, létszámától függően választott népzenei anyag, mely tartalmazzon parlando rubato előadásmódú népdalokat 

és különböző karakterű, lüktetésű, ritmikájú, tempójú táncdallamokat. 

Követelmények 

A tanuló legyen képes 

– készségszinten használni az elmúlt négy évben tanult ismereteket. 

– irányítani a zenekar játékát, ill. alkalmazkodni az irányításhoz 

– önállóan kijavítani, ill. kijavíttatni a felmerülő intonációs problémákat 

– meghallani, felismerni a tempóvétel következtében kialakuló pozitív és negatív zenei folyamatokat. 

– stílusosan játszani a tanult népzenei dialektus dallamait. 

A tanuló legyen tisztában a játszott népzenei dialektus hangszeres, énekes népzenei anyagának jellegzetességeivel. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Két különböző karakterű és tempójú népdalokat tartalmazó összeállítás és egy táncfüzér, táncrend előadása a 

tanév közben megismert népzenei tájak anyagából. 

 

6. évfolyam 

 

Ajánlott tananyag 

Az öt népzenei dialektus (Dunántúl, Észak, Alföld, Erdély, Moldva) kistájaiból a zenekar korosztályától, hangszerösz-

szetételétől, létszámától függően választott népzenei anyag, mely tartalmazzon parlando rubato előadásmódú népdalokat 

és különböző karakterű, lüktetésű, ritmikájú, tempójú táncdallamokat. 

 

Követelmények 

A tanuló legyen képes 

– teljesen önállóan alkalmazkodni a hangképzés, dinamika, stílus, artikuláció stb. terén, 

– az előző évek ismeretanyagának teljesen önálló alkalmazására 

– stílusosan játszani a tanult népzenei dialektus dallamait. 

– kb. félórányi műsort koncentráltan, koncertszerűen végigjátszani 

A tanuló legyen tisztában a játszott népzenei dialektus hangszeres, énekes népzenei anyagának jellegzetességeivel. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Két különböző karakterű és tempójú népdalokat tartalmazó összeállítás és egy táncfüzér, táncrend előadása a 

tanév közben megismert népzenei tájak anyagából. 

Követelmények a program elvégzése után 

A tanuló legyen képes 

– figyelmét megosztani a saját és a többiek szólama közt, 



ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLAPEDAGÓGIAI PROGRAM  

450 

– saját szólamának szerepét önállóan felismerni, annak megfelelően szólamát kiemelni vagy háttérbe helyezni, 

– figyelemmel kísérni az összhangzást is, 

– saját szólamán belül és a partnerekhez is önállóan intonálni, 

– önállóan kialakítani az adott népzenei dialektus előadásához illő hangképzést, dinamikát, artikulációt stb. 

A tanuló legyen tisztában 

– a játszott népzenei dialektus hangszeres, énekes népzenei anyagának jellegzetességeivel. 

– az együttjátszó hangszerek intonációs és egyéb jellemzőivel, 

– az akusztikus intonáció alapvető tudnivalóival. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

A létszámhoz igazodva: kottapultok, karfa nélküli székek. 

Felvételek készítésére és visszahallgatására alkalmas audiovizuális felvevő 
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Színjáték és bábjáték művészeti ág 

Színjáték tanszak 

A színművészeti–bábművészeti oktatás általános fejlesztési követelményei 

 Kiemelt kompetenciák a színművészet területén 

 Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség 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 összete-

vőinek 

 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 
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 Kreativitás, ötletgazdagság 

 Problémamegoldás 

 Figyelem összpontosítás 

 Helyzetfelismerés 

 Kritikus gondolkodás 

 Ismerkedjenek meg a dramaturgia alapszabályaival, tudjanak egy-egy látott előadást kritikusan, koruknak meg-

felelően elemezni. 

 Szakmai tudásuk a képzés végére érje el azt a szintet, hogy differenciált munkavállalással, önállóan létre tudja-

nak hozni egy színvonalas előadást. 

 A képzés során szerzett ismeretek és élmények ösztönözzék a gyerekeket arra, hogy az alkotó tevékenység 

lehetőségét életük további részében is igényeljék, és megszerzett tudásukat gyakorolják. 

Készítse fel a tanulót 

drámai szövegek értő – színészi szempontokat figyelembe vevő – olvasására, 

különböző színészi technikák tudatos alkalmazására, 

színházi improvizációra, 

mozgásos, nyelvi, beszédtechnikai eszközökkel történő karakterábrázolásra, 

egyes színházi stílusoknak megfelelő színészi játékra, 

különféle szerepek megformálására, 

a rendezői instrukciók mentén végzett munkára, 

más művészeti ágak területéről származó ismereteinek alkalmazására a szerepalkotás során, 

színházi előadások elemzésére, értékelésére. 

Ismertesse meg a tanulóval 

a színházi alapfogalmakat / szakkifejezéseket, 

a drámai/színházi konvenciókat, azok alkalmazását, 

a legfontosabb történeti és/vagy kortárs színházi stílusokat, 

a színházi műfajokat, 

a szöveg- és előadás-elemzés szempontjait, 

a színészi játék alapvető iskoláit, 

a színészi alkotómunka fázisait, főbb összetevőit, 

a színház jelenkori közösségi, társadalmi szerepét, 

napjaink színházi struktúráját. 

A tanterv célja 

A tanterv célja, hogy - az évről-évre mindig emeltebb szintű képzés, az egyre fokozottabb igénnyel fellépő, egyre na-

gyobb koncentrációt, ügyességet igénylő gyakorlatok szerkesztésével, a „hívószavak” pontos meghatározásával (me-

lyek a gyakorlatok lényegét, variációit és lehetőségeit emelik ki) – elindítsa a drámajátékot „játszó” tanuló fantáziáját, 

hogy egyénisége, kreativitása előtérbe kerülhessen. 

 

A képzés ideje:   12 év 
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Évfolyamok száma:   2 + 6 + 4 évfolyam( 2 EK + 6 Alapfok + 4 TK) 

Csoportos órák időtartama:  45 perc 

Heti óraszám (minimum):  előképző4 x 45 perc 

     alapfokés továbbképző 4 x 45 perc 

 

 

Tantárgy 

 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

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

Főtárgy 

Dráma és 

Színjáték 

 

4 

 

4 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

Kötelező tárgy 

Beszéd és vers 

 

   

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

Kötelezően választható 

tárgyak 

Mozgás és tánc 

 

 

 

       1 1 1 1 

Összesen: 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 

 

A színművészeti oktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más művészeti 

ág (zene, tánc, képző és iparművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok központilag meghatározott tanítási 

óráin is részt vehet. 

 

Főtárgy 

 

 Drámajáték (előképző, alapfok 1-6. évfolyam)komplex, dramatikus, színházi tevékenység 

 Színjáték (továbbképző 7-10. évfolyam)komplex színházi tevékenység 

Kötelező tárgyak 

 Beszéd és vers   (1-10. évfolyam) 

Kötelezően választható tárgyak 

 Mozgás és tánc (7 -10. évfolyam) 

Képzési idő 

 Drámajáték   E/ 1 – 2. évfolyamhetente 4 x 45 perc 

A/ 1 - 6. évfolyam  hetente  3 x 45 perc 
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 Színjáték   T/ 7 - 10. évfolyam hetente  3 x 45 perc 

 Beszéd és vers  A/ 1 - 6. évfolyam hetente  1 x 45 perc 

     7 - 8. évfolyam hetente  2 x 45 perc 

 Mozgás és tánc  7 - 10. évfolyam hetente  1 x 45 perc 

Az oktatás célja 

A színművészet sajátos kifejezőeszközeinek megtanításával (beszéd, mozgás, szcenika) és a színművészethez kapcso-

lódó művészeti ágak (zene, képzőművészet, tánc, ének, báb) megismertetésével érzelmekben gazdag és sokszínű, komp-

lex alkotótevékenységre képes személyiségek formálása. 

 

Feladata 

 

 A képzés ideje alatt fejlődjön ki és jöjjön létre a gyermekközösségben a közösségért ébredő aktivitása, ön és 

emberismeretének gazdagodása, önálló alkotóképessége, rugalmas gondolkodása, összpontosított, megtervezett 

munkára való képessége, testi, térbeli biztonsága, időérzéke, mozgásának és beszédének tisztasága. 

 Ismerjék meg és sajátítsák el a színházművészet kifejező eszközeit (mozgás, beszéd) a színpadtechnika legfon-

tosabb elemeit. 

 Ismerjék meg és sajátítsák el a vers és prózamondás legfontosabb kifejező eszközeit. 

 Ismerjék meg a színháztörténetnek azokat a fejezeteit, melyek gyakorlati munkájuk során szerzett tudásukhoz 

kapcsolódnak. 

 Ismerkedjenek meg különböző színházi mesterségekkel (hang- és fénytechnika, díszlet- és jelmeztervezés. 

 Ismerkedjenek meg azon művészeti tevékenységekkel (zene, képzőművészet, tánc, ének, báb) melyek erősítik 

és színesítik a színházi kifejezésformákat.  

A képzés biztosítson lehetőséget 

 A hivatásos, alternatív, amatőr társulatok és kortárs csoportok élő színházi előadásainak megtekintésére 

 Nyilvánosság előtti fellépésre 

 A színházzal rokon művészeti tevékenységek megismerésére 

 Más művészeti csoportok munkájának beható megismerésére 

 A csoportos és egyéni önkifejezési szándékok megvalósítására (egyéni foglalkozásra vers és prózamondásnál, 

szerepformálásnál, szóló számoknál) 

 A speciális technikai igények kielégítésére 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga 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 évfo-

lyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 
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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 

A művészeti alapvizsga tantárgyai: 

 dráma és színjáték, valamint 

 egy választott tantárgy az alábbiak közül: 

 beszéd és vers 

 mozgás és tánc 

A művészeti záróvizsga tantárgyai: 

 dráma és színjáték, valamint 

 egy választott tantárgy az alábbiak közül: 

 beszéd és vers 

 mozgás és tánc 

 

Színjátéktanszakon 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 meg-

határozott helyezést, teljesítményt, szintet eléri. 

Ha a tanuló már rendelkezik a színművészeti ág valamelyik tanszakán beszéd és vers, mozgás és tánc tantárgyakból 

megszerzett művészeti alapvizsga vagy záróvizsga–bizonyítvánnyal, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól felmen-

tés 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 osz-

tályzatának 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. 
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Eredményes művészeti, alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsga tantárgy vizsgakö-

vetelményeit 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. 

Dráma és színjáték 

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 vá-

laszok 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 pro-

duktumok 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, gyerekda-

lokat, 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 

 szabálytudatát 
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 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 
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 Énekes–táncos játékok 

 Mozgásos (testnevelési) játékok 

 Egyszerű szerkezetű drámajátékok 

Csoportos improvizációs játékok 

 Mondókák, gyerekdalok feldolgozása 

 Gyerekversek feldolgozása 

Komplex drámafoglalkozások 

 Mesei motívum vagy meserészlet vagy rövidebb mese feldolgozása tanári közreműködéssel (térmeg-

határozás, 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, gye-

rekverseket, népmeséket 

 egyes drámajátékok szabályait 

Fejlessze a tanulók 

 érzékszerveinek működését, érzékelését 
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 ritmusérzékét 

 megfigyelő– és utánzóképességét 

 mozgásos ügyességét, koordinációját 

 együttműködési képességét 

 hallási figyelmét 

 figyelemösszpontosító (koncentráló) képességét 

 kifejezőkészségét 

 helyzetfelismerési 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 
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 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 

 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, nép-

meséket (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 
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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 beszéd-

művelés, valamint a vers– és prózamondás mint önálló pódiumi műfaj iránt. 

A tantárgy feladata, hogy a tanulók a különböző képességfejlesztő gyakorlatokon, játékos feladatokon, szövegelemzé-

seken 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 színvo-

naláig. 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 

 

Légzőgyakorlat 

 

– A légutak és a légzés folyamatának megfigyelése 

– Légzőgyakorlatok hangokkal 

– Szabályozott légzés egyszerű szólamokkal, mondókákkal 

– Fúvójátékok folyamatosan, szaggatottan, lágyan, erősen 
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Hanggyakorlatok 

 

– Játékos hangutánzás (állatok, gépek, tárgyak) magassági és dinamikai váltásokkal) 

 

Hallásgyakorlat 

 

– Egymás hangjának felismerése 

– A környezet hangjainak megfigyelése 

 

Artikulációs gyakorlatok 

 

– Beszédmozgás–ügyesítés szavakkal, szólamokkal, nyelvtörő mondókákkal  

– Szájról olvasás – hangok  

 

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 csoportos improvizációs játék örömét 
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 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, gye-

rekverseket, népmeséket 

 egyes drámajátékok szabályait 

Fejlessze a tanulók 

 érzékszerveinek működését, érzékelését 

 ritmusérzékét 

 megfigyelő– és utánzóképességét 

 mozgásos ügyességét, koordinációját 

 együttműködési képességét 

 hallási figyelmét 

 figyelemösszpontosító (koncentráló) képességét 

 kifejezőkészségét 

 helyzetfelismerési 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 
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 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 

 Mozgásos (testnevelési) játékok 

 Egész csoportos és páros munkára épülő drámajátékok 

 Vetélkedőjátékok 

Komplex drámafoglalkozások 

 Mesei motívum vagy meserészlet, vagy rövidebb mese feldolgozása tanári közreműködéssel (tér-

meghatározás, 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, gyerekver-

seket, népmeséket (az újonnan – tanultak közül mindegyikből legalább egyet) 

 egyes drámajátékok szabályait 

Legyenek képesek 

 adottságaiknak megfelelően differenciált és pontos érzékelésre 
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 a csoportos ritmusjátékokban való aktív részvételre 

 alapvető emberi, állati mozgássémák utánzására, a csoportos utánzó játékokban való aktív részvé-

telre 

 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 

 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 

 légzőkapacitását 

 hangképzését 

 artikulációs képességét 

 

Ösztönözze a tanulókat 
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 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 szi-

tuációba tevő gyakorlatok (pl. váll–, térdérintős játékok, nehezített speciális helyzetű fogók) 

 Lazító és feszítő gyakorlatok 

 Térformáló, térérzékelő játékok: játékos formában különböző térformák felvétele, formálása, kike-

rüléses gyakorlatokban térérzék–fejlesztés körjátékok, lánc–típusú népi játékok 

 Szabad mozgás zenére önállóan és a társakkal együttműködve 

 

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 tanul-

mányozására; folyamatos és szaggatott fúvások 

 Indirekt légzőgyakorlatok (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 mondatpárok játékos variálása 

 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 
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 Szóláncok pontos hangzó– és szóvégejtéssel 

Hangsúlygyakorlatok 

 A szóhangsúly gyakorlása (az első szótag nyomatékos ejtésének gyakorlása egyre hosszabb sza-

vakban) 

 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, mon-

dókák 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 felhasz-

nálásával) 

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 
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 tanári irányítás mellett zajló komplex dramatikus tevékenységben való részvételre 

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 versenyjá-

tékok segítségével (pl. tapsos fogó, csendkirály – típusú játékok) 

 

Lazító gyakorlatok 
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 Feszítés–lazítás fekve, állva, ülve 

 Az arc ellazítása, „kirázása” kilégzés közben 

 

Beszédgyakorlatok 

 

Légzőgyakorlatok 

 

 A különböző légzéstípusok megfigyelése (váll, mellkas, rekesz) 

 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 (legfel-

jebb 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 



ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLAPEDAGÓGIAI PROGRAM  

470 

 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 szerep-

lők jellegzetes vonásainak megadásával) 

 Rövid történetek (ismert mesék) elmesélése zenére, kisebb csoportokban előkészített improvizáci-

ókkal 

 

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 konven-

ciók 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 

 a szereplők ábrázolását segítő egyes technikákat (pl. beszédstílus, testtartás) 

 a feszítés–lazítás alapgyakorlatait 

 a mimikai bemelegítés gyakorlatait 
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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 

BESZÉD ÉS VERS 

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 

 

Tananyag 

 

Légzőgyakorlatok 

 

 Légzéstípusok ismertetése, megfigyelése 
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 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 válasz-

tások szabadságával 
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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 

3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

 az együttérző 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 
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 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 meg-

felelő intenzitású jelenlét megteremtésére és a feszültség elvezetésére 

 Különböző tempójú, karakterű és funkciójú futástípusok 

 Testrész–vezetéses futások, páros fogó, a vezetőt követő futás 

 Lazító gyakorlatok 

 Feszítés–lazítás testrészenként 

 

Beszédgyakorlatok 

 

 Légzőgyakorlat 

 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 anélkül 
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 A kérdezés hanglejtése kérdőszóval és anélkül 

 

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 

 Erkölcsi dilemmákat vizsgáló drámaórák (pl. a szakértő köntösében, telefonbeszélgetés, az élet egy 

napja, fórum–színház, Hogyan történt? konvenciókkal) 

 

Követelmények 
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A tanulók ismerjék 

 

 az együttérző 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 

 

BESZÉD ÉS VERS 

 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 
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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 

 

Légzőgyakorlatok 

 

 Kapacitásnövelő légzőgyakorlatok 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  

 Időmérték – ütemhangsúly (támaszkodni a ritmusra, ellene dolgozni…) 

 Ritmus a prózában 

 A tagolás módozatai 

 

Hangsúly–gyakorlatok 

 A kérdezés hangsúlya és hanglejtése kérdőszóval és anélkül  

 Közbevetések 

 A mesélő és a beszélő elkülönítése 
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 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 

 az elemző gondolkodás lényegét, használatát 

 különböző hétköznapi élethelyzetek és morális problémák dramatikus megjelenítésének egyes 

módjait 

 a konfliktus és a feszültség fogalmát, különbözőségét 
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 a színpadi tér kreatív használatának alapjait 

 az artikuláció ritmus– és tempóformáló szerepét 

 az időmértékes 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 

 helyzetfelismerési 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 megtekin-

tésére és a látottak közös feldolgozására a dráma eszközeivel 

 

Tananyag 
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Mozgásgyakorlatok 

 

 Futásos és kikerüléses gyakorlatok: ritmus és irányváltásos futások (szituációval), testrész–vezeté-

ses futások 

 Egyensúly–játékok: toló és húzó mozdulatok játékos formában 

 Lazítógyakorlat 

 Feszítés–lazítás testrészenként 

 

Beszédgyakorlatok 

 

 Légzőgyakorlatok 

 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 

 Időmértékes versek ritmizálása 

 Hangsúlygyakorlat 

 A tagadás hangsúlyai 

 

Bizalomgyakorlatok 

 

 Vakvezetéses gyakorlatok 

 

Improvizációs játékok 

 

 Rögtönzések életkori témákra 

 Hétköznapi szituációkat feldolgozó páros rögtönzések 

 Rögtönzések közmondásokra 

 Rögtönzések megadott konfliktusra 

 Rögtönzések megadott témára 

 Rövid monológok különböző élethelyzetekben 
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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 időmértékes 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 



ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLAPEDAGÓGIAI PROGRAM  

482 

BESZÉD ÉS VERS 

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 

 

Ösztönözze a tanulók 

 

 eleven hanghasználatát 

 produktív fantáziáinak előhívását 

 önálló szövegválasztását 

 „házi” vers– és prózamondó alkalmainak szervezését 

 önálló véleménynyilvánítását 

 

Tananyag 

 

Légzőgyakorlatok 

 

 Szöveges gyakorlatok mozgás közben 

 A lopott (pót) levegővétel technikája 

 

Hanggyakorlatok 

 

 A mellkasi rezonancia megerősítése 

 Skálázás szavakkal, verssorokkal, legfeljebb egy oktáv terjedelemben 
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Artikulációs gyakorlatok 

 

 A j–l–r hangok gyakorlatai 

 Az artikulációs hibák fölismerése hallás útján 

 „Szinkron–játék” (szájról olvasás) versekkel 

 

Ritmusgyakorlatok 

 

 Időmértékes 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 időmértékes 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 

 



ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLAPEDAGÓGIAI PROGRAM  

484 

Legyenek képesek 

 

 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 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 

 

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 
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 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 

 

 Légzőgyakorlatok 

 Nyelvtörő mondókák légzésszabályozással 

 Hanggyakorlat 

 Erős érzelmek, indulatok hangjának próbálgatása versekkel 

 Artikulációs gyakorlat 

 Szinkronizálás 

 Ritmus– és tempógyakorlat 

 Az időmértékes 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” 

 Kevéssé ismert irodalmi művek befejezése, folytatása 

 Tárgyak nem rendeltetésszerű alkalmazása 

 

Bizalomgyakorlatok 

 

 Dőléses, billenéses gyakorlatok 
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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 
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 ellentétek tudatos, jelentést hangsúlyozó és jelentésteremtő alkalmazására 

 egy–egy drámai szöveg mozgásban 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 

BESZÉD ÉS VERS 

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 

 

Légzőgyakorlatok 
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 Fizikai terheléssel 

 Koncentrációs légzőgyakorlatok 

 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 

 

 Időmértékes versek tetszőleges és kötött ritmuskísérettel 

 

Hangsúly és hanglejtésgyakorlatok 

 

 Mondatok hangsúly–variációi  

 Az indulat és érzelem hangsúlyai 

 

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 
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 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 

 

 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 
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 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 

 

 Légzőgyakorlatok 

 Koncentrációs légzőgyakorlatok mozgás közben 

 Hanggyakorlatok 

 Szöveges hangerő–gyakorlatok 

 Életkorok hangadási karakterének tanulmányozása, próbálgatása 

 Artikulációs gyakorlatok 

 Pontos, laza pergő artikulációs járás, mozgás, fizikai terhelés közben 

 Egymás artikulációjának megfigyelése, utánzása 

 Ritmus– és tempógyakorlatok 

 Ritmusgyakorlatok tempóváltással 

 Hangsúly–, hanglejtésgyakorlatok 

 Az alárendelő mondatok hangsúly– és hanglejtés variációi 

 

Színházi alapismeretek 
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 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 folya-

matában 

 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 
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 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 elő-

adásban való közreműködésre 

BESZÉD ÉS VERS 

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  

 

 

Tananyag 

 

Légzőgyakorlatok 

 

 Koncentrációs légzőgyakorlatok mozgás közben 
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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 

 

 Időmértékes 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 mi-

kéntje) 

 Saját élmény keresése 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 
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 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 

 

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 megfe-

lelő 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 felismeré-

sére 

 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 
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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 

 

Beszéd és vers 

– beszédgyakorlat–sor bemutatása 5 perc 

– vers– és prózamondás 5 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, leg-

alább 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 csoport-

ban, közös akciókban, együttes játékban közreműködve, illetve egyéni színpadi feladatok megoldásával egyaránt számot 

adhat a tanulmányai során megszerzett képességeiről, jártasságáról. 

 

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) 
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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. 

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 ma-

radás, 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 

 

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 
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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 fejlett-

ségének 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 se-

gítséget 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 kidolgozásá-

ban, 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 
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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 

 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 



ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLAPEDAGÓGIAI PROGRAM  

499 

 

Ezen az évfolyamon az alapfokot elvégző, többnyire kamaszkorú fiataloknak a valóságtól a színpadig vezető út meg-

kezdését kívánjuk lehetővé tenni. Önmaguk megismerése, saját személyiségük, képességeik adta lehetőségeik és korlá-

taik 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 sze-

replős, rögtönzésre épülő etűdök létrehozása, kidolgozása jelentheti a színpad, a színpadi munka felé vezető útkövetkező 

fázisát. 

 

Szabályjátékok 

 

 Ismerkedő játékok 

 Csoportépítő játékok 

 Önismereti játékok 

 Verbális és mozgásos koncentrációs játékok 

 Bizalomjátékok 

 Agresszió levezető gyakorlatok 

 Feloldó, felszabadító gyakorlatok 

 Fantáziajátékok 

 

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 



ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLAPEDAGÓGIAI PROGRAM  

500 

 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 betartásá-

val (légy jelen; tartsd a szabályokat; tartsd a kapcsolatot; abba ne hagyd; ne nézz ki) 

 

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 figyelem-

bevétele különböző típusú lépés anyag és járásgyakorlat esetén 

 A gerinc hullámmozgása, a láb karakteres vezetése, a kar plasztikus lehetőségeinek kibontása ter-

vezési feladatban 

 

Beszédgyakorlatok 

 

 Légzőgyakorlatok 

 Kapacitásnövelés (90–100 szótag) 

 Légzésszabályozás növekvő szólamokkal 

 Koncentrációs légzőgyakorlatok a figyelem megosztásával (pl. kötött mozgássor végrehajtása köz-

ben) 

 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 
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 Artikulációs gyakorlatok suttogva és hang nélkül 

 Ritmus– és tempógyakorlatok 

 Időmértékes 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, fontos 

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 kon-

venciókat egy jeleneten (improvizáción) belül 

 csendben figyelni társaik játékát 

 a kollektív alkotás „játékszabályait”, a közös munka meghatározó normáit figyelembe véve társa-

ikkal együtt dolgozni 

 a szituáció alapelemeit figyelembe véve improvizálni 

 

BESZÉD ÉS VERS 
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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 

 

Légzőgyakorlatok 

 

 Bemelegítő gyakorlatok 

 

Hanggyakorlatok 

 

 Hangerőszabályozó gyakorlatok 

 

Artikulációs gyakorlatok 

 

 A magánhangzók kapcsolódásainak helyes ejtése 

 

Ritmus– és tempógyakorlatok 

 

 Ritmizálás az értelmi hangsúlyok visszahelyezésével 
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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 
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Mozgás és tánc 

Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal 

 a pantomim technikai elemeinek elsajátíttatásán keresztül a karaktermozgások, az izolált végtag-

mozgatás, 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 

 

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, il-

letve 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 
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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 szi-

tuációba helyezése, illetve bővítése motívumsorrá; hétköznapi mozgáshelyzetek pontosítása, motí-

vumsorrá tervezése 

 

Karaktermozgások 

 

 A mozdulat szélesítésén, torzításán keresztül megközelített karakterizálás motívumok egymásután 

illesztésével, a szélsőségesen „fogalmazott” gesztusok belső ritmizálásával, az egymásból nem kö-

vetkező 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, jelen-

léttel bíró, koncentrált elvégzésére 

 tánctechnikai elemek helyes elvégzésére 

 karaktermozgások elvégzésére  

 egyszerű mozgáselemek pontosítására, s motívumsorba rendezésére 

 

8. évfolyam 
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Fejlesztési feladatok 

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

 

 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 kifejezőerőt 

 a történetmesélés színházi lehetőségeit 

 a kollektív játék formai jegyeit (pl. kórusmegszólalás, kóruscselekvés, helyszínek közös megjele-

nítése, 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 



ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLAPEDAGÓGIAI PROGRAM  

507 

 

Tananyag 

 

Az évfolyam során végzett munka célja, hogy a tanulók legyenek képesek típusfigurákat, tipikus élethelyzeteket meg-

jeleníteni improvizációkban és rögzített jelenetben egyaránt. Ismerjék meg és bátran használják a túlzó játékmód szín-

játékos eszközkészletét. Tudjanak lényegi vonásokat sűríteni és kiemelni. Előtérbe kerülnek az együttes játék, a közös-

ségi 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 

 

Színjátékos eszközök fejlesztése 

 

 A színészi kifejezőeszközök elkülönített használatára rávezető gyakorlatok 

 A gesztusok felerősítésének, a megszólalások felhangosításának gyakorlatai 

 A váltás technikái 

 Kórusgyakorlatok 

 Térérzékelés, térhasználat gyakorlatai 

 

Drámaórák 

 

 A színpadra állított alkotás erkölcsi problémáit feldolgozó drámamunka 

 A próbamunka során felmerült problémákat feltáró drámamunka 

 

Mozgásgyakorlatok 
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 Gyakorlattervezés: különböző típusú gyakorlatok gyakorlatsorrá fűzése, a színpadi elvárások figye-

lembevételével 

 Tréningtervezés: egy adott feladathoz szükséges tréning megtervezése, s önálló levezetése, önálló, 

a saját színházi feladatának megfelelő bemelegítő mozgássor megtervezése és elvégzése 

 

Beszédgyakorlatok 

 

 Légzőgyakorlatok 

 Kapacitásnövelő gyakorlatok legfeljebb100–110 szótag 

 Légzőgyakorlatok fizikai igénybevétel közben 

 Légzőgyakorlatok a suttogott és a hangos beszéd váltogatásával) 

 Hanggyakorlatok 

 Szöveges hangerőgyakorlatok 

 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 időmértékes versek gyakorlása; egyszerű prózai szövegek ritmizálása 

 Hangsúly és hanglejtés gyakorlatok 

 Az érzelmek hangsúlyai 

 A szórend és a hangsúly kapcsolata 

 

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 
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 a kollektív játék formai jegyeit (pl. kórusmegszólalás, kóruscselekvés, helyszínek közös megjele-

nítése, 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 

 

BESZÉD ÉS VERS 

 

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  
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 új képességek kibontakoztatására, felfedezésére 

 

Tananyag 

 

Légzőgyakorlatok 

 

 Bemelegítő gyakorlatok 

 

Hanggyakorlatok 

 

 Hangerőszabályozó 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 
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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 

 

 

MOZGÁS ÉS TÁNC  

 

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 folyamat-

ban 

 színházi jelenlétét tánc– és mozgástechnikai helyzetekben 

 mozgásmemóriáját 

 

Ösztönözze a tanulókat 
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 a részletgazdag mozgástechnikai munka elvégzésére  

 a különböző típusú feladatok pontos végrehajtására 

 önálló, a mozgás elemző, részletező végrehajtásából adódó gondolkodásra, a feladattal szembeni 

szándék megszületésére, kialakulására 

 improvizatív és rögzített tánc– és mozgásszínházi alkotó folyamatokban való részvételre  

 

Tananyag 

 

Kontakt tánc előkészítés 

 

 Alapgyakorlatok talajon, egyensúlyi– és támaszhelyzetek párban, illetve tárgyhasználattal, partner-

vezetéses gyakorlatok ellentartással, talajra kísérés súly elvezetéssel; alapfokú kontakt tánc– és 

mozgásszínházi technikák elsajátítása 

 

Emelések 

 

 Statikus és lendületből történő emelések az egyszerűbb emeléstechnikák felhasználásával, futóla-

gos emelések lendület elvezetéssel 

 

 

Zenés improvizáció 

 

 Improvizáció megadott mozgástechnikai eszköztár, illetve szabad intuíció alapján, különböző stí-

lusú 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 

 

 A reneszánsz tánchagyományokat hordozó forgatós alapú páros táncfajták elemei, különös figye-

lemmel a tartás–ellentartás technikájára (pl. mezőségi páros táncok) 

 A tangó alaplépéseinek, forgástechnikájának elsajátítása 
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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, je-

lenléttel bíró, koncentrált elvégzésére 

 eltérő karakterű zenei motívumok atmoszférájának, ritmikai és dinamikai világának megfelelő moz-

gás– és tánc elemek alkalmazására 

 

 

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 cselek-

vés) 

 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 
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 képességeit az érzetek felidézése terén 

 verbális kifejezőerejét 

 érzékenységét 

 toleranciáját 

 konfliktuskezelő képességét 

 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 élet-

helyzetekben hitelességre törekedve tudnak megnyilvánulni. Megvizsgálják az emberi cselekedetek mozgatórugóit, a 

kommunikáció természetét, ezáltal gazdagodik önismeretük és emberismeretük. 

 

Követelmények 

 

A tanulók ismerjék 

 

 a kellékhasználatra épülő rögtönzések gyakorlatát 

 a jelmez figurateremtő jelentőségét 

 az élményfelidézés (pl. belső képek, emlékek, mozdulatok) lehetőségeit, technikáit 
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 a színjáték hitelességét, személyességét, mélységét szolgáló módszereket (csendek, belső hang, 

belső monológ, mozdulatlan – „eszköztelen játék”, ellenpontozó játék, elhallgatottat feltáró cselek-

vés) 

 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 tech-

nikáit 

 kelléket használva improvizálni 

 jelmezben improvizálni 

 hitelességre törekedve játszani 

 a színjáték hitelességét, személyességét, mélységét szolgáló módszerek valamelyikének alkalma-

zására 

 emberi taktikák és stratégiák jelentbe emelésére 

 típusfigurák elmélyítésére 

 

BESZÉD ÉS VERS 

 

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 
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 előadó–technikai felkészültségét  

 

Ösztönözze a tanulókat 

 

 a változatos hanghasználatra 

 a kifejező–eszköztár tudatos használatára 

 önálló repertoár–építésre 

 csoportos pódiumi előadások létrehozására  

 

Tananyag 

 

Légzőgyakorlatok 

 

 Gyakorlatok suttogottbeszéddel 

 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 

 

 A kifejező előadás ismérvei váltakozó hangulatú, tartalmú szövegekben 

 A vershelyzet megteremtése, felidézése, a hangulatváltások gyakorlása  

 A tudatos szövegválasztás ismérvei 
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 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 artikulációsmozgás–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 

MOZGÁS ÉS TÁNC 

Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal 

 a mozgás– és táncszínház időkezelésének lehetőségeit, a pillanat kiemelésére, elmélyítésére irá-

nyuló megoldások technikai összetevőit 

 a maszk jelentését és jelentőségét a mozgásszínházi munkában 

 

Fejlessze a tanulók 
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 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 megjele-

nítésére 

 a színházi értékű tánc– és mozgásszínházi tevékenységben való részvételre 

 

Tananyag 

 

Szimbolikus pantomim mozgások 

 

 Lebegés, repülés, úszás, a talajtól való elszakadás mozgásai, s ezek szimbolikus megjelenítési for-

mája 

 

 

 

Lassított mozgás – lassú színház  

 

 A folyamatok sűrítésén, motívumtöredékek kiemelésén alapuló, a mozdulatok billenés nélküli, sú-

lyáthelyezéses vezetésére vonatkozó gyakorlatok 

 

Maszkos gyakorlatok 

 

 Az arc mimikájának „maszkos” lehetőségeitől a festett maszkon át a kultikus maszkok használatáig 

terjedő lehetőségek megtapasztalása; a test idomulása a maszkos játékban, a maszk formáló, irá-

nyító 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 
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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 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 
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 szimbolikus színpadi jelek alkotására és értelmezésére irányuló képességeit 

 szerepformálási képességeit 

 a jeleneteken átívelõ 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 tudato-

sítjuk 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, egyete-

mesebb jelenségek kifejezésére kísérletet tenni. Ezáltal elmélyülnek a művészi ábrázolás, színházi jelentésképzés kér-

déseiben. 

A tanulók megismerkednek a státuszjátékok alapjaival és a bonyolultabb szerkezetű, hosszabb időt igénybe vevő imp-

rovizációkkal. 

 

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 ma-

gukat. 

 

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 

 

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, darabisme-

ret, háttérismeretek) 

 

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 folya-

matához igazítani 

 

BESZÉD ÉS VERS 

 

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  
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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 

 

Légzőgyakorlatok 

 

 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 
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Szöveggel való munka 

 

 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 artikulációsmozgás–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 

 

 

MOZGÁS ÉS TÁNC 
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Fejlesztési feladatok 

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

 

 a mozgás színházi értékű megjelenítő képességének lehetőségeit a gesztusok pontosítása, értelme-

zése, 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 megjele-

nítésére 

 mozgásszínházi előadás elkészítésében, s annak bemutatásában való alkotó részvételre 

 

Tananyag 

 

Rövid lélegzetű, motívumokra épülő táncanyag tervezése 

 

 Egyénileg megalkotott és bemutatott, tömör fogalmazású motívumok felhasználásával készített ko-

reográfia, gesztus értékű mozdulatokban megjelenő koreográfia 

 

Mozgásszínházi előadás 

 

 Egy adott, mozgásszínházi szempontból elemzett, szerkezetileg, formailag, eszközeit tekintve elő-

készített alapanyag adaptációjának elkészítése csoportos formában 

 

Követelmények 

 

A tanulók ismerjék 
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 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 alkotófo-

lyamatokban  

 

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 alkalma-

zása, minőségi működtetése révén 

 

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 

 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 
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BESZÉD ÉD VERS 

 

A tanulók ismerjék 

 

 az önálló szövegelemzés ismérveit, a tartalom kibontásának kreatív formáit 

 a beszéd dallamának változatait és kifejezőerejét 

 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 

 

 

MOZGÁS ÉS TÁNC 

 

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 előadá-

sára, bemutatására, esetleg összeállítására 

 a különböző tánc– és mozgásszínházi technikák tudatos alkalmazására 
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 a pantomim testtechnikájának és karakterábrázolásának egyszerű alkalmazására 

 színészi jelenlét felmutatására mozgásszínészi játékban 

 tánc– és mozgásszínházi előadások elemzésére és értékelésére 

 rendezői instrukció követésére, az adott szituáció mozgásban történő megoldására 

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 

 

Beszéd és vers  

– beszédgyakorlat–sor bemutatása 5 perc 

– vers– és prózamondás: előadás repertoárból 12 perc, ismeretlen szöveg felolvasása 3 perc 

 

Mozgás és tánc 

– etűd 3–5 perc  

– 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 tartal-

mazó tételek közül. 

 

Színpadi produkció 
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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.  

 

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. 

 

Mozgás és tánc 

 

Etűd 

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 képessé-

geiről, 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 tanul-

mányai során megszerzett képességeiről, jártasságáról számot tudjon adni. 

A vizsga értékelése 

 

 Improvizáció 

 Az instrukciók megértése, követése 

 A színpadi megjelenítés alapvető szabályainak alkalmazása (érthetőség, láthatóság) 

 Együttműködés (közös jelenetépítés, társak ötleteinek elfogadása, cselekménybe illesztése, rugal-

masság – 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, beszéd-

mód, nyelv, mozgás – egysége) 
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 Figyelem, koncentráció 

 Karakterábrázolás (a karakter tartása, a karakter tipikus jegyeinek kiemelése, a karakterépítés esz-

köztárának 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 ké-

pessége, 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, kö-

zös játékstílus kialakítása, tartása) 

 Hiteles játékmód (nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök hiteles alkalmazása, személyessége, élet-

élmények, tapasztalatok játékká formálása, a figurák közti viszonyok, viszonyváltozás érzékletes 

ábrázolása) 

 A játék intenzitása 

 Karakterábrázolás (a karakter tartása, a karakter tipikus jegyeinek kiemelése, a karakterépítés esz-

köztárának gazdagsága, a karakterábrázolás elmélyítése, személyessé tétele) 

 Stílusérzék (alkalmazkodás a produkció játékstílusához, közös stílushoz illeszkedő színjátékos ki-

fejezőeszközök) 

 Ritmusérzék (a játék tempójának érzékelése, tartása, pontos, társakhoz igazodó tempóváltás) 

 Feszültségteremtés 

 Atmoszférateremtés 

 Verbális kifejezőeszközök használata 

 Beszédtechnikai ismeretek 

 A tudás technikai szintje  

 A megvalósítás pontossága  

 Természetes, oldott artikuláció és középhang 

 Választott szövegek előadása 

 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 
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 Ismeretlen szöveg előadása: 

 A felolvasás gördülékenysége  

 A szöveg értő megszólaltatása 

 A szöveg alaphangulatának közvetítése 

 Helyes nyelvhasználat 

 A gyakorlatok, táncok illetve játékok ismerete 

 A produkció végrehajtásának pontossága, minősége, intenzitása (mozgástechnika, ritmika, dina-

mika, térhasználat, karakterábrázolás, színpadi jelenlét, koncentráció, együttműködés) 

 

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 fény-

források) 

 A gyakorlatokat, improvizációkat, etűdök vagy előadások létrehozását segítő CD–k, DVD–k 

 Tornaszőnyeg 

  

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 

Bújj, bújj, zöld ág…Népi gyermekjátékok(Szerkesztő Kovács Ágnes) Móra kiadó1976. 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 

A színjáték művészete    (Szerk. Keleti István) NPI, 1966 

Benedek László: Játék és pszichoterápiaMagyar Pszichiátriai Társaság Bp.1992 

Bolton, Gavin: A tanítási dráma elmélete. Marczibányi Téri Műv.Közp.1993. 

Buda Béla- László János: Beszéd a szavak mögöttTömegkommunikációs Kutatóközpont 1981. 

Buda Béla: Az empátia – a beleélés lélektana Gondolat, 1978. 

Debreczeni Tibor-Rencz Antal: A pódiumi színjátéktípusok dramaturgiájaNPI, 1971. 

Debreczeni Tibor: A pódiumi rendezés dramaturgiájaMúzsák Közművelődési Kiadó 

Debreczeni Tibor: Szín-kör-játék  Népművelési Propaganda IrodaBp. 198l. 

Dévényi Róbert: Az amatőr színjáték dramaturgiája Múzsák Közművelődési Kiadó 
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Impro. Keith Johnstone könyvének ismertetése Honti Katalin által. Népművelési Intézet 198l 

Máté Lajos: Rendezéselmélet. Kézikönyv amatőr színjátszórendezők számára. Múzsák 1984. 

Spolin, Viola: Színházi improvizáció. Népművelési Intézet, Budapest. 1980. 

Vekerdy Tamás: A színészi hatás eszközei – Zeami mester művei szerint Magvető Kiadó 1974. 1988. 

A naprakészség és tájékozottság érdekében ajánlott felvenni a kapcsolatot a Magyar Drámapedagógia Társaság köny-

vesboltjával, ahol a legújabb könyvek, és az előrelépést segítő módszertani anyagok kaphatók. 

 

(Marczibányi téri Művelődési Ház 1022. Budapest, Marczibányi tér 5/a. Tel: 212-5504) 

 

SZAKIRODALOM 

 

Montágh Imre: Tiszta beszéd 

Montágh Imre: Mondjam, vagy mutassam? 

Fisher Sándor: A beszéd művészete, Gondolat, Bp. 1982 

Hernádi Sándor Szórakoztató szórakésztető 

Hernádi Sándor: Mondd mondatban, Gondolat, Bp. 1991 

A gyakorlati beszédhibák, szerk. Szabó László, Tankönyvkiadó, Bp. 1970 

 



Színművészeti–bábművészeti ág 

Az alapfokú színművészeti–bábművészeti oktatás célrendszere és funkciói 

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 megte-

kintését, értelmezését 

 

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. 

Bábjáték tanszak 

A bábművészeti oktatás általános fejlesztési követelményei 

 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 előadáselemzés szempontjainak megismerése, alkalmazása 

 A bábjátékos tevékenység összetevőinek, azok egymásra épülésének megismerése, alkalmazása 
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 A rögzített előadásmód és az improvizációs technika közti különbség felismerése, alkalmazási lehetőségeik meg-

tapasztalása, 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 
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 Helyzetfelismerés 

 Kritikus gondolkodás 

A képzés struktúrája 

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 

 

 

 

Tantárgy 

 

 Évfolyamok 

előképző Alapfok Továbbképző 

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

Főtárgy 

 

 

4 

 

4 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

Kötelező tárgy 

 

   

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

Kötelezően választható 

tárgyak 

 

 

 

 

       1 1 1 1 

Összesen: 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 

 

A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) 

A tanítási órák időtartama: 45 perc 
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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 évfo-

lyamát 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. 

 

A művészeti alapvizsga tantárgyai: 

 

 bábjáték, valamint  

 egy választott tantárgy az alábbiak közül 

 bábkészítés 

 beszéd és vers 

 mozgás és tánc 

 zene és ének 

 színházismeret 

 

A művészeti záróvizsga tantárgyai: 

 bábjáték, valamint  

 egy választott tantárgy az alábbiak közül 

 bábkészítés 

 beszéd és vers 

 mozgás és tánc 

 zene és ének 

 színházismeret 

 

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 meg-

határozott helyezést, teljesítményt, szintet eléri. 
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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. 
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A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsga tantárgyanként külön–külön osztályzattal kell 

minősíteni. 

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 osz-

tályzatának 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 vizsgakö-

vetelményeit 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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Bábjáték tantárgy 

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 elké-

szített egyszerűbb kivitelezésű bábok használatára, képességeik szerint nagyobb technikai tudást igénylő bábtechnikák 

megismerésére és alkalmazására, a megszerzett ismeretek bővítésére és a kialakított készségek továbbfejlesztésére. Biz-

tosítson lehetőséget, továbbá csoportos produkciók létrehozására és bemutatására, de a kísérletezést szolgáló tevékeny-

ségformákra 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 szem-

mel 

– 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 álta-

lam, 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 
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 Bábos játék 

– Mondókák, gyerekdalok feldolgozása tárgyhasználattal 

– Gyerekversek feldolgozása tárgyhasználattal 

– Mesei motívum vagy meserészlet vagy rövidebb mese feldolgozása tárgyhasználattal, tanári közreműködéssel 

 

Követelmények 

 

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 
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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 

 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 
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 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 

 

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 
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 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, problémamegoldási készségét 

 képességét a tárgyat mozgató kéz és a mozgatott tárgy közötti összhang megteremtésére 

 ritmusérzékét 

 karakterábrázoló képességét 

 beleélőképességét 

 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 

 

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 
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 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 

 

Fejlessze a tanulók 

 finommotoros mozgását 

 figyelmét, koncentrációs készségét 

 képességét a mozgás– és tekintetirányok összehangolására 

 térérzékelő képességét, térhasználatát  

 játékiránynak megfelelő hangképzését 
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 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 létre-

hozása 2–3 fős csoportokban, tanári közreműködéssel 

 

Követelmények  

 

A tanulók ismerjék 

– a bábszínpadon felülről és hátulról való játék lehetőségeit 
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– 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 
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 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 – bal oldal), egyszerű ízekből összeállított, merevpálcás sík–

marionettek 

– 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 
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– 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 

 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 
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 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 mítikus 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 

 

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 
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– 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 előadáselemzési 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 

 

Tananyag 
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 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 
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– 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 

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 
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 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, elől–hátul maszk 

– A maszkos játékok jellegzetességei 

– A tekintet és a fej iránya maszkos játékban 

– Maszkos szerep megformálása  

– A test kommunikációs eszközei maszkos játékban 

– 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 
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– 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 

– 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 
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– 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) csopor-

tos megtervezésébe és kivitelezésébe 

– adottságaiknak és képességeinek megfelelően az adott tartalmak kifejtésére komplex játék (jelenet vagy jelenetsor 

vagy előadás) formájában 

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 környeze-

tükben 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 

hatásmechanizmusa, a jelenetszerkesztés).  

A jelenethez kapcsolódhat szöveg, zene, hanghatás, tánc is. Szükség szerint igénybe vehet segítőt (pl. kellékhasználatá-

hoz, zenei, illetve hangtechnikai eszközök, hangeffektusok alkalmazásához). 

 

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 
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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 

– 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 
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– 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 

– 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  
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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 meg-

világításához 

 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. Punch, 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 
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– Etűd készítése szabadon választott témára, az eddigiekben tanult bábtechnikákkal 

 

Követelmények 

 

A tanulók ismerjék 

– a bunraku bábu felépítését, mozgatását, játékmódját 

– a bunraku bábszínpadot 

– 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 
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 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 

 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 vetí-

tőernyőn 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 
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– 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 füg-

getlen 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 

10. évfolyam 

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 
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 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 megje-

lenítő, utánzó, megidéző, helyettesítő funkciójának játékban való kibontása; a bábu–bábos–tér hármasságának kapcso-

lata; 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 

 

Követelmények 

 

A tanulók ismerjék 

– a nemzetközi és hazai kortárs bábszínházakat 

– az új bábszínpadi törekvéseket 

– kiemelkedő bábszínházi előadásokat 

– a manufaktúra jellegű kiscsoportos együttműködést 
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– 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 

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 
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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 szer-

kesztett mű alapján, illetve zenei vagy képzőművészeti alkotás bábszínpadi adaptációjával vagy rögzített improvizáció-

val. 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 

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 
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Bábkészítés tantárgy 

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, dísz-

letek 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 
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Tananyag 

 

 A természetben rejlő formák tanulmányozása, felhasználása 

– 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 összeépíthe-

tők, 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 
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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 

– 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 
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– 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 

 

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 
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– 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 ko-

rok emberábrázolása) 

 

Tananyag  

 

 Síkbábok világa 

– Egy anekdota– vagy legendamese elemzése, jelenetekre bontása, majd a képmutogató játékformához szükséges felü-

letek megfestése  
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– Fényképek, fotók (ember, állat–, és növényvilág) vizsgálata, kézrajzzal való felnagyítása, ezek kivágása, ízekre bon-

tása, 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 felületmegmunkálások 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 

 

4. évfolyam 
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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 
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– 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 

 

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 
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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 

 

 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 
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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 

– 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 
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– 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, tex-

tilmaszkok 

– A karakterek felnagyítása, méretnövelés, a felületek érzelmi kifejezése  

– A maszkos játékok jellegzetességeinek kipróbálása, közös játék (rítus, farsang, mesei vagy mitológiai jelenetek) ki-

próbálása  

 

 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, elől–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 

 

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 
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– 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 mari-

onett, hátulról mozgatott, bábfejbe beépített markolatú báb, kesztyűbáb ötujjas kesztyűre épített bábfejjel) 

– a tervezés és kivitelezés alapvető szempontjait (pl. jelenetelemzésen alapuló figura látványterve, bábtechnika megha-

tározása, anyagkiválasztás, technológiai lépések egymásra épülő sorrendjének eldöntése, kivitelezése) 

– az alapanyagok sokféleségét, fontosabb fizikai–kémiai tulajdonságaikat 

– a kivitelezéshez szükséges eszközöket, technikákat, technológiákat 

– az elkészített bábu alkalmazási 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 

– az elkészített bábu „életterének” kialakítására egyszerű díszletelemekkel (pl. állványra szerelt sík hátterek, függesztett 

függönyök, rúdra szerelt térbeli tárgyak) 

– az általa készített bábu használatára 
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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 tech-

nikával. A tanulónak a bábut rögtönzött módon, egészében kell megalkotnia, kiviteleznie, a rendelkezésére álló anya-

gokból, 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 
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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  
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– A bábu kezeinek, lábainak felzsinórozása , majd mozgatása  

– A marionett bábu hagyományainak, fajtáinak, technikájának, működési elvének tanulmányozása  

– A marionett színpad technikai megoldásaival való ismerkedés, egyszerű, asztalok segítségével is kialakítható mario-

nett–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 



ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA  PEDAGÓGIAI PROGRAM 

582 
 

– 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 

– esztétikai érzékét  

– képi önkifejező képességét 

– igényét anyagok, tárgyak gazdag felületmegmunkálására 

– 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 
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– 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 

 

 Játék a létrehozott bábokkal 

– A vásári bábjáték műfaji sajátosságainak, a játékmód hagyományainak megfelelő 2–3 fős bábetűd létrehozásakesz-

tyűbábbal 

– 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 
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– 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 

– 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 
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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 

 

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 
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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 
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– makettek készítésére, berendezésére, ehhez méretarányos figurák készítésére 

– önellenőrzésre, folyamatos korrektúrára 

– a kísérletezések szakszerű korrektúrájára 

– színházi, bábszínházi előadások megtekintésére 

– társainak alkotásaival szemben elfogadó, elemző, igényes, értékelő észrevételek megfogalmazására 

– saját alkotásának elemzésére, az eljárási, megoldási, technológiai, tervezői fázisok indokolására, másokkal valóelfo-

gadtatására 

 

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 báb-

technika 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 
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– 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 

 

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). 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészből áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 
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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 válasz-

tott technikával. 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 intéz-

ménynek. 

A vizsga helyszínén, ideje alatt  

Az elkészített bábtervek egyikének részmegoldása (pl. arcmintázás, mozgatási rendszer megépítése, technológia alkal-

mazása), 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 
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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, bőr, dobbőr (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 alumíni-

umlemezek, szegecsek, kúpfogó 

Világítóeszközök, pl. lámpák, reflektorok, diavetítő vagy írásvetítő, gyertyák 

Modulos átalakítható paravánok, függönyök, állványok 

 

A beszéd és vers (1. alapfokú évfolyamtól)és a mozgás és tánc (1. alapfokú évfolyamtól) tantárgyak a színjáték és a 

bábjáték tanszakok közös tárgyai. 

 

A tantárgyi fejlesztési feladatokat, tananyagot, követelményeket, az alapfokú vizsga és a művészeti záróvizsga teljesí-

tésének feltételeit és vizsgák menetét lásd a színjáték tanszak tantervénél. 
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V. ZÁRADÉK 

A Pedagógiai Program változtatásait a Pécsi Református Kollégium Nagyharsányi Általános Iskolának nevelőtestü-

lete2019. április 29-i ülésén megtárgyalta és elfogadta.  

 

Tervezett felülvizsgálat (ha jogszabály másképp nem rendelkezik): 2021. június 

A Pedagógiai Program életbe lép 2019. szeptember 1-től. 

 

Pécs,2019. május 7. 

 

 

A Pedagógiai Programot összeállította: 

 

      Balogh János táncpedagógus, közoktatási vezető 

 

A Pedagógiai Programot a fenntartó Igazgatótanácsának előterjeszti:  

 

  Dr. Kádár Péter 

   főigazgató 

 

 

 

A Pedagógiai Programot megismertük és jóváhagytuk: 

 

 

 

 

………………………………………… 

A fenntartó képviseletében 
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