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1. Az intézmény adatai: 
Az intézmény neve: Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
                
                                   
 
Az intézmény telephelye:  Pilinszky János Általános Iskola és  

 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
     Küngös Község - Közösségi Ház 
                                                    (8162 Küngös, Kossuth L. út. 30.) 
 
 
 Alapfokú m űvészeti oktatás fenntartója:  

 Kistérségi feladatellátó intézményi társulás keretében 2009. július 1. napjától: 
1. Balatonkenese Város Önkormányzata 8174 Balatonkenese, Béri B. 

Á. tér 1. 
 

2. Küngös Község Önkormányzata  8162 Küngös, Kossuth L. u. 30. 
 

    Az intézmény feladatai 
           a./  Általános iskola 

− 8 évfolyamos általános iskola 
− napközi és tanulószoba 

b./ Alapfokú művészetoktatási intézmény 
 
2. Az intézmény évfolyamainak száma:  

Általános iskola:  8 évfolyam 
Művészeti iskola: 12 évfolyam 
 

3. Az intézménybe felvehet ő maximális tanulólétszám:  
Általános iskola: 500 fő 
Művészeti iskola: 291 fő 

 

 Alapfokú m űvészetoktatás keretében az intézménybe felvehet ő 
tanulólétszám  

Évfolyamok száma:       12 (2 év előképző, 6 év alapfok, 4 év továbbképző) 
 
Művészeti ágak és tanszakok megnevezése:  
Zeneművészeti ág: zongora, furulya, fuvola, oboa, klarinét, kürt, trombita, 
harsona, tuba, hegedű, gitár, ütő, citera, szintetizátor, szolfézs, kis-
előképző, előképző 
Képző- és iparm űvészeti ág:  festészet 
Táncművészeti ág:  néptánc, modern-kortárs tánc, balett 

 
Székhelyen felvehet ő maximális tanulólétszám: 

Zeneművészeti ág:                    83 fő 
Táncművészeti ág:                    30 fő 
Képző-és iparművészeti ág:     45 fő 
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Művészetoktatási telephely: 
 
Küngös Község - Közösségi Ház (8162 Küngös, Kossuth  L. u. 30.) 

Művészeti ágak és tanszakok: 
Zeneművészeti ág: zongora, furulya, citera, előképző 

Felvehető maximális tanulólétszám:       35 fő 
Táncművészeti ág: néptánc, modern tánc 

Felvehető maximális tanulólétszám:       30 fő 
 
Az intézménybe felvehet ő maximális tanulólétszám: 222 f ő 
 

           A tanszakok között a létszám átcsoportosítható. 
 

Kapcsolódó dokumentumok: 
Pedagógiai program  
MIP 
SZMSZ 
Házirend 
 

Hatályosság:  
Jelen Pedagógiai program kivezetésre kerül. 
 
Érvényes: 
 
2023. augusztus 31.-ig a 2010/2011 –es tanévben el őképzős és 1. évfolyamos 
tanulókra.
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I. AZ EGYES MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉGEK OKTATÁSÁNAK CÉL- ÉS 
FELADATRENDSZERE 
 
A művészetoktatás: 

� segítse elő a művészeti területekhez kapcsolódó kommunikáció és 
metakommunikáció megismerését, megértését, a tanulás és alkalmazni 
tudás révén kulturált magatartás, társadalmi kapcsolatteremtés, 
együttműködés és párbeszéd kialakulását, 

� segítse elő a harmonikus életmód kialakulását, a szabadidő kulturált 
eltöltését, 

� járuljon hozzá a művészeti területek különböző speciális ismereteinek 
megértéséhez, elsajátításához és cselekvő alkalmazása révén az 
eredményes tanulás, a gyakorlás sajátos módszereinek, technikáinak 
elsajátításához, az akusztikus, vizuális, motorikus emlékezetbe vésés, 
megőrzés és felidézés tanulásához, 

� ismertesse meg az egyes művészeti területek alapvető ismeretanyagát és 
technikáit, 

� alapozza meg az egyes művészi kifejezési módok elsajátítását, 
� bontakoztassa ki a tanulók alkotó fantáziáját, értelmi, érzelmi és kifejező 

képességét, 
� készítse fel a kiemelkedő képességű tanulókat szakirányú továbbtanulásra, 

művészeti pályára, 
� készítse fel a tanulókat különböző szintű helyi, területi, országos 

versenyekre, fesztiválokon való részvételre, 
� ösztönözze a tanulókat, amatőr művészeti együttesekbe, önképző körökbe, 

kulturális körökbe való bekapcsolódásra, részvételre, 
� alakítson ki a tanulókban társművészetekkel való együttműködést, 

érdeklődést, 
� alakítson ki a tanulókban olyan belső késztetést, igényt, amelynek révén 

részt vesznek szűkebb és tágabb környezetük művészeti emlékeinek, 
értékeinek, népzenei, néprajzi örökségeinek, hagyományainak feltáró és 
ápoló tevékenységében. 

 
A művészetoktatásban rejlő személyiségfejlesztő, értékteremtő tulajdonságok, 
készségek kialakításával, elsajátításával el kell érni, hogy a tanulók: 

� sajátos, speciális művészeti ismeretekkel, készségekkel rendelkezzenek, 
amelyek lehetővé teszik a tanulás során rendszeresen alkotó művészeti 
tevékenységgel, az interpretálással együtt járó pozitív élmények átélését, 
mint az alkotás és a siker örömét, a szépség, az esztétikum katartikus 
átélését. 

� olyan magatartási attitűdökkel és szokásokkal rendelkezzenek, amelyek 
biztosítékot jelentenek arra, hogy a tanulókban kialakult, - a művészetek 
befogadása, értése, művelése iránti nyitottság-esztétikai érzékenység nem 
szakad meg az alapfokú művészetiskolai tanulmányok befejezésével, 
hanem felnőtt korban is kulturális igényükké, életmódjukká válik a 
művészetoktatásban, nevelésben résztvevő tanulókkal 

� ismertesse meg nemzeti, művészeti kultúránk értékeit, 
� a nemzetiségi és etnikai kisebbséghez tartozó tanulókban erősítse az 

identitástudatot, 
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� ismertesse meg az egyetemes művészet legjellemzőbb, legnagyobb hatású 
értékeivel, alkotásaival, 

� alapozza meg szűkebb és tágabb környezetünk esztétikumának, 
kultúrájának megismerését. 

 
Kapcsolattartás formái 
Művészeti iskolai tanszaki szül ői értekezlet (egy tanárhoz tartozó tanulók 
közösségei) 
Célja: A pedagógusok minden tanév elején tanszaki szülői értekezleten 
találkoznak a régi és új tanítványok szüleivel. Ekkor tájékoztatják őket az iskola 
adott tanévre vonatkozó munkatervéről, a tanszakukon tervezett szakmai 
munkáról, a várható eseményekről. A szülők számára lehetőség nyílik 
konzultációra, egyben megválasztják az iskola Szülői Tanácsába a tanszak szülői 
küldöttjét. 
Ideje: tanév elején október hónapban, egyéb alkalmak szükség szerint 
meghatározva. 
Amennyiben az események indokolttá teszik (pl. iskolai élet előre nem tervezhető 
eseményeivel, szakmai táborok szervezésével kapcsolatos információk) rendkívüli 
tanszaki és iskolai szülői értekezletek összehívására is sor kerülhet. 
Fogadóórák 
Célja: a szaktanárokkal való egyéni találkozáson véleménycsere a gyermek 
tanulmányi munkájáról, iskolai viselkedéséről. 
Ideje: a szülői értekezletek között évente két alkalommal, munkaterv szerint 
meghatározott napokon. (Probléma esetén személyes, telefonos egyeztetés 
alapján.) 
Családlátogatás (általános iskola) 
Elsősorban a hátrányos helyzetű gyerekeknél indokolt az ifjúságvédelmi felelős és 
az osztályfőnök feladata a környezettanulmányozás, közvetlenebb kapcsolat 
kialakítása, a tanulóval kapcsolatban felmerülő problémák megoldása céljából. 
(Probléma esetén többször is ismétlődhet.) 
Nyílt nap (általános iskola) 
Meghatározott napokon minden érdeklődő részt vehet a délelőtti tanítási órákon 
és a délutáni foglalkozásokon. (Éves munkaterv időpontja alapján.) 
Célja: betekintés az iskola belső világába. A szülők megfigyelhetik gyermekük 
iskolai tevékenységét órán és azon kívül. 
Bemutató tanítások (általános iskola) 
Az iskolaválasztás megkönnyítése céljából szervezzük szülőknek, gyerekeknek. 
(Éves munkaterv alapján.) 
Tanszaki hangversenyek (m űvészeti iskola) 
A tanulók produkcióinak meghallgatásával a teljesítmények megismerése, 
tájékozódás a tanuló munkájáról. 
Művészeti tanszaki kiállítások 
A tanulók munkáiból szervezett kiállítások az elvégzett tanulmányi munkát, a 
kiállító növendékek egyéni és tanszaki fejlődését mutatják be. 
Tanévnyitó és tanévzáró értekezletek 
Ezen a két értekezleten az iskola vezetősége tájékoztatja a jelenlévő szülőket az 
iskola éves programjáról, tanév végén értékeli az iskola éves munkáját. 
Szülők Tanácsa (a tanszakok szülői közösségeiből választott szülők közössége) 
Az iskolában a szülők jogainak érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése 
érdekében Szülők Tanácsa működhet, mely a Pilinszky János Általános Iskola és 
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Alapfokú Művészetoktatási Intézményben tanulók szüleinek önkéntes társulásából 
jöhet létre tanévenként. A tanszaki küldötteken keresztül az iskola valamennyi 
szülője képviselteti magát a Szülők Tanácsában. A Szülők Tanácsa az iskolához 
kapcsolódva, de attól önálló szervezetként működik. Működését külön Szervezeti 
és Működési Szabályzat határozza meg. 
A szülői közösség legmagasabb szintű döntéshozó szerve a közösség 
vezetősége, a tisztségviselőket a működési szabályzatukban meghatározott 
módon és számban választják. A szülői közösség (ek) elnöke közvetlenül az 
iskola igazgatójával tart kapcsolatot. 
Vezetőjét a szülők közül választják, maguk által készített Szervezeti és Működési 
Szabályzat szerint működnek évente elkészített munkaterv szerint. 
Az iskola szülői közösségét felsőbb jogszabályok alapján (Közokt. Törv. 13.§. (1)-
(2) döntési, véleményezési, egyetértési jogok illetik meg, illetve kötelezettségek 
terhelik. A Szülők Tanácsának képviselőjét a nevelőtestületi értekezlet 
véleményezéssel érintett napirendi pontjának tárgyalásához meg kell hívni. 
Részére az iskola igazgatója tájékoztatást ad az intézmény munkájáról.  
A Szülők Tanácsa és a Szülői munkaközösség tagjaival a főtanszak tanárok, 
illetve az általános iskolában az osztályfőnökök tartanak kapcsolatot. A szülői 
közösség innovatív szellemi és anyagi együttműködésének aktiválódásával az 
iskolai élet folyamataiban jelentős fejlődés indulhat meg. 
Az intézményt támogató szponzori rendszer kialakításához szükséges szakmai és 
gazdasági háttér megteremtésében nagy segítséget jelenthet az aktív szülői 
támogatás. A pályázati rendszerben rejlő lehetőségek felismerésében, pályázatok 
felkutatásában és kivitelezésében arra fogékony, kellően aktív szülői háttér 
segítségével a központi erőforrások mellé jelentős egyéb eszközöket 
szerezhetünk meg tanulóink képzésének elősegítésére.  
 
A képzés szerkezete:  
 
A művészetoktatás keretében a 2009/2010-es tanévtől három területen indul az 
oktatás : előképző /2 év/,  alapfok /6 év/, illetve továbbképző /4 év/ szinten. 
1. Zeneművészeti ág: 
Hangszeres tanszakok: 

o Zongora 
o Szintetizátor 
o Furulya 
o Klarinét 
o Fuvola 
o Citera 
o Trombita 
 

Elméleti ismeret: 
o Szolfézs /magába foglalja a zeneóvodai, a kis- 

előképző, előképző, hangszeres előkészítő csoport 
oktatását/ 

 
Kötelez ően választható tantárgyak: 

o Zenekar 
o Kórus 
o Kamarazene 



7 
 

 
2. Képző és iparm űvészeti ág: 
                                                    Festészet tanszak 
 
3. Táncművészeti ág: 

Néptánc tanszak 
 

A ZENEMŰVÉSZETI ÁG SZABÁLYOZÁSA  
Az alapfokú zeneoktatás célrendszere és funkciói 

 
1. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében 

folyó zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek 
képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való 
jártasságok megszerzését és gyakorlását. 

A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, 
tehetségére építve alakítja készségeiket, és gyarapítja ismereteiket. 

Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi 
hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. 

2. A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység - nyitottság, 
igényesség, fogékonyság - alakítása mellett a zene megszólaltatásához 
szükséges hangszeres és énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei 
ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására. 

3. A zeneoktatás a különböző zenei műfaj sajátosságait, a művészi megjelenítés 
módjait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés 
eszköztárnak gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel. 

 
A zeneoktatás általános fejlesztési követelményei, feladatai 

 
A zenei műveltség megalapozása és fejlesztése. 
A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, 
fogékonyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, 
előadói és manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység kialakítása). 
A zenei olvasás és írás készségének megalapozása és kifejlesztése. 
A technikai készség, az alkotó magatartás, a kreativitás kialakítása. 
Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség átadása. 
A zenei műszavak és jelentésük megismertetése. 
A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek 
megismertetése. 
A főbb zenei stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk 
zenéjének, a zene történetének és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek 
megismertetése. 
A kortárs zene befogadására nevelés. 
A tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése. 
Az értékes zene megszerettetése. A növendékek zenei ízlésének formálása. 
A tanulók életkorának megfelelő zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztő művek 
olvasására való ösztönzés. A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 
A zenei élet eseményei iránti érdeklődés felkeltése, illetve részvétel a zenei 
életben. 
Tehetséggondozás. 
A zenei pályát választó növendékek felkészítése szakirányú továbbtanulásra. 
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A növendékek rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra 
nevelése. 
A tanuló aktív társas muzsikálásra nevelése. 
Közreműködés az egyéb intézmények kulturális rendezvényein. 
Az amatőr zenekarokban, kamaraegyüttesekben, kórusban történő aktív 
részvételre való előkészítés, ösztönzés. 
Cserekapcsolatok létesítése hazai és - lehetőség szerint - külföldi zeneoktatási 
intézményekkel. 

 
A képzés struktúrája, óraterve, tantárgyai 

 
Hangszeres tanszakok:  zongora, furulya, klarinét, fuvola, citera, trombita, 
szintetizátor 
Elméleti tanszakok, tantárgyak:  szolfézs 
Kötelez ően választható tárgyak:  zenekar, kórus, kamarazene, zeneirodalom 
Képzési id ő: 
(Megjegyzés: az évfolyamszámok magukba foglalják az előképző, alapfok és 
továbbképző évfolyamait. A képzési idő első számjegye az elméleti és egyéb 
előtanulmányokat jelöli.) 
A" tagozaton 
2+10 évfolyam (zongora, furulya, klarinét, fuvola, citera, trombita, szintetizátor)  

Igény szerint „B” tagozatot is indítunk zenei pályára készülő tanulóknak. 
 

Óraterv 
 
  Évfolyamo k 
 Tantárgy   

Előképző 
                         Alapfok                               Továbbképz ő 

   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  
     tárgy 

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

Kötelezően 
választható 

tárgy 
(2) (2) 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

 Összesen 2-4 2-4 4-6   4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 
Az óratervet az adott tanszakon meghatározott évfolyamok száma szerint kell 
érteni. 
Az előképzőt a növendéknek nem kötelező elvégeznie. 

 
HANGSZERES   TANSZAKOK 

 
ZONGORA 

 
Képzési idő: 12 év 
„A” tagozaton: 2+6+4 évfolyam 
 
Megjegyzés: Az évfolyam számok magukba foglalják az előképző, alapfok és 
továbbképző évfolyamait. A képzési idő első számjegye az elméleti és egyéb 
előtanulmányokat jelöli. A „B” tagozat zárójeles száma az „A” tagozaton végzett 
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előtanulmányokat jelenti. A „B” tagozatra a növendéket az alapfok 2. évfolyamától 
javasolt irányítani. 
Főtárgy : zongora (egyéni). 
Kötelez ő tárgy : szolfézs. 
Kötelez ően választható tárgyak : zenekar, kórus 
 
A tanítási órák számára és képzési idejére vonatkoz ó rendelkezések 
„ A” és B” tagozat 
A tanítási órák (foglalkozások) száma és azok képzési ideje egy heti időtartamra 
értendő. 
Főtárgy : 

„A” tagozaton minimum 2x30 perc 
Kötelez ő tárgy : 

a képzési idő minimum 2x45 perc 
 

Kötelez ően választható tárgy : 
„A” tagozaton  

minimum 1x45 perc 
minimum 1x30 perc (egyéni) 
 

Hangszeres el őkészítő: 
egyéni: 2x30 perc 
csoportos: 2x45 perc 
 

ZONGORA TANSZAK TANTERVE  
 

Zongora tanszak követelményei és tantervi programja  
2001. szeptember 1-jétől minden tanszakon és minden évfolyamon „Az alapfokú 
művészetoktatás követelményei és tantervi programja alapján összeállított helyi 
tanterv szerint történik a képzés. Iskolánk helyi tantervként a ROMI-SULI 
Könyvkiadó által 1998-ban kiadott tantervet használja, mely a miniszteri rendeletet 
tartalmazza kiegészítve a részletes, évfolyamonként meghatározott, javasolt 
tananyaggal, továbbá a kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzéket 
meghaladó, az optimális feladatellátást szolgáló, ajánló tárgyi feltételekkel. 
 

Alapfok „A” tagozat 
1. évfolyam 

 
Ismeretek: 

• Ismerkedés a zongorával; 
• Ritmusképletek ismerete; 
• Dallamsorok, motívumok felismerése; 
• Kottaolvasás előkészítése; 
• Dúr és moll hangsorok felismerése. 

Hangszerkezelés, technika: 
• Helyes ülésmód; 
• Megfelelő kéztartás; 
• A non legato, legato, staccato játékmód különböző formái; 
• A kar és az ujjak együttműködése; 
• Skála játék külön kézzel; 
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• Az ujjalátevés előkészítése. 
Minimális követelmény: 

• Egyszerű népdal feldolgozások; 
• Folyamatos kottaolvasás violin – és basszuskulcsban; 
• Az otthoni gyakorlás kialakítása; 
• A zenei anyag egy részének a memorizálása. 

Beszámoló:  
• Félévi (2-3 könnyű mű kotta nélkül); 
• Év végi (3 különböző stílusú könnyű mű kotta nélkül). 

 
 
 
Felhasználható irodalom: 
Zongoraiskola I. (Zeneműkiadó) 
Gneszina: Zongora ABC 
Nyikolájev: Zongoraiskola I. 
Bartók: Mikrokozmosz 
Kabalevszkij: 12 könnyű zongoradarab 
 

Alapfok „A” tagozat 
2. évfolyam 

 
Ismeretek: 

• Dúr és moll hangsorok szerkezete, hangközei; 
• Hármashangzat; 
• Szinkópa; 
• Nyújtópont nyolcad után; 
• A tizenhatod érték és szünetjelek; 
• Barokk és klasszikus táncok. 

Hangszerkezelés, technika: 
• A kezek függetlenítése (dallam és kíséret); 
• Dúr és moll skála külön kézzel; 
• Kettősfogás, hármashangzat - felbontás; 
• Etűdjáték. 

Minimális követelmény: 
• Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező különböző karakterű 

barokk, klasszikus és XX. századi művek; 
• A tananyag egyharmada fejből játszandó. 

Beszámoló: 
• Félévi (2-3 különböző stílusú mű kotta nélkül); 
• Év végi (3-4 különböző stílusú mű kotta nélkül).  

 
Felhasználható irodalom:  
Zongoraiskola II. (Zeneműkiadó) 
Nyikolájev: Zongoraiskola II. 
Bartók: Mikrokozmosz 
Czerny: Könnyű technikai gyakorlatok 
Czerny: Etűdök 
Csajkovszkij: Gyermekalbum 
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Bach: Menüettek 
Gedike: Gyermek táncok 
Clementi: Könnyű szonatinák¶ 

 
Alapfok „A” tagozat  

3. évfolyam 
Ismeretek : 

• Előző évek anyagának a továbbfejlesztése; 
• Hangnemi változások megfigyelése; 
• A szonatinaforma vázlatos ismerete; 
• A romantika előkészítése karakterdarabokkal; 
• A memória fejlesztése. 

Hangszerkezelés, technika:  
• A kézfüggetlenítése, a polifon játék továbbfejlesztése; 
• Éneklő billentés; 
• A pergő játék megalapozása; 
• Skálajáték; 
• Pedálhasználat; 
• Etűdjáték; 
• Négykezes játék; 
• Lapról játék egyszerű ellenszólammal. 

Minimális követelmény: 
• Pontos kottaolvasás; 
• Ritmikusság, tempótartás; 
• Felszabadult játszóapparátus; 
• Önállóan megtanult művek. 

Beszámoló: 
• Félévi (3-4 mű kotta nélkül); 
• Év végi (3-4 különböző stílusú és karakterű mű kotta nélkül). 
 

Felhasználható irodalom: 
Zongoraiskola III. (zeneműkiadó) 
Bach és Handel könnyű zongora darabjai 
Csajkovszkij: Gyermekalbum 
Grecsanyinov: Gyermekalbum 
Majkapar: Kis zongoradarabok 
Clementi: Könnyű szonatinák 
Czerny: Etűdök 
Bach 18 kis prelúdium 
Schumann: Gyermekalbum 
Bartók: Mikrokozmosz 
XX. századi mű 
 

Alapfok „A” tagozat  
4. évfolyam 

Ismeretek: 
• Az előzőek ismétlése, bővítése; 
• A kottakép tudatos és helyes megvalósítása; 
• Vázlatos, formai, harmóniai elemzések. 
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Hangszerkezelés, technika: 
• Skálajáték több oktávon keresztül; 
• Hármas hangzat, futam, repetició; 
• A pergő technika fejlesztése; 
• Pedálhasználat (együttnyomott); 
• Etűdjáték a zenei anyaghoz is kapcsolódva; 
• Négykezes játék. 

Minimális követelmény: 
• Tudatos memorizálás; 
• Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező különböző stílusok 

és játéka; 
• Önállóan megtanult művek; 
• A növendék tudja a műveket megfelelő tempóban, stílusosan előadni. 

Beszámoló:  
• Félévi (3-4 mű kotta nélkül); 
• Év végi (3-4 különböző stílusú és hangulatú mű kotta nélkül). 

 
Felhasználható irodalom:  
Zongoraiskola IV. (zeneműkiadó) 
Bach: Menüettek 
Bach 18 kis prelúdium 
Csajkovszkij: Gyermekalbum 
Beethoven: Szonatinák 
Clementi: Könnyű szonatinák zongorára 
Clementi: Szonatinák 
Mozart: Szonatinák 
Schumann: Gyermekalbum 
Schubert: Táncok, keringők, écossaises-ek 
Majkapar: Kis zongoradarabok 
Kabalevszkij: Válogatott zongoradarabok 
Bartók: Mikrokozmosz II-III. 
Czerny: Etűdök 
Czerny: Válogatott etűdök 
Bertini: Etűdök 
Diabelli: Négykezesek 
Muzsikáljuk együtt II. 
Válogatott négykezesek 
 

Alapfok „A” tagozat  
5. évfolyam 

Ismeretek:  
• Az előzőek évek anyagainak ismétlése, rendszerezése, bővítése; 
• Kromatikus hangsor; 
• Rondó forma; 

Hangszerkezelés, technika: 
• Az előző években tanult billentésmódok, játékformák továbbfejlesztése, 

tudatos 
alkalmazása,  

• Skálajáték két-négy oktávon keresztül; 
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• Kromatikus skála; 
• Hármas és négyes hangzat, futam, akkord, négykezes; 
• Lapról játék. 

Minimális követelmény: 
• Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező különböző stílusú 

és karakterű művek előadása az évfolyamnak megfelelő szintű 
hangszerkezeléssel; 

• Önállóan megtanult művek; 
• A tananyag egyharmada fejből játszandó. 

Beszámoló:  
• Félévi (3-4 különböző stílusú mű kotta nélkül); 
• Év végi (3-4 különböző stílusú és karakterű mű kotta nélkül,  

esetleg egy mű kottából játszható). 
 
Felhasználható irodalom: 
Zongoraiskola V. (Zeneműkiadó) 
Bach 18 kis prelúdium 
Bach és Handel könnyű zongora darabjai 
Bartók: Mikrokozmosz III-IV. 
Válogatott szonatinák 
Schubert: Táncok 
Mozart: Tíz könnyű tánc 
Mozart: Szonatinák 
Scarlatti: Szonáták 
Czerny: Etűdök 
Muzsikáljuk együtt II. 
Válogatott négykezesek 
 
 
 

Alapfok „A” tagozat  
6. évfolyam 

Ismeretek:  
• Variáció, invenció; 
• A nagyobb lélegzetű darabok. 

Hangszerkezelés, technika: 
• Az eddig tanultak tudatos, önálló alkalmazása; 
• Skálajáték (két kézzel); 
• Kamarazene, négykezes kíséret; 
• Lapról játék. 

Minimális követelmény:  
• Bach, barokk művek; 
• Klasszikus szonátatétel; 
• Romantikus, XX. századi, kortárs és Bartók művek; 
• Etűdök; 
• Önállóan tanult darabok; 
• A tananyag egyharmada fejből játszandó. 

Beszámoló: 
• Félévi (3-4 mű, az egyik lehet technikai jellegű); 
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• Év végi (3-4 különböző stílusú és hangulatú mű). 
 
Felhasználható irodalom: 
Bach 18 kis prelúdium 
Bartók: Mikrokozmosz IV. 
Mozart: Hat bécsi szonatina 
Hacsaturján: Gyermekalbum 
Scarlatti: Szonáták 
Mendelssohn: Gxermekdarabok 
Czerny-Bertini: Etűdök zongorára 
Brahms: Magyar táncok zongorára 
Mozart: Könnyű négykezesek 

 
Alapfok „B” tagozat  

2. évfolyam 
Ismeretek: 

• Dúr és moll hangsorok szerkezete, hangközei; 
• Hármashangzat; 
• Szinkópa; 
• Nyújtópont nyolcad után; 
• A tizenhatod érték és szünetjelek; 
• Barokk és klasszikus táncok. 

Hangszerkezelés, technika: 
• A kezek függetlenítése (dallam és kíséret); 
• Dúr és moll skála külön kézzel; 
• Kettősfogás, hármashangzat - felbontás; 
• Etűdjáték. 

Minimális követelmény: 
• Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező különböző karakterű 

barokk, klasszikus és XX. századi művek; 
• A tananyag kétharmada fejből játszandó. 

 
Beszámoló:  

• Félévi (3-4 különböző stílusú és karakterű mű kotta nélkül); 
• Év végi (4 különböző stílusú és karakterű mű kotta nélkül). 

 
Felhasználható irodalom:  
Zongoraiskola II. (Zeneműkiadó) 
Nyikolájev: Zongoraiskola II. 
Bartók: Mikrokozmosz 
Czerny: Könnyű technikai gyakorlatok 
Czerny: Etűdök 
Csajkovszkij: Gyermekalbum 
Bach: Menüettek 
Gedike: Gyermek táncok 
Clementi: Könnyű szonatinák 
 

Alapfok „B” tagozat 
3. évfolyam 
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Ismeretek:  
• Előző évek anyagának a továbbfejlesztése; 
• Hangnemi változások megfigyelése; 
• A szonatinaforma vázlatos ismerete; 
• A romantika előkészítése karakterdarabokkal; 
• A memória fejlesztése; 
• Parlando játék; 
• Zárlatok felismerése; 
• Új stílus: Romantika. 

Hangszerkezelés, technika:  
• A kézfüggetlenítése, a polifon játék továbbfejlesztése; 
• Éneklő billentés; 
• A pergő játék megalapozása; 
• Skálajáték több oktávon; 
• Éneklő legato fokozott igénnyel; 
• Ékesítések; 
• Pedálhasználat; 
• Etűdjáték; 
• Négykezes játék; 
• Lapról játék egyszerű ellenszólammal; 
• A repetíció előkészítése. 

Minimális követelmény: 
• Pontos kottaolvasás; 
• Ritmikusság, tempótartás; 
• Felszabadult játszóapparátus; 
• Önállóan megtanult művek; 
• Zongorázás könnyed folyamatossággal; 
• Megfelelő koncentráció; 
• A tananyag kétharmada fejből játszandó. 

Beszámoló: 
• Félévi (4 különböző stílusú és hangulatú mű kotta nélkül); 
• Év végi (minimum 4 különböző stílusú és karakterű mű kotta nélkül). 

 
 
 
 
Felhasználható irodalom: 
Zongoraiskola III. (Zeneműkiadó) 
Bach és Handel könnyű zongora darabjai 
Csajkovszkij: Gyermekalbum 
Grecsanyinov: Gyermekalbum 
Majkapar: Kis zongoradarabok 
Clementi: Könnyű szonatinák 
Czerny: Etűdök 
Bach 18 kis prelúdium 
Schumann: Gyermekalbum 
Bartók: Mikrokozmosz 
XX. századi mű 
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Alapfok „B” tagozat 
4. évfolyam 

Ismeretek: 
• Az előzőek ismétlése, bővítése; 
• A kottakép tudatos és helyes megvalósítása; 
• Vázlatos, formai, harmóniai elemzések; 
• Kromatikus hangsor; 
• Rondoforma; 
• Polifon művek; 
• Hosszabb lélegzetű darabok. 

Hangszerkezelés, technika: 
• Skálajáték több oktávon keresztül; 
• Hármas hangzat, futam, repetició; 
• A pergő technika fejlesztése; 
• Pedálhasználat (együttnyomott); 
• Etűdjáték a zenei anyaghoz is kapcsolódva; 
• Négykezes játék; 
• Biztonságos kézzel megcélzott hangok, ugrások; 
• Kromatikus skála. 

Minimális követelmény: 
• Tudatos memorizálás; 
• Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező különböző stílusok 

és játéka; 
• Önállóan megtanult művek; 
• A növendék tudja a műveket megfelelő tempóban, stílusosan előadni; 
• Értelmes muzikális formálás; 
• Tudatos és önálló munka; 
• A növendék nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés 

fejezetében 
leírtak elsajátításáról. 

Beszámoló: 
• Félévi (4 különböző stílusú és hangulatú mű kotta nélkül); 
• Év végi (minimum 4 különböző stílusú és hangulatú mű kotta nélkül). 

 
Felhasználható irodalom: 
Zongoraiskola IV. (Zeneműkiadó) 
Bach: Menüettek 
Bach 18 kis prelúdium 
Csajkovszkij: Gyermekalbum 
Beethoven: Szonatinák 
Clementi: Könnyű szonatinák zongorára 
Clementi: Szonatinák 
Mozart: Szonatinák 
Schumann: Gyermekalbum 
Schubert: Táncok, keringők, écossaises-ek 
Majkapar: Kis zongoradarabok 
Kabalevszkij: Válogatott zongoradarabok 
Bartók: Mikrokozmosz II-III. 
Czerny: Etűdök 
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Czerny: Válogatott etűdök 
Bertini: Etűdök 
Diabelli: Négykezesek 
Muzsikáljuk együtt II. 
Válogatott négykezesek 
 

Alapfok „B” tagozat  
5. évfolyam 

Ismeretek: 
• Az előzőek évek anyagainak ismétlése, rendszerezése, bővítése; 
• Kromatikus hangsor; 
• Rondó forma; 
• A zenei stílusokhoz megfelelő billentés és hangszínek alkalmazása; 
• A formai tagolódás és a belső tartalom értése és éreztetése; 
• Hosszabb művek játszása. 

Hangszerkezelés, technika: 
• Az előző években tanult billentésmódok, játékformák továbbfejlesztése, 

tudatos alkalmazása, 
• Skálajáték két-négy oktávon keresztül; 
• Kromatikus skála; 
• Hármas és négyes hangzat, futam, akkord, négykezes; 
• Lapról játék; 
• Skálajáték (két kézzel, ellenmozgásban, négy oktávon keresztül); 
• Oktáv, tört oktáv (kézalkattól függően) tremolo; 
• Pedál. 

Minimális követelmény: 
• Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező különböző stílusú 

és 
karakterű művek előadása az évfolyamnak megfelelő szintű 

hangszerkezeléssel; 
• Önállóan megtanult művek; 
• A tananyag egyharmada fejből játszandó; 
• A növendék nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés 

fejezetében 
leírtak elsajátításáról. 

Beszámoló:  
• Félévi (4 különböző stílusú és hangulatú mű kotta nélkül); 
• Év végi (minimum 4 különböző stílusú és hangulatú mű kotta nélkül). 

 
Felhasználható irodalom: 
Zongoraiskola V. (Zeneműkiadó) 
Bach 18 kis prelúdium 
Bach és Handel könnyű zongora darabjai 
Bartók: Mikrokozmosz III-IV. 
Válogatott szonatinák 
Schubert: Táncok 
Mozart: Tíz könnyű tánc 
Mozart: Szonatinák 
Scarlatti: Szonáták 
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Mendelssohn: Gyermekdarabok 
Czerny: Etűdök 
Muzsikáljuk együtt II. 
Válogatott négykezesek 
 
 
 

Alapfok „B” tagozat 
6. évfolyam 
Ismeretek:  

• Variáció, invenció; 
• A nagyobb lélegzetű darabok; 
• Új stílus: Az impresszionizmus; 
• A hangszeres és elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló önálló formai 

és 
harmóniai elemzés. 

Hangszerkezelés, technika: 
• Az eddig tanultak továbbfejlesztése fokozott igényességgel; 
• Skálajáték (két kézzel); 
• Kamarazene, négykezes kíséret; 
• Lapról játék. 

Minimális követelmény: 
• Bach, barokk művek; 
• Klasszikus szonátatétel; 
• Romantikus, XX. századi, kortárs és Bartók művek; 
• Etűdök; 
• Önállóan tanult darabok; 
• A tananyag kétharmada fejből játszandó; 
• A növendék nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés 

fejezetében 
leírtak elsajátításáról; 

• Az eddig tanult stílusok önálló, igényes megszólaltatása. 
Beszámoló:  

• Félévi (4 különböző stílusú és karakterű mű kotta nélkül); 
• Év végi (minimum 4 különböző stílusú és karakterű mű kotta nélkül). 

 
Felhasználható irodalom: 
Bach 18 kis prelúdium 
Bach 15 kétszólamú invenció 
Bécsi mesterek könnyű zongoradarabjai 
Bartók: Mikrokozmosz IV-VI 
Chopin: Mazurkák, keringők 
Haydn: Szonáták 
Mozart: Hat bécsi szonatina 
Hacsaturján: Gyermekalbum 
Scarlatti: Szonáták 
Mendelssohn: Gyermekdarabok 
Czerny-Bertini: Etűdök zongorára 
Brahms: Magyar táncok zongorára 
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Bach: Duetti 
Mozart: Könnyű négykezesek 
 

Továbbképz ő „A” tagozat  
7-10. évfolyam 

Cél és feladat: 
• Az előző években felhalmozott tudásanyagra építve és azt továbbfejlesztve 

bonyolultabb művek elsajátítása; 
• A zeneiskola 6. évfolyamáig elért színvonal eredményes megőrzése és a 

zenélési kedv 
ébren tartása. 

Minimális követelmény: 
• A zeneiskolák számára összeállított tantervi programokban leírtak alapján 

meghatározott stílusokat képviselő művek előadása. 
Beszámoló: 

• Félévi (2-3 különböző stílusú és karakterű mű, nem kötelező kotta nélkül 
játszani); 

• Év végi (2-3 különböző stílusú mű, nem kötelező kotta nélkül játszani). 
 
Felhasználható irodalom: 
7-8 évfolyam: 
Bach: kétszólamú invenció 
Bach: Kisprelúdiumok és fúgák 
Scarlatti: Szonáták 
Haydn: Szonáták 
Cimarosa: Szonáták 
Mozart: Szonáták 
Bethoven: Szonatinák, kontratáncok, écossaises 
Clementi: Szonáták 
Schubert: Impromtus 
Mendelssohn: Hat gyermekdarab 
Schumann: Gyermekalbum 
Chopin: Mazurkák, keringők, kontratánc 
Csajkovszkij: Gyermekalbum 
Grieg: Táncok 
Bartók: Mikrokozmosz III-VI 
Kabalevszkij: Zongoradarabok 
Prokofjev: 10 zongoradarab 
Czerny-Bertini: Etűdök 
9-10 évfolyam: 
Bach: kétszólamú invenció 
Mozart: Szonáták 
Scarlatti: Szonáták 
Bethoven: Szonáták 
Schubert: Táncok, szonáták, moments musicaux 
Mendelssohn: Hat gyermekdarab 
Schumann: Gyermekalbum 
Chopin: Mazurkák, keringők, kontratánc, écossaises, prelűdök 
Muszorgszkij: Képek a kiállításról 
Grieg: Lírikus darabok 
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Muzsikáljuk együtt II. (négykezesek) 
Mozart: Szonáták (négykezesek) 
 
Továbbképz ő „B” tagozat  
7-10. évfolyam 
Cél és feladat:  

• Az előző években felhalmozott tudásanyagra építve és azt továbbfejlesztve 
bonyolultabb művek elsajátítása; 

• A zeneiskola 6. évfolyamáig elért színvonal eredményes megőrzése és a 
zenélési kedv ébren tartása. 

Minimális követelmény: 
• A zeneiskolák számára összeállított tantervi programokban leírtak alapján 

meghatározott stílusokat képviselő művek előadása. 
Beszámoló: 

• Félévi (3-4 különböző stílusú mű előadása, kotta nélkül); 
• Év végi (4 különböző stílusú és hangulatú mű előadása, kotta nélkül). 

 
Felhasználható irodalom: 
7-10 évfolyam: 
Bach: két-és háromszólamú invenció 
Bach: Fantáziák 
Scarlatti: Szonáták 
Hydn: Szonáták 
Cimarosa: Szonáták 
Clementi: Szonáták 
Mozart: Szonáták és bécsi szonatinák 
Bethoven: Szonáták, bagatellek, zongoradarabok 
Schubert: Impromtus, szonáták, moments musicaux, táncok 
Mendelssohn: Hat gyermekdarab 
Schumann: Impromtus 
Chopin: Zongoraművek 
Grieg: Lírikus darabok 
Csajkovszkij: Évszakok, zongoradarabok 
Muszorgszkij: Zongoradarabok 
Prokofjev: 10 zongoradarab 
Kabalevszkij: Zongoradarabok 
Bartók: Mikrokozmosz III-VI. 
Czerny-Bertini: Etűdök 
 
Zongora tanszak alapvizsga követelményei 
„A” tagozat 
A 4 stílusból választható 3 különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű, 
vagy etűd. 
- Barokk mű, lehet tánc, vagy többszólamú szerkesztést bemutató darab. 
- Klasszikus szonatina vagy szonáta-tétel, könnyebb variáció. 
- Romantikus mű, bármilyen. 
- XX. századi mű. 
A három mű közül lehetőség szerint egy éneklő, egy pedig virtuóz jellegű legyen.  
A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
„B” tagozat 
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Négy különböző stílusú darab: 
- Barokk mű, többszólamú szerkesztésben írt darab, vagy szvit-tétel 
- Klasszikus szonatina vagy szonáta-tétel, variáció 
- Romantikus mű 
A vizsgaműsorban legyen egy éneklő és egy virtuóz jellegű darab. A 
vizsgaanyagot kotta nélkül 
kell játszani. 
 
SZINTETIZÁTOR-KEYBOARD TANSZAK  
 
Szintetizátor - keyboard tanszak követelményei és t antervi programja 
2001. szeptember 1-jétől minden tanszakon és minden évfolyamon „Az alapfokú 
művészetoktatás követelményei és tantervi programja alapján összeállított helyi 
tanterv szerint történik a képzés. Iskolánk helyi tantervként a ROMI-SULI 
Könyvkiadó által 1998-ban kiadott tantervet használja, mely a miniszteri rendeletet 
tartalmazza kiegészítve a részletes, évfolyamonként meghatározott, javasolt 
tananyaggal, továbbá a kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzéket 
meghaladó, az optimális feladatellátást szolgáló, ajánló tárgyi feltételekkel. 
 
1. évfolyam 
Technikaképzés, elméleti ismeretek: 

- Ismerkedés a hangszerrel 
- A szintetizátor működési elvének megismerése 
- Hangok elhelyezkedése a klaviatúrán 
- Violinkulcs, basszuskulcs, különböző hangértékek és szünetjelek 
- Az ütem 
- Módosító jelek 
- A helyes kéztartás és billentéstechnika megismerése, a C-dúr skála 

gyakorlása alapján (jobb és bal kéz). 
- A jobb kéz első játéka egyszerű dallam alapján. 
- Hangközök, dúr és moll hármashangzatok megismerése, gyakorlása. 
- Jobb és bal kéz együttes játéka, gyakorlatok a két kéz függetlenítésére. 

Tananyag 
Egyszerű különböző karakterű tánczenei számok tanulása arranger 
kísérettel, hármashangzat-fogásokkal. Egyszerű zongoradarabok – átiratok 
tanulása. 
Gorsium keyboard iskola I. füzet. 

 
2. évfolyam 
Technikaképzés, elméleti ismeretek: 

- Az első évfolyamban tanult elméleti és gyakorlati anyag rendszeres 
ismétlése 

- Harmóniajelzések: hármas és könnyebb 4-es hangzatok 
- Pontozott hangértékek 
- Szűkített hármashangzatok 
- Skálák 2#, 2b előjegyzésig 

Tananyag 
Egyszerű különböző karakterű, metrumú (3/4-es és 4/4-es) tánczenei 
számok tanulása arranger kísérettel, hármashangzatfogásokkal. Egyszerű 
zongoradarabok – átiratok tanulása. 
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Gorsium keyboard iskola II. füzet. Évfolyamnak megfelelő saját szóló és 
kamara átiratok. 

 
3. évfolyam 
Technikaképzés, elméleti ismeretek: 
A második évfolyamban tanult elméleti és gyakorlati anyag rendszeres ismétlése 
Bővített (+aug) szűkített (sus) hármas és négyeshangzatok 
Kis és nagy triolák, szinkópa 
A növendék ismerje meg a szintetizátor-keyboard használatának bővebb 
lehetőségeit: 

- Arranger 
- Intro 
- Ending 
- Start-stop 
- Fill-in 
- Pitch bender 
- Split 

Tananyag 
Különböző karakterű, metrumú (3/4-es és 4/4-es) tánczenei számok 
tanulása arranger kísérettel, hármashangzatok és hetes harmóniák 
használatával. Egyszerű zongoradarabok – átiratok tanulása. Gorsium 
keyboard iskola II. füzet. Évfolyamnak megfelelő saját szóló és kamara 
átiratok. 

 
4. évfolyam 
Technikaképzés, elméleti ismeretek: 

- A harmadik évfolyamban tanult elméleti és gyakorlati anyag rendszeres 
ismétlése 

- A hangszer minden lehetséges funkciójának ismerete a MIDI kivételével 
- A díszítő hatos fogalma, alkalmazása 
- At add szócska fogalma szerepe 
- Olyan darabok tanulása, amelyben a bal kéz is játszik ritmus kíséretet 
- Négyeshangzatok megfordításai 

Tananyag 
Különböző karakterű, metrumú (3/4-es és 4/4-es) tánczenei számok 
tanulása arranger kísérettel, hármashangzatok és hetes harmóniák 
(szűkített és bővített variációival) használatával. Egyszerű zongoradarabok 
– átiratok tanulása. 
Évfolyamnak megfelelő saját szóló és kamara átiratok. 

5. évfolyam 
Technikaképzés, elméleti ismeretek: 

- A negyedik évfolyamban tanult elméleti és gyakorlati anyag rendszeres 
ismétlése 

- MIDI 
- Funkció elmélet megismertetése 
- Modális hangsorok 
- A dúr és összhangzatos moll skála fokaira építhető hármashangzatok 

megismerése 
Tananyag 
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Különböző karakterű, metrumú (3/4-es és 4/4-es) tánczenei számok 
tanulása arranger kísérettel, hármashangzatok és hetes harmóniák 
(szűkített és bővített variációival) használatával. 
Zongoradarabok- átiratok tanulása. Beat, rock, slow, swing, funky, soul 
darabok. 
Évfolyamnak megfelelő saját szóló és kamara átiratok. 

 
6. évfolyam 
Technikaképzés, elméleti ismeretek: 

- Az ötödik évfolyamban tanult elméleti és gyakorlati anyag rendszeres 
ismétlése 

- MIDI (hangmodulok, semplerek rendszerbe kötésével) 
- A szintetizátor erősítésére alkalmazott berendezések kezelése 
- A dúr és moll skálára alkalmazott hármas, négyes, ötös hangzatok 

fordításai és transzponálása. 
Tananyag 

Különböző karakterű, metrumú (3/4-es és 4/4-es) tánczenei számok 
tanulása arranger kísérettel, hármashangzatok és hetes harmóniák 
(szűkített és bővített variációival) használatával. 
Zongoradarabok- átiratok tanulása. Beat, rock, slow, swing, funky, soul 
darabok. 
Évfolyamnak megfelelő saját szóló és kamara átiratok. 

 
Továbbképz ő osztályok 

A továbbképző osztályokra külön tanterv nincs. Törekedni kell azonban az 
egyre nagyobb önállóságra a hangszerkezelésben. Fontos szerepet kell 
kapnia a számítógépes zeneszerkesztő programok használatának, 
melyekkel komplett zeneszámok megvalósítására van lehetőség, akár 16 
zenei sáv kihasználásával. Egyéni adottságoktól függően egyre inkább a 
jazz irányába kell a hangszertudást fejleszteni, lehetőséget adva az együtt 
játszásra a tanárral és más növendékekkel. 

 
Szintetizátor - keyboard tanszak alapvizsga követel ményei 

Az alapvizsga tartalmát a szaktanár határozza meg a 6. évfolyamban 
tanultakból. 

 
FURULYA TANTERV  

 
A furulyatanítás szakirányú feladatai 

Ismertesse meg a tanulókkal (életkoruknak megfelelő szinten): 
- a furulya lehetőségeit, saját irodalmát és a furulyán is játszható egyéb 
művek minél szélesebb körét; 
- hangszerük történetét, akusztikai sajátosságait, a furulyairodalom 
legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, 
- a furulyacsalád egyéb tagjait és a rokon hangszereket. 

Alakítson ki: 
- könnyed hangszerkezelést: 
- megfelelő légzéstechnikát, helyes befúvásmódot, test-, hangszer- és 
kéztartást, billentést és tudatosítsa ezeket, 
- dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező furulyahangot, 
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- differenciált hangindítást és hanglezárást, 
- megfelelő tempójú repetíciót, 
- laza, egyenletes ujjtechnikát, 
- pontosan összehangolt nyelv- és ujjmozgást. 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen: 
- tartott hangokat állandó és változó dinamikával, az intonáció lehetőség 
szerinti megtartásával, 
- hangsorokat, fokozatosan táguló hangterjedelemben, különböző 
figurációkkal, 
- a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, 
ujjgyakorlatokat. 

Tegye jártassá a tanulót a furulyairodalom javát képező reneszánsz és barokk 
művek díszítésében. 
Fordítson figyelmet: 

- az előkészítő hangszerként furulyázni tanulók alapfunkcióinak gondos 
megalapozására, 
- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 
- a lapról olvasási készség fejlesztésére, 
- a különböző alaphangú furulyák használatakor az abc-s névvel történő 
helyes (nem transzponáló) olvasásra, 
- a tudatos zenei memorizálásra, 
- a művek zeneileg igényes kidolgozására, 
- az elsősorban barokk irodalomban gazdag hangszer más korokban 
keletkezett darabjainak tananyagba kerülésére, 
- a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanítsa meg a tanulót a hangszer karbantartására. 
 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése ut án 

- tudjon a tanult hangterjedelemben abc-s hangnévvel biztosan kottát 
olvasni, 
- rendelkezzék jól megalapozott légzéstechnikával, hangindítással és 
ujjtechnikával. 
- legyen képes barokk fogásrendszerű hangszer használatára, 
- rendelkezzék biztos hüvelykujjtechnikával. 
A tanuló legyen képes a zenei anyagot életkorának, egyéni 
képességeinek és készségeinek megfelelő hangszerkezeléssel, kotta- és 
stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően megszólaltatni, és 
rendelkezzék a játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges 
koncentrálóképességgel. 
- legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására a furulya 
klasszikusan értelmezett hangterjedelmében f1-(f3-ig) g3-ig - in F, 
- tudjon dinamikailag árnyalt, kulturált, kifejező hangot képezni, 
- alkalmazza játékában a hangindítás, elválasztás és hangbefejezés 
különböző módjait, többek között a t, r, d hangindításokat és ezek 
különböző kombinációit, 
- ismerje az f1-(f3) g3 hangterjedelem valamennyi hangjának fogását, 
segédfogásokat, 
- törekedjék játékában a tiszta intonációra, 
- ismerje a hangszer karbantartásának alapvető feladatait, és végezze 
ezeket önállóan, 
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- ismerje a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, 
egyéb előadási jeleket, zenei műszavakat és ezek jelentését, 
- a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei 
kifejezőeszközök alkalmazására (artikuláció, agogika, díszítés, lassítás, 
hangsúlyozás stb.), 
- ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, 
és tudja helyesen kiejteni és leírni azokat, 
- ismerje a furulya történetét, rokon hangszereit, 
- ismerje a furulya szerepét különböző zenei korszakokban. 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)  
A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon 
történő bemutatásával: 
- dúr és moll skálák 3 #, 4 b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat- és 
dominánsszeptim négyeshangzat-felbontásokkal, minimum az f1-g3 (in F) 
hangterjedelem teljes kihasználásával (esetleg a fisz3 kihagyható), 
- két etűd vagy egy variációsorozat, 
- legalább két tétel egy barokk szonátából vagy versenyműből. 

További követelmények a továbbképz ő évfolyamok elvégzése után  
Az „A” tagozat végén 

A tanuló legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására a furulya 
XX. századi elvárásainak megfelelő hangterjedelemben (e1) f1 - a3 (c3)-ig in 
F, 
- alkalmazza önállóan a hangindítás és zárás különböző módjait 
(ízlésének és a játszott zenei anyagnak megfelelően), 
- ismerje az f1-a3 hangterjedelem valamennyi hangjának fogását, a 
leggyakoribb segédfogásokat, tisztító- és trillafogásokat, a háromvonalas 
hangok fogásait, 
- legyen képes a segédfogások önálló megválasztására, 
- rendelkezzék egyenletes, laza ujjtechnikával, 
- legyen fogalma a furulya történetéről, fizikai sajátosságairól, irodalmáról, 
különböző műfajokban betöltött szerepéről, 
- legyen képes önállóan megválasztani az előadandó mű stílusának, 
jellegének megfelelő zenei kifejezőeszközöket, és játékában alkalmazza 
ezeket, 
- a játszott zenei anyagot kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, 
kifejezően szólaltassa meg, 
- legyen képes az új darabok egyszerűbb díszítésére, 
- legyen képes megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének 
megfelelő előadási darabok, kamarazenei szólamok önálló, technikailag 
és zeneileg igényes elsajátítására, a hibák önálló javítására, 
- rendelkezzék az egyéni és társas muzsikáláshoz szükséges 
koncentrálóképességgel, lapról olvasási készséggel, zenei képzelőerővel. 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
A tanuló ismerje hangszere történetét és irodalmát, 
- f1-c3-ig (in F) a fogásokat, 
- a trilla-, segéd-, piano-, forte- és akkordfogásokat, 
- az irodalomra legjellemzőbb tánc- és tételtípusok tempóit és karaktereit. 
Legyen képes a természetes, könnyed hangszerkezelésre, 
- megfelelő légzéstechnika alkalmazására, a levegő tudatos beosztására, 
- vibrato-mentes hang képzésére, 
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- segédfogások önálló kikeresésére és alkalmazására, 
- értelmesen tagolt, kifejező előadásra. 
Rendelkezzék összehangolt ujj- és nyelvtechnikával, fürge szimpla-
nyelvtechnikával, 
- saját adottságainak megfelelő gyakorlási módszerrel, 
- megfelelő lapról olvasási készséggel. 
Tudjon tisztán intonálni, 
- pontos ritmusban játszani, 
- dúr és moll hangsorokat játszani 7 #, 7 b előjegyzésig, tercekkel, 
hármashangzat- és dominánsszeptim-felbontásokkal f1-a3-ig (in F). 

 
TANANYAG 

HANGSZERES ELŐKÉPZŐ 

1-2. évfolyam (évi 66 óra, heti 2x30) 

Ismeretek 
- Rövid ismertetés a furulyacsaládról. 
- A törzshangok olvasása c’-d”-ig, szoprán furulyán. 
- Egész, fél, negyed, nyolcad ritmusértékek és ezeknek megfelelő 

szünetjelek ismerete. 
- A 2/4-es, 3/4-es, 4/4-es ütem, ütemsúlyok. 
- A szerkezet, a tagolás alapfogalmai: ismétlőjel, korona, záróvonal, a 

levegővétel jele, motívum, periódus, prima volta, seconda volta. 
A hangszerkezelés fejlesztése: 
- A helyes légzéstechnika elsajátítása, állandó fejlesztése.  
- Helyes test-, hangszer-, száj- és kéztartás ismertetése, folyamatos ellenőrzés 
mellet ezek helyes kialakítása. 
- Hangindítás és –befejezés gyakorlása. 
- A helyes gyakorlás és memorizálás módjai kottával és kotta nélkül. 
- Egészséges hang kialakítása. 
- Gyakorlási módok az ujjak mozgásának összehangolására. 
- Helyes gyakorlás. 
Minimális követelmény: 
- A törzshangok biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 
- Rövid, légzéssel jól tagolható gyakorlatok. Kétféle ritmusértéket tartalmazó 
gyermekdalok eljátszása. 
- A 2/4-es, 4/4-es ütem pontos ritmikai ismerete. 
A félévi és év végi  meghallgatás anyaga: 
Félévkor és év végén, egy meghallgatáson (vizsgán) kell számot adni a 
gyermeknek a tudásáról. A vizsgán 4 dalt (a félév során tanult 
gyermekdalokból, népdalokból, helyi népdalokból) játsszon a növendék kotta 
nélkül. 
Felhasználható irodalom: 
Sipos Antal: Süss fel nap… 
Lőrinc-Paragi: Furulya ABC 
Ormándlaky Péter: Gyakorolni jó… 
Béres János: Furulyaiskola I. 
Nyék Sándor: Balatoni dalok 
Békefi Sándor: Bakonyi dalok 
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ALAPFOK „A” TAGOZAT 

1. évfolyam (évi 66 óra, heti 2x30) 
Hangszeres és zenei ismeretek:  

- Egész, fél, negyed, nyolcad ritmusértékek és egész, fél, negyed, 
nyolcad szünetek, szinkópa, pontozott fél. 

- A 2/4-es, 3/4-es, 4/4-es ütem, ütemsúlyok. 
- A korona, a levegővétel jele, különböző ismétlőjelek, kötőjel, 

módosítójelek. 
- A játékmód és az artikuláció alapfogalmai (pl. tempo giusto, legato, 

tenuto). 
- A játszott anyagban előforduló tempó- és karakterjelzések, előadási 

utasítások. 
- Ajánlott hangkészlet: szopránfurulyán d’, e’, f’, (fisz’), g’, a’, h’, c”, 

(cisz”), d”, e”,(fisz”). 
A hangszerkezelés fejlesztése: 

- A helyes légzéstechnika elsajátítása, állandó fejlesztése. 
- Helyes test-, hangszer- és kéztartás kialakítása, a bal hüvelykujj 

megfelelő helyzeteinek mielőbbi pontos begyakorlása. 
- Hangképzés, különböző hosszúságú hangok. 
- A helyes gyakorlás és memorizálás módjai kottával és kotta nélkül. 
- A társas muzsikálás kezdetei, esetleg a tanár vagy zongorakísérő 

közreműködésével is. 
Minimális követelmény: 

- Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, 
hüvelykujjtechnika. 

- A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 
- Gyermekdalok, népdalok és egyszerűbb előadási darabok 

értelmesen tagolt megszólaltatása. 
 
 
 
A félévi és év végi  meghallgatás anyaga: 
Félévkor és év végén, egy tanszaki hangversenyen, és egy meghallgatáson 
(vizsgán) kell számot adni a gyermeknek a tudásáról. A hangversenyen 1 dalt, a 
vizsgán 4 dalt (a félév során tanult gyermek-, népdalokból, előadási darabból) 
játsszon a növendék kotta nélkül. 
Felhasznált irodalom: 
Sipos Antal: Süss fel nap 
Béres János: Furulyaiskola I. 
Ormándlaky Péter: Gyakorolni jó… 
Lőrincz L. - Paragi J.:Furulya ABC 
Nyék Sándor: Balatoni népdalok 
Békefi Antal: Bakonyi népdalok 
 
„B” tagozatra irányítható  az a növendék, aki az átlagot meghaladó zenei 
tehetséggel és hangszeres adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklődése és 
szorgalma alkalmassá teszi arra, hogy megfeleljen a „B” tagozatos oktatás 
minőségben és mennyiségben magasabb követelményeinek. A „B” tagozatra 
irányítás legkorábban az 1. évfolyam (vagy a későbbiekben bármely tanév) 
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végén, közös meghallgatás alapján történjen, az iskolavezetés, a fúvós tanszak 
tanárai jelenlétében. 
A „B” tagozatra jelentkez ő tanulók vizsgaanyaga: 

- Skála  
- 1-2 etűd vagy népdal      
- 1 előadási darab kísérettel, kotta nélkül játsszon a növendék. 

 
2. évfolyam (évi 66 óra, heti 2x30) 
Hangszeres és zenei ismeretek: 

- A hangszer részei, összeállítása. 
- Egész, fél, negyed, nyolcad ritmusértékek és egész, fél, negyed, 

nyolcad szünetek, szinkópa, pontozott fél, éles-, nyújtott ritmus, 
tizenhatodok. 

- A 2/4-es, ¾-es, 4/4-es 3/8-os, 6/8-os ütem, ütemsúlyok. 
- A korona, a levegővétel jele, különböző ismétlőjelek, kötőjel, 

módosítójelek. 
- A játékmód és az artikuláció alapfogalmai (pl. tempo giusto, 

tenuto…). 
- Kötőjel, módosítójelek ismerete, alkalmazása, da Capo, 

hangsúlyjel. 
- A szerkezet és tagolás alapfogalmai (motívum, zenei sor…). 
- A játszott anyagban előforduló tempó- és karakterjelzések, előadási 

utasítások. 
- Ajánlott hangkészlet szopránfurulyán c’, d’, e’, f’, fisz’, g’, gisz’, a’, 

b’, h’, c”, cisz”, d”, e”, f”, fisz”, g”, a”. 
- Régi és új stílusú, és Balaton környéki magyar népdalok. 
- A játszott anyag formai elemzése az életkornak megfelelő szinten: 

azonosság, hasonlóság, különbségek felismerése stb. 
A hangszerkezelés fejlesztése: 

- A helyes légzéstechnika elsajátítása, állandó fejlesztése, ellenőrzése. 
- A megadott hangterjedelmen belül lehetőleg tisztán intonált, 

lebegésmentes hang elérése. 
- Helyes test-, hangszer- és kéztartás kialakítása, a bal hüvelykujj 

megfelelő helyzeteinek mielőbbi pontos begyakorlása, ezek állandó 
ellenőrzése. 

- Hangképzés, különböző hosszúságú hangok. 
- -A helyes gyakorlás és memorizálás módjai kottával és kotta nélkül. 
- Társas muzsikálás: tanárral vagy másik növendékkel duó, esetleg trió, 

zongorakíséretes zenélés. 
- A hangindítás és hangismétlés gyorsítása a nyelv lazaságának 

megőrzésével. 
Minimális követelmény: 

- Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hüvelykujjtechnika. 
- A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 
- Gyermekdalok, népdalok és egyszerűbb előadási darabok értelmesen 

tagolt megszólaltatása. 
- Jól értelmezhető beintés a kamarapartner felé. 

A félévi és év végi  meghallgatás anyaga: 
Félévkor és év végén, egy tanszaki hangversenyen, és egy meghallgatáson 
(vizsgán) kell számot adni a gyermeknek a tudásáról. A hangversenyen 1 dalt, 
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a vizsgán 4 dalt (a félév során tanult gyermekdalokból, népdalokból, előadási 
darabból) játsszon a növendék kotta nélkül. 
Felhasznált irodalom: 
Sipos Antal: Süss fel nap 
Béres János: Furulyaiskola I. – II. 
Ormándlaky Péter: Gyakorolni jó… 
Lőrincz L. - Paragi J.:Furulya ABC 
Bali János: Furulaiskola I. – II.                                 
Czidra László: Furulyamuzsika 
Papp Lajos: Vidám Furulyások, Csordapásztorok (duók) 
Nyék Sándor: Balatoni népdalok 
Békefi Antal: Bakonyi népdalok 
 

3. évfolyam (évi 66 óra, heti 2x30) 
Hangszeres és zenei ismeretek: 

- A hangszercsalád tagjai. 
- Pontozott nyolcad és szünetjele, tizenhatod-szünet, többütemes 

szünetek jelölése, kis nyújtott és kis éles ritmus, nyolcad-triola, 
egyszerűbb átkötések. 

- Alla breve, 2/2-es, 9/8-os, 12/8-os, 4/8-os ütemek, ütemsúlyok. A ¾-es 
ütemek zárlatainál megjelenő hemiolák. 

- A játékmód és az artikuláció alapfogalmai (pl. tempo giusto, legato, 
tenuto…). 

- A játszott anyagban előforduló tempó- és karakterjelzések, előadási 
utasítások. 

- Ajánlott hangkészlet szopránfurulyán, az eddigieken túl: cisz’, disz’, 
disz”, b”, h”, c’”. 

- A játszott anyagban előforduló táncok jellegzetességei (pl: pavane, 
menüett…). 

A hangszerkezelés fejlesztése: 
- In C: Dúr és moll skálák 1# - 1b-ig. 
- Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel játszása. 
- Társas muzsikálás: tanárral, másik növendékkel duó, trió, 

zongorakíséretes zenélés. 
Minimális követelmény: 

- Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hüvelykujjtechnika. 
- A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 
- Társas zenélésnél hangolás tanár segítségével. 
- Parlando népdalok és egyszerűbb tánctételek értelmesen tagolt 

megszólaltatása, a már ismert artikulációk és trillák alkalmazásával. 
 
A félévi és év végi  meghallgatás anyaga: 
Félévkor és év végén, egy tanszaki hangversenyen, és egy meghallgatáson 
(vizsgán) kell számot adni a gyermeknek a tudásáról. A hangversenyen 1 dalt, a 
vizsgán 4 dalt (a félév során tanult skálákból, népdalokból, előadási darabból) 
játsszon a növendék kotta nélkül. 
Felhasznált irodalom: 
Béres János: Furulyaiskola III. 
Ormándlaky Péter: Gyakorolni jó… 
Lőrincz L. - Paragi J.:Furulya ABC 
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Bali János: Furulaiskola I. – II. 
Papp Lajos: Vidám Furulyások,  
Csordapásztorok (duók) 
Czidra László: Furulyamuzsika 
Máriássy István: Kamarazene kezdők számára 
Nyék Sándor: Balatoni népdalok 
Békefi Antal: Bakonyi népdalok 

 
 

4. évfolyam (évi 66 óra, heti 2x30) 
Hangszeres és zenei ismeretek: 

- A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb fogások, díszítések. 
- 3/2-es ütem, nehezebb átkötések. 
- A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási 

utasítások. 
- A játszott anyagban előforduló táncok jellegzetességei (pl: gagliarda, 

gavotte…). 
- Megfelelő előmenetel (és kézméret) esetén az altfurulya (in F) 

bevezetése, fogásai és olvasása hangzó magasságban. 
A hangszerkezelés fejlesztése: 

- In C: Dúr és moll skálák 2# - 2b-ig. 
- Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel játszása. 
- Társas muzsikálás: furulya kísérettel, duó, trió. 
- A rekesz-légzés és támasz állandó ellenőrzése. 

Minimális követelmény: 
- Amennyiben választott altfurulyát a növendék, akkor annak használata, 

és azon is jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, 
hüvelykujjtechnika. 

- Dinamika alkalmazása, a zenei egységek megformálása a tanár 
útmutatása alapján. 

- A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb fogások, díszítések. 
A félévi és év végi  meghallgatás anyaga: 
Félévkor és év végén, egy tanszaki hangversenyen, és egy meghallgatáson 
(vizsgán) kell számot adni a gyermeknek a tudásáról. A hangversenyen 1 dalt, 
a vizsgán 4 dalt (a félév során tanult skálákból, népdalokból, előadási darabból) 
játsszon a növendék kotta nélkül. 
Felhasznált irodalom: 
Lőrincz L. - Paragi J.:Furulya ABC 
Bali János: Furulaiskola I. – II. 
Papp Lajos: Vidám Furulyások, Csordapásztorok (duók) 
Czidra László: Furulyamuzsika 
Máriássy István: Kamarazene kezdők számára 
Kállay Gábor: Hangnemgyakorló szopránfurulyára 
Nagy Olivér: Barokk táncok  
Malina János: Szoprán-furulyaduók kezdők számára zongorakísérettel 
Sellner: Oboaetűdök 
Czidra László: Altfurulya ABC 
Perényi Péter: Altfurulyaiskola 

Malina János: Furulyaduók (szoprán- és altfurulya, zongorakísérettel) 
Malina János: Altfurulyaduók kezdők számára 
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Nyék Sándor: Balatoni népdalok 
Békefi Antal: Bakonyi népdalok 

 
5. évfolyam (évi 66 óra, heti 2x30) 

 
Hangszeres és zenei ismeretek: 

- A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb fogások, díszítések. 
- A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási 

utasítások. 
A hangszerkezelés fejlesztése: 

- Gyakorlás szoprán- és altfurulyán. 
- In C: Dúr és moll skálák 3# - 3b-ig. 
- Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel játszása. 
- Társas muzsikálás: furulya kísérettel, duó, trió. 
- Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon. 

Minimális követelmény: 
- A trillatáblázat önálló használata. 
- Dinamika alkalmazása, a zenei egységek megformálása önállóan. 

A félévi és év végi  meghallgatás anyaga: 
Félévkor és év végén, egy tanszaki hangversenyen, és egy meghallgatáson 
(vizsgán) kell számot adni a gyermeknek a tudásáról. A hangversenyen 1 dalt, a 
vizsgán 4 dalt (a félév során tanult skálákból, népdalokból, előadási darabból) 
játsszon a növendék kotta nélkül. 
Felhasznált irodalom: 
Papp Lajos: Vidám Furulyások, Csordapásztorok (duók) 
Czidra László: Furulyamuzsika (előadási darabok) 
Máriássy István: Kamarazene kezdők számára 
Kállay Gábor: Hangnemgyakorló szopránfurulyára 
Nagy Olivér: Barokk táncok (zongorakíséretes előadási darabok) 
Malina János: Szoprán-furulyaduók kezdők számára zongorakísérettel 
Sellner: Oboaetűdök 
Ha altfurulya van: Czidra László: Altfurulya ABC 
Prényi Péter: Altfurulyaiskola 
Malina János: Furulyaduók (szoprán- és altfurulya, zongorakísérettel) 
Malina János: Altfurulyaduók kezdők számára 
Nyék Sándor: Balatoni népdalok 
Békefi Antal: Bakonyi népdalok 

 
6. évfolyam (évi 66 óra, heti 2x30) 

Hangszeres és zenei ismeretek: 
- A furulya története. 
- A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb fogások, díszítések. 
- A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási 

utasítások. 
A hangszerkezelés fejlesztése: 

- A t, d, r artikulációk és a belőlük alkotott hangindítások ismertetése, 
gyakorlása. 

- Gyakorlás szoprán- és altfurulyán is. 
- In C: Dúr és moll skálák 4# - 4b-ig, kromatikus skála. 
- Társas muzsikálás: furulya kísérettel, duó, trió, furulya-együttes. 
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- Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon 
szoprán- és altfurulyán. 

Minimális követelmény: 
- A trillatáblázat önálló használata. 
- Dinamika alkalmazása, a zenei egységek megformálása önállóan. 

A félévi és év végi  meghallgatás anyaga: 
Félévkor és év végén, egy tanszaki hangversenyen, és egy meghallgatáson 
(vizsgán) kell számot adni a gyermeknek a tudásáról. A hangversenyen 1 dalt, a 
vizsgán 4 dalt (a félév során tanult skálákból, népdalokból, előadási darabból) 
játsszon a növendék kotta nélkül. 
Felhasznált irodalom: 
Papp Lajos: Vidám Furulyások, Csordapásztorok (duók) 
Czidra László: Furulyamuzsika (előadási darabok) 
Máriássy István: Kamarazene kezdők számára 
Kállay Gábor: Hangnemgyakorló szopránfurulyára 
Nagy Olivér: Barokk táncok (zongorakíséretes előadási darabok) 
Malina János: Szoprán-furulyaduók kezdők számára zongorakísérettel 
Sellner: Oboaetűdök 
Ha altfurulya van: Czidra László: Altfurulya ABC 
Prényi Péter: Altfurulyaiskola 
Malina János: Furulyaduók (szoprán- és altfurulya, zongorakísérettel) 
Malina János: Altfurulyaduók kezdők számára  
Nyék Sándor: Balatoni népdalok 
Békefi Antal: Bakonyi népdalok 

 
 
 
 

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

Hangszeres és zenei ismeretek: 
- A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb fogások, díszítések. 
- Szextola, kvintola stb. 
- A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási 

utasítások. 
A hangszerkezelés fejlesztése: 

- A t, d, r artikulációk és a belőlük alkotott hangindítások gyakorlása. 
- Gyakorlás szoprán- és altfurulyán is. 
- Dúr és moll skálák 5# - 4b-ig (tempo fokozása), kromatikus-, 

egészhangú skála. 
- Társas muzsikálás: furulya kísérettel, duó, trió, furulya-együttes. 
- Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon. 

Minimális követelmény: 
- A t, d, r artikulációk és a belőlük alkotott hangindítások gyakorlása. 
- A trillatáblázat önálló használata. 
- Dinamika alkalmazása, a zenei egységek megformálása önállóan. 

A félévi és év végi  meghallgatás anyaga: 
Félévkor és év végén, egy tanszaki hangversenyen, és egy meghallgatáson 
(vizsgán) kell számot adni a gyermeknek a tudásáról. A hangversenyen 1 dalt, 
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a vizsgán 4 dalt (a félév során tanult skálákból, népdalokból, előadási darabból) 
játsszon a növendék kotta nélkül. 

 
8. évfolyam (évi 66 óra, heti 2x30) 

Hangszeres és zenei ismeretek: 
- A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb fogások, díszítések. 
- Szextola, kvintola stb. 
- A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási 

utasítások. 
A hangszerkezelés fejlesztése: 

- A t, d, r artikulációk és a belőlük alkotott hangindítások gyakorlása. 
- Gyakorlás szoprán- és altfurulyán is. 
- Dúr és moll skálák 6# - 5b-ig (tempo fokozása), kromatikus-, 

egészhangú skála. 
- Társas muzsikálás: furulya kísérettel, duó, trió, furulya-együttes. 
- Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon. 

Minimális követelmény: 
- A t, d, r artikulációk és a belőlük alkotott hangindítások gyakorlása. 
- A trillatáblázat önálló használata. 
- Dinamika alkalmazása, a zenei egységek megformálása önállóan. 

A félévi és év végi  meghallgatás anyaga: 
Félévkor és év végén, egy tanszaki hangversenyen, és egy meghallgatáson 
(vizsgán) kell számot adni a gyermeknek a tudásáról. A hangversenyen 1 dalt, 
a vizsgán 4 dalt (a félév során tanult skálákból, népdalokból, előadási darabból) 
játsszon a növendék kotta nélkül. 
 

9. évfolyam (évi 66 óra, heti 2x30) 
Hangszeres és zenei ismeretek: 

- A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb fogások, díszítések. 
- Szextola, kvintola stb. 
- A vibrato használata. 
- A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási 

utasítások. 
A hangszerkezelés fejlesztése: 

- A t, d, r artikulációk és a belőlük alkotott hangindítások gyakorlása. 
- Gyakorlás szoprán- és altfurulyán is. 
- Dúr és moll skálák 6# - 6b-ig (tempo fokozása), kromatikus-, 

egészhangú skála. 
- Társas muzsikálás: furulya kísérettel, duó, trió, furulya-együttes. 
- Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon. 

Minimális követelmény:  
- A t, d, r artikulációk és a belőlük alkotott hangindítások gyakorlása. 
- A trillatáblázat önálló használata. 
- Dinamika alkalmazása, a zenei egységek megformálása önállóan. 

 
A félévi és év végi  meghallgatás anyaga: 
Félévkor és év végén, egy tanszaki hangversenyen, és egy meghallgatáson 
(vizsgán) kell számot adni a gyermeknek a tudásáról. A hangversenyen 1 dalt, 
a vizsgán 4 dalt (a félév során tanult skálákból, népdalokból, előadási darabból) 
játsszon a növendék kotta nélkül. 
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10. évfolyam (évi 66 óra, heti 2x30) 
 

Hangszeres és zenei ismeretek: 
- A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb fogások, díszítések. 
- Szextola, kvintola stb. 
- A vibrato használata. 
- A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási 

utasítások. 
- Lehetőség szerint, egyéb más furulya használata. 

A hangszerkezelés fejlesztése: 
- A t, d, r artikulációk és a belőlük alkotott hangindítások gyakorlása. 
- Gyakorlás szoprán- és altfurulyán is. 
- Dúr és moll skálák 6# - 6b-ig (tempo fokozása), kromatikus-, 

egészhangú skála. 
- Társas muzsikálás: furulya kísérettel, duó, trió, furulya-együttes. 
- Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon. 

Minimális követelmény: 
- A t, d, r artikulációk és a belőlük alkotott hangindítások gyakorlása. 
- A trillatáblázat önálló használata. 
- Dinamika alkalmazása, a zenei egységek megformálása önállóan. 

 
A félévi és év végi  meghallgatás anyaga: 
Félévkor és év végén, egy tanszaki hangversenyen, és egy meghallgatáson 
(vizsgán) kell számot adni a gyermeknek a tudásáról. A hangversenyen 1 dalt, 
a vizsgán 4 dalt (a félév során tanult skálákból, népdalokból, előadási darabból) 
játsszon a növendék kotta nélkül. 
Továbbképz ő évfolyamok felhasználható irodalma: 
Máriássy István: Kamarazene kezdők számára 
Kállay Gábor: Hangnemgyakorló szopránfurulyára 
Nagy Olivér: Barokk táncok  
Malina János: Szoprán-furulyaduók kezdők számára zongorakísérettel 
Sellner: Oboaetűdök 
Czidra László: Altfurulya ABC 
Prényi Péter: Altfurulyaiskola 
Malina János: Furulyaduók 
Malina János: Altfurulyaduók kezdők számára 
J. Haydn: 12 menüett furulyára 
G. Fr. Handel: 6 szonáta 
G. Ph. Telemann: Szonáták 
Repertoire sorozat 
Bali János: Táncok, kontratáncok 
34 angol air 
Nyék Sándor: Balatoni népdalok 
Békefi Antal: Bakonyi népdalok 
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Felhasznáható irodalom: 

1. évfolyam: 
Sipos Antal: Süss fel nap 
Béres János: Furulyaiskola I. 
Ormándlaky Péter: Gyakorolni jó… 
Lőrincz L. - Paragi J.:Furulya ABC 
2. évfolyam: 
Sipos Antal: Süss fel nap 
Béres János: Furulyaiskola I. – II. 
Ormándlaky Péter: Gyakorolni jó… 
Lőrincz L. - Paragi J.:Furulya ABC 
Bali János: Furulaiskola I. – II. 
Papp Lajos: Vidám Furulyások, Csordapásztorok (duók) 

Czidra László: Furulyamuzsika (zongorakíséretes előadási darabok) 
3. évfolyam: 

Béres János: Furulyaiskola III. 
Ormándlaky Péter: Gyakorolni jó… 
Lőrincz L. - Paragi J.:Furulya ABC 
Bali János: Furulaiskola I. – II. 
Papp Lajos: Vidám Furulyások, Csordapásztorok (duók) 
Czidra László: Furulyamuzsika (zongorakíséretes előadási darabok) 
Máriássy István: Kamarazene kezdők számára 

4. évfolyam: 
Lőrincz L. - Paragi J.: Furulya ABC 
Bali János: Furulaiskola I. – II. 
Papp Lajos: Vidám Furulyások, Csordapásztorok (duók) 
Czidra László: Furulyamuzsika (előadási darabok) 
Máriássy István: Kamarazene kezdők számára 
Kállay Gábor: Hangnemgyakorló szopránfurulyára 
Nagy Olivér: Barokk táncok (zongorakíséretes előadási darabok) 
Malina János: Szoprán-furulyaduók kezdők számára zongorakísérettel 
Sellner: Oboaetűdök 
Czidra László: Altfurulya ABC 
Prényi Péter: Altfurulyaiskola 
Malina János: Furulyaduók (szoprán- és altfurulya, zongorakísérettel) 
Malina János: Altfurulyaduók kezdők számára 
5. évfolyam: 
Papp Lajos: Vidám Furulyások, Csordapásztorok (duók) 
Czidra László: Furulyamuzsika (előadási darabok) 
Máriássy István: Kamarazene kezdők számára 
Kállay Gábor: Hangnemgyakorló szopránfurulyára 
Nagy Olivér: Barokk táncok (zongorakíséretes előadási darabok) 
Malina János: Szoprán-furulyaduók kezdők számára zongorakísérettel 
Sellner: Oboaetűdök 
Czidra László: Altfurulya ABC 
Prényi Péter: Altfurulyaiskola 
Malina János: Furulyaduók (szoprán- és altfurulya, zongorakísérettel) 
Malina János: Altfurulyaduók kezdők számára 
6. évfolyam: 
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Papp Lajos: Vidám Furulyások, Csordapásztorok (duók) 
Czidra László: Furulyamuzsika (előadási darabok) 
Máriássy István: Kamarazene kezdők számára 
Kállay Gábor: Hangnemgyakorló szopránfurulyára 
Nagy Olivér: Barokk táncok (zongorakíséretes előadási darabok) 
Malina János: Szoprán-furulyaduók kezdők számára zongorakísérettel 
Sellner: Oboaetűdök 
Czidra László: Altfurulya ABC 
Prényi Péter: Altfurulyaiskola 
Malina János: Furulyaduók (szoprán- és altfurulya, zongorakísérettel) 
Malina János: Altfurulyaduók kezdők számára 
Továbbképz ő évfolyamok: 
Máriássy István: Kamarazene kezdők számára 
Kállay Gábor: Hangnemgyakorló szopránfurulyára 

Nagy Olivér: Barokk táncok (zongorakíséretes előadási darabok) 
Malina János: Szoprán-furulyaduók kezdők számára zongorakísérettel 
Sellner: Oboaetűdök 
Czidra László: Altfurulya ABC 
Prényi Péter: Altfurulyaiskola 
Malina János: Furulyaduók (szoprán- és altfurulya, zongorakísérettel) 
Malina János: Altfurulyaduók kezdők számára 
J. Haydn: 12 menüett furulyára 
G. Fr. Handel: 6 szonáta 
G. Ph. Telemann: Szonáták 
Repertoire sorozat 
Bali János: Táncok, kontratáncok 
34 angol air 
Nagy Olivér: Barokk táncok (zongorakísérettel) 
 
Minden évfolyamban, helyi tantervben ajánlott: 
Nyék Sándor: Balatoni népdalok 
Békefi Antal: Bakonyi népdalok 

 
KLARINÉT TANTERV  

 
A klarinéttanítás szakirányú feladatai  
Ismertesse meg a tanulókkal (életkoruknak megfelelő szinten) hangszerük 
történetét, akusztikai sajátosságainak alapjait, a klarinétirodalom 
legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, a klarinétcsalád egyéb tagjait és a 
rokon hangszereket (szaxofon, tárogató). 
Alakítson ki 

- megfelelő légzéstechnikát, helyes befúvásmódot, test-, hangszer- és 
kéztartást, billentést és tudatosítsa ezeket, 
- dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező klarinéthangot, 
- differenciált hangindítást, elválasztást és hanglezárást, 
- megfelelő tempójú repetíciót, 
- laza, egyenletes ujjtechnikát, 
- pontosan összehangolt nyelv- és ujjmozgást, 
- könnyed hangszerkezelést. 

Gyakoroltasson rendszeresen 
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- tartott hangokat állandó és változó dinamikával (pl. mf<ff>pp), az 
intonáció megtartásával, 
- hangsorokat fokozatosan táguló hangterjedelemben, 
- a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, 
ujjgyakorlatokat. 

Fordítson figyelmet 
- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 
- a lapról olvasási készség fejlesztésére, 
- a tudatos zenei memorizálásra, 
- a művek zeneileg igényes kidolgozására, 
- a rendszeres társas muzsikálásra 
- a helyi népzene és műzene megismertetésére. 

 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése ut án 
Az „A” tagozat végén  
A tanuló 

- legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival, alkalmazza 
tudatosan a helyes légzéstechnikát, befúvásmódot, billentést stb., 
- e-f3 hangterjedelemben legyen képes a klarinét biztonságos 
megszólaltatására, 
- tudjon valamennyi regiszterben dinamikailag árnyalt, kulturált hangot 
képezni, 
- alkalmazza játékában a hangindítás és elválasztás különböző módjait, 
- ismerje az e-f3 hangterjedelem valamennyi hangjának fogását, a 
leggyakoribb segédfogásokat, 
- törekedjék játékában a tiszta intonációra, 
- rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához 
szükséges ujjtechnikával, 
- tudjon tanár segítségével hangolni, legyen tisztában a klarinét 
transzponáló jellegével, 
- legyen tisztában a náddal, 
- tudjon folyékonyan kottát olvasni, 
- ismerje a tanult anyagban előforduló ritmikai elemeket, ütemfajtákat, 
tempó- és karakterjelzéseket, dinamikai és egyéb előadási jeleket, zenei 
műszavakat és ezek jelentését, 
- a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei 
kifejezőeszközök alkalmazására (dinamika, agogika, lassítás, 
hangsúlyozás stb.), 
- rendelkezzen a játszott anyagra vonatkozó formai ismeretekkel, ismerje 
az egyes tételtípusok jellegzetességeit, 
- ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, 
és tudja helyesen kiejteni és leírni azokat, 
- a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek 
megfelelő hangszerkezeléssel, kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, 
kifejezően szólaltassa meg. 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)  
A tanuló legyen képes e-g3 hangterjedelemben a hangszer biztonságos 
megszólaltatására. 
Legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő 
bemutatásával: 
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- dúr és moll skálák 4 #, 4 b előjegyzésig tercmenetekkel, hármashangzat-
, dominánsszeptim- és szűkített szeptim-felbontásokkal, 
- egy szabadon választott etűd, 
- egy versenymű lassú tétele 
- egy szabadon választott előadási darab vagy szélső gyors tétel. 

További követelmények a továbbképz ő évfolyamok elvégzése után  
Az „A” tagozat végén  
A tanuló 

- legyen képes e-g3 hangterjedelemben a hangszer biztonságos 
megszólaltatására, 
- tudjon valamennyi regiszterben széles dinamikai határok közt mozgó, 
színes, telt, kifejező hangot játszani, 
- alkalmazza önállóan a hangindítás és hangelválasztás különböző 
módjait (ízlésének és a játszott zenei anyagnak megfelelően), 
- ismerje az e-g3 hangterjedelem valamennyi hangjának fogását, a 
leggyakoribb segédfogásokat, trillafogásokat, a háromvonalas hangok 
fogáslehetőségeit, 
- legyen képes a legmegfelelőbb ujjrend önálló megválasztására, 
- rendelkezzék egyenletes, laza ujjtechnikával, 
- legyen fogalma a klarinét történetéről, fizikai sajátosságainak alapjairól, 
irodalmáról, 
- rendelkezzen átfogó ismeretekkel a ritmikai elemekre, ütemfajtákra, 
tempó- és karakterjelzésekre stb. vonatkozóan, 
- legyen képes új ismeretek önálló megszerzésére (új ritmikai elemek 
megértésére, zenei műszavak lefordítására, fogások kikeresésére 
különböző táblázatokból stb.), 
- legyen képes önállóan megválasztani az előadandó mű stílusának, 
jellegének megfelelő zenei kifejezőeszközöket, és játékában alkalmazza 
ezeket, 
- a játszott zenei anyagot kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, 
kifejezően szólaltassa meg, 
- legyen képes megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének 
megfelelő előadási darabok, kamarazenei, illetve zenekari szólamok 
önálló, technikailag és zeneileg igényes elsajátítására, 
- rendelkezzék az egyéni és társas muzsikáláshoz szükséges 
koncentrálóképességgel, lapról olvasási készséggel, zenei képzelőerővel. 

 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)  
A tanuló legyen képes 

- legyen képes e-a3 hangterjedelemben a hangszer biztonságos 
megszólaltatására, 
- tudatosan alkalmazni a helyes légzéstechnikát, 
- hangsorokat játszani: valamennyi dúr és moll hangnemben hármas- és 
négyeshangzat-felbontásokkal, hangközmenetekkel, valamint kromatikus 
skálát, 
- kiegyenlített hangon játszani a különböző regiszterekben, kielégítő 
intonáció mellett. 
Ismerje a különböző előadási jelek jelentését és tudja azokat 
megvalósítani a hangszerén. Tudjon jól lapról olvasni. 
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HANGSZERES ELŐKÉPZŐ 

1-2. évfolyam (évi 66 óra, heti 2x30) 

Ismeretek 
- Rövid ismertetés a fafúvós hangszrekről. 
- A törzshangok olvasása e-d”-ig. 
- Egész, fél, negyed, nyolcad ritmusértékek és ezeknek megfelelő 

szünetjelek ismerete. 
- A 2/4-es, 3/4-es, 4/4-es ütem, ütemsúlyok. 
- A szerkezet, a tagolás alapfogalmai: ismétlőjel, korona, záróvonal, a 

levegővétel jele, motívum, periódus, prima volta, seconda volta. 
A hangszerkezelés fejlesztése: 
- A helyes légzéstechnika elsajátítása, állandó fejlesztése.  
- Helyes test-, hangszer-, száj- és kéztartás ismertetése, folyamatos ellenőrzés 
mellet ezek helyes kialakítása. 
- Hangindítás és –befejezés gyakorlása. 
- A helyes gyakorlás és memorizálás módjai kottával és kotta nélkül. 
- Egészséges hang kialakítása. 
- Gyakorlási módok az ujjak mozgásának összehangolására. 
- Helyes gyakorlás kialakítása. 
Minimális követelmény: 
- A törzshangok biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 
- Rövid, légzéssel jól tagolható gyakorlatok. Kétféle ritmusértéket tartalmazó 
gyermekdalok eljátszása. 
- A 2/4-es, 4/4-es ütem pontos ritmikai ismerete. 

A félévi és év végi  meghallgatás anyaga: 

Félévkor és év végén, egy meghallgatáson (vizsgán) kell számot adni a 
gyermeknek a tudásáról. A vizsgán 4 dalt (a félév során tanult 
gyermekdalokból, népdalokból, helyi népdalokból) játsszon a növendék kotta 
nélkül. 

 
 
 
 
 

ALAPFOK „A” TAGOZAT 
1. évfolyam (évi 66 óra, heti 2x30 perc) 

Hangszeres és zenei ismeretek: 
- A fafúvós hangszerek ismertetése. 
- A klarinét részei, összeállításuk helyes módja, tisztítás. 
- A nád szerepe és beállításának különböző módjai. 
- A törzshangok olvasása és fogásai e – f”-ig, és a végzett anyagban 
szereplő módosított hangok. 
- Egész, fél, negyed, nyolcad értékek és az ezeknek megfelelő 
szünetjelek, a nyújtópont fogalma, felütés, csonka ütem. 
- A 2/4-es,3/4-es, 4/4-es ütem. 
- Ismétlőjel, korona, levegővétel jele, módosítójelek, dinamikai jelek. 
- A szerkezet, tagolás alapfogalmai. 
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A hangszerkezelés fejlesztése: 
- A helyes légzéstechnika állandó gyakoroltatása. 
- A helyes test-, hangszer- és kéztartás kialakítása. 
- A helyes befúvás, hangindítás és elválasztás. 
- A megadott hangterjedelmen belül lehetőleg tisztán intonált, szép hang 
elérése, kitartott hangok. 
- Dúr és összhangzatos moll hangsorok 1#, 1b előjegyzésig (kivéve d-
moll) kotta nélkül, lehetőleg a tanult hangterjedelem határáig. Gyakorlásuk 
legato, tenuto. 
- A helyes gyakorlás és memorizálás különböző módjainak 
megismertetése. 
- Társas muzsikálás a tanárral vagy másik növendékkel, vagy 
zongorakísérettel. 

Minimális követelmény: 
- Jól beállított légzés, befúvás, hangindítás. 
- A törzshangok olvasása és fogásai e – a’-ig, valamint b, b’, fisz’, gisz’. 
- A G-dúr, F-dúr és az összhangzatos a-moll hangsorok ismerete és 
megszólaltatása kotta nélkül. 
- Rövid, előjegyzést nem tartalmazó gyakorlatok, népdalok, gyermekdalok 
fél, negyed, nyolcad értékekkel, a fenti hangterjedelem határáig. 
- 8-16 ütemes előadási darabok (vagy népdalok), lehetőleg kísérettel. 

A félévi és év végi  meghallgatás anyaga: 
Félévkor és év végén, egy tanszaki hangversenyen, és egy meghallgatáson 
(vizsgán) kell számot adni a gyermeknek a tudásáról. A hangversenyen 1 dalt, a 
vizsgán 4 dalt (a félév során tanult skálákból, gyermekdalokból, népdalokból, 
előadási darabból) játsszon a növendék kotta nélkül. 
Felhasznált irodalom: 
Balassa: Klarinétiskola I. 
Kovács: Klarinétozni tanulok I. 
Nyék Sándor: Balatoni népdalok 
Békefi Antal: Bakonyi népdalok 

 
2. évfolyam (évi 66 óra, heti 2x30 perc) 

Hangszeres és zenei ismeretek: 
- A hangterjedelem bővítése kromatikusan c”’-ig,. 
- A h, illetve fisz” mindkét fogáslehetősége. 
- A tizenhatod érték és szünetjele, nyújtópont a nyolcad érték mellett, 
triola. 
- A 3/8-os, 6/8-os, 9/8-os ütem; hangindítás súlytalan helyen, átkötés. 
- A dúr és moll hangsor szerkezete, a hármashangzat fogalma. 
- A játékmód, artikuláció további differenciálása. 
- A tanult művek formai elemzése az életkornak megfelelő szinten 
(Azonosság, hasonlóság, külünbségek felismerése, a periódus kérdés-
felelet viszonya.) 

A hangszerkezelés fejlesztése: 
- A légzéstechnika állandó gyakoroltatása, tökéletesítése. 
- Tartott hangok dinamikával, crescendo - decrescendo az intonáció 
változása nélkül. 
- A hangindítás gyorsítása, repetíció. 
- A kéztartás és billentés állandó javítása. 
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- A megadott hangterjedelmen belül lehetőleg tisztán intonált, szép hang 
elérése, kitartott hangok. 
- Dúr és összhangzatos moll hangsorok 2#, 2b előjegyzésig kotta nélkül, 
lehetőleg a tanult hangterjedelem határáig (esetleg tercek is). 
- Hangsorok gyakorlása különböző kötésekkel, repetícióval. 
- Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon. 
- Társas muzsikálás: kíséretes előadási darabok, duók, triók. 

 
Minimális követelmény: 

- Helyes alapon nyugvó légzés, befúvás, hangindítás. 
- A hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan a’’-ig. 
- Dúr és összhangzatos moll hangsorok, valamint hármashangzat-
felbontásaik ismerete és megszólaltatása 1#, 1b előjegyzésig, kotta nélkül. 
- Előjegyzést nem tartalmazó vagy 1 előjegyzésű gyakorlatok, népdalok, 
műzenei példák fél, negyed, nyolcad értékekkel, éles, nyújtott riltmussal 
vagy szinkópával, páros és páratlan lüktetéssel; a fenti hangterjedelem 
teljes igénybevételével. 
- 16-32 ütemes előadási darabok kulturált hangon, tagoltan, törekedve a 
tiszta intonációra, kísérettel. 

A félévi és év végi  meghallgatás anyaga: 
Félévkor és év végén, egy tanszaki hangversenyen, és egy meghallgatáson 
(vizsgán) kell számot adni a gyermeknek a tudásáról. A hangversenyen 1 dalt, a 
vizsgán 4 dalt (a félév során tanult skálákból, népdalokból, előadási darabból) 
játsszon a növendék kotta nélkül. 
Felhasznált irodalom: 
Balassa: Klarinétiskola I. 
Kovács: Klarinétozni tanulok I. 
Nyék Sándor: Balatoni népdalok 
Békefi Antal: Bakonyi népdalok 
 

3. évfolyam (évi 66 óra, heti 2x30 perc) 
Hangszeres és zenei ismeretek: 

- A hangterjedelem bővítése kromatikusan f”’-ig,, a kisujj-billentyűknél 
mindkét fogásvariáció ismerete és alkalmazása. 
- A legegyszerűbb segédfogások. 
- A harmincketted és szünetjele, tizenhatod triola, többütemes szünetek. 
- A 2/2-es, 4/8-os, 5/8-os, 7/8-os, 5/4-es, 6/4-es ütem; változó ütem, alla 
breve. 
- A kromatikus skála fogalma, a különböző hangközmenetek felépítése. 
-A legegyszerűbb díszítések. 
- A játékmód, artikuláció további finomítása. 
- Dalforma (ABA), triós forma. 
- Tempo I, dal Segno, Vi-de. 
- A játszott előadási darabok stílusjegyeinek megismerése. 

A hangszerkezelés fejlesztése: 
- A légzéstechnika állandó javítása, a megfelelő támasz kialakítása. 
- A dinamika határainak kiterjesztése a tiszta intonáció megtartása mellett. 
- A regiszterváltások finomítása a levegő megfelelő vezetésével. 
- Az ujjak határozott, laza billentése. 
- Differenciált hangindítás és szép hang befejezésének gyakorlása. 
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- Dúr és összhangzatos moll hangsorok 3#, 3b előjegyzésig kotta nélkül, a 
tanult hangterjedelem alsó és felső határáig (tercmenetek, 
hármashangzat-felbontások). 
- A skálázás tempójának fokozása variációkkal (éles-, nyújtott ritmusok, 
kötések, repetíció). 
- Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon. 
- Társas muzsikálás: kíséretes előadási darabok, duók, triók. 

 
Minimális követelmény: 

- A már megszerzett ismeretek és kézségek helyes alkalmazása. 
- A hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan c’’’-ig. 
- Dúr és összhangzatos moll hangsorok, valamint hármashangzat-
felbontásaik ismerete és megszólaltatása 2#, 2b előjegyzésig, kotta nélkül. 
- Mérsékelt tempójú, egyszerű ritmusképletekből álló, különböző karakterű 
gyakorlatok, műzenei példák biztonságos eljátszása a fenti 
hangterjedelemben. 
- Több regisztert érintő előadási darabok stílusosan, tisztán intonálva, 
zongora- vagy egyéb hangszerkísérettel. 

A félévi és év végi  meghallgatás anyaga: 
Félévkor és év végén, egy tanszaki hangversenyen, és egy meghallgatáson 
(vizsgán) kell számot adni a gyermeknek a tudásáról. A hangversenyen 1 dalt, a 
vizsgán 4 dalt (a félév során tanult skálákból, népdalokból, etűdökből, előadási 
darabból) játsszon a növendék kotta nélkül. 
Felhasznált irodalom: 
Balassa: Klarinétiskola I.-II. 
Kovács: Klarinétozni tanulok I.-II. 
Nyék Sándor: Balatoni népdalok 
Békefi Antal: Bakonyi népdalok 

 
 

4. évfolyam (évi 66 óra, heti 2x30 perc) 
Hangszeres és zenei ismeretek: 

- A klarinét kialakulása, fejlődése, sajátosságai. 
- A hangterjedelem bővítése kromatikusan g”’-ig. 
- Kvintola, szextola, kettős nyújtópont. 
- A négyeshangzatok fogalma, domináns- és szűkített szeptim-
felbontások. 
- További díszítések: trilla, utóka, mordent írásmódja és megoldása. 

A hangszerkezelés fejlesztése: 
- A légzés-, nyelv- és ujjtechnika területén szerzett ismeretek és kézségek 
elmélyítése, tökéletesítése. 
- Minden regiszterben kiegyenlített, telt hang kialakítása. 
- Különböző hangindítások és hangbefejezések gyakorlása. 
- Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogása. 
- Dúr és összhangzatos moll hangsorok 4#, 4b előjegyzésig kotta nélkül, a 
tanult hangterjedelem alsó és felső határáig (tercmenetek, 
hármashangzat-felbontások, domináns-, szűkített szeptim felbontások). 
- Skálázás a korábban megismert módokon, különböző dinamikával és 
artikulációval. 
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- Az eddig megszerzett formai és szerkezeti ismeretek alkalmazása a 
művek előadásában. 
- A lapról játék formailag és zeneileg igényes megvalósítása. 
- Rendszeres társas zenélés vagy zenekari játék. 

 
Minimális követelmény: 

- Az eddig megszerzett ismeretek és kézségek alkalmazása. 
- A hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan f’’’-ig. 
- Dúr és összhangzatos moll hangsorok 3#, 3b előjegyzésig kotta nélkül, a 
tanult hangterjedelem alsó és felső határáig (tercmenetek, 
hármashangzat-felbontások). 
- Nagyobb lélegzetű, különböző karakterű és tempójú, többféle technikai 
feladatot feldolgozó etűdök, műzenei példák megszólaltatása. 

 
A félévi és év végi  meghallgatás anyaga: 
Félévkor és év végén, egy tanszaki hangversenyen, és egy meghallgatáson 
(vizsgán) kell számot adni a gyermeknek a tudásáról. A hangversenyen 1 dalt, a 
vizsgán 4 dalt (a félév során tanult skálákból, etűdökből, előadási darabból) 
játsszon a növendék kotta nélkül. 
Felhasznált irodalom: 
Balassa: Klarinétiskola II. 
Kovács: Klarinétozni tanulok II. 
Nyék Sándor: Balatoni népdalok 
Békefi Antal: Bakonyi népdalok 

 
ALAPFOK „B” TAGOZAT 

„B” tagozatra irányítható az a növendék, aki az átlagot meghaladó zenei 
tehetséggel és hangszeres adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklődése és 
szorgalma alkalmassá teszi arra, hogy megfeleljen a „B” tagozatos oktatás 
minőségben és mennyiségben magasabb követelményeinek. A „B” tagozatra 
irányítás legkorábban az 1. évfolyam (vagy a későbbiekben bármely tanév) 
végén, közös meghallgatás alapján történjen, az iskolavezetés, a fúvós tanszak 
tanárai jelenlétében. „B” tagozatos növendék hangszeres játéka elsősorban 
hangminőségben, a hangszerkezelés biztonságában, virtuozitásában és az 
előadás kifejezőerejében haladja meg az „A” tagozaton tanulók szintjét. 

 
2. évfolyam (évi 66 óra, heti 2x30 perc) 

Hangszeres és zenei ismeretek: 
- A hangterjedelem bővítése kromatikusan f”’-ig,, a kisujj-billentyűknél 
mindkét fogásvariáció ismerete és alkalmazása. 
- A legegyszerűbb segédfogások. 
- A tizenhatod érték és szünetjele, nyújtópont a nyolcad érték mellett, 
triola. 
- A 2/2-es, 3/8-os, 6/8-os, 9/8-os, 6/4-es ütem; alla breve hangindítás 
súlytalan helyen, átkötés. 
- A kromatikus skála fogalma, a különböző hangközmenetek felépítése. 
- A legegyszerűbb díszítések. 
- A játékmód, artikuláció további differenciálása. 
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- A tanult művek formai elemzése az életkornak megfelelő szinten. 
(Azonosság, hasonlóság, különbségek felismerése, a periódus kérdés-
felelet viszonya.) 

 A hangszerkezelés fejlesztése: 
- A légzéstechnika állandó javítása, a megfelelő támasz kialakítása. 
- A dinamika határainak kiterjesztése a tiszta intonáció megtartása mellett. 
- A hangindítás gyorsítása, repetíció. 
- A regiszterváltások finomítása a levegő megfelelő vezetésével. 
- Az ujjak határozott, laza billentése. 
- Differenciált hangindítás és szép hang befejezésének gyakorlása. 
- Dúr és összhangzatos moll hangsorok 2#, 2b előjegyzésig kotta nélkül, a 
tanult hangterjedelem alsó és felső határáig (tercmenetek, 
hármashangzat-felbontások). 
- A skálázás tempójának fokozása variációkkal (éles-, nyújtott ritmusok, 
kötések, repetíció). 
- Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon. 
- Társas muzsikálás: kíséretes előadási darabok, duók, triók. 

Minimális követelmény: 
- A már megszerzett ismeretek és kézségek helyes alkalmazása. 
- A hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan d’’’-ig. 
- Dúr és összhangzatos moll hangsorok, valamint hármashangzat-
felbontásaik ismerete és megszólaltatása 2#, 2b előjegyzésig, kotta nélkül. 
- Gyakorlatok, műzenei példák 2#, 2b előjegyzésig, fél, negyed, nyolcad, 
tizenhatod értékekkel, nyújtott ritmussal és szinkópával, páros és páratlan 
lüktetéssel, a fenti hangterjedelem teljes igénybevételével. 
- 16-32 ütemes előadási darabok kulturált hangon, tagoltan, törekedve a 
tiszta intonációra, kísérettel. 

A félévi és év végi  meghallgatás anyaga: 
Félévkor és év végén, egy tanszaki hangversenyen, és egy meghallgatáson 
(vizsgán) kell számot adni a gyermeknek a tudásáról. A hangversenyen 1 dalt, a 
vizsgán 4 dalt (a félév során tanult skálákból, népdalokból, etűdökből, előadási 
darabból) játsszon a növendék kotta nélkül. 
Felhasznált irodalom: 
Balassa: Klarinétiskola I.-II. 
Kovács: Klarinétozni tanulok I.-II. 
Nyék Sándor: Balatoni népdalok 
Békefi Antal: Bakonyi népdalok 
 

3. évfolyam (évi 66 óra, heti 2x30 perc) 
Hangszeres és zenei ismeretek: 

- A klarinét kialakulása, fejlődése, sajátosságai. 
- A hangterjedelem bővítése kromatikusan g”’-ig. 
- Bonyolultabb segédfogások, tisztítófogások. 
- A harmincketted és szünetjele, tizenhatod triola, többütemes szünetek. 
- A 4/8-os, 5/8-os, 7/8-os, 5/4-es, 6/4-es ütem; változó ütem. 
- A kromatikus skála fogalma, a különböző hangközmenetek felépítése, 
szekvenciák felépítése. 
- Díszítések: paránytrilla, trilla, utóka. 
 - A négyeshangzatok fogalma, domináns- és szűkített szeptim-
felbontások. 
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- Dalforma (ABA), triós forma. 
- Tempo I, dal Segno, Vi-de. 
- A játszott előadási darabok stílusjegyeinek megismerése. 

A hangszerkezelés fejlesztése: 
- A légzés-, nyelv- és ujjtechnika területén szerzett ismeretek és kézségek 
elmélyítése, tökéletesítése. 
- Minden regiszterben kiegyenlített, telt hang kialakítása. 
- Különböző hangindítások és hangbefejezések gyakorlása. 
- Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogása. 
- Dúr és összhangzatos moll hangsorok 3#, 3b előjegyzésig kotta nélkül, a 
tanult hangterjedelem alsó és felső határáig (tercmenetek, 
hármashangzat-felbontások, domináns-, szűkített szeptim felbontások). 
- Skálázás a korábban megismert módokon, a tempó fokozása, különböző 
dinamikával és artikulációval. 
- Az eddig megszerzett formai és szerkezeti ismeretek alkalmazása a 
művek előadásában. 
- A lapról játék formailag és zeneileg igényes megvalósítása. 
- Rendszeres társas zenélés vagy zenekari játék. 

Minimális követelmény: 
- Az eddig megszerzett ismeretek és kézségek alkalmazása. 
- A hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan f’’’-ig. 
- Dúr és összhangzatos moll hangsorok 3#, 3b előjegyzésig kotta nélkül, a 
tanult hangterjedelem alsó és felső határáig (tercmenetek, 
hármashangzat-felbontások). 
- Nagyobb lélegzetű, különböző karakterű és tempójú, többféle technikai 
feladatot feldolgozó etűdök, műzenei példák megszólaltatása. 

A félévi és év végi  meghallgatás anyaga: 
Félévkor és év végén, egy tanszaki hangversenyen, és egy meghallgatáson 
(vizsgán) kell számot adni a gyermeknek a tudásáról. A hangversenyen 1 dalt, a 
vizsgán 4 dalt (a félév során tanult skálákból, etűdökből, előadási darabból) 
játsszon a növendék kotta nélkül. 
Felhasznált irodalom: 
Balassa: Klarinétiskola II. 
Kovács: Klarinétozni tanulok II. 
Nyék Sándor: Balatoni népdalok 
Békefi Antal: Bakonyi népdalok 
 

4. évfolyam (évi 66 óra, heti 2x30 perc) 
Hangszeres és zenei ismeretek: 

- A hangterjedelem bővítése kromatikusan g”’-ig. 
- További segédfogások és tisztítófogások. 
- Kvintola, szextola, kettős nyújtópont. 
- A szűkített szeptimek hangjainak enharmónikus átértékelése. 
- A moduláció fogalma. 
- Rondó-, variációs forma. 

A hangszerkezelés fejlesztése: 
- A légzés-, nyelv- és ujjtechnika területén szerzett ismeretek és kézségek 
elmélyítése, tökéletesítése. 
- Minden regiszterben kiegyenlített, telt hang kialakítása. 
- Különböző hangindítások és hangbefejezések gyakorlása. 
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- Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogása. 
- Dúr és összhangzatos-, dallamos moll hangsorok 4#, 4b előjegyzésig 
kotta nélkül, a tanult hangterjedelem alsó és felső határáig (tercmenetek, 
hármashangzat-, négyeshangzat- felbontások). 
- Skálázás a korábban megismert módokon, különböző dinamikával, 
ritmikával és artikulációval. 
- A növendék önállóságának fejlesztése. 
- Az eddig megszerzett formai és szerkezeti ismeretek alkalmazása a 
művek előadásában. 
- A lapról játék formailag és zeneileg igényes megvalósítása. 
- Rendszeres társas zenélés vagy zenekari játék. 

Minimális követelmény: 
- Az eddig megszerzett ismeretek és kézségek önálló alkalmazása. 
- A hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan g’’’-ig. 
- Dúr és összhangzatos-, dallamos moll hangsorok 4#, 4b előjegyzésig 
kotta nélkül, a tanult hangterjedelem alsó és felső határáig (tercmenetek, 
hármashangzat-, négyeshangzat- felbontások). 
- Nagyobb lélegzetű, különböző karakterű és tempójú, többféle technikai 
feladatot feldolgozó etűdök, műzenei példák megszólaltatása. 
- Lassú-gyors szonáta-, koncert- (vagy más műből kiemelt) tételpár, vagy 
hasonló terjedelmű más előadási darab előadása lehetőleg kotta nélkül, 
zongora kísérettel. 

Felhasznált irodalom: 
Balassa: Klarinétiskola II. 
Kovács: Klarinétozni tanulok II. 
Jeanjean: Etüdök I. (1;2) 
Nyék Sándor: Balatoni népdalok 
Békefi Antal: Bakonyi népdalok 
 

TOVÁBBKÉPZŐ „A” TAGOZAT 
5-8. évfolyam (évi 66 óra, heti 2x30 perc) 

 
Hangszeres és zenei ismeretek: 

- A hangterjedelem bővítése kromatikusan a”’-ig, esetleg még feljebb. 
- A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó, rendszerezett 
ismerete. 
- A megfelelő nád kiválasztásának szempontjai. 
- A zenei műveltség elmélyítése. 
- Egy-egy klarinétra írott mű meghallgatása. 
- Különböző díszítések alkalmazása. 

A hangszerkezelés fejlesztése: 
- Az alsó fokon megszerzett kézségek állandó karbantartása és 
tökéletesítése. 
- A növendék önállóságának fejlesztése a megtanulandó etűdök, darabok 
gyakorlásakor felmerülő problémák megoldására. 
- A tanuló igényének felkeltése a tudatos hangképzésre. 
- Dúr és összhangzatos-, dallamos moll hangsorok 7#, 7b előjegyzésig, a 
tanuló teherbírásához alkalmazkodó hangzatfelbontásokkal, 
hangközmenetekkel, kotta nélkül. 
- Kromatikus és egészhangú skálák. 
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- A skálák és etűdök tempójának fokozása. 
- Rendszeres társas zenélés más hangszerekkel is; lehetőség szerint 
zenekari játék. 

Minimális követelmény: 
- Hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan g’”-ig. 
- Dúr és összhangzatos-, dallamos moll hangsorok 4#, 4b előjegyzésig 
kotta nélkül, (tercmenetek, hármashangzat-, négyeshangzat- felbontások). 
- Különböző karakterű etűdök megszólaltatása jellegüeknek megfelelő 
tempóban. 
- Lassú-gyors szonáta-, koncert- (vagy más műből kiemelt) tételpár, vagy 
hasonló terjedelmű más előadási darab előadása lehetőleg kotta nélkül, 
zongora kísérettel. 

 
A félévi és év végi  meghallgatás anyaga: 
Félévkor és év végén, egy tanszaki hangversenyen, és egy meghallgatáson 
(vizsgán) kell számot adni a gyermeknek a tudásáról. A hangversenyen 1 
darabot, a vizsgán 4 dalt (a félév során tanult skálákból, etűdökből, előadási 
darabból) játsszon a növendék kotta nélkül. 
Felhasznált irodalom: 
Balassa: Klarinétiskola II. 
Kovács: Klarinétozni tanulok II. 
Jeanjean: Etüdök I. (1;2) 
Klosé: Napi gyakorlatok 
Nyék Sándor: Balatoni népdalok 
Békefi Antal: Bakonyi népdalok 

 
TOVÁBBKÉPZŐ „B” TAGOZAT 

5. évfolyam (évi 66 óra, heti 2x45 perc) 
 

Hangszeres és zenei ismeretek: 
- A hangterjedelem bővítése kromatikusan a’”-ig, esetleg még feljebb. 
- A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó, rendszerezett 
ismerete. 
- A megfelelő nád kiválasztásának szempontjai. 
- Különböző díszítések alkalmazása. 

A hangszerkezelés fejlesztése: 
- A légzés- és ujjtechnika további tökéletesítése. 
- Dúr és összhangzatos-, dallamos moll hangsorok 5#, 5b előjegyzésig, 
minél nagyobb hangterjedelemben, kotta nélkül, (tercmenetek, 
hármashangzat-, négyeshangzat- felbontások). 
- Kromatikus és egészhangú skálák 
- Skálázás a korábban megismert módokon, különböző dinamikával, 
ritmikával és artikulációval. 
- Teljes etűdsorozatok elvégzése. 
- Rendszeres lapról olvasás. 
- Rendszeres kamarazenélés. 

Minimális követelmény:  
- Hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan g’”-ig. 
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- Dúr és összhangzatos-, dallamos moll hangsorok 5#, 5b előjegyzésig, 
minél nagyobb hangterjedelemben, kotta nélkül, (tercmenetek, 
hármashangzat-, négyeshangzat- felbontások). 

A félévi és év végi  meghallgatás anyaga: 
Félévkor és év végén, egy tanszaki hangversenyen, és egy meghallgatáson 
(vizsgán) kell számot adni a gyermeknek a tudásáról. A hangversenyen 1 
darabot, a vizsgán 4 dalt (a félév során tanult skálákból, etűdökből, előadási 
darabból) játsszon a növendék kotta nélkül. 
Felhasznált irodalom: 
Balassa: Klarinétiskola II. 
Kovács: Klarinétozni tanulok II. 
Jeanjean: Etüdök I. 
Klosé: Napi gyakorlatok 
Kröpsch: Etűdök I. 
Nyék Sándor: Balatoni népdalok 
Békefi Antal: Bakonyi népdalok 
 

TOVÁBBKÉPZŐ „B” TAGOZAT 
6. évfolyam (évi 66 óra, heti 2x45 perc) 

 
Hangszeres és zenei ismeretek: 

- Akusztikus intonáció. 
- A megfelelő nád kiválasztásának szempontjai. 
- Különböző díszítések alkalmazása. 

A hangszerkezelés fejlesztése: 
- A légzés- és ujjtechnika további tökéletesítése. 
- Dúr és összhangzatos-, dallamos moll hangsorok 6#, 6b előjegyzésig, 
minél nagyobb hangterjedelemben, kotta nélkül, (tercmenetek, 
hármashangzat-, négyeshangzat- felbontások). 
- Kromatikus és egészhangú skálák 
- Skálázás a korábban megismert módokon, különböző dinamikával, 
ritmikával és artikulációval. 
- Teljes etűdsorozatok elvégzése. 
- Rendszeres lapról olvasás. 
- Rendszeres kamarazenélés. 

Minimális követelmény:  
- Dúr és összhangzatos-, dallamos moll hangsorok 6#, 6b előjegyzésig, 
minél nagyobb hangterjedelemben, kotta nélkül, (tercmenetek, 
hármashangzat-, négyeshangzat- felbontások). 

A félévi és év végi  meghallgatás anyaga: 
Félévkor és év végén, egy tanszaki hangversenyen, és egy meghallgatáson 
(vizsgán) kell számot adni a gyermeknek a tudásáról. A hangversenyen 1 
darabot, a vizsgán 4 dalt (a félév során tanult skálákból, etűdökből, előadási 
darabból) játsszon a növendék kotta nélkül. 
Felhasznált irodalom: 
Jeanjean: Etüdök I. II. 
Klosé: Napi gyakorlatok 
Kröpsch: Etűdök I. 
Nyék Sándor: Balatoni népdalok 
Békefi Antal: Bakonyi népdalok 
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TOVÁBBKÉPZŐ „B” TAGOZAT 

7. évfolyam (évi 66 óra, heti 2x45 perc) 
 

Hangszeres és zenei ismeretek: 
- A hangterjedelem bővítése kromatikusan c’’”-ig, esetleg még feljebb. 
- Különböző díszítések alkalmazása. 

A hangszerkezelés fejlesztése: 
- Tökéletes alapfunkciók kialakítása. 
- Dúr és összhangzatos-, dallamos moll hangsorok 7#, 7b előjegyzésig, 
minél nagyobb hangterjedelemben, kotta nélkül, (tercmenetek, 
hármashangzat-, négyeshangzat- felbontások, terc-, kvárt-menetek). 
- Kromatikus és egészhangú skálák 
- Skálázás különböző dinamikával, ritmikával és artikulációval. 
- A zenei kifejezőkészség fejlesztése. 
- Teljes etűdsorozatok elvégzése. 
- Rendszeres lapról olvasás. 
- Rendszeres kamarazenélés. 

 
 
 
Minimális követelmény:  

- Dúr és összhangzatos-, dallamos moll hangsorok 7#,7b előjegyzésig, 
minél nagyobb hangterjedelemben, kotta nélkül, (tercmenetek, 
hármashangzat-, négyeshangzat- felbontások). 
- Rendszeres kamarazenélés. 

 
A félévi és év végi  meghallgatás anyaga: 
Félévkor és év végén, egy tanszaki hangversenyen, és egy meghallgatáson 
(vizsgán) kell számot adni a gyermeknek a tudásáról. A hangversenyen 1 
darabot, a vizsgán 4 dalt (a félév során tanult skálákból, etűdökből, előadási 
darabból) játsszon a növendék kotta nélkül. 
Felhasznált irodalom: 
Jeanjean: Etüdök I. II. III. 
Klosé: Napi gyakorlatok 
Kröpsch: Etűdök I. 
Baermann: Napi gyakorlatok 
Nyék Sándor: Balatoni népdalok 
Békefi Antal: Bakonyi népdalok 

 
TOVÁBBKÉPZŐ „B” TAGOZAT 

8. évfolyam (évi 66 óra, heti 2x45 perc) 
 

Hangszeres és zenei ismeretek: 
- A vibrato helyes kivitelezése. 

A hangszerkezelés fejlesztése: 
- Tökéletes alapfunkciók kialakítása rögzítése, automatizálása. 
- A vibrato gyakorlása. 
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- Dúr és összhangzatos-, dallamos moll hangsorok 7#, 7b előjegyzésig, 
kotta nélkül, (tercmenetek, hármas-, négyeshangzat- felbontások, terc-, 
kvárt-, kvint-menetek). 
- Kromatikus és egészhangú skálák 
- Skálázás különböző dinamikával, ritmikával és artikulációval. 
- A zenei kifejezőkészség fejlesztése. 
- Teljes etűdsorozatok elvégzése. 
- Rendszeres lapról olvasás. 
- Rendszeres kamarazenélés. 

Minimális követelmény:  
- Dúr és összhangzatos-, dallamos moll hangsorok 7#, 7b előjegyzésig, 
kotta nélkül, (tercmenetek, hármashangzat-, négyeshangzat- felbontások). 
- Rendszeres kamarazenélés. 

A félévi és év végi  meghallgatás anyaga: 
Félévkor és év végén, egy tanszaki hangversenyen, és egy meghallgatáson 
(vizsgán) kell számot adni a gyermeknek a tudásáról. A hangversenyen 1 
darabot, a vizsgán 4 dalt (a félév során tanult skálákból, etűdökből, előadási 
darabból) játsszon a növendék kotta nélkül. 
Felhasznált irodalom: 
Jeanjean: Etüdök I. II. III. 
Klosé: Napi gyakorlatok 
Kröpsch: Etűdök I. 
Baermann: Napi gyakorlatok 
Bach: Csellószvitek 
Nyék Sándor: Balatoni népdalok 
Békefi Antal: Bakonyi népdalok 
¶ 
FELHASZNÁLHATÓ IRODALOM: Lásd Az alapfokú művészetoktatás/ 
követelményei és tantervi programja-Klarinét 1998. (55. oldaltól) 
 

 
FUVOLA TANTERV 

A TANÍTÁSI ÓRÁK  

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

Főtárgy: 
„A” tagozaton minimum 2x30 perc (egyéni) 
„B” tagozaton minimum 2x45 perc (egyéni). 

 
Korrepetíció (zongorakíséret) ideje: 

 „A” tagozaton (minimum) 
- 1-2-3. évfolyamon 5 perc 
- 4. évfolyamtól 10 perc 
 „B” tagozaton (minimum) 
- 2. évfolyamon 10 perc 
- 3-4. évfolyamon 15 perc 
- 5. évfolyamtól 20 perc 
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A ZENEOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI, 
FELADATAI  

- A zenei műveltség megalapozása és fejlesztése. 
- A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, 
fogékonyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és 
fantázia, előadói és manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység 
kialakítása). 
- A zenei olvasás és írás alapfokot meghaladó készségének megalapozása és 
kifejlesztése. 
- A technikai készség és a kreativitás kialakítása. 
- Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség átadása. 
- A zenei műszavak és jelentésük megismertetése. 
- A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek 
megismertetése. 
- A főbb zenei stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, 
népünk zenéjének, a zene történetének és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek 
megismertetése. 
- Az értékes zene megszerettetése. A tanulók zenei ízlésének formálása. 
- A tanulók életkorának megfelelő zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztő művek 
olvasására való ösztönzés. A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 
- A zenei élet eseményei iránti érdeklődés felkeltése, illetve részvétel a zenei 
életben. 
- Tehetséggondozás. 
- A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra. 
- A tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra 
nevelése. 
- A tanuló aktív társas muzsikálásra nevelése. 
- Közreműködés az egyéb intézmények kulturális rendezvényein. 
- Az amatőr zenekarokban, kamaraegyüttesekben, kórusban történő aktív 
részvételre való előkészítés, ösztönzés. 
- Cserekapcsolatok létesítése hazai és - lehetőség szerint - külföldi zeneoktatási 
intézményekkel. 

 
A fuvolatanítás szakirányú feladatai:  

- a helyes légzés kialakítása, 
- a kifejező fuvolahang elsajátíttatása, 
- a kéz-, test-, fej-, hangszertartás lazaságának tudatosítása, 
- a megismert mozgásmechanizmusok automatikussá tétele, 
- a biztonságos hangszerkezelés kialakítása, 
- a belső hallás fejlesztése, 
- a ritmus alapérzetének biztonságos alkalmazása, 
- rendszerezett zenei ismeretek átadása. 

 
Ismertesse meg a tanulókkal 

- a fuvola történetét, 
- a fuvola társhangszereit (fafúvós hangszercsalád), 
- a hangszer irodalmát, 
- a jelentősebb alkotó- és előadóművészek munkásságát. 
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Tudatosítsa 
- a helyes légzéstechnikára épülő ideális befúvási mód (ansatz) együttes 
használatát, 
- a hangminőség, dinamika és intonáció összefüggéseit, 
- a hangszer könnyed kezelését, a laza mozgásérzetek kialakítását, 
- a fuvola hangképzésének fizikai törvényszerűségeit, 
- a rendszeres és helyes gyakorlási módszer alapelveit, 
- a kottahű játék - mint legfontosabb alapelv - pontos betartását. 

Fejlessze a tanuló zenei képességeit 
- hangszeres technikáját, 
- improvizációs tevékenységét (kreativitását), 
- lapról játszási készségét. 

Ösztönözze a tanulót 
- a lapról olvasási készség folyamatos, aktív művelésére. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése ut án 

Az „A” tagozat végén  
A tanuló ismerje 

- a fuvola és a fafúvós hangszerek múltját, irodalmát, 
- a hangszer teljes hangterjedelmét, 
- a tudatos és helyes légzéstechnikát, 
- a fuvola intonációs hibáit (és tudatosan korrigálja azokat), 
- a dúr és moll hangnemeket 6 #, 6 b előjegyzésig, 
- a bonyolultabb ékesítések (trilla utókával vagy anélkül, kettős ékesítés 
stb.) írásmódját és ritmusát, 
- a különböző korok zenéinek díszítésrendszerét (pl. barokk), 
- a vibrato szerepét a zenei megvalósításban, 
- ismerje a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, 
egyéb előadási jeleket, zenei műszavakat és ezek jelentését, 
- ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, 
és tudja helyesen kiejteni és leírni azokat, 
- a jelentősebb fúvolás előadóművészeket. 

Legyen képes 
- a kiegyenlített és kifejező hang elérésére a tiszta intonáció 
megtartásával, 
- a különböző hangindítások és hangbefejezések megvalósítására, 
- a különböző nyelvütések (szimpla és dupla staccato) gyorsaságának 
fejlesztésére, 
- az önálló hangolásra, 
- a könnyebb technikai problémák elemző gyakorlására, 
- a kottahű játékra és folyamatos, mérsékelt tempójú lapról olvasásra, 
- hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 
- a különböző artikulációs előírások megszólaltatására (staccato, tenuto, 
legato stb.), 
- egyenletes, pergő-technikához vezető ujjgyakorlatok fokozatos 
gyorsítására. 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)  
A tanuló legyen képes 
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- dúr és moll skálákat játszani 4 #, 4 b előjegyzésig, tercekkel, 
hármashangzat- és dominánsszeptim-felbontásokkal, szimpla- és 
duplanyelvvel is, 
- szélsőséges dinamikák megvalósítására, 
- készségfejlesztő gyakorlatok hibátlan eljátszására (pl. Eördögh, Platonov 
stb.), 
- nehezebb etűdök zenei és technikai megvalósítására (pl. Köhler op. 33-
as és op. 66-os etűdsorozata), 
- egy barokk szonáta lassú és gyors tételének eljátszására egyszerűbb 
díszítésekkel, 
- hosszabb terjedelmű művek memorizálására (pl. Járdányi: Szonatina, 
Szervánszky: Szonatina stb.). 

További követelmények a továbbképz ő évfolyamainak elvégzése után  

Az „A” tagozat végén  
A tanuló legyen képes 

- a szép, kifejező hang tudatos megteremtésére, 
- a tiszta intonációra, 
- a hangszerét könnyedén kezelni, 
- a levegő tudatos beosztására, 
- hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 
- a nagyobb lélegzetű, összetett feladatokat tartalmazó etűdök 
eljátszására, 
- a vibrato sűrűségének fokozására, az amplitúdó nagyságnak 
változtatására és helyes alkalmazására, 
- a különböző zenei korok stílushű díszítéseinek önálló alkalmazására, 
- a technikai és zenei szempontból tudatos, elemző gyakorlásra, a pontos 
ritmus feltétel nélküli megtartására, 
- az értelmes, tagolt, árnyalt előadásra, 
- a legfontosabb zenei karakterek megjelenítésére, 
- önállóan 1-2 ütemes rövid zárlati kadenciák (pl. futamok, 
akkordfelbontás, skálamenetek stb.) rögtönzésére, 
- egyszerűbb javítási műveletek elvégzésére (pl. csavar meghúzása, rugó 
visszatétele, a hangolódugó folyamatos ellenőrzése stb.). 

A tanuló rendelkezzék 
- megfelelő hangszeres technikával, előadói és formálókészséggel, 
- képzelőerővel, 
- biztos zenei memóriával, 
- koncentrálóképességgel, 
- olyan lapról olvasási készséggel, amely a kamarazenei és zenekari 
játékhoz szükséges, 
- olyan bejátszási módszerrel, amelynek birtokában a jó befúvási érzetek 
rövid időn belül elérhetők, 
- a tudásszintjének megfelelő önállósággal a játszandó művek 
kiválasztásánál. 

A tanuló tudja alkalmazni 
- a hang képzésének fizikai törvényszerűségeit (légzés, rekesz, felhangok 
stb.), 
- a különböző artikulációs előírásokat (staccato, legato, tenuto, marcato 
stb.). 
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A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)  
A tanuló ismerje 

- a modem zenei effektusokat, 
- az újabb légzéstechnikákat, 
- a fuvola társhangszereit, azok transzponálási módjait, 
- korunk zenéjének intonációs sajátosságait. 

Legyen képes 
- biztos hangindításra és - befejezésre, 
- nehéz etűd virtuóz előadására (pl. Köhler: Etűdök fuvolára op. 33 III. 
kötet, Wehner: 12 nagy etűd vagy Jean-Jean: Modern etűdök), 
- nehezebb előadási darab, kamaramű, zenekari szólam önálló zenei és 
technikai megoldására. 

Rendelkezzék 
- olyan biztos hangszeres tudással, előadói és formálókészséggel, zenei 
ismerettel, amelynek birtokában zenei pályára is irányítható - közép-, 
esetleg felsőfokra is. 

 

HANGSZERES ELŐKÉPZŐ 

1-2. évfolyam (évi 66 óra, heti 2x30) 

Az általános iskola 2. évfolyamos tanulóinak nagy része alkalmas a 
fuvolatanulás megkezdésére a fizikai adottságok figyelembevételével. A tanár 
feladata a megfelelő hangszer kiválasztása. A hangszeres előkészítő évfolyam 
a képességek kibontakozását, a kézségek felmérését szolgálja. Tanév végén a 
szaktanár az iskolavezetéssel egyetértésben dönt a növendék 
továbbtanulásáról. 

Ismeretek 
- Rövid ismertetés a fafúvós hangszerekről. 
- A törzshangok olvasása d’-a”-ig. 
- Egész, fél, negyed, nyolcad ritmusértékek és ezeknek megfelelő 

szünetjelek ismerete. 
- A 2/4-es, 3/4-es, 4/4-es ütem, ütemsúlyok. 
- A szerkezet, a tagolás alapfogalmai: ismétlőjel, korona, záróvonal, a 

levegővétel jele, motívum, periódus, prima volta, seconda volta. 
A hangszerkezelés fejlesztése: 
- A helyes légzéstechnika elsajátítása, állandó fejlesztése.  
- Helyes test-, hangszer-, száj- és kéztartás ismertetése, folyamatos ellenőrzés 
mellet ezek helyes kialakítása. 
- Hangindítás és –befejezés gyakorlása (a nyelv szerepe és helyzete). 
-A helyes gyakorlás és memorizálás módjai kottával és kotta nélkül. (1 vagy 2 
periódusnyi zenei anyag memorizálása.) 
- Tisztán intonált, nem lebegő, egészséges hang. Hosszú hangok, a tiszta 
intonáció megtartásával. 
- Legato és tenuto játékmód, nagy figyelemmel a ki- és belégzés 
rendszerességére és a visszakészülésre. 
- Gyakorlási módok az ujjak mozgásának összehangolására. 
- Helyes gyakorlás. 
Minimális követelmény: 
- A törzshangok biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 
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- Rövid, légzéssel jól tagolható gyakorlatok. Kétféle ritmusértéket tartalmazó 
gyermekdalok eljátszása. 
- A 2/4-es, 4/4-es ütem pontos ritmikai ismerete. 
A félévi és év végi  meghallgatás anyaga: 
Félévkor és év végén, egy meghallgatáson (vizsgán) kell számot adni a 
gyermeknek a tudásáról. A vizsgán 4 dalt (a félév során tanult 
gyermekdalokból, népdalokból, helyi népdalokból) játsszon a növendék kotta 
nélkül. 
 
Felhasználható irodalom: 
Bántai-Sipos: Fuvola ABC 
Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I. 
Lőrinc-Paragi: Furulya ABC 
Béres János: Furulyaiskola I. 
Nyék Sándor: Balatoni dalok 
Békefi Antal: Bakonyi dalok 
 

 

 

 

 

 

ALAPFOK „A” TAGOZAT 

1. évfolyam (évi 66 óra, heti 2x30) 

Ismeretek:  
- A fafúvós hangszerek jellegzetességeinek ismeret. 
- A fuvola részei, összeállításának helyes módja, tisztítása. 
- Hangkészlet: d’-d”’-ig, ezek olvasása, fogása. A végzett anyagban szereplő 
módosított hangok fogása, ismerete. 
- Egész, fél, negyed, nyolcad ritmusértékek és egész, fél, negyed, nyolcad 
szünetek, szinkópa, nyújtott- és éles ritmusok, pontozott fél. 
- A 2/4-es, 3/4-es, 4/4-es, 2/2-es, 3/2-es ütem, ütemsúlyok. 
- A módosítójelek ismerete. 
- Hangsorok tudatosítása 2# 1b előjegyzésig. 
- A korona, a levegővétel jele, különböző ismétlőjelek, kötőjel, módosítójelek. 
- A játékmód és az artikuláció alapfogalmai (pl. tempo giusto, legato, tenuto). 
- A játszott anyagban előforduló tempó-, dinamikai- és karakterjelzések, 
előadási utasítások. 
 
A hangszerkezelés fejlesztése: 
- A helyes légzéstechnika elsajátítása, állandó fejlesztése. 
- Helyes test-, hangszer-, száj- és kéztartás kialakítása, folyamatos ellenőrzése. 
- Hangindítás és -befejezés gyakorlása (a nyelv szerepe és helyzete). 
- A helyes gyakorlás és memorizálás módjai kottával és kotta nélkül. (1 vagy 2 
periódusnyi zenei anyag memorizálása.) 
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- Tisztán intonált, nem lebegő, egészséges hang. Hosszú hangok, a tiszta 
intonáció megtartásával. 
- A megismert hangsorok gyakorlása különböző artikulációval: legato, staccato, 
tenuto, nyelv nélküli rekesz (huhogás).  
- Gyakorlási módok az ujjak mozgásának összehangolására. 
- Helyes gyakorlás. 
- Társas muzsikálás: tanárral vagy másik növendékkel duó, esetleg trió, 
zongorakíséretes zenélés. 
- A lapról olvasási kézség fejlesztése az előző tanév nehézségi fokán. 
Minimális követelmény: 
- Hangkészlet: d’-a”-ig, a végzett anyagban szereplő módosított hangok, ezek 
olvasása és fogása. 
- Egész, fél, negyed, nyolcad ritmusértékek, és szüneteiket tartalmazó rövid 
gyakorlatok, népdalok két oktáv hangterjedelemben. 
- Jól beállított légzés, befúvás, hangindítás. 
- A 3/4-es, 3/2-es metrumok ismerete. 
- Rövid, légzéssel jól tagolható gyakorlatok. 
- Minimum 8 ütemes előadási darabok eljátszása kotta nélkül, kísérettel. 

A félévi és év végi  meghallgatás anyaga: 

Félévkor és év végén, egy tanszaki hangversenyen, és egy meghallgatáson 
(vizsgán) kell számot adni a gyermeknek a tudásáról. A hangversenyen 1 dalt, 
a vizsgán 4 dalt (a félév során tanult gyermekdalokból, népdalokból, helyi 
népdalokból, előadási darabból) játsszon a növendék kotta nélkül. 

Felhasználható irodalom: 
Bántai-Sipos: Fuvola ABC 
Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I. 
Bántai-Kovács: Skálaiskola I. 
Csupor László: Ujjgyakorlatok 
Gariboldi: Gyakorlatok kezdő fuvolásoknak 
Bántai-Kovács: Válogatott etűdök fuvolára I. 
Bántai-Kovács: Kis előadási darabok fuvolára 
Bántai-Sipos: Könnyű előadási darabok fuvolára 
Lőrinc-Paragi: Furulya ABC 
Nyék Sándor: Balatoni dalok 
Békefi Antal: Bakonyi dalok 

„B” tagozatra irányítható  az a növendék, aki az átlagot meghaladó zenei 
tehetséggel és hangszeres adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklődése és 
szorgalma alkalmassá teszi arra, hogy megfeleljen a „B” tagozatos oktatás 
minőségben és mennyiségben magasabb követelményeinek. A „B” tagozatra 
irányítás legkorábban az 1. évfolyam (vagy a későbbiekben bármely tanév) 
végén, közös meghallgatás alapján történjen, az iskolavezetés, a fúvós tanszak 
tanárai jelenlétében. 

A „B” tagozatra jelentkez ő tanulók vizsgaanyaga: 

- Skála figurációkkal 

- 1-2 etűd vagy népdal      
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- 1 előadási darab kísérettel, kotta nélkül játsszon a növendék. 

 

2. évfolyam (évi 66 óra, heti 2x30) 

Ismeretek: 
- A hangkészlet bővítése: c’-g”’-ig. 
- Az enharmónia fogalma. 
- A tizenhatod érték és szünetjele, nyújtópont nyolcad érték mellett. A triola. 
- A 3/8-os, 6/8-os, 9/8-os ütem, ütemsúlyok, átkötés, felütés, súlytalan indítás. 
- A tanult művek formai elemzése (azonosság, hasonlóság, különbözőség, 
periódus, kérés-felelet stb.) 
- Dúr és moll hangnemek ismerete 2# 2b előjegyzésig. 
- A hármashangzat és felbontásainak fogalma. 
- Régi és új stílusú, Balaton-, és Bakony környéki magyar népdalok. 
A hangszerkezelés fejlesztése: 
- A helyes légzéstechnika állandó fejlesztése, ellenőrzése. 
- Helyes test-, hangszer-, száj-, és kéztartás, ezek állandó ellenőrzése. 
- Hangképzés, különböző hosszúságú hangokkal és dinamikában. A 
hangindítás gyorsítása laza torokkal, kis nyelvmozgással. 
- A rekeszizom szerepének tudatosítása (huhogás). 
- A kéztartás és az ujjak munkájának állandó javítása. 
- Dúr és összhangzatos-moll hangsorok, hármashangzat-felbontásaik, 
tercmenetek 2#, 1b előjegyzésig, a tanult hangterjedelemben. 
- Hangsorok gyakorlása különböző kötésekkel, repetícióval. 
- Lapról olvasás az előző év anyagának nehézségi szintjén. 
- A helyes gyakorlás és memorizálás módjai kottával és kotta nélkül. 
- Társas muzsikálás: tanárral vagy másik növendékkel duó, esetleg trió, 
zongorakíséretes zenélés. 
Minimális követelmény: 
- Helyes légzés, befúvás, hangindítás. 
- A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete d’-f’”-ig, 
módosított hangokkal. 
- Egy adott technikai feladatot tartalmazó 8-16 ütemes gyakorlat eljátszása. 
- Mérsékelt tempójú, egyszerűbb, ritmusképletekből álló etűdök. 
- Könnyebb előadási darabok, kotta nélkül. 
A félévi és év végi  meghallgatás anyaga: 

Félévkor és év végén, egy tanszaki hangversenyen, és egy meghallgatáson 
(vizsgán) kell számot adni a gyermeknek a tudásáról. A hangversenyen 1 dalt, 
a vizsgán 4 dalt (a félév során tanult skálákból, népdalokból, gyakorlatokból, 
előadási darabból) játsszon a növendék kotta nélkül. 

Felhasználható irodalom: 
Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I. 
Bántai-Kovács: Skálaiskola I. 
Csupor László: Ujjgyakorlatok 
Platonov: A fuvolajáték iskolája 
Gariboldi: Gyakorlatok kezdő fuvolásoknak 
Bántai-Kovács: Válogatott etűdök fuvolára I. 
Bántai-Kovács: Kis előadási darabok fuvolára 
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Bántai-Sipos: Könnyű előadási darabok fuvolára 
Bartók és Kodály művei fuvolára és zongorára I.-II. (Bántai-Sipos) 
Bántai-Kovács: Fuvolamuzsika I. 
Csupor László: Fuvoladuók kezdők számára I. 
Lőrinc-Paragi: Furulya ABC (válogatva) 
Nyék Sándor: Balatoni dalok 
Békefi Antal: Bakonyi dalok 

 

3. évfolyam (évi 66 óra, heti 2x30) 

Ismeretek: 

- A hangterjedelem bővítése kromatikusan a”’-ig. 
- Elemi tudnivalók a felhangokról (átfujások). 
- Dúr és moll hangsor 3# 3b-ig. 
- A kromatikus skála fogalma. 
- A zenei anyagban szereplő előadási darabok formája és stílusjegyeinek 
ismerete (dalforma, ABA, triós forma, rondó stb.). 
- Változó ütem, aszimmetrikus ütemek (pl. 5/8). 
- Pontozott nyolcad és szünetjele, tizenhatod-szünet, többütemes szünetek 
jelölése, kis nyújtott és kis éles ritmus, nyolcad-triola, egyszerűbb átkötések. 
- Újabb tempo- és karakterjelzések. 
 
A hangszerkezelés fejlesztése: 
- A kialakult mechanizmusok helyes alkalmazása, esetleges javítása. 
- Törekvés a hangtalan és egyre gyorsabb levegővételre, a támasz 
automatikussá tételére. 
- A dinamika határainak szélesítése, a szép hang  és tiszta intonáció 
megtartása mellett. 
- Differenciált hangindítás és a hang befejezésének gyakorlása. A nyelv 
helyzete, mint a hangindítást és hangképzést befolyásoló tényező. 
- Egységes hangszín kialakítása az alsó és felső regiszterben egyaránt. 
Figyeljünk a levegő helyes vezetésére és a befúvási szögre. 
- A skálázás tempójának mérsékelt fokozása különböző variációkkal, 
artikulációkkal, dinamikával. 
- Dúr és moll skálák 2# - 2b-ig. 
- Társas muzsikálás: tanárral vagy másik növendékkel duó, trió, 
zongorakíséretes zenélés. 
Minimális követelmény: 
- A megszerzett ismeretek és kézségek helyes alkalmazása. 
- A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete g”’-ig. 
- Dúr és moll skálák 3# - 3b-ig megszólaltatása hármashangzat-felbontással, 
tercmenettel. 
- Különböző karakterű, mérsékelt tempójú gyakorlatok biztonságos előadása a 
fenti hangterjedelemben, 2#, 2b előjegyzésig. 
- Barokk, vagy egyéb stílusú előadási darabok eljátszása. 

   - A megszerzett ismeretek és kézségek helyes alkalmazása. 
- A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete c”’-ig. 
- Dúr és moll skálák 2# - 2b-ig megszólaltatása hármashangzat-felbontással, 
tercmenettel, fokról fokra menetekkel. 
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- Különböző karakterű, mérsékelt tempójú gyakorlatok biztonságos előadása a 
fenti hangterjedelemben. 

A félévi és év végi  meghallgatás anyaga: 

Félévkor és év végén, egy tanszaki hangversenyen, és egy meghallgatáson 
(vizsgán) kell számot adni a gyermeknek a tudásáról. A hangversenyen 1 dalt, 
a vizsgán 4 dalt (a félév során tanult skálákból, bakonyi-, balatoni népdalokból, 
gyakorlatokból, előadási darabból) játsszon a növendék kotta nélkül. 

Felhasználható irodalom: 
Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I.-II. 
Bántai-Kovács: Skálaiskola I. 
Csupor László: Ujjgyakorlatok 
Platonov: A fuvolajáték iskolája 
Gariboldi: Gyakorlatok kezdő fuvolásoknak; 30 etűd fuvolára 
Bántai-Kovács: Válogatott etűdök fuvolára I.-II. 
Bartók és Kodály művei fuvolára és zongorára I.-II. (Bántai-Sipos) 
Bántai-Kovács: Fuvolamuzsika I.-II. 
Barokk táncok fuvolára és zongorára (Nagy) 
Bartók Béla: Este a székelyeknél (Pröhle) 
Kocsár Miklós: Saltus Hungaricus 
J. Haydn: 12 menüett fuvolára és gitárra  
Draskóczy: Könnyű fuvoladuók 
Csupor László: Fuvoladuók kezdők számára I. 
Nyék Sándor: Balatoni dalok 
Békefi Antal: Bakonyi dalok 

4. évfolyam (évi 66 óra, heti 2x30) 

Ismeretek: 
- A hangterjedelem: h”’-ig. 
- Az egyszerűbb felhangok ismerete. 
- A könnyebb ékesítések (előke, parányzó, trilla) írásmódja és ritmusa. 
- A játszott anyag formai és harmóniai elemzése, hangnemi kitérések, a 
moduláció fogalma, felismerése. 
- A legfontosabb tempójelzések és zenei kifejezések ismerete. 
- Dúr és moll skálák 4# - 4b-ig. 
- Bonyolultabb ritmusképlet eljátszása: kvintola, szextola stb. 
- Az ütemfajták, hangjegyértékek átfogó ismerete. 
- A tanult anyagban szereplő zenei formák ismerete: rondó- és variációs forma, 
barokk és klasszikus táncok jellegzetességei. 

A hangszerkezelés fejlesztése: 

- A megszerzett technikai kézségek folyamatos tökéletesítése (légzés-, nyelv- 
és manuális technika). 
- A felhangok szerepének tudatosítása és használata, a támasz és a helyes 
szájtartás összefüggésében. 
- A laza, könnyed nyelv- és ujjtechnika fejlesztése. 
- A skálázás tempójának fokozása különböző dinamikával, ritmikával és 
artikulációkkal. 



60 
 

- A vibrato fogalma. 
- A trilla gyorsítása. 
- Lapról játszási kézség továbbfejlesztése. 
- A dinamikai árnyalás fejlesztése. 
- Rendszeres társas zene más hangszerekkel, vagy zenekari játék. 

Minimális követelmény:  

- A hangterjedelem: a”’-ig. 
- Folyamatos, egyenletes tempójú skálázás 3# - 3b előjegyzésig a tanult 
variációkkal. 
- A megszerzett ismeretek és kézségek önálló alkalmazása. 
- Különböző karakterű és tempójú, többféle technikai feladatot tartalmazó 
gyakorlatok biztonságos előadása. 
- Barokk tánctétel, vagy más előadási darab eljátszása kotta nélkül, tiszta 
intonációval, technikai biztonsággal, értelmes zenei tagolással, kifejezően, szép 
hangon, dinamikai árnyaltsággal (kísérettel). 
- Társas muzsikálás: tanárral vagy másik növendékkel duó, trió, 
zongorakíséretes zenélés. 

A félévi és év végi  meghallgatás anyaga: 

Félévkor és év végén, egy tanszaki hangversenyen, és egy meghallgatáson 
(vizsgán) kell számot adni a gyermeknek a tudásáról. A hangversenyen 1 dalt, 
a vizsgán 4 dalt (a félév során tanult skálákból, bakonyi-, balatoni népdalokból, 
előadási darabból) játsszon a növendék kotta nélkül. 

Felhasznáhaltó irodalom: 
Jeney Zoltán: Fuvolaiskola II. 
Bántai-Kovács: Skálaiskola II. 
Csupor László: Ujjgyakorlatok 
Platonov: 30 etűd; A fuvolajáték iskolája 
Gariboldi: 30 etűd fuvolára 
Bononcini: Táncok és szonáták I. 
Valentine: 12 szonáta 
Király László: 10 magyar népdal fuvolára 
Bántai-Kovács: Válogatott etűdök fuvolára II. 
Bartók és Kodály művei fuvolára és zongorára II. (Bántai-Sipos) 
Bántai-Kovács: Fuvolamuzsika II. 
Barokk táncok fuvolára és zongorára (Nagy) 
Telemann: Sechs Duette I.-II. 
Bartók Béla: 18 duó 2 fuvolára 
Kocsár Miklós: Ungaresca per due flauti di legno 
J. Haydn: 12 menüett fuvolára és gitárra  
Draskóczy: Könnyű fuvoladuók 
Csupor László: Fuvoladuók II.; Könnyű fuvolatriók 
Nyék Sándor: Balatoni dalok 
Békefi Antal: Bakonyi dalok 

 

5. évfolyam (évi 66 óra, heti 2x30) 

Ismeretek: 
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- A hangterjedelem bővítése lehetőség szerint c’”’-ig. 
- Az eddig tanult ismeretek összefoglalása és elmélyítése. 
- Az ütemfajták, hangjegyértékek és ritmusképletek átfogó, rendszerezett 
ismerete. 
- Dúr és moll hangnemek ismerete 5# - 5b előjegyzésig. 
- Modális hangsorok. 
- Tudnivalók a vibratóról a zenei kifejezés érdekében. 
- A tanult művek formai és harmóniai szerkezetének ismerete. 
- A bonyolultabb ékesítések írásmódja és ritmusa. 

A hangszerkezelés fejlesztése: 

- A levegő megfelelő vezetésével és irányításával az egységes hangszín 
kialakítása az alsó és felső regiszterekben egyaránt. 
- A hangminőség és vibrato összefüggésének tudatosítása. 
- Különböző hangindítások és hangbefejezések gyakorlása. 
- A nyelv differenciált szerepének tudatosítása. 
- A dupla staccato fogalma. 
- Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogása. 
- Skálázás egyenletes, gyorsabb tempóban, bonyolultabb variációkkal. 
- Önálló hangolás. 
- A zenei anyagban előforduló díszítések pontos megszólaltatása. 
- Szélsőséges dinamikák. 
- A memória fejlesztése hosszabb terjedelmű műveken keresztül. 
- A megszerzett ismeretek és kézségek állandó karbantartása és 
továbbfejlesztése. 
- Társas zenélés, lehetőség szerint más hangszerekkel is. 
- Lapról játszás: az előző év anyagának megfelelő nehézségi szinten. 
 
Minimális követelmény: 
- A hangok olvasásának és fogásának ismerete c’-h’”-ig, kromatikusan. 
- Dúr és összhangzatos-moll hangsorok 4#, 4b előjegyzésig, az ismert 
módokon. 
- Különböző karakterű etűdök megszólaltatása, zenei megközelítése 
jellegüknek megfelelő tempóban. 
- Barokk tánc vagy könnyebb szonátatételpár stílusos, intonált előadása, 
kísérettel. 

 

A félévi és év végi  meghallgatás anyaga: 

Félévkor és év végén, egy tanszaki hangversenyen, és egy meghallgatáson 
(vizsgán) kell számot adni a gyermeknek a tudásáról. A hangversenyen 1 
előadási darabot, a vizsgán 2 lassú-gyors szonátatételpár, vagy más előadási 
darab (a félév során tanult skálákból, előadási darabokból, kamaraművekből) 
játsszon a növendék kotta nélkül. 

Felhasználható irodalom: 
Jeney Zoltán: Fuvolaiskola II. 
Bántai-Kovács: Skálaiskola II. 
Csupor László: Ujjgyakorlatok 
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Köhler: Etüdök fuvolára 
Bántai-Kovács: Válogatott etűdök fuvolára II. 
Romantikus album (Bántai-Sipos) 
3 Tambourin (Bántai-Sipos) 
3 Polonaise (Bántai-Sipos) 
Hangversenydarabok fuvolára (Szebenyi-Nagy) 
Bononcini: Táncok és szonáták I.-II. 
Valentine: 12 szonáta 
Scarlatti: 3 szonáta 
Járdányi Pál: Szonatina 
Telemann: Sechs Duette I.-II., Szonáták 
Bartók Béla: 18 duó 2 fuvolára 
Jeney Zoltán: Fuvoladuók II. 
Csupor László: Fuvoladuók II.; Könnyű fuvolatriók 
Köhler: Válogatott duók 
Zempléni: Fuvolatrió 
Nyék Sándor: Balatoni dalok 
Békefi Antal: Bakonyi dalok 

6. évfolyam (évi 66 óra, heti 2x30) 

Ismeretek: 
- Dúr és moll hangnemek ismerete 6# - 6b előjegyzésig. 
- A kromatikus hangsor. 
- Az eddig tanult ismeretek összefoglalása és elmélyítése. 
- A vibrato szerepe a zenei megvalósítása. 
- Értelmes tagolás, kisebb előadási darabok önálló megformálása. 
- A tanuló ismerje a különböző korok zenéjének díszítésrendszerét. 
 
A hangszerkezelés fejlesztése: 
- Törekvés a kiegyenlített és kifejező hang elérésére. 
- Biztonságos hangindítás minden regiszterben. 
- A laza, könnyed ujjtechnika fejlesztése. 
- Trilla és egyéb díszítő elemek magasabb szintű, önálló alkalmazása. 
- Skálák, etűdök tempójának fokozása. 
- Szipmpla és dupla staccato gyakorlása. 
- A vibrato fokozatos fejlesztése. 
- Rendszeres társas zenélés lehetőleg más hangszerekkel. 
- Lapról játszás: az előző év anyagának megfelelő nehézségi szinten. 

 

Minimális követelmény: 

- A hangok olvasásának és fogásának ismerete c’-c’’”-ig, kromatikusan. 
- Az eddig tanult skálák biztonságos tudása több figurációval. 
- A 3 regiszter összekapcsolása gyakorlatokkal. 
- Nagyobb lélegzetű, összetett feladatot tartalmazó etűdök eljátszása. 
- Előadási darabok tisztán intonálva, kotta nélkül. 

A félévi és év végi  meghallgatás anyaga: 
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Félévkor és év végén, egy tanszaki hangversenyen, és egy meghallgatáson 
(vizsgán) kell számot adni a gyermeknek a tudásáról. A hangversenyen 1 
előadási darabot, a vizsgán 2 lassú-gyors szonátatételpár, vagy más előadási 
darab (a félév során tanult skálákból, előadási darabokból, kamaraművekből) 
játsszon a növendék kotta nélkül. 

Felhasználható irodalom: 

Köhler: Etüdök fuvolára; 25 romantikus etűd 
Bántai-Kovács: Válogatott etűdök fuvolára II.-III. 
Eördögh: Középfokú technikai és olvasógyakorlatok I. 
Platonov: 30 etűd 
Romantikus album (Bántai-Sipos) 
3 Tambourin (Bántai-Sipos) 
3 Polonaise (Bántai-Sipos) 
Haendel: Hallei szonáták 
Hangversenydarabok fuvolára (Szebenyi-Nagy) 
Boismortier: 6 szonáta 
Marcello: 12 szonáta fuvolára és basso continuóra I.-II. 
Beethoven: Variációk 
Mozart: Szonáták 
Vivaldi: Concertók 
Loeillet: 12 szonáta I.-IV. 
Szervánszky: Szonatina 
Telemann: Sechs Duette I.-II., Szonáták 
Jeney Zoltán: Fuvoladuók II. 
Csupor László: Fuvoladuók II.; Könnyű fuvolatriók 
Köhler: Válogatott duók 
Zempléni: Fuvolatrió 
Nyék Sándor: Balatoni dalok 
Békefi Antal: Bakonyi dalok 
 

Továbbképz ő „A” tagozat 

7-10. évfolyam (évi 66 óra, heti 2x30) 

Ismeretek: 
- A megtanultak összegzése. 
- Segédfogások. 
- A fuvola társhangszerei. 
 
A hangszerkezelés fejlesztése: 
- Az elsajátított hangszertechnikai ismeretek a virtuozitás irányába. 
- Biztonságos hangindítás és hangbefejezés minden regiszterben, többféle 
dinamikával. 
- Nehezebb kamaramű technikai problémáinak megoldása. 
- Memóriafejlesztés. 
- Rendszeres társas zenélés lehetőleg más hangszerekkel. A kamarazenélésnél 
az intonáció tisztaságára és az együttjátszás precizitására figyelni, javítani. 
- A lapról játék során érje el a tanuló, hogy első látásra mind zeneileg, mind 
technikailag megfelelően játsszon el műveket. 
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Az alkalmazható tananyag kiválasztásának elvei: 

A tananyag beosztása a fuvolaiskolák útmutatásit, metodikai sorrendjét követi. 
Messzemenően figyelembe veszi a fokozatosság elvét, és minimális 
követelményrendszert állít fel. Felhasználja ennek szolgálatában a magyar 
népdalvilág alkotásait, a magyar- és külföldi zeneirodalom arra alkalmas műveit, 
régebbi és legújabb zenepedagógiai gyakorlatát. 

 
Felhasználható iroda



 

Köhler: Etüdök fuvolára; 25 romantikus etűd 
Bántai-Kovács: Válogatott etűdök fuvolára II.-III. 
Eördögh: Középfokú technikai és olvasógyakorlatok I. 
Platonov: 30 etűd 
Romantikus album (Bántai-Sipos) 
3 Tambourin (Bántai-Sipos) 
3 Polonaise (Bántai-Sipos) 
Haendel: Hallei szonáták 
Hangversenydarabok fuvolára (Szebenyi-Nagy) 
Boismortier: 6 szonáta 
Marcello: 12 szonáta fuvolára és basso continuóra I.-II. 
Beethoven: Variációk 
Mozart: Szonáták 
Vivaldi: Concertók 
Loeillet: 12 szonáta I.-IV. 
Szervánszky: Szonatina 
Telemann: Sechs Duette I.-II., Szonáták 
Jeney Zoltán: Fuvoladuók II. 
Csupor László: Fuvoladuók II.; Könnyű fuvolatriók 
Köhler: Válogatott duók 
Zempléni: Fuvolatrió 
Nyék Sándor: Balatoni dalok 
Békefi Antal: Bakonyi dalok 
 

Alapfok „B” tagozat 

A „B” tagozatra irányítható növendékeknek kiemelkedő zenei tehetséggel és 
hangszeres adottságokkal kell rendelkeznie.  

„B” tagozatra kerülni legkorábban az „A” tagozat 1. évfolyam végén az 
iskolavezetés, a fúvós tanár jelenlétében közös meghallgatás alapján lehet. 

A „B” tagozat feladatai az ismeretek és a hangszerkezelés fejlesztésében 
megegyeznek az „A” tagozat megfelelő évfolyamainál leírtakkal. Az etűdök 
és az előadási darabok száma és nehézségi foka a növendék 
felkészültségének megfelelően növelhető. 

A „B” tagozat különböző évfolyamaiban a tanuló hangszeres játéka 
elsősorban hangminőségben, a hangszerkezelés biztonságában és az 
előadás zenei kifejezőerejében haladja meg az „A” tagozat szintjén. 

Továbbképz ő „B” tagozat 

A továbbképző évfolyamok „B” tagozatos növendékei nem zenei jellegű 
közismereti tanulmányaik mellett is meg akarják őrizni a zenei pálya 
választásának lehetőségét. Céljukból következik, hogy számukra a 
zeneművészeti szakközépiskolák tanterve irányadó. 
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TROMBITA TANTERV  
 

Képzési idő: 12 év 
„A” tagozaton: 2+6+4 évfolyam 
 
Megjegyzés: Az évfolyam számok magukba foglalják az előképző, alapfok és 
továbbképző évfolyamait. A képzési idő első számjegye az elméleti és egyéb 
előtanulmányokat jelöli. A „B” tagozat zárójeles száma az „A” tagozaton végzett 
előtanulmányokat jelenti. A „B” tagozatra a növendéket az alapfok 2. 
évfolyamától javasolt irányítani. 
Főtárgy : trombita (egyéni). 
Kötelez ő tárgy : szolfézs. 
Kötelez ően választható tárgyak : zenekar, kórus 
 
A tanítási órák számára és képzési idejére vonatkoz ó rendelkezések 
„ A” és B” tagozat 
A tanítási órák (foglalkozások) száma és azok képzési ideje egy heti 
időtartamra értendő. 
Főtárgy : 

„A” tagozaton minimum 2x30 perc 
 

Kötelez ő tárgy : 
a képzési idő minimum 2x45 perc 
 

Kötelez ően választható tárgy : 
„A” tagozaton  

minimum 1x45 perc 
minimum 1x30 perc (egyéni) 
 

Hangszeres el őkészítő: 
egyéni: 2x30 perc 
csoportos: 2x45 perc 

 
 

A TROMBITA TANÍTÁS SZAKIRÁNYÚ FELADATAI : 
 

- a növendék egyéni adottságához, képességéhez igazodó módszerek 
kialakítása, kiemelt figyelmet fordítva az egyéni hangszeroktatásban rejlő 
pedagógiai lehetőségek kihasználására, 

- a helyes légzés, befúvás, testtartás, hangszertartás beállítása, kialakítása, 
- a hangszeres játékhoz szükséges motorikus reflexek, motivációs bázis, a 

naponkénti gyakorlás szükségletének kialakítása, 
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- a hangszeres játék megvalósításában részt vevő izmok lazaságának, 
terhelhetőségének tartósabb igénybevétel teljesítéséhez szükséges készségek 
kialakítása, 

- a zenei memória fejlesztése, gyakorlati alkalmazásához szükséges 
jártasságok kialakítása, 

- az egyéni hangszeres tanórákra, kamarazenei, zenekari foglalkozásokra 
történő önálló felkészülés képességének kialakítása. 

Ismertesse meg a növendékkel 
- a trombita történetét, 
- a trombitának a rézfúvósok családjában és különféle együttesekben betöltött 

szerepét, szakmai lehetőségeit, 
- a hangszer irodalmát, 
- a tananyagon keresztül a főbb zenei stílusokat, 
- a trombita hazai és külföldi művészeinek munkásságát. 
Tudatosítsa 
- a helyesen beállított légzéstechnika állandó ellenőrzésének fontosságát, 
- a helyes szájtartás mint a jó "ansatz", befúvási mód kialakulása 

alapfeltételének fontosságát, 
- a mindennapi gyakorlás didaktikai és fiziológiai szempontok szerinti 

szükségességét, 
- a könnyed, felszabadult hangszeres játékmód kialakításának fontosságát. 
Fejlessze a növendék 
- hallását, belső hallását, "intonációs" képességét, 
- hangszeres adottságait, 
- hangszertechnikai tudását, 
- megformáló- és előadói képességét. 
Tegye képessé a növendéket 
- rendszeres, hatékony, igényes gyakorlásra, 
- a gyakorlás során felmerülő hibák önálló kijavítására, 
- a beállított alapfunkciók önellenőrzésére, 
- a tiszta intonációra, 
- folyamatos hangszerjátékra, árnyalt stílusos előadásra, 
- a pontos kottaolvasásra, a ritmus, valamint a zenei kifejezések 

előadásmódjára, illetve a tempóra vonatkozó utasítások megvalósítására. 
 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése ut án 
 

Az "A" tagozat végén 
Ismerje a növendék 
- a helyes test- és hangszertartást, 
- a helyes légzéstechnikát, 
- a hangszere múltját, irodalmát, 
- a dúr és moll hangnemeket 7 #, 7 b előjegyzésig, 
- a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási 

jeleket, zenei műszavakat és ezek jelentését, 
- a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja 

helyesen kiejteni és leírni azokat. 
Legyen képes 
- a helyes légzéstechnika alkalmazására, fejlesztésére, 
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- az alapvető funkciók helyes alkalmazására, a szájizomzat fejlesztésére a 
mindennapi gyakorlatok segítségével: 

a) fúvóka nélkül, csupán ajakrezgéssel, 
b) csak fúvókával, 
c) hangszerrel, 
- az előírt hangterjedelmen belül (fisz-b2-ig) kiegyenlített, szép hang elérésére 

a tiszta intonáció megtartásával, 
- a könnyebb technikai problémák elemző gyakorlására, 
- a tanult darabok stílushű megszólaltatására, 
- folyamatos, mérsékelt tempójú lapról olvasásra, 
- a különböző artikulációs előírások (staccato, tenuto, legato, marcato) 

megszólaltatására, 
- skálázni egy oktávon keresztül valamennyi hangnemben. 
 

További követelmények a továbbképz ő évfolyamainak elvégzése után 
  Az "A" tagozat végén 

Ismerje a növendék 
- a hangszere múltját, a jelentősebb alkotó- és előadóművészek 

munkásságát, 
- a rézfúvós hangszerek közötti azonosságot, különbséget. 
Legyen képes a növendék 
- az előforduló légzéstechnikai és funkcionális problémák korrigálására a 

mindennapi gyakorlatok segítségével, 
- az előírt hangterjedelmen belül (fisz-c3-ig) kiegyenlített és kifejező hang 

elérésére, 
- a különböző hangindítások, hangbefejezések megvalósítására, 
- a különböző nyelvütések (szimpla, dupla, tripla) gyorsaságának 

fejlesztésére, 
- önálló hangolásra, 
- a hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 
- skálázni másfél oktávon keresztül valamennyi hangnemben, 
- az adott zenei anyagot egyéni képességei, illetve készségei szintjének 

megfelelően, kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezéssel 
megszólaltatni. 

 
ÉRTÉKELÉSI MÓD 

Beszámolók 
A növendékek évente egy alkalommal, a tanév végén nyilvános 
vizsgahangversenyen  vesznek részt. Év közben az iskolavezetés és a tanár 
szándékának megfelelően tanszaki  közös órán  adnak számot tudásukról.  
Valamennyi tanuló tanév végi vizsgáján célszerű a szaktanácsadó, vagy más 
furulyatanár kolléga részvétele, aki észrevételeivel segítheti a tanszakon folyó 
munkát. 
A továbbképző „A” évfolyamokon — amennyiben a növendék heti két órában 
kötelezően választható tárgyként kamarazenét tanul —kamarazenei vizsgája 
helyettesítheti a hangszeres beszámolót. Ha a növendék a következő tanévben 
nem kívánja folytatni tanulmányait, utolsó hangszeres vizsgáját helyettesítheti 
bármilyen nyilvános szereplés (búcsúhangverseny). 
A vizsga anyaga 
Az év végi beszámoló anyaga — a tanuló képességeit, készségeit szem előtt 
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tartva — mindig az adott évfolyam minimális követelményének megfelelő, 
lehetőség szerint azt meghaladó szintű legyen. 
Az „A” továbbképző évfolyamosok vizsgaanyagából (a tanár belátása szerint) a 
skála és/vagy az etűd elhagyható, ha a növendék felvételi, érettségi vagy egyéb 
vizsgára készül. 
Szereplések 
A beszámolók említett formáin kívül a növendékek lehetőség szerint félévente 
egy-két nyilvános szereplésen vegyenek részt. 
Értékelés 
Az alapfok és a továbbképző évfolyamain a növendék előmenetelének 
értékelésére — a havi érdemjegyeken kívül — évi két alkalommal kerül sor. A 
félévi osztályzatokat a hangszeres tanár, az év végi osztályzatokat a 
hangszeres tanár javaslata alapján. az egész évi munka figyelembevételével a 
vizsgabizottság állapítja meg.  
Felsőbb évfolyamba bocsátható az a tanuló, aki megfelel évfolyama minimális 
követelményeinek, valamint főtárgyból és a kötelező tárgy(ak)ból eredményes 
vizsgát tett. Erre a félévi beszámolón azoknak a tanulóknak is lehetőségük van, 
akik a tanár véleménye alapján gyorsabb ütemben haladnak és az éves 
tananyagokból sikeres vizsgát tudnak tenni. 
Ha bármilyen elfogadható ok miatt a növendék a beszámolón nem vett részt, 
osztályzatát évi munkája alapján a hangszeres tanár állapítja meg. 
 

SZOLFÉZS TANTERV 
 

ELMÉLETI TÁRGYAK, TANSZAKOK 
 

SZOLFÉZS 
 

A szolfézstanítás célja a zenei képességek sokoldalú fejlesztése és 
olyan zenei gondolkozás kialakítása, amely segíti a tanulókat a zenei anyag 
helyes értelmezésében és megszólaltatásában. A szolfézs tantervi program e 
cél elérését kívánja segíteni azzal, hogy az általános zenei képességek 
fejlesztését, és a zenei alapismeretek elsajátítását pedagógiai folyamattá 
szervezi. Külön figyelmet fordít arra, hogy e folyamat gazdagítsa a tanulót a 
zene megszólaltatásának és befogadásának örömével. 
 

A szolfézstanítás szakirányú feladatai: 
- a tanuló személyiségének erkölcsi és szellemi formálása; érzelemvilágának 
kibontakoztatása, nemzeti identitástudatának megalapozása,  
- átfogó zenei műveltség kialakítása, 
- a hangszertanulás segítése, 
- a társművészetek iránti nyitottság megalapozása, 
- a zenei készségek kiművelése, a képességek fejlesztése (mind 
befogadásban, mind reprodukálásban) az alábbi területeken: 

•  ritmus-metrum, 
•  tiszta intonáció, 
•  tájékozódás a magassági viszonyokban (relációk, hangközök), 
•  dallamhallás, 
•  többszólamúság-harmóniaazonosítás, 
•  zenei olvasás-írás, 
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•  zenei szerkezet (forma, frazeálás, agogika), 
•  zenei memória, 
•  rögtönzés, 
•  zenehallgatás (szemben az előbbiekkel: a szintetizáló hallás 

fejlesztése), 
- a zenei pályára készülő tanulók felkészítése a továbbtanulásra. 
A szolfézstanítás - a hangszertanítással szerves egységben - a zene 
megszerettetését, a későbbi öntevékeny muzsikálás és zenehallgatás iránti 
igény kialakulását kívánja megalapozni. 
 

Követelmények a program elvégzése után 
Általános követelmények 

 
Rendelkezzék a tanuló  
- olyan késztetéssel, mely a választott - eddig tanult - muzsikálási formát élete 
szerves részévé teszi, 
- mindazokkal a zenei készségekkel, jártasságokkal, ismeretekkel, melyek 
eszközt biztosítanak a zene stílushű megszólaltatásához, 
- olyan zenei áttekintőképességgel, melynek birtokában önállóan meg tudja 
oldani a képesség-készség szintjének megfelelő zenei feladatokat, 
- a tanulmányai során elsajátított készség- (K), jártasság- (J), ismeret-
repertoárral (I). 

 
Követelmények az alapfok elvégzése után 

Hangszeres tanszakok és szolfézs f őtanszak „A” tagozat 
 
Ismerje a tanuló a ritmuselemeket a harminckettedektől az egész értékű kottáig 
(I).  
Tudjon tájékozódni ezeknél nagyobb és kisebb értékekben is. 
Ismerje fel hallás után és kottaképről az alábbi ritmusképleteket: szinkópa, éles 
és nyújtott ritmus, egyszerűbb átkötések (K). 
Legyen jártas ezek diminuált és augmentált formáiban is (J). 
Legyen áttekintőképessége a 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 2/2, 3/2, 4/2-es ütemekben 
(K). 
Ismerje az egyszerűbb aszimmetrikus metrumokat (J-I). 
Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben (könnyebb 
alterációkban is) 4 #, 4 b-ig (K). 
Ismerje a pentaton hangsort (J-I). 
Tudja a dúr és moll hangsorokat 6 #, 6 b-ig (J). Ismerje a háromféle moll 
hangsort (J-I), ismerje a modális hangsorokat (J-I). 
Tudja megállapítani a hangnemeket - hangszeres anyagához kapcsolódóan is 
(K). 
Legyen tájékozott a hangmagassági viszonyokban: 
- ismerje fel hallás után az oktávon belüli tiszta, kis és nagy hangközöket (K), 
- ismerje a bővített szekund, bővített kvart, szűkített és bővített kvint, szűkített 
szeptim hangközöket; tudja ezeket kottaképről is azonosítani (J). 
Ismerje a négyféle hármashangzat, a dúr és moll fordítások, valamint a 
dominánsszeptim-hangzat felépítését). 
Legyen képes ezeket hallás után felismerni, és kottaképről azonosítani (I). 
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Ismerje a funkciós főakkordokat 4 #, 4 b-ig (K). Tudja ezeket kottaképről 
felismerni hangszeres anyagához kapcsolódóan is (J-I). 
Ismerje a funkciós vonzást (I). 
Ismerje a hangnemi kitérés és moduláció fogalmát. (J-I) 
Tudjon lejegyezni: 
- rövid szótagszámú, tempó giusto magyar népdalt szöveggel (K), 
- igen könnyű műzenei periódust, funkciót jelző basszussal (K). 
Legyen képes fentieknek megfelelő nehézségi fokú dallamot lapról olvasni (K). 
Ismerje és tudja kottaképről is azonosítani (hangszeres tanulmányaiban 
alkalmazni): 
- a magyar népzene stílusjegyeit, 
- a periódus fogalmát, 
- a kis formákat, 
- a triós formát, 
- a szonátaformát, 
- a rondót, 
- a barokk és klasszikus táncokat (J-I). 
Rendelkezzék alapvető zenetörténeti tájékozottsággal: a zenetörténeti korok, 
kiemelkedő zeneszerzők, műfajok ismeretével (J-I). 
Legyen képes zenehallgatás alapján felismerni barokk, klasszikus, romantikus 
és XX. századi zenét. 
Ismerje a leggyakrabban előforduló zenei kifejezéseket. 
 

Zenei anyag 
Tudjon 
- 15 magyar népdalt élményszerű előadásban megszólaltatni (kotta nélkül), 
- 15 műzenei szemelvényt (ebből 10-et kotta nélkül) énekes, vagy hangszeres 
előadásban megszólaltatni a következő zenetörténeti korokból arányosan: 

• középkor, 
• reneszánsz, 
• barokk, 
• klasszika, 
• romantika, 
• XX. század. 

(Ezen belül dalok, táncok, kánonok és társas énekek; témák nagyobb 
terjedelmű művekből.) 
 

„Hosszú” tanszakok 
(Kapcsolódva a felvételi vizsgák felvételi anyagának megfogalmazásához) 
Tudjon a tanuló 10 - periódus terjedelmű - barokk és klasszikus dallamot fejből 
szolmizálni, szöveggel előadni. 
Tudjon 10 magyar népdalt fejből, szöveggel, élményszerűen előadni. 
Ismerje a kvintkört, tudja a hangsorokat 7 #, 7 b előjegyzésig (dúr és háromféle 
moll hangsor). 
Ismerje a modális hangsorokat. Tudja ezeket énekelni ábécés nevekkel 4 #, 4 b 
előjegyzésig. 
Tudja énekelni ábécés nevekkel a hangközöket; a hármashangzatokat és 
fordításaikat; a dominánsszeptim- és a mollbeli VII. fokú szűkített 
szeptimhangzatokat dúr és moll hangsorokban, oldással. 
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Ismerje fel a fentieket együtthangzásban hallás után, és tudja lejegyezni 2 
meghallgatás alapján. 
Tudja ábécés nevekkel énekelni 4 #, 4 b előjegyzésig a főhármasokat dúrban 
és mollban. 
Tudjon lejegyezni- hangköz- és hangzatmenetet - mely könnyű alterációt, 
hangnemi kitérést tartalmazhat – 6-8 meghallgatás alapján, 
- kétszólamú dallamot - mely könnyű alterációt, hangnemi kitérést, tartalmazhat 
- 6-8 meghallgatás alapján. 
Tudjon lapról énekelni a fentiekhez hasonló nehézségű dallamot szolmizálva, 
alkalmi hangzókkal és ábécés nevekkel. 
Legyen képes az egyszerű műzenei formákat hallás után felismerni. 
Ismerje a fontosabb műzenei formák felépítését: szonáta, rondó, variáció. 
Ismerje a magyar népdalok stílusköreit és stílusjegyeit. 
Rendelkezzék alapvető zeneirodalmi és zenetörténeti tájékozottsággal. 
Legyen jártas a megismert zenei stílusokban, tudjon stílushűen megszólaltatni 
műveket. 
Legyen képes ismereteinek, zenei készségeinek szintetizálására és önálló 
alkalmazására. 
 

Követelmények a továbbképz ő évfolyamainak elvégzése után 
Az „A” tagozat végén 

 
Ismerje és tudja alkalmazni - az alapfokon tanultakon túl - a zenehallgatási 
anyagban, hangszeres darabjaiban és a tanult készségfejlesztési anyagban 
előforduló ritmuselemeket és -képleteket (K). 
Legyen áttekintőképessége a 9/8, 6/4-es és a zenei anyagban előforduló egyéb 
ütemekben (K). 
Ismerje az aszimmetrikus metrumokat (I). 
Rendelkezzék biztos tájékozódó képességgel a relatív és abszolút rendszerben 
(alterációkban is) 7 #, 7 b-ig (K). 
Ismerje a dallamhangok szerepét, tudja ezeket zeneileg értelmezni: 
- melizma, 
- főhang, 
- váltóhang, 
- átmenőhang (J-I). 
Ismerje a kvintkört. (J) 
Tudja a dúr és háromféle moll hangsorokat, a vezetőhangokat 7 #, 7 b-ig (J-I). 
Ismerje 
- az egészhangú skálát, 
- az akusztikus hangsort.I). 
Ismerje 
- a hármas- és négyeshangzatok felépítését, ismerje fel hallás után, tudja 
azonosítani kottaképről, és felépíteni abszolút rendszerben (K), 
Rendelkezzék biztos tájékozottsággal a funkciós zenében: 
- ismerje fel a funkciókat hallás után (K), 
- ismerje a funkciós fő- és jellegzetes mellékhármasokat (K-J), 
- ismerje az alterációk szerepét (J-I), 
- ismerje fel a hangnemi kitérést és modulációt - kottakép alapján (J-I). 
Ismerje a romantika hangzásvilágának jellegzetességeit: 
- alterációk, 
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- tercrokonság (I). 
Ismerje a tonalitás felbomlásának elvét, ismerje a bi- és a politonalitást (I). 
Ismerje a legfontosabb zenei szerkesztésmódok fogalmát. 
Tudja ezeket alkalmazni hangszeres tanulmányaiban is. 
Ismerje 
- a barokk szonátaformát, 
- a Scarlatti-féle szonátaformát, 
- a klasszikus szonáta-rondót, 
- romantikus szonátát (I-J). 
Tudjon lejegyezni 
- könnyű klasszikus periódust, funkciót jelző basszussal, 
- könnyű romantikus dallamot, vagy szemelvényt (K). 
Tudjon lapról olvasni fentiek nehézségi fokának megfelelő dallamot. 
Rendelkezzék alapos zenetörténeti tájékozottsággal, zenetörténeti korok, 
kiemelkedő zeneszerzők, műfajok ismeretével (I-J). 
Ismerje fel hallás után a főbb zenetörténeti korok stílusjegyeit, jellemző műfajait, 
formáit. Tudja ezeket néhány társművészeti alkotással összekapcsolni. 
 

Zenei anyag 
Tudjon a tanuló 20 magyar népdalt élményszerű előadásban megszólaltatni (10 
régi, 10 új stílusút, ebből néhány 
parlando, rubato, díszített népdalt), 
Ismerjen minden zenetörténeti korszakból 5-5 jelentős művet, válogatva a 
következőkből: 
- gregorián zene, 
- reneszánsz kórusmuzsika (Palestrina, Lassus), 
- a középkor hangszeres világi zenéje, 
- kora barokk (Monteverdi, Pucell), 
- barokk: 

• J. S. Bach (invenció, fúga, korál, szvit, oratorikus művek), 
• Händel (oratórium, concerto), 
• Corelli, Vivaldi (concerto, concerto grosso), 

- klasszicizmus: 
• szonáta, 
• szimfónia, 
• kamarazene, 
• opera, 
• versenymű, 

- romantika: 
• zongoramuzsika (Chopin, Liszt), 
• dal, 
• szimfonikus költemény, 
• opera, 

- a századforduló zenéje: 
• impresszionizmus, 
• második bécsi iskola, 
 

- Bartók, Kodály, Sztravinszkij, 
- kortárs zeneszerző 
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A követelményrendszer kapcsolódik a felvételi vizsg ák anyagához . 

Tudjon a tanuló 
- 30 népdalt stílusosan énekelni és elemezni, 
- 5 műdalt - különböző zenetörténeti stíluskorszakokból - saját 
zongorakíséretével előadni. 
Ismerjen minden zenetörténeti korszakból 5-5 jelentős művet, tudja azokat 
elemezni formailag és harmóniailag; tudjon ezekből zenei idézetet előadni. 
Tudjon éneklőtársakkal kétszólamú énekgyakorlatokat, műveket előadni. 
Tudjon zongora-ének előadásban c kulcsos műveket megszólaltatni. 
Tudjon biztosan tájékozódni az alap- és középfokon megismert ütemfajtákban, 
tudjon ütemezni. 
Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben. 
Ismerje az ötfokú, a hétfokú és a modális hangsorokat, tudja ezeket az abszolút 
rendszerben elhelyezni és énekelni. 
Tudja a hármas- és négyeshangzatokat felépíteni és adott hangnemekben 
elhelyezni. 
Ismerje fel ezek fordításait, tudja megnevezni ábécés nevekkel. 
Tudjon lejegyezni 
- barokk kétszólamú idézetet, 
- klasszikus zenei szemelvényt, 
- XX. századi dallamot. 
Rendelkezzék a tanuló zenetörténeti áttekintőképességgel. 
Tudja a zenetörténeti, a történelmi korokat időben összekapcsolni, és 
társművészeti alkotásokhoz kötni. 
Legyen képes önállóan elemezni, tudja tudását kreatív módon alkalmazni 
hangszeres tanulmányaiban is. 

 
 
 
 

ELŐKÉPZŐ 
1. évfolyam 

Évi 66 óra (heti 2x45perc) 
 

Feladatkör 
Zenei élményanyag gyűjtése énekléssel és játékkal. 

Zenei anyag 
Pentaton és pentachord magyar gyermekdalok, helyi gyűjtésű 

gyerekdalok. 
Ismeretanyag, készségfejlesztés 

Éneklési kézség 
Tiszta szép éneklés önállóan és csoportosan 

A ritmusérzék fejlesztése 
Az egyenletes lüktetés, a dalok ritmusának érzékelése, megszólaltatása 
gyakorlónevekkel. 
Ritmusmotívumok hangoztatása, visszatapsolása, negyed, nyolcad és 
negyed szünet értékekkel. 
Dalfelismerés ritmusról, ritmusfelismerés dallamról. 
A gyors és a lassú tempó megkülönböztetése 
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Egyenletes járással ritmusmotívumok tapsolása, hangoztatása. 
Hallásképzés 

Sz-m* sz-l* l-sz-m* m-r-d* l-sz-m-r-d* sz-f-m-r-d* m-r-d-l, *m-r-d-l,-sz,* l-
sz-m-r-d-l,* m-r-d-t,-l, kirakása a vonalrendszeren. 
A belső hallás kialakításának kezdetei. 
Hangmagasság- megfigyelés. 

A kétszólamúság előkészítése 
Ritmus kiegészítés 
Mondókák versek énekléssel. 
Kérdés, felelet. 
Mozgás, játék rögtönzése. 

Zenehallgatás 
A hangszín iránti érzékenység kialakítása: 
- hangszínek megfigyelése és megkülönböztetése, 
- zajok, zörejek – zenei hang, 
- emberi hang – zenei hang 

Anyag 
Magyar gyermekdalok népdalok más népek gyermekdalai, helyi gyűjtésű 

dalok. 
Követelmény 

15-20 mondóka, vers, gyermekdal játék megtanulása 
A dalok ritmusa és az egyenletes mérőlüktetés közötti különbség 
felismerése. 
A negyed, páros nyolcad és a negyed szünet ritmusjeleinek olvasása 
gyakorlónevekkel. 
A hangok szolmizációs neve, kézjele. 
Pentaton, pentachord fordulatok éneklése. 
Pár perces zenehallgatás. 

 
A félévi és év végi meghallgatás anyaga: 

Félévkor és év végén, az óra keretén belül van vizsga, melynek anyagát 
a félév során tanult anyagból a szaktanár állítja össze. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. évfolyam 
Évi 66 óra (heti 2x45 perc) 

Feladatkör 
Zenei élményanyag gyűjtése énekléssel, játékkal. 
Felkészítés a hangszerválasztásra. 
Zenei készségek megalapozása. 

Zenei anyag 
Magyar gyermek- és népdalok, játékdalok, helyi gyűjtésű népdalok, 
magyar zeneszerzők gyermekdalai, más népek dalai. 

Ismeretanyag, készségfejlesztés 
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A ritmus-, metrum és formaérzék fejlesztése 
Egyenletes lüktetés és az ütempárok megéreztetése ütemezéssel. 
Negyed, nyolcad, fél, egész, pontozott fél értékek és szünetjeleik. 
A szinkópa ritmus megismertetése. 
2/4, 4/4-s dalok ütemezéssel. 
Az ütemhangsúlyok érzékeltetése. 
Metrum, ritmus egyidejű megfigyeltetése. 
Ritmusfordulatok olvasása, memorizálása. 

 
Hallásképzés 

Sz-m* sz-l* l-sz-m* m-r-d* l-sz-m-r-d* sz-f-m-r-d* 
l-sz-f-m-r-d*d’-l-sz-f-m-r-d*m-r-d-l,* d-l,-sz,*m-r-d-l,-sz,* m-r-d-t,-l,* m-r-d-
t,-l,-sz,* l-sz-f-m-r-d-t,-l,-sz,* hangkészleteken belül kisebb egységek 
gyakorlása. 
Éneklés kézjel után, olvasás betűkottáról, ötvonalas rendszerben kulcs 
nélkül. 
A g-és f kulcs megismertetése. 
Dallamfordulatok visszaéneklése, memorizálása. 
A belső hallás fejlesztése. Dalok elképzeltetése belső énekléssel. 

Zenei írás, olvasás 
Ritmusgyakorlatok olvasása, megszólaltatása kottából. 
A szolmizációs hangok kézjele, betűjele és helye az ötvonalrendszerben. 
A dó helye: 2. vonal, 1. vonalköz és első alsó pótvonal. 
Dallamok éneklése szolmizálva. 
Az íráskészség kialakítása. 
Rövid dallamok, ritmusok lejegyzése. 
Könnyű dalok, dalrészletek lejegyzése hangonkénti folyóírással. 
A törzshangsor megismertetése. 

Kétszólamúság és a társas zenélés előkészítése 
Hangszeren kitartott hanghoz néhány hangnyi dallamfordulat éneklése. 
Éneklés kézjelről két szólamban. 
Kétszólamú ritmusok, ének-kopogós, könnyű kánonok. 
Ének, járás, taps. 
Magyar népi játékok. 

Rögtönzés 
Hiányos ritmus kiegészítése. 
Hiányos dallam kiegészítése. 
Mondókák, versek megszólaltatása énekkel. 
Mozgás és játék rögtönzése. 

Zenehallgatás 
Hangszínek megfigyelése, megkülönböztetése: 

- gyermek, női, férfi énekhang, 
- hangszerek hangja: zongora, hegedű, cselló, furulya. 
- Zenei együttesek: zenekar, énekkar. 

Anyag 
Magyar népdalok, más népek gyerekdalai, helyi gyűjtésű népdalok,  
könnyű kórusfeldolgozások. 
Gyermekdalok hangszeres feldolgozásai. 

Elméleti ismeretek 
Ritmus, dallam. 
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Hangmagasság, hangkészlet. 
Pentaton, pentachord, törzshangsor. 
Tempó, mérőütés. 
Negyed, nyolcad, fél, egész, pontozott fél és szünetjeleik. 
Ütem, ütemmutató, ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel. 
Osztinátó. 
Kánon. 

Követelmény 
20-25 gyerekdal, népi játékdal, népdal tanulása hallás után szöveggel, 
szolmizálva. 
Megfelelő tempó, helyes frazeálás. 
Dallamok éneklése szolmizálva, ábécés névvel. 
Ismeretlen ritmus, dallam memorizálása kottakép vagy memorizálás 
után. 
Dallam, ritmus lejegyzése betűkottával, hangjegyekkel 4-5 meghallgatás 
után. 
A törzshangsor ismerete g- és f kulcsban. 
Figyelmes zenehallgatás. 

 
A félévi és év végi meghallgatás anyaga: 

Félévkor és év végén, az óra keretén belül van vizsga, melynek anyagát 
a félév során tanult anyagból a szaktanár állíja össze. 

 
Felhasználható irodalom 

József Andrásné-Szmrecsányi Magda: Zenei előképző (könyv és 
munkafüzet) és Útmutató 
Kodály Zoltán: Kis emberek dalai 
333 olvasógyakorlat 
Ötfokú zene 
Forrai Katalin: Ének az óvodában 
Európai gyerekdalok 
Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában 
Cini-cini muzsika (Óvodás antológia) 
Nyék Sándor: Balatoni népdalok 
Békefi Antal: Vasi népdalok 
Bakonyi népdalok 

 
ALAPFOK „ A” TAGOZAT 

1. évfolyam 
Évi 66 óra (heti 2x45 perc) 

Feladatkör 
Zenei élményanyag gyűjtése. 
A zenei ismeretanyag és készségfejlesztés megalapozása. 
A szolfézs és a hangszerjáték egységének kialakítása. 
Bevezetés az abszolút rendszerbe. 

Zenei anyag 
Régi stílusú magyar népdalok, más népek dalai, könnyű bicíniumok, 
kánonok, műzenei szemelvények a hangszeres iskolákból. 

Ismeretanyag, készségfejlesztés 
Ritmus-, metrum -, formaérzék fejlesztése. 
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2/4-es, 3 -es, 4/4-es ütemek. 
Szinkópa, éles, nyújtott ritmusok. 
A tizenhatodok páros formációi. 
A belső mérés kialakítása. 
Részletek, egységek megfigyeltetése: hasonlóság, azonosság, 
különbözőség. 
Sorszerkezet: A5 A5 A A és A5 B5 A B. 

Hallásképzés 
Tiszta, majd pienhangos pentatónia. Dó, lá dallamzáró hanggal.) 
Dó- és lá- pentachord, hexachord. 
Énekeltetés és tudatosítás a dúr és moll hangkészletben. 
Alaphang, hangkészlet, hangnem és kvintváltás megfigyeltetése. Dó-
váltás. 
Hangközök: tiszta prím, kis- és nagy szekund, kis- és nagy terc, tiszta 
kvart, tiszta kvint, tiszta oktáv. 
Dúr és moll hármashangzatok éneklése szolmizálva. 
A belső hallás fejlesztése. 

Zenei írás, olvasás 
Olvasás ötvonalas rendszerben g- és f- kulcsban, 1#, 1b előjegyzésben. 
Ritmusfordulatok lejegyzése 4-5 meghallgatás után. 
Dallamok írása g- és f-kulcsban. 

Többszólamúság, társas zenélés 
Előkészítő gyakorlatok kézjelről, két szólamban. (Kodály Zoltán: 
Énekeljünk tisztán darabjai alapján). 
Dallamhoz ritmusosztinátó. Ének-kopogós. 
Kánonok, bicíniumok éneklése. 

Rögtönzés 
Ritmus kiegészítés. 
Adott dalhoz ritmuskíséret. 
Hiányos dallam kiegészítése. 
Három megadott sorhoz negyedik éneklése. 

Zenehallgatás 
Kórusfajták: gyermek- női- és férfikar. 
Dallam és kíséret- hangerősség, hangszín megfigyeltetése. 
A hangszerek hangjainak felismertetése.  
Gyermekdalok, népdalok, s azok feldolgozásai. 

Elméleti ismeretek 
Dúr, moll hangsorok 1#, 1b előjegyzésig. 
A hangközök: T1, k2, n2, k3, n3, T5, T4, T8. 
Dúr és moll hármashangzat alaphelyzetben. 
Dalok, dallamfordulatok szolmizálása, majd abszolút rendszerbe 
helyezése. 
A tanult hangnemek megállapítása záróhang, előjegyzés alapján.. 
Sorszerkezet, kvintváltás. 
A korona, pont, átkötés. 
A módosító jelek. Az előjegyzés. 

Követelmény 
20-25 népdal, műzenei szemelvény, 3- 4 kánon, bicínium éneklése. 
Tájékozódás a vonalrendszeren violin- és basszuskulcsban. 
Ismeretlen dallamok hallás utáni visszaéneklése szolmizálva. 
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Ismeretlen, könnyű négyütemes dallamok memorizálása 3-4 
meghallgatás után. 
Memorizálás belső hallás alapján, kottaképről. 
A tanult hármashangzatok, hangközök éneklése és felismerése. 
A népdalok sorszerkezetének megállapítása. 
Hangsorok ismerete 1#, 1b-ig. 
A helyes kottaírás kialakítása. 

 
A félévi és év végi meghallgatás anyaga: 
Félévkor és év végén van szóbeli vizsga, melynek anyagát a félév során tanult 
anyagból a szaktanár állít össze. 
 
Felhasználható irodalom 
Dobszay László: A hangok világa I. és Útmutató 
J. Irsai Vera: Szolfézs példatár, Alsófok I. 
Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat 
Énekeljünk tisztán 
Válogatott bicíniumok 
Básdos Lajos: 70 kánon 
Forrai Katalin: Európai gyerekdalok 
Nyék Sándor: Balatonoi népdalok 
Békefi Antal: Bakonyi népdalok 
Békefi Antal: Vasi népdalok 

 
2. évfolyam 

Évi 66 óra (heti 2x45 perc) 
Feladatkör 

Zenei élményanyag gyűjtése a magyar népdalok újabb rétegéből. 
Ismerkedés a dúr és moll hangnemű műzenei szemelvényekkel. 
Tájékozódás az abszolút rendszerben. 

Zenei anyag 
Magyar népdalok. Dúr, moll, pentaton valamint dór hangkészletű dalok. 
XVIII. századi tánctételek: menüett, bourrée, sarabande, riguadon. 
Könnyű kétszólamúság, kánonok. 

Ismeretanyag, készségfejlesztés 
Ritmus-, metrum- és formaérzék fejlesztése 

3/8-s ütem 
Váltakozó ütem. A 2/4- 4/4 váltás megéreztetése. Alkalmazkodó ritmus. 
Alla breve. 
A tizenhatodok különféle formációi. 
Triola, nyolcad felütés. 
Az új stílusú magyar népdalok ritmikai, formai jellegzetessége. Erős, 
gyenge zárás. 
A A5 A5 A , A A5 B A, A B B A formák. 

Hallásképzés 
A tonalitások fejlesztése. A népdalokon belül: dó, ré, lá alaphang. 
Az alap és kvint szerepe. Kvintváltás felfelé. 
Dallamok olvasása mérővel. Memorizálásuk. 
Jellegzetes dallamfordulatok: m-fi-szi, m-fi-szi-l, m-f-szi-l. 
Alaphang, hangkészlet, hangnem, kvintváltás megfigyeltetése. Dó váltás. 
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Hangközök: kis-és nagy szekszt. 
A dúr és moll hármashangzatok éneklése szolmizálva, ábécés-s névvel 
oda-vissza. 

Zenei írás, olvasás 
Ritmusírás énekelt népdalok alapján. 
Egyszerű ritmusú barokk tánctételek ritmusának lejegyzése. 
Új stílusú, könnyebb népdalok lejegyzése a tanult hangnemekben. 
Hangközök lejegyzése betűvel, számokkal és hangjegyekkel. 
Műzenei szemelvények éneklése szolmizálva, ABC- névvel. 

Többszólamúság, társas zenélés 
Egyszerű, rövid hangközláncok. Hangközök megszólaltatása 
együtthangzásban, énekléssel. 
Kánonok, bicíniumok éneklése. 

Rögtönzés 
Ritmussorok rögtönzése. 
Adott dallamhoz ritmuskíséret. 
Hiányos dallam kiegészítése. 
A tanult népdalokhoz hasonló dallamok rögtönzése: A A5 A5 A; A A5 B 
A; A B Bv A; 

Zenehallgatás 
A tanult népdalok felismerése népdalfeldolgozásokban. 
Szemelvények Bartók Béla: Gyermekeknek című művéből, Bartók Béla 
és Kodály Zoltán kórusműveiből. 
Mozgás, gesztus a zenében: 
- táncos népdalok feldolgozásai, 
- műzenei táncok (menüett). 
- Hangszercsoportok megfigyelése. 

Elméleti ismeretek 
Dúr, moll (természetes, összhangzatos, dallamos) hangsorok 2# 2b 
előjegyzésig. 
Vezetőhang. 
A dór hangkészlet. 
A dúr és moll hármashangzatok felépítése. 
Kis- és nagy szekszt szolmizálva és ábécés-s nevekkel. 
Kvintváltás felfelé Kupolás szerkezet. 
Periódus, motívum, szekvencia. 

Követelmény 
20-30 magyar népdal és ugyanannyi hasonló stílusú gyakorlat.  
Bicíniumok, kánonok. 
Barokk tánctételek. 
A zenei anyag olvasása szolmizálva, ábécés-s nevekkel. 
Egyszerű dallamok gyors memorizálása, transzponálása. 
Egyszerűbb ritmusú dallamok lejegyzése 4-5 meghallgatás alapján. 
Dalok, dallamfordulatok éneklése adott hangnemben ABC- s névvel. 
A tanult hangközök és hármashangzatok éneklése oda-vissza ábécés-s 
névvel. 
A tanult hangsorok ismerete 2#, 2b előjegyzésig. 
A népdalok sorszerkezetének megállapítása. 

 
A félévi és év végi meghallgatás anyaga: 
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Félévkor és év végén van szóbeli vizsga, melynek anyagát a félév során tanult 
anyagból a szaktanár állítja össze. Év végén, szükség esetén írásbeli vizsga is 
kiírható, ezt a szaktanár dönti el. 
 
Felhasználható irodalom 
Dobszay László. A hangok világa II. és Útmutató. 
J. Irsai Vera: Szolfézs példatár, Alsófok II. 
Kodály Zoltán: Ötfokú zene 
Válogatott bicíniumok 
Bárdos Lajos. 70 kánon 
Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok 
Sulyok Gizella: Pilletánc 
Nyék Sándor: Balatoni népdalok 
Békefi Antal: Vasi népdalok 
Bakonyi népdalok 
 
3. évfolyam 

Évi 66 (heti 2x45 perc) 
Feladatkör 

Zenei élményanyag gyűjtése a magyar népzene szó-és mi-végű új 
stílusú, valamint parlando és rubato régi stílusú dallamaiból. 
Bevezetés a klasszikus zene forma-és harmóniavilágába európai 
többszólamú népdalokon, majd műzenei dalokon. 
Tájékozódás az abszolút rendszerben, a dúr és moll tonalitáson belül. 
A többszólamúság, társas zenélés továbbfejlesztése klasszikus funkciós 
művekkel. 

Zenei anyag 
Új stílusú magyar népdalok szó és mi végződéssel. 
Régi stílusú népdalok (parlando, rubato). 
Más népek népzenéje: egyszerű tercelő, kürtmenetes kísérőszólammal. 
Könnyű barokk és klasszikus darabok a tanulók hangszeres anyagából. 
Két- három szólamú kánonok. 

Ismeretanyag, készségfejlesztés 
A ritmus- metrum- és formaérzék fejlesztése 

3/8, 6/8 ütemezés. 
Váltakozó ütemek. A 3 - 2/4 váltás megéreztetése. 
Kis éles, kis nyújtott ritmusok: felütés, átkötés. 
A nyolcad triola gyakorlása. 
Volta ritmus, mazurka. 
Ritmusgyakorlatok egy és két szólamban. 
Az AABA formatípusba tartozó magyar népdalok. 
Régi és új stílusú népdalok stílusjegyeinek rendszerezése. 

 
Hallásképzés 

A dúr és moll tonalitás, funkcióérzék megalapozása. 
Dallamok memorizálása, felismerése, lejegyzése. Kürtmenet 
szólamainak éneklése. 
Módosított hangok: fi, szi, di, ri, ta. 
A hármashangzatok felismerésének gyakorlása. 
A kis-és nagy szeptim, oldással együtt. 
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Zenei írás, olvasás 
Kiegészítő olvasógyakorlatok szolmizálva, ábécés- s nevekkel. 
Könnyű régi és új stílusú magyar népdalok lejegyzése 5-6 meghallgatás 
alapján. 
Hangközök, hármashangzatok felismerése együtthangzásban vagy 
felbontásban. 

Többszólamúság, társas zenélés 
Magyar népzenei anyag: bicíniumok. Más népek zenéjének többszólamú 
megszólaltatása. 
Kétszólamú funkciós részletek megszólaltatása. 

Rögtönzés 
Ritmussorok rögtönzése. 
AABA népdalforma rögtönzése. 

Zenehallgatás 
A népzenei többszólamúság. Más népek népzenei feldolgozása. 
Magyar és más népek táncai a műzenében. 
Elméleti ismeretek 
Dúr és háromféle moll hangsor 3#, 3b előjegyzésig. 
Mixolíd - és fríg hangsor. 
Kis és nagy szeptim. 
A hangközök megfordításai. 
A dúr és moll hangnemek fő hangjai, vezetőhangjai. A négyféle 
hármashangzat felépítése. 

„B”tagozatos csoportban 
A bővített kvart szűkített, bővített kvint. 

Követelmény 
15 magyar népdal 
15-20 funkciós népzenei dallam, műzenei téma 
4-6 bicínium, bécsi klasszikus kánon 
Periódus lejegyzése diktálás alapján 
Dúr és moll hangsorok ismerete, 3#, 3b előjegyzésig 
A magyar népdalok stílusjegyeinek ismerete 

Felhasználható irodalom 
Dobszay László: A hangok világa III. és Útmutató 
J. Irsai Vera: Szolfézs példatár II. 
Kodály Zoltán: Válogatott bicíniumok 
Énekeljünk tisztán! 
Bárdos Lajos: 70 kánon 
Békefi Antal: Bakonyi népdalok 
Vasi népdalok 
Nyék Sándor: Balatoni népdalok 
Tiszán innen, Dunán túl- magyar népdalgyűjtemény 
A félévi és év végi meghallgatás anyaga: 
Félévkor és év végén van szóbeli vizsga, melynek anyagát a félév során tanult 
anyagból a szaktanár állítja össze. Év végén, szükség esetén írásbeli vizsga is 
kiírható, ezt a szaktanár dönti el. 

4. évfolyam 
Évi 66 óra (heti 2x45 perc) 

Feladatkör 
Zenei élményanyag gyűjtése a bécsi klasszikusok műveiből.  
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A funkciós zenei gondolkodás megismertetése. 
A magyar népzenei anyag bővítése. 

Zenei anyag 
Bécsi klasszikus dalok, duettek. 
Szemelvények a hangszeres irodalomból. 
Magyar népdalok, bicíniumok. 

Ismeretanyag, készségfejlesztés 
A ritmus-, metrum-, és formaérzék fejlesztése 
Átkötés, pontozás. 
Arányok, szimmetriák. 
5/8, 8/8 gyakorlása. 
A nyolcütemes klasszikus periódusforma ritmus- és dallamfordulata. 
Két- háromtagú kis formák, visszatérő típusok. 

Hallásképzés 
Kétszólamú vagy hangszerkíséretes klasszikus művek éneklése. 
A klasszikus dúr és moll zene funkciós rendjének gyakoroltatása. 
Kitérés, moduláció. 
Kromatika, késleltetés. 
A hangközök éneklése szolmizálva, ábécés-s nevekkel. 
A dúr és moll hármashangzatok alaphelyzetben és fordításaik. 
Dominánsszeptim oldása dúrban és mollban. 

Zenei írás, olvasás 
Egyszerű periódus lapról éneklése. 
Könnyű hangközmenet lejegyzése 6-8 meghallgatás után. 
A kétszólamú írás bevezetése: funkciós kísérőszólam. 
Új stílusú népdalok lejegyzése 7-8 meghallgatás után. 

Többszólamúság, társas zenélés 
Műdalok zongorakísérettel. 
Egyszerű hangközmenetek éneklése. 
Kánonok. 

Zenehallgatás 
A zenei kifejezés eszközei: hangszín hangszerelés. 
Ritmikai; dallami elemek; alteráció, késleltetés, kromatika 
Harmóniai elemek; funkciók; feszültség-oldás. 

Rögtönzés 
Periódus kiegészítése: megadott előtaghoz. 
Funkciók rögtönzése dúrban és mollban. 

Elméleti ismeretek 
Dúr és moll hangsorok 5#, 5b előjegyzésig. 
Modális hangsorok. 
Hangközök rendszerezése. 
A négyféle hármashangzat, a dúr és moll hangzatfordítások, a 
dominánsszeptim felépítése. 
Funkciók, funkciós vonzás. 
Fél- egészzárlat- 

Követelmény 
6-8 klasszikus mű feldolgozása, élményszerű megszólaltatása. 
20-30 dallam, népdal éneklése. 
Könnyű kétszólamú dallamok szolmizálása. 
Dallam kiegészítése, funkciós második szólam keresése. 
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Egyszerű hangközmenetek éneklése. 
A tanult hármashangzatok felismerése, éneklése. 
A dúr és moll hármashangzatok fordításai szolmizálva, ábécés-s 
nevekkel 5#, 5b előjegyzésig. 
Funkciós főhangok dúrban és mollban. 

 
A félévi és év végi meghallgatás anyaga: 
Félévkor és év végén szóbeli vizsga van, melynek anyagát a félév során tanult 
anyagból a szaktanár állítja össze. Év végén, szükség esetén írásbeli vizsga is 
kiírható, ezt a szaktanár dönti el. 
 
Felhasználható irodalom 
Dobszay László: A hangok világa IV. kötet és Útmutató 
Kodály Zoltán: Bicíniumok 
Bárdos Lajos: 70 kánon 
Molnár Antal: Klasszikus kánonok 
Nógrádi László – Papp Károlyné - Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I. 
 

5. évfolyam 
Évi 66 óra (heti 2x45 perc) 

 
Feladatkör 

A bécsi klasszikus zene periodizáló és funkciós gondolkodásának 
elmélyítése. 
Betekintés a romantikus zeneirodalomba. 
Ismerkedés a XX. Századi zene hangzásvilágával. 

Zenei anyag 
Klasszikus dalok duettek, kórusrészletek. 
A stílushoz közelálló romantikus művek. 
Könnyű, vokális XX. századi művek. 

Ismeretanyag, készségfejlesztés 
A ritmus- és formaérzék fejlesztése 
Tizenhatod szinkópa, triola. 
Bolgár ritmus. 
Egyszerű, két- és háromtagú klasszikus formák. Rendhagyó periódusok. 
Szonáta- és variációs formák. 

Hallásképzés 
A funkciós tapasztalatok elmélyítése és alkalmazása énekelt és hallgatott 
zenei anyagon. 
Kitérés, moduláció. 
A hármashangzatok és a dúr és moll, szűkített megfordítások éneklése. 
A bővített hármashangzat. 
Hangköz- és hangzatmenetek éneklése. 

Zenei írás, olvasás 
Egyszerű modulációs zenei részletek olvasása szolmizálva. 
Hangközmenetek lejegyzése 5-6 meghallgatás után. 
Hangzatok írása hallás után. 

Többszólamúság, társas zenélés 
Műdalok hangszerkísérettel. 
Kánonok. 
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Könnyű XX. századi kórusművek. 
Rögtönzés 

Funkciók éneklése egyszerű, ismeretlen dallamhoz. 
Zenehallgatás 

Klasszikus szonáták, szimfóniák. 
Rondó. 
Variációk. 
Versenyművek. 
Romantikus dalok. 

Elméleti ismeretek 
Dúr és moll hangsorok 6#é 6b előjegyzésig. 
A modális hangsorok. 
A hangnemek rokonsága. 
A hangközfordítások. 
A hármashangzatok, a dúr és moll megfordítások, a dominánsszeptim- 
hangzat felépítése. 
A bővült periódusok. Külső és belső bővülés. 
Zárlatok. 
A szonáta és variációs forma. 

Követelmény 
15-20 klasszikus és romantikus dallam éneklése. 
8-10 klasszikus, romantikus és XX. századi mű feldolgozása. 
Egy- és többszólamú művek lapról éneklése. 
Dallam kiegészítések. 
Egyszerű formák felismerése. 
A tanult hangközök felismerése. Egyszerű hangközmenetek. 

 
A félévi és év végi meghallgatás anyaga: 
Félévkor és év végén szóbeli vizsga van, melynek anyagát a félév során tanult 
anyagból a szaktanár állítja össze. Év végén, szükség esetén írásbeli vizsga is 
kiírható, ezt a szaktanár dönti el. 
 
Felhasználható irodalom 

Dobszay László: A hangok világa V. kötet és Útmutató 
Molnár Antal: Klasszikus kánonok 
Kodály Zoltán: 66 kétszólamú énekgyakorlat 
77 kétszólamú énekgyakorlat 
Agócsy László: Énekeljünk, muzsikáljunk 
Nyék Sándor: Balatoni népdalok 
Békefi Antal: Vasi népdalok, Bakonyi népdalok 

 
6. évfolyam 

Évi 66 óra (heti 2x45 perc) 
 

Feladatkör 
Zenei élményanyag gyűjtése az egymást követő zenetörténeti korok 
stílusvilágából. 
A barokk zene megismerése. 
Ismerkedés a XX. századi zene hangzásvilágával. 
A 6 évfolyam műzenei és népzenei anyagának rendszerezése. 
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Zenei anyag 
Moduláló klasszikus szemelvények. 
Barokk dalok, két- háromszólamú vokális művek. 
Könnyű reneszánsz művek. 
XX. századi énekes, hangszeres mű. 
Magyar, helyi gyűjtésű népdalok. 

Ismeretanyag, készségfejlesztés 
A ritmus- és formaérzék fejlesztése 
Jellegzetes barokk ritmusok. 
A XX. századi művek ritmusvilága. 
A barokk táncformák, jellegzetes hangszeres darabok. 
Imitáció. 

Hallásfejlesztés 
Klasszikus moduláció. 
Hangköz- hangzatmenetek. 
Jellegzetes barokk fordulatok: szekvencia, ellenmozgás. 
XX. századi művek. 

Zenei írás, olvasás 
Reneszánsz, barokk, moduláló klasszikus dallamok szolmizálása. 
XX. századi szemelvények éneklése. 
Egyenletes kétszólamú menetek lejegyzése, memorizálása. 

Többszólamúság, társas zenélés 
Funkciójelzéses dallamok, kétszólamú menetek megszólaltatása. 
Homofon és könnyű polifon többszólamúság. 
Hangszerkíséretes műdalok. 

Rögtönzés 
Dallam- ritmus kiegészítések. 
Periódus kiegészítése moduláló utótaggal. 
Dallamhoz basszus, basszushoz dallam keresése. 

Zenehallgatás 
Purcell, Handel, J.S.Bach művei. 
Hangszeres művek. 
A barokk, a klasszikus, a romantikus zenekar. 
Barokk hangszeres és vokális műfajok. 
A XX. századi magyar zeneszerzők. 
A zenetörténeti korok rendszerezése. 

Elméleti ismeretek 
A relatív és abszolút rendszer kapcsolata. 
Dúr és moll hangsorok 7# és 7b előjegyzésig. A kvintoszlop. 
A hangközök. Hármashangzatok és fordításaik. 
Imitáció. A barokk zene jellegzetes stílusjegyei. 

Követelmény 
15-20 periódus terjedelmű különböző stílusú mű éneklése. 
Moduláló periódusok. 
4-5 mű Kodály Zoltán kétszólamú énekgyakorlataiból. 
Hangközök, hangközmenetek, hármashangzatok. A dominánsszeptim. 
Könnyű egy- kétszólamú periódusok. 
Magyar népdalok. 

 
A félévi és év végi meghallgatás anyaga: 
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Félévkor és év végén szóbeli vizsga van, melynek anyagát a félév során tanult 
anyagból a szaktanár állítja össze. Év végén, szükség esetén írásbeli vizsga is 
kiírható, ezt a szaktanár dönti el. 
 
Felhasználható irodalom 

Dobszay László: A hangok világa VI. kötet és Útmutató 
Agócsy László: Énekeljünk, muzsikáljunk 
Németh Rudolf-Nógrádi László-Puster János: Szolfézs antológia 
Kodály Zoltán: 15 kétszólamú énekgyakorlat 
Gyermek-és női karok 
Dobszay László: A magyar dal könyve 
Nyék Sándor: Balatoni népdalok 
Békefi Antal: Vasi népdalok 
Bakonyi népdalok 

 
TOVÁBBKÉPZŐ „A” TAGOZAT 

1. évfolyam 
Évi 66 óra (heti 2x45 perc) 

 
ZENETÖRTÉNET, ZENEELMÉLET 

Feladatkör 
Tájékozódás a zene eredetétől a reneszánsz végéig. 

A tanítás anyaga 
Témakörök 

1. Bevezetés a zenetörténetbe. 
- a zene alapelemeinek megfigyelése (hangköz, ritmus, motívum). 
- az emberi zene esztétikai- művészeti funkciója. 
 
2. A természeti népek zenéje 
- a zene szerepe az ősi társadalmak életében és kultúrájában 
- az ősi dallamosság 
- a többszólamúság legősibb formái 
- az ősi hangszerek. 
 
3. A hangrendszerek kialakulása. 
- pentatónia, diatónia 
 
4. Az ókori és ókori eredetű zenekultúrák: 
- a mezopotámiai, egyiptomi, kínai, japán, indiai, zsidó, görög 
zenekultúra. 
 
5. Az európai középkor zenekultúrája: 
- a gregorián ének 
- a szolmizáció keletkezése 
- a világi műzenestílus megszületése 
- a többszólamúság kezdeti formái 
 
6. A reneszánsz zenéje: 
- ars antiqua 
- ars nova 
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- a homofónia, polifónia fogalma 
- egyházi műfajok: motetta, mise 
- Németalföld művészete (Josquin és kortársai) 
- a klasszikus vokálpolifónia 
- a világi modális műfajok: madrigál, históriás ének, chanson. 
- hangszeres zene: táncok, táncpárok, önálló hangszeres műfajok 
- a kor magyar műzenéje (Tinódi, Bakfark). 

Követelmény 
A témakörökhöz kapcsolódó lexikális és műfaji ismeretek. A 
meghallgatott művek aktív ismerete. 

 
 
 
 
 

2. évfolyam. 
Évi 66 óra (heti 2x 45 perc) 

Feladatkör 
Tájékozódás a barokk kor művészetében, főbb műfajaiban. 

A tanítás anyaga 
Témakörök 

1. A barokk stílus kialakulása, jellemzői: 
- az opera születése; 
- a görög és római mitológia szerepe a barokk operákban és más világi 
műfajokban; 
- Monteverdi- opera és madrigál; 
- Shütz- német egyházi zene a XVII. században; 
- Purcell- az angol opera (Dido és Aeneas); 
- Corelli, Vivaldi- concerto és concerto grosso Itáliában; 
- Domenico Scarlatti szonátái; 
-Telemann „Tafelmusic” – szórakoztató zene a XVIII. században; 

 
2. Bach és Handel művészete 
- Bach életútja, az életének főbb állomásaihoz kapcsolódó műfajok: 
- vokális művek: egyházi, világi kantáták, passiók. 
- A korál szerepe Bach műveiben. 
- Hangszeres művei: zenekari szvitek, billentyűs hangszerre írt művei. 

 
3. Handel művészete, életútja, főbb műfajai: 
- operák, oratóriumok, szvitek, concerto grossók, orgonaversenyek. 

 
Követelmény 

A főbb vokális és hangszeres műfajok bemutatása a korszak 
zeneszerzőinél. 
A korszak általános stílusjegyeinek tudatosítása a két „ nagy mester ” 
művészetében. 

 
3. évfolyam 

Évi 66 (heti 2x 45 perc) 
Feladatkör 
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A bécsi klasszika, a korai romantika művészetének megismerése. 
Tájékozódás a kis- és nagyformák világában. A korai romantika főbb 
stílisjegyei. 

A tanítás anyaga 
Témakörök 

1. Átmenet a barokk és klasszika között: 
- az érzelmes, a gáláns stílus; 
- a mannheimi-iskola- a zenekari hangzás átalakulása. 
A műfajok, a formák és a zenei nyelv átalakulása a barokk és klasszika 
határán. 
 
2. A bécsi klasszika főbb stiláris, formai, szerkezeti, hangnemi, harmóniai 
sajátosságai a korszak nagy mestereinek munkássága alapján. 
 
- Gluck –a glucki "opera - reform” 
- Haydn (szimfónia, szimfónia, vonósnégyes, oratórium). 
- Mozart (szimfónia, zongoraverseny, divertimento, szerenád, opera). 
- Beethoven (szimfónia, nyitány, versenymű, zongoraszonáta, 
vonósnégyes); 
- A klasszikus és a romantikus Beethoven. 
- Schubert munkássága: dalciklus, szimfónia, zongoraművek, 
kamarazene. 
 
3. A korai romantika főbb stíluselemei. 

 
Követelmény 

A periódus, bővített periódus, kéttagú forma, háromtagú forma, triós 
forma, rondó, variáció, szonáta, szonátarondó ismerete. 
A klasszikus mesterek műveinek stiláris vonásai. 
  

4. évfolyam 
Évi 66 (heti 2x 45 perc) 

Feladatkör 
A romantika zenéje: 
- a klasszicizmus formavilágának továbbélése, átalakulása, felbomlása. 
- stiláris és esztétikai változások, új műfajok a 19. század zenéjében. 
- a zeneszerzők egyéni hangja, új műfajok születése. 
- népzenei hatások és zenedráma a 19-20. század fordulóján. 
- a nemzeti opera megszületése. 

A tanítás anyaga 
Témakörök 

- a romantika élményanyaga: új témák a 19. században; 
- természeti élmények a romantikus zenében; 
- az irodalom, a képzőművészet, a filozófia és zene kapcsolata; 
- Új műfajok:- karakterdarab, programszimfónia, szimfónikus költemény. 
- A történeti szemlélet kialakulása, a barokk korszak újrafelfedezése. 
- A nemzeti stílusok kialakulása. 
- A hangszerek fejlődése, a zenekar létszámának növekedése, a 
hangzás átalakulása. 
- A zongorairodalom főbb változásai. 
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- A klasszikus formavilág felbomlása, új formai alapelvek kialakulása, az 
improvizatív jellegű formálás. 
- Az egyes formák, műfajok szerepe az egyes zeneszerzők stílusában. 
- Operatörténet a 19-20. század fordulóján. 
- A 19. századi magyar opera. 

Zeneszerzői életművek: 
Schumann 
Weber 
Mendelssohn 
Berlioz 
Chopin 
Liszt 
Brahms 
Csajkovszkij 
Dvorák 
Grieg 
Verdi 
Puccini 
Wagner 
Muszorgszkij 
Erkel 
 
Követelmény 

A zeneszerzői életutakhoz kapcsolódó lexikális és műfaji ismeretek. A 
meghallgatott művek és elemzett szemelvények ismerete és elemzése. 

 
A félévi és év végi meghallgatás anyaga, a továbbképző évfolyamokon: 
Félévkor és év végén szóbeli és/vagy írásbeli vizsga van, melynek anyagát a 
félév során tanult anyagból a szaktanár állítja össze. 
 
Felhasználható irodalom 
Brockhaus – Reimann Zenei lexikon. I-III. kötet. Budapest: Zeneműkiadó, 1983-
1985. 
Michels, Ulrich: SH atlasz. Zene. Budapest: Springer Hungarica Kiadó Kft., 
1994. 
Szabolcsi Bence: A zene története. Budapest: Zeneműkiadó, 1974. 
Kelemen Imre: A zene története 1750-ig. Budapest: Nemzeti tankönyvkiadó, 
1995. 
Darvas Gábor: Zene Bachtól napjainkig. Budapest: Zeneműkiadó, 1981. 
Darvas Gábor: A totemzenétől a hegedűversenyig. Budapest: Zeneműkiadó, 
1977. 
A zene könyve. Budapest: Zeneműkiadó, 1983. 
Menuhin, Yehudi – Dawis Curtis W.: Az ember zenéje. Budapest: 
Zeneműkiadó, 1981. 
Örök muzsika. Zenetörténeti olvasmányok. Összeállította és jegyzetekkel ellátta 
Barna István. Budapest: Zeneműkiadó, 1977. 
Kroó György: Muzsikáló zenetörténet. Budapest: Gondolat, 1965-73. 
Életrajzok, monográfiák. 
Műelemzések. 
Békefi Antal: Bakonyi népdalok 
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Békefi Antal: Vasi népdalok 
Nyék Sándor: Balatoni népdalok 
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CITERA TANTERV 
 

Készítette: Balogh Sándor 
 

2009 
 

A TANTÁRGY TARTALMI SZABÁLYOZÁSA 
 

TANANYAG 
 
A tananyag meghatározásának szempontjai  
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése: a szűkebb értelemben vett 
tanterv; a tananyag meghatározása évfolyamonkénti felosztásban. 
Minimális követelmény: nem azonos sem a beszámoló anyagával, sem az éves 
anyaggal. 
Felhasználható irodalom: ajánlás a felhasználható anyagra, zeneműjegyzék. 
A tanszaki meghallgatás és az év végi beszámoló anyaga. 
 

HANGSZERES ELŐKÉSZÍTŐ 
 

1. évfolyam 
évi 66óra (heti 2x30 perc) 

 
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 
 
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’-
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E’ hangokon (külön-külön); 2) húrlenyomás mutatóujjal F’-E’-D’ hangokon 
(összekapcsolva az 1. fázissal); 3) húrlenyomás középső ujjal F’-E’-D’-C’ 
hangokon (összekapcsolva az 1. és 2. fázissal) 
• Ujjcsúsztatás gyakorlása hüvelyk- és középső ujjakkal 
Gyermekdalok éneklése 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 növendék 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. 
 
Minimális követelmény   
20 gyermekdal. 
A helyes pengetési irányok elsajátítása. 
Egyenletes negyed értékek és nyolcadpárok pengetésével kis hangterjedelmű 
gyermekdalok lejátszása íves pengetésmóddal. 
A tanuló legyen képes helyes ujjrend kialakítására, a dallamjátszó ujjak 
könnyed váltogatására, a hüvelyk- és a középső ujj csúsztatására. 
 
Felhasználható irodalom  
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 
 
A tanszaki meghallgatás és az év végi beszámoló any aga. 
Gyermekdalok éneklése a citera üres húrjainak hozzápengetésével: 1) 
egyszerű ritmusosztinátó kíséret; 2) a dal ritmusának hozzápengetése az 
énekelt dalhoz; 3) egyszerű ritmuskíséret hozzápengetése az énekelt dalhoz). 
Gyermekdalok játéka citerán lassú egyenletes tempóban. 

 
2. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2x30 perc) 
 

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 (piano) – a kísérőhúrok dallamhúrokhoz legközelebb eső 
részének megpengetésével (2-3 húr) 
• Finom pengetés (mezzopiano) gyakorlása 
• Középerős játék (mezzoforte) – a kísérőhúrokon a basszushúrokat is 
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érintő pengetéssel (4-5 kísérőhúr) 
Bal kéz 
• A természetes bal kéz tartás 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 növendék 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 növendék 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. 
 
Minimális 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. 
20 gyermekdal. 
 
Felhasználható irodalom  
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 
 
A tanszaki meghallgatás és az év végi beszámoló any aga. 
Gyermekdalok (dó-pentachord, dó-hexachord és lá-pentachord hangsor) 
éneklése és citerán való megszólaltatása. 
Saját, vagy másik tanuló énekének kísérete citerán. 
Gyermekdalok játéka citerán lassú és középgyors tempóban. 

 
ALAPFOK „A” ÉS „B” TAGOZAT 

 
1. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2x30 perc) 
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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). 
 
A növendék 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. 
 
Minimális 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. 
25 dallam. 
 
Felhasználható irodalom  
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 növendék általános iskolai ének-zene tankönyvéből. 
 
A tanszaki meghallgatás és az év végi beszámoló any aga. 
Gyermekdal-fűzés, csoportos citerázás (2-3 növendék egyszerre játssza 
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ugyanazt a dalt). 
Gyermekdalok megszólaltatása citerán hozzáénekléssel is (saját vagy más 
tanuló énekével). 
 

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

 
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. 
 
Minimális 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. 
25 dallam. 
 
Felhasználható irodalom  
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 növendék általános iskolai ének-zene tankönyvéből. 
 
A tanszaki meghallgatás és az év végi beszámoló any aga. 
3-4 dalból álló dalcsokrok játéka egyéni és csoportos előadásban az éves 
technikai követelményeknek megfelelő szinten. 
Legalább egy dalcsokor megszólaltatása saját éneket kísérve (a növendék 
hangfekvésének megfelelően hangolt citerán). 
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2. évfolyam „B” tagozat 

évi 66 óra (heti 2x45 perc) 
 
Az „A” tagozat követelményein felül: 
• 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. 
 

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

 
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) 
• 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. 
3 b előjegyzés. 
 
Minimális követelmény   
Esztam kíséret – a felfelé irányuló pengetések hangsúlyozása. 
Ritmusaprózás, tizenhatodokra bontás. 
Biztos hangtartomány váltás. 
Helyes, önálló ujjrend kialakítása. 
25 népdal. 
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Felhasználható irodalom  
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 növendék általános iskolai ének-zene tankönyvéből. 
 
A tanszaki meghallgatás és az év végi beszámoló any aga. 
3-4 különböző karakterű dalból álló dalcsokor játéka egyéni és csoportos 
előadásban az éves technikai követelményeknek megfelelő szinten. 
Dunántúli ugrós dallamok esztam kísérettel. 
Dalcsokor tizenhatodos ritmusaprózással. 
 

3. évfolyam „B” tagozat 
évi 66 óra (heti 2x45 perc) 

 
Az „A” tagozat követelményein felül: 
• 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 

 
4. évfolyam „A” tagozat 

évi 66 óra (heti 2x30 perc) 
 

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 
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Fríg hangsor, fríges zárlat. 
Esztam kíséret, ugrós tánc, dunántúli terc. 
Tizenhatodos ritmusaprózás  
 
Minimális követelmény   
A tizenhatodos ritmusaprózás megvalósítása. 
A pergetés (tremolo) önálló alkalmazása. 
Egyszerű esztam kíséret megvalósítása. 
25 dallam. 
 
Felhasználható irodalom  
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 növendék általános iskolai ének-zene tankönyvéből. 
HANGZÓ ANYAG 
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 
 
A tanszaki meghallgatás és az év végi beszámoló anyaga. 
3 egyénileg összeállított dalcsokor megszólaltatása hozzáénekléssel és csak 
hangszeren játszva. 
Csoportos citerázás (3-4 fő). 
1 összeállítás esztam kíséret alkalmazásával a Dél-Dunántúl dallamaiból. 
 

4. évfolyam „B” tagozat 
évi 66 óra (heti 2x45 perc) 

 
Az „A” tagozat követelményein felül: 
• A növendék 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 
 

5. évfolyam „A” tagozat 
évi 66 óra (heti 2x30 perc) 
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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 pengetéseinek váltakozása a normál pengetésekkel 
egy dallamon belül. 
Sűrű esztam kíséret elsajátítása. 
Lépegetős játék gyakorlása. 
Szinkópa ritmus le-föl-föl irányú pengetése. 
Negyed értékű dallamhangok nyolcadra csökkentése, diminuálása 
 
Dél-dunántúli ugrósok és kanásztáncok 
Szlavóniai dallamok 
Felvidéki dudanóták 
 
Kanásztánc fogalma. 
Bővített szekund. 
Szinkópa ritmus.  
Diminuálás. 
 
Minimális követelmény   
Pergetéssel való dallamdíszítés. 
Nyolcadolós kapkodós díszítés. 
Tizenhatodos aprózással történő díszítés. 
Sűrű esztam kíséret elsajátítása. 
Szinkópa ritmus pontos játéka. 
25 dallam. 
 
Felhasználható irodalom  
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 növendék 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) 
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Hungaroton 
 
A tanszaki meghallgatás és az év végi beszámoló any aga. 
3 egyénileg összeállított dalcsokor énekkel és citerával eredeti felvételek 
alapján: 1) Dél-Dunántúl; 2) Szlavónia; 3) csoportosan (3-4 fő), lehetőleg 
különböző népi hangszerekkel együtt előadva.  
 

5. évfolyam „B” tagozat 
évi 66 óra (heti 2x45 perc) 

 
Az „A” tagozat követelményein felül: 
• A tremoló játék tökéletesítése 
• 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 
 
 

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

 
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 
  
Minimális 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 
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tisztában a különböző zenei tájegységek dallamdíszítéseivel. 
25 dallam. 
 
Felhasználható irodalom  
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 
Bencze Lászlóné: Szivárványos az ég alja – bihari népdalok (Berettyóújfalu, 
1978) 
Népdalválogatás a növendék 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 
  
A tanszaki meghallgatás és az év végi beszámoló any aga. 
3 népzenei összeállítás előadása citerán és saját vagy mások énekét kísérve: 
1) Dunántúl; 2) Alföld; 3) csoportosan (3-4 fő), lehetőleg különböző népi 
hangszerekkel együtt előadva (sűrű esztam alkalmazásával) 
 

 
 
 
 
 

6. évfolyam „B” tagozat 
évi 66 óra (heti 2x45 perc) 

 
Az „A” tagozat követelményein felül: 
• Dúr hangsorú dallamok játéka nyomóval 
• Új stílusú dallamok népdalsorainak összekapcsolása a nyomó 
csúsztatásával – glisszandó játékmód 
• Húrlefogás – húrtompítás a kísérő húrokon (csárdás táncdallamok 
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játékánál) 
• Kis nyújtott-, kis éles-, triolás nyújtott- és triolás éles ritmus pengetése 
• A parlando-rubato előadásmód tanulmányozása, gyakorlása 
 

ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNY 
 
„A” tagozat 
Három összeállítás bemutatása, amely tartalmazzon csárdás, ugrós, friss, 
nyomóval, egyszerű díszítéssel játszott dallamokat. 
 
„B” tagozat 
A vizsgázó öt összeállítást készít a tanult anyag alapján, melyből a 
vizsgabizottság választ hármat. 
 

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

 
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 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 
 
Minimális követelmény   
A tanuló ismerje és alkalmazza az eddig tanult pengetési módokat, 
kíséretfajtákat. 
Alkalmazza a húrlefogást lassú dűvő kíséretű dallamokon. 
Legyen képes igényesen megformálni az előadott dallamokat. 
Ismerje az eredeti játékmódokat. 
Alakuljon ki a magas technikai színvonalú játékkultúra. 
Tudjon tremolózni a dallam megfelelő hangjain. 
A hüvelykujjas nyomótechnika alkalmazása 
Dúr hangsorú dallamok játéka nyomóval 
Új stílusú dallamok népdalsorainak összekapcsolása a nyomó csúsztatásával – 
glisszandó játékmód 
Húrlefogás – húrtompítás a kísérő húrokon (csárdás táncdallamok játékánál) 
Kis nyújtott-, kis éles-, triolás nyújtott- és triolás éles ritmus pengetése 
A parlando-rubato előadásmód tanulmányozása, gyakorlása 
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25 dallam. 
 
Felhasználható irodalom  
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 
  
A tanszaki meghallgatás és az év végi beszámoló any aga. 
3 népzenei összeállítás előadása citerán és saját vagy mások énekét kísérve: 
1) Alföld (új stílusú dalok nyomóval, glisszandó díszítéssel); 2) Alföld (kötetlen 
ritmusú dallamok); 3) Észak-Magyarország (Borsod / Heves / Nógrád / Pest m.). 
 

7. évfolyam „B” tagozat 
évi 66 óra (heti 2x45 perc) 

 
Az „A” tagozat követelményein felül: 
• Dallamdíszítés; előkék, utókák 
• Az erdélyi dialektus énekes dallamainak hangszeres megszólaltatása 
• Új stílusú dallamok sorvégi díszítéstípusainak ismerete, alkalmazása 
 

8. évfolyam „A” tagozat 
évi 66 óra (heti 2x30 perc) 
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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 megszólaltatása 
Minimális 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. 
25 dallam. 
 
Felhasználható irodalom 
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 
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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 
  
A tanszaki meghallgatás és az év végi beszámoló any aga. 
3 népzenei összeállítás előadása citerán és saját vagy mások énekét kísérve: 
1) Közép-Alföld (új stílusú dallamok sorzáró, körülírásos díszítéssel); 2) Erdély 
(énekes dallamok díszített előadása citerán); 3) Dél-Alföld (lassú-, gyors- és 
friss csárdás folyamat). 
 

8. évfolyam „B” tagozat 
évi 66 óra (heti 2x45 perc) 

 
Az „A” tagozat követelményein felül: 
• 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 
 
 
 
 

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

 
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). 
 
Minimális 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. 
25 dallam. 
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Felhasználható irodalom  
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 
 
  
A tanszaki meghallgatás és az év végi beszámoló any aga. 
3 népzenei összeállítás előadása citerán és saját vagy mások énekét kísérve: 
1) Hortobágy; 2) Szatmár; 3) Erdély. 

9. évfolyam „B” tagozat 
évi 66 óra (heti 2x45 perc) 

 
Az „A” tagozat követelményein felül: 
• A triolás pengetésmód alkalmazása 
• A leggyakoribb tánckíséret típusok ismerete és alkalmazása  
• Aszimmetrikus ritmizálás 

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

 
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  
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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. 
  
Minimális 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. 
25 dallam. 
 
Felhasználható irodalom  
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 
Citerahagyomány (MC) (Budapest, 2000) Óbudai Népzenei Iskola 
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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 
  
A tanszaki meghallgatás és az év végi beszámoló any aga. 
3 népzenei összeállítás előadása citerán az alábbi tájegységek dallamaiból 
válogatva: 1) Dél-Dunántúl / Kelet-Alföld / Felvidék; 2) Mezőség / Székelyföldi / 
Gyimes; 3) Moldva. A 3 összeállításból 1 csoportos előadásban, lehetőleg 
különböző népi hangszerekkel együtt. 

 
10. évfolyam „B” tagozat 
évi 66 óra (heti 2x45 perc) 

 
Az „A” tagozat követelményein felül: 
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 
 

ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNY 
 „A” tagozat 
- Három különböző dialektusterületről származó összeállítás bemutatása, amely 
tartalmazza legalább egy adatközlő anyagát. 
- Egy énekkíséretes összeállítás. 
- Egy hangszerkíséret bemutatása. 
Az összeállítások tartalmazzanak parlando, csárdás (dűvő), ugrós, friss, 
nyomóval, 16-odos mozgású dallamokat. 
 
„B” tagozat 
A vizsgázó nyolc összeállítást készít a tanult anyag alapján, melyből a 
vizsgabizottság kettőt, a vizsgázó egyet választ. 
 

AZ ÉRTÉKELÉS  MÓDJA 
  

A tanulók teljesítményét és szorgalmát minden órán, a hónapok végén, 
valamint a tanszaki és iskolai hangversenyeket követően osztályzattal, illetve 
szóbeli minősítéssel is értékeljük. 



110 
 

Az előadói kézség és gyakorlat kialakítása, fejlesztése érdekében szükséges, 
hogy minden növendék évente legalább egy-két nyilvános fellépésen 
szerepeljen. 
A félévi munka értékelése a főtárgytanár vagy tanárok szűkebb köre előtt, az év 
végi vizsga pedig a tantestület más tagjaiból és a szaktanárokból alakult 
bizottság előtti meghallgatáson történjék. 
Az év végi értékelés során a szorosan vett szakmai értékelés mellett a 
növendék további terveiről, lehetőségeiről is essék szó. 

 
 

TÁRGYI FELTÉTELEK  
  

Jó minőségű C, D, és A hangolású prím és normál citerák. 
A jó hangszerek húrja legyen könnyen lenyomható, a vendéghúrok ne fedjék el 
a dallamot, ne zörögjenek és jól tartsák a hangolást. Minden hangszerhez 
póthúrkészlet, megfelelő hangolókulcs és két-három darab pengető szükséges. 
 
Egyéb tárgyi feltételek: 
Kisebb javításokhoz fogó, reszelő, törlőruha. 
Jó minőségű ütés- és koccanásgátló hangszertok. 
Megfelelő mennyiségű és minőségű tankönyv, kotta, hangzóanyag, 
videofelvétel. 
A hangszerek, lemezek, kazetták, könyvek stb. tárolására szolgáló zárható 
szekrények. 
Hangfelvételre, lejátszásra illetve másolásra alkalmas magnetofon, CD lejátszó, 
lemezjátszó, fejhallgató, videó és TV készülék. 
Megfelelő méretű és akusztikájú, lehetőleg hangszigetelt, megfelelő méretű 
helyiség, a hangszerek elhelyezéséhez szükséges két-három asztal, hat-nyolc 
darab szék. 
 

 JAVASLATOK, ÚTMUTATÁSOK  
 

A citera tanterve a magyar citerára épül, melyet a magyar nyelvterületen az 
egyik legelterjedtebb népi hangszerként ismernek és használnak. 
A népzenei gyakorlatban nélkülözhetetlen a stílusos játék kérdése. Ahhoz, hogy 
ez kialakulhasson, fontos eredeti, jó felvételek hallgatása, elemzése és a hallás 
utáni hangszertanulás. Az évfolyamonként felsorolt felhasználható hangzó 
anyag ismerete az alapja a stílusos játékmód elsajátításának. 
A zene tánccal való szoros kapcsolata fontos szempont volt az egyes osztályok 
tananyagának összeállításában. Alsóbb osztályokban az ének - citera 
kapcsolódása a jellemző, a felsőbb évfolyamokban viszont a hangszer 
tánckísérő szerepe a meghatározó. A továbbképző osztályok anyaga a 
különböző táji jellegzetességeket mutatja be továbbfejlesztve a korábban 
megszerzett technikai és zenei alapokat. 
A hangszer mérete igazodjon a növendék életkori sajátosságaihoz. 8 - 9 éves 
gyerekeknek a 45-55 cm-es fesztávú "C" prím citera, 10-12 éveseknek pedig az 
50-60 cm-es fesztávú "C" vagy "A" citera használata javasolt. 
Megjegyzés: Mivel a citera transzponáló hangszer, a példatárakban közölt 
dallamok nagy része C-alaphangra zár, kivétel néhány mixolíd és fríg hangsorú 
dallam, ezek üres G húron záródnak. 
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A gyorsabban haladó jobb képességű növendékek tanulmányaikat évfolyamok 
összevonásával is végezhetik. 
A citera tanszakra azok a növendékek vehetők fel, akik legalább 7 éves korúak, 
tisztán, szép hangon tudnak énekelni, jó a ritmusérzékük és a zenei 
memóriájuk. 

 
VÁLASZTHATÓ  TÁRGYAK 

 
ZENEKAR 

 
A zenekari foglalkozások célja, hogy sajátos eszközeivel teremtsen 

lehetőséget az alapfok és a továbbképző évfolyamok növendékei számára, 
hogy - az egyéni foglalkozásokon elsajátított tudás felhasználásával - 
érzelmileg gazdag, harmonikus személyiséggé válhassanak. 

Ösztönözze a növendékeket, hogy a zenekari játék közben megszerzett zenei 
kifejezőkészséget és technikai eszközöket használják fel az egyéni hangszeres 
játékban is. 

Hozzon létre együttműködést a növendékek tudásának különbözőségéből. 
Mutasson utat a közösség erejével a toleráns magatartásra. 
Alakítsa ki a kultúra iránti nyitottságot. 
Hangsúlyozza a művészetek aktív művelésének fontosságát. 

 
 

A zenekari foglalkozások szakirányú feladatai 
A növendékek megismertetése az alapvető zenekari játékmódokkal. 
A különböző zenei stílusokban használt előadói hagyományok bemutatása. 
A "zenekari hallás" fontosságának alakítása, tudatosítása. 
A figyelem időtartamának és elmélyítésének (vertikális-horizontális) 

fejlesztése. 
Az egységes zenekari ritmusjáték kialakítása, tudatosítása. 
Az arra alkalmas növendékek felkészítése professzionális együttesben való 

játékra. 
A különböző hangszercsoportoknak megfelelő - a zenekari ülésmódból adódó 

- helyes hangszerkezelés kialakítása, egységesítése. 
 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése ut án 
A növendék ismerje meg 
- a zenekar/együttes egyes részeinek különböző funkcióit, 
- az alapvető zenekari játékmódokat, 
- az egyes zenetörténeti stílusok és hangszerek előadói hagyományait. 
Legyen képes 
- szólamát helyes tempóban, dinamikában, stílusban, az adott műben a 

zenekar egészében betöltött funkciója szerint eljátszani, 
- a szólamon belüli és a szólamok közötti harmonikus együttjátékra irányítani 

figyelmét, 
- a szólambeosztáshoz igazodó új zenei anyagot lapról játszva is 

megszólaltatni. 
Tudja alkalmazni 
- az alapvető egységes zenekari játékmódhoz tartozó hangszertechnikai 

ismereteket, 
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- a zenekari hallásfejlesztés közben kialakuló figyelmet a többszólamúságra, 
a dinamikai és ritmikai folyamatok árnyalására, a tempóvétel és -tartás 
differenciálására, 

- a zenekari kommunikációs lánc (karnagy-zenekar, zenekari szólamok 
között) folyamatát. 

 
További követelmények a továbbképz ő évfolyamainak elvégzése után 

A növendék legyen képes 
- felnőtt amatőr zenekarban játszani, 
- részt venni önálló kamarazenekari produkcióban. 
Alkalmazza tudatosan 
- a zenekari kommunikációs láncot, 
- a zenekari rubato játékot. 

 
ÉRTÉKELÉSI MÓD 

Félévkor és évvégén egyaránt szöveges értékelés van: kiválóan megfelelt, jól 
megfelelt, megfelelt, nem felelt meg. 
 

KÓRUS 
 

A kórusfoglalkozás célja  
A kifejező, szép éneklés elsajátítása, az egy- és többszólamú kórusművek 

tiszta intonálása és stílushű előadása. 
A növendékek zenei és közösségi élményhez juttatása. 
Közösségformáló ereje által hasson az emberi kapcsolatok fejlődésére, azon 

belül az egyén személyiségfejlődésére (utazáson, kiránduláson, 
kórustáborokban a közös éneklés által). 

Olyan pozitív élménynyújtás - a zene és az emberi kapcsolatok által -, amely 
arra ösztönzi a növendéket, hogy felnőtt korában is részt vegyen a kulturális 
élet különböző vokális művészeti csoportjaiban. 

A zeneiskolai és egyéb hangversenyek, ünnepek színessé tétele. 
 

A kórusfoglalkozás szakirányú feladatai 
Ösztönözze a növendéket a kórusirodalom, illetve a zeneirodalom 

megismerésére. 
Fejlessze a növendékek 
- hallását, 
- ritmusérzékét, 
- tempó- és dinamikai érzékenységét, 
- hangszínek iránti igényét, 
- kottaolvasási készségét, 
- zenei memóriáját, 
- zenei ízlését, 
- stílusérzékét, 
- formaérzékét, 
- hangképző- és intonációs gyakorlatok segítségével a harmonikus hallását. 
Ismertesse meg a kórustagokat 
- az emberi hang sajátosságaival, kifejezési lehetőségeivel a csoportos 

hangképzés által, 
- a kórusműveken keresztül a zeneirodalom különböző stíluskorszakaival. 
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Tudatosítsa a növendékekben az alkalmazkodóképesség fontosságát zenei 
és emberi szempontból is. 

 
Követelmények a program elvégzése után 

A kórus legyen képes önálló, élményt adó szereplésre. 
Tudjon 
- fegyelmezetten viselkedni úgy a próbákon, mint a hangversenyeken, 
- "vezénylésre" énekelni. 
A növendék ismerkedjék meg a kórusirodalom számos remekművével. 
Tudjon jól tájékozódni a különböző stíluskorszakokban. 
Tudja 
- helyes légzéstechnikával, 
- tiszta intonációval, 
- pontos ritmusban, 
- érthető szövegmondással, 
- helyes tempó- és dinamikai választással, 
- művészileg kidolgozottan - stílushű formálással, szuggesztivitással - 

elénekelni szólamát. 
Rendelkezzék 
- jó kottaolvasási készséggel, 
- zenei memóriával. 
Hallgassa a többi szólamot és hangszínével alkalmazkodjék hozzá, ezáltal 

segítve az egységes kórushangzás megteremtését. 
 

TANANYAG  
Ajánlott gy űjtemények 
Agócsy - Irsai: Énekeljünk-muzsikáljunk 
Ars musica kötetek (Möseler Verlag Wolfenbüttel und Zürich) 
 M5203 1-52035 
Bartók Béla kórusművei (27 egyneműkar) 
Bárdos Lajos: 20 és 40 egyneműkar 
 Kicsinyek kórusa I-IV. 
 Vegyeskarok 
B. Horváth Andrea: Ünnepeljünk! (Nemzeti Tankönyvkiadó) 
Botka Valéria - Csányi László: Gyermekkarok I-IV. 
Chor Aktuell - Ein Chorbuch für Gyrnnasien (Gustav Bosse Verlag 1983) 
Csányi László: Gyermekkórusok kótáskönyve 
Egyházi karénekeskönyv I-II. (Kiadja: Magyarországi Evangélikus Egyház 
 Sajtóosztálya) 
Eszterházy Pál: Harmonia Caelestis 
Forrai M.: Duettek I-II. 
 Ezer év kórusa 
 Öt évszázad kórusa 
Gastoldi: 3 balletti 
Kánongyűjtemények: 25 angol kánon 
 Bárdos: 77 kánon 
 Haydn: Kánonok 
 Mozart: 30 kánon 
 Péter József: 165 kánon 
Kerényi M. György: Énekiskola - Társasének IV. 
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Kodály Zoltán: Bicinia Hungarica I-IV. 
 Gyermek- és nőikarok 
 Vegyeskarok 
Kortárs szerzők művei 
Liber usualis (gregorián dallamok gyűjteménye) 
Mozart: 6 noktürn 
Nádasdy Kálmán: Társas énekek 
Schola cantorum I-XIII. (Fodor Ákos) 
Szőnyi E.: Biciniumok 
Kardos Pál: Kórusnevelés, kórushangzás 
Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán 
Párkai István: Modern kórusetűdök 
 

 ÉRTÉKELÉSI MÓD 
Félévkor és év végén egyaránt szöveges értékelés javasolt: kiválóan megfelelt, 
jól megfelelt, megfelelt, nem felelt meg. 

 
JAVASLATOK, ÚTMUTATÁSOK 

 
A művek kiválasztásánál vegyük figyelembe a kórus létszámát, a növendékek 
életkorát, hangi adottságait, zenei képzettségüket. 
A koncertek számát a gyerekek teherbíró képességéhez kell igazítani. A kórus 
hangképzése elengedhetetlenül szükséges a próbákon. Ez teszi technikailag 
alkalmassá az együttest a művek színvonalas megszólaltatására. Ajánlatos 
évente legalább két nyilvános fellépés a minimális szereplési gyakorlat 
megszerzésére és a kórus tudásának felmérésére. A szerepléseket mindig 
kövesse közös szakmai értékelés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÉPTÁNC TANSZAK  
 

BBEEVVEEZZEETTÉÉSS  
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A néptánc tanszak célja, hogy a magyar néptánc és népi kultúra iránti 
érdeklodést elmélyítse a tanulókban. A táncokon keresztül ismerjék meg 
hagyományainkat, a magyar nép táncait, a táncok lépésanyagát, 
jellegzetességeit, stílusát, különös tekintettel a Blatoni és Bakonyi táncokra, 
szokásokra. 
 
Ismertesse meg a tanulóval 

� a hagyományos népi játékokat, 
� 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 táncművészi és közhasznú formáit, 
� a társasági táncélet alkalmait, 
� a színpadi táncművészet legfontosabb ágazatait és korszakait, 
� az egyetemes és nemzeti táncművészet legjelentősebb művészeinek 

pályáját, 
� az egyetemes és nemzeti táncművészet néhány alapművét, s ezek 

elemzésén keresztül a táncirodalom különböző stílusait. 
 
Alakítsa ki a tanulókban 

� a rendszeres munka természetes igényét, 
� a megfelelő munkafegyelmet, 
� a munkájuk tudatos kontrollálását, 
� a művészi előadásmód kivitelezését, 
� az általános szemléletmódot, amely a népi kultúra, népélet egyes 

jelenségeit egy összefüggo rendszer egymást feltételező részeiként 
értelmezi, 

� az esztétikai érzéket, 
� a művészetek befogadására nyitott attitűdöt, 
� fogékonyságot a múlt és a jelen értékeinek befogadására 

 
Fejlessze a tanuló: 

� mozgáskultúráját, 
� fizikai állóképességét, 
� ritmusérzékét, 
� hallását, 
� zenéhez való alkalmazkodását, 
� tér-, forma- és stílusérzékét, 
� mozgásmemóriáját, 
� koncentráló képességét, 
� ízlését, kritikai érzékét, 
� a tánc komplexitásából adódóan a társművészetek (zene, 

képzőművészet, színház) iránti érzékenységét, 
� vizuális memóriáját, 
� a képzelőerejét 
Ösztönözze a tanulót:  
� a közösségi alkotás öröme, a közösségi kultúra értékei iránt, 
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� a néprajzi és általában kultúrtörténeti ismereteinek rendszeres 
gyarapítására, 

� a rendszeres múzeumlátogatásra, 
� a rendszeres társasági és színházi táncesemények látogatására, 
� a televízió és rádió táncos témájú műsorainak figyelemmel kísérésére, 
� az aktív részvétel igényét az iskolán kívüli alkalmakon való részvételre 

(kézműves foglalkozások, játszóház, táncházak, néprajzi táborok, egyéb 
táncesemények), 

� a környezetében esetleg adódó gyűjtési lehetőségek kihasználására 
(helytörténeti hagyományok összeírása, nagyszülők, idős emberek 
tudásanyagának összegyujtése). 

 
Tudatosítsa a tanulóban: 

� a tánctörténeti ismeretek fejlesztik a személyiségét, az ízlését és 
fogékonyságát általában a művészetek, különösen az előadóművészetek 
iránt.  

 
Hívja fel a tanulók figyelmét: 

� a korévfolyamunknak megfelelő néptáncos, népzenei, néprajzi, 
tánctörténeti irodalomra. 

 
Tegye nyitottá: 

� a tanuló személyiségét a folklór iránt 
 
 
Irányítsa a tanulót: 

� szakirányú továbbtanulásra, 
� a továbbképző folytatására, 
� az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. 

  
 

A TANSZAK TANTÁRGYAI ÉS AZOK ÓRASZÁMAI  
  

A képzés ideje:  12 év 
Évfolyamok száma:  12 

ÓRATERV 
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Tantárgy
ELÕKÉPZÕ ALAPFOK TOVÁBBKÉPZÕ
1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Népi játék        
Néptánc

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

Folklórism. 1 1 1 1 
Tánctörténet 1 1 
Köt. vál. tant. 1 1 1 1 
Szab. vál. tant. 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 TANSZAK TANTÁRGYAI  

Főtárgy:  
 Népi játék, néptánc 
 
Kötelez ő tantárgyak:  
 Folklórismeret 
 Tánctörténet 
 
 
 
Kötelez ően választható tantárgyak:  
 Népi ének 
 Folklórismeret 
 Tánctörténet 
 Kinetográfia 
 
Szabadon választható tantárgyak:  
 A tanszak bármely, az életkori sajátosságoknak megfelelő gyakorlati 
tantárgya 
 

A TANTÁRGYAK HELYE A TANSZAK PROGRAMJÁBAN  
  

A népi játék-néptánc a tanszak fő tantárgya, s az előkészítő - alapfok - 
továbbképző minden évfolyamán a legtöbb óraszámban foglalkoznak vele.  
Ez az összefoglaló elnevezés több részterületet foglal magába:  

� A tánctechnika, ami minden órát bevezet, a táncos izomzatának, 
ízületeinek bemelegítése mellett a technikai alapozást hivatott szolgálni. 

� A ritmikai gyakorlatok és a táncos nyelvezet elsajátítása is a táncosok 
felkészülését segíti.  

� A népi játékok az előkészítő, és az alapfok 1-2. évfolyamán játszanak 
fontos szerepet. A gyerekek megismerik a magyar játékkincs legszebb 
változatait, s ezen keresztül megszeretik a népzenét és néptáncot.  

� A néptánc oktatása elkezdődik az előkészítőben, de az alapfok és a 
továbbképző évfolyamain teljesedik ki. Egyre több dialektus táncrendjeit 
ismerik meg a tanulók, s táncolják “anyanyelvként”.  
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� A daltanulás szorosan összetartozik a tánccal, míg a koreográfiák a 
tanult eredeti anyagok összefoglalásai.  

A folklórismeret az alapfok 3-6. évfolyamán kötelező tantárgy. A 4 év alatt a 
tanulók megismerkednek a jeles napokkal, az emberélet fordulóival, a magyar 
nép hiedelemvilágával. A továbbképzőn szabadon választhatják ezt a tárgyat. 
Ekkor a népköltészetről és a magyar nép táji-történeti csoportjairól 
hallgathatnak előadást.  
A néptáncot tanuló gyerekek számára szükséges, hogy tudatosodjon bennük: 
művészeti területük egy komplex, elkülönülő részeiben is összefüggo kultúra 
része.  
 
A tánctörténettel a továbbképzőn találkoznak a tanulók. Ekkor az egyetemes és 
nemzeti tánctörténeti rétegekről, stílusjegyekről tanulnak. Így a táncművészet 
érto és élvezo befogadójává válnak.  
 
A kinetográfia tantárgy a továbbképző 9-10. évfolyamán a választható tárgyak 
között szerepel, de minden továbbképzős hallgatónak ajánlani tudjuk. Akik 
megtanulják a kinetográfiát, azok az írásos anyagot sokkal pontosabban, 
gyorsabban tudják elsajátítani, mint a szöveggel leírt folyamatokat. Emellett 
nagyon sok autentikus néptáncközlés csak kinetogramban történt, tehát 
szövegesen nem hozzáférhető.  
 
Szabadon választható tantárgy: a tanszak bármely tantárgyból választható. 
Célja, hogy a tehetséges tanulóknak módot adjon a további fejlődésre.  

 
KÖVETELMÉNYEK 

 
 Követelmények az el őképző elvégzése után 

 
NÉPI JÁTÉK , NÉPTÁNC 
A tanuló ismerjen:  

� legalább 10 kiszámolót, 10 különböző típusú játékot, ill. 10 népdalt.  
 
 
Legyen képes:  

� a játékhoz fűződő lépéseket szépen előadni, 
� egyszerű ritmusképleteket visszaadni tapssal, dobogással (4 * 2/4-es). 

 
KKÖÖVVEETTEELLMMÉÉNNYYEEKK  AAZZ  AALLAAPPFFOOKK  EELLVVÉÉGGZZÉÉSSEE  UUTTÁÁNN  

 
NÉPI JÁTÉK , NÉPTÁNC 
A tanuló ismerje 

� a tanult játékokat (min. 20) és népdalokat (min. 40), 
� a tanult táncrendeket, s legalább kettőt magabiztosan improvizáljon, pl.:  

  dél-dunántúli ugrós, kanásztánc (fiúk), karikázó (lányok), 
  rábaközi dús, ill. körverbunk (fiúk), 
  szatmári verbunk (fiúk), hajlikázó (lányok), lassú és friss csárdás, 
  széki négyes, csárdás, sűrű és ritka tempó (fiúk), 
  lőrincrévi páros táncok, 
  sárközi ugrós és csárdás, karikázó (lányok), verbunk (fiúk), 



119 
 

  dél-alföldi páros ugrós és csárdás 
Legyen képes 

� a technikai gyakorlatokat biztosan végrehajtani, összekötni, 
� 2/4-es ritmusképletet visszatapsolni, dobogni, 
� legyen képes felismerni és megnevezni az irányokat, arányokat, 

alakzatokat 
 
FOLKLÓRISMERET  
A tanuló ismerje 

� a folklór, mint történeti hagyomány sajátosságait, 
� az egyes jeles napok időpontját, 
� a jeles napok vallási, hiedelmi funkcióját, magyarázó történetét, 
� a hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjait, 
� a magyar paraszti világkép legfőbb elemeit, eredetüket, s a hozzájuk 

fűződő mondákat, 
� a parasztság hiedelemvilágának főbb szereplőit, funkciójukat, 
� a korévfolyam szintjének megfelelő legfontosabb folklór-kiadványokat 

(könyv, lemez), és intézményeket (múzeumok, gyűjtemények) 
 
Legyen képes 

� felidézni az egyes jelenségek konkrét megjelenését, a népszokások 
idejét és rítusrendjét, 

� előadni népdalokat, rítusénekeket és szokásszövegeket 
  

KKÖÖVVEETTEELLMMÉÉNNYYEEKK  AA  TTOOVVÁÁBBBBKKÉÉPPZZŐŐ  EELLVVÉÉGGZZÉÉSSEE  UUTTÁÁNN  
 
NÉPTÁNC 
A tanuló ismerje 

� a különböző táncrendek zenéjét, népdalait (min. 100), 
� a tanult táncrendeket 

 
Legyen képes 

� a technikai gyakorlatokat biztosan végrehajtani, összekötni, 
� 2/4-es ritmusképletet visszatapsolni, dobogni, 
� legyen képes felismerni és megnevezni az irányokat, arányokat, 

alakzatokat 
 
FOLKLÓRISMERET  
A tanuló ismerje 

� a fő népköltészeti műfajok jellegzetességeit, 
� a magyar népművészet-kutatás leghíresebb irányzatait, képviselőit, 
� a magyar néprajzi csoportok földrajzi elhelyezkedését, kialakulásuk 

legfőbb történeti momentumait, hagyományos népi kultúrájuk 
meghatározó jegyeit 

 
Legyen képes 

� rugalmas szemlélettel látni az egyén, a közösség egységét és 
kölcsönhatását a hagyományos népi kultúrában, 

� megkülönböztetni a népi és “magas” kultúra jelenségeit, 
összehasonlítani jellemzőiket, 
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� felidézni a prózai népköltészeti alkotások főbb tartalmi csoportjait, 
témaköreit, 

� önálló véleménynyilvánításra a látott művekről 
 
KINETOGRÁFIA  
A tanuló ismerje 

� a mozdulatelemzés alaptényezőit,  
� a mozdulat és helyzet típusait 

 
Legyen képes 

� a kinetogrammal lejegyzett motívumokat pontosan leolvasni és 
stílusosan előadni 

 
TÁNCTÖRTÉNET 
A tanuló ismerje 

� az adott évfolyam tananyagát, 
� a táncművészet kimagasló alapműveit, 
� a nagy egyéniségek munkásságát, 
� az egyetemes és nemzeti tánctörténeti folyamatokat 

 
Legyen képes 

� elemezni a táncművészet különböző stílusait, 
� a társművészetek iránti érdeklodésre, 
� a múlt és a jelen értékeinek befogadására 
 

TANANYAG  
NNÉÉPPII  JJÁÁTTÉÉKK  --  NNÉÉPPTTÁÁNNCC  

EEllőőkkééppzzőő  11--22  
 
Célunk, feladatunk:  

� Élményszerzés, játékra, táncra nevelés; 
� A tanulók mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztése; 
� Egészséges életmódra, ügyességre, magabiztosságra nevelés; 
� Kiemelt feladat hogy a gyermek nyitottá váljék a közösségi alkotó 

tevékenység és általában a művészetek iránt; 
� Fejleszteni az improvizációs készséget; 
� Ismerje meg a gyermek a hagyományos népi játékok minden típusát, 

altípusát és minél több játékot; 
� Megismertetni a gyermeket a magyar nyelvterület táncaival, hangszeres 

és vokális népzenéjével.  
 
A tantárgy alakítsa ki a tanulókban:  

� A rendszeres mozgás (munka) természetes igényét; 
� A megfelelő munka és színpadi fegyelmet; 
� Tudásának (munkájának) tudatos kontrollálását; 
� A színpadi előadásmód kivitelezését; 
� Az alapvető esztétikai érzéket; 
� A művészetek befogadására nyitott attitűdöt. 

 
Fejlessze a tanuló:  
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� Mozgáskultúráját; 
� Fizikai állóképességét; 
� Ritmusérzékét; 
� Tér-, forma-és stílusérzékét; 
� Koncentráló képességét; 
� Ízlését, kritikai érzékét; 
� A társművészetek iránti érdeklodést 

 
  HHAAGGYYOOMMÁÁNNYYOOSS  NNÉÉPPII  JJÁÁTTÉÉKK  

  
A játék kiváló módszer, eszköz, sajátos tevékenységforma az emberi értékek 
megtanulására és megőrzésére. A népi játék határozott szereppel bír a 
hagyományos népi kultúrában.  

  
AA  NNÉÉPPII  JJÁÁTTÉÉKKOOKK  TTÍÍPPUUSSRREENNDD  SSZZEERRIINNTTII  CCSSOOPPOORRTTOOSSÍÍTTÁÁSSAA  

 
I. Eszközös játékok 
 1. Tárgykészítő játékok 
  a.) A felnőttek életét utánozó játékok 
  b.) Figurák 
  c.) Díszek 
  d.) Járművek 
  e.) Fegyverek 
  f.) Hangszerek 
 2. Eszközös ügyességi játékok 
 3. Sportjellegű népi játékok 
 
II.  Mozgásos játékok 
 1. Ölbeli gyermek játékai 
 2. Ügyességi és erőjátékok 
 3. Fogócskák 
 4. Vonulások 
 
III.  Szellemi játékok 
 1. Szellemi ügyességi játékok 
 2. Beugratások 
 3. Kitalálós játékok 
 4. Rejtő-kereső játékok 
 5. Tiltó játékok 
 
IV.  Párválasztó játékok 
 1. Párválasztó körjátékok 
 2. Leánykérő játékok 
3. Párválasztó társasjátékok 
 
V.  Mondókák 
 1. Természetmondókák 
 2. Növénymondókák 
 3. Állatmondókák 
 4. Egyéb hangutánzó mondókák 
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 5. Bölcsődalok 
 6. Csúfolók 
 7. Egyéb mondókák 
 
VI.  Kiolvasók, kisorolók 

 
 
 

MOZDULATTÍPUSOK SZERINTI ÁTTEKINTÉS  
 

I.  Lépés 
 1. Sétáltatók 
 2. Körjátékok 
 3. Vonulós játékok 
 4. Kapuzós játékok 
 
II.  Ugrás 
 1. Páros lábon ugrások 
 2. Páros szökellők  
 3. Ugróiskolák 
 
III.  Forgás 
 1. Egyedül forgás 
 2. Páros forgás 
 
IV.  Gesztus, mimika 
 1. Kartartás 
 2. Csalogatások 
 3. Mutogatások 
 4. Elhárító gesztusok 
 
V.  Testsúlyáthelyezés 
 1. Hintázás 
 2. “Páros gyakorlatok” 
 
VI.  Nemek szerinti elkülönülés 
 - párkapcsolat   
           - azonos nemű 
 - vegyes nemű 
 

“A hagyomány ápolásának helyesebb módja az, ha a tanulók szülőföldjének 
játék- és táncanyagát tanítjuk először.” (Tímár 1999.) 

 
Kiszámolók, kisorolók 
- Etyem, petyem...  /Bakonyi 60., 61. o. / Zirc 
- Ádám, Éva...             /Bakonyi 64. o. / Zirc 
- Ekete, pekete...  /Bakonyi 65. o. / Borzavár 
- Piros kendő…                     / Bakonyi 67. o. / Zirc 
Más mondókák 
Élek-e, halok-e….                 / Bakonyi 59. o. / Bakonyszentkirály 
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Híd alatt, pad alatt….            / Bakonyi 63. o. / Zirc 
Sportszer ű népi játékok 
- Hajtsuk az öreget…            / Bakonyi 100. o. / Hegyesd 
- Métajátékok változatai 
- Csülközés  
Rejtő-kereső 
- Pározás dióval - babbal  / Szapu M. 202. o. / Somogy 
- Tűz, víz    / Szapu M. 202. o. / Somogy 
Tiltó 
- Farkasszem nézés   / Szapu M. 197. o. / Somogy 
- Ne nevess!   / Szapu M. 197. o. / Somogy 
- Sánta pipás             / Szapu M. 199. o. / Somogy 
Beugratások 
- Belehúzós    / Szapu M. 192. o. / Somogy 
- Kell körte             / Szapu M. 192. o. / Somogy 
Kitalálós 
- Amerikából jöttem...  /Szapu M. 195. o./ Somogy 
- Seggrepacsi    /Szapu M. 195. o./ Somogy 
- Cicelle       /Szapu M. 196. o./ Somogy 
Szellemi, ügyességi játékok 
- Hat híd a zabszalmába...  /Bakonyi 99. o./ Zirc 
- Nyelvtörők     /Szapu M. 189. o./ Somogy 
Hosszú mondókák, láncversek   /Szapu M. 185. o./ Somogy 
Fogócskák 
- Sima fogó    /Szapu M. 118. o./ Somogy 
- Üsd a harmadikat!   /Szapu M. 120. o./ Somogy 
- Árokcica    /Szapu M. 122. o./ Somogy 
- Kinn a bárány...   /Szapu M. 128. o./ Somogy 
- Pecsenyeforgatás   /Szapu M. 128. o./ Somogy 
- Szoknyafogó   /Szapu M. 123. o./ Somogy 
Vonulások 
- Gyűjj, átul...                         /Bakonyi 72-73. o./ Gyulakeszi 
- Hejj piliga...              /Bakonyi 76. o./ Borzavár 
- Szállj elő zöld ág...              /Bakonyi 79. o./ Borzavár 
- Giberesdi, gübörösdi...            /Bakonyi 91. o./ Gézaházapuszta 
- Süssünk, süssünk...    /Szapu M. 130. o./ Somogy 
- Itthon vagy-e hidas ember...  /Szapu M. 143. o./ Somogy 
- Bújj, bújj bokrosi...    /Szapu M. 147. o./ Somogy 
Leánykér ő 
- Járom az új várnak...  /Bakonyi 74-75. o./ Borzavár 
- Adjon Isten...   /Bakonyi 93. o./ Csőszpuszta 
- Hol jársz, hová mész...  /Bakonyi 94. o./ Borzavár 
- Ó Erzsébet...               /Bakonyi 95. o./ Csőszpuszta  
- Járom az új várnak...           /Szapu M. 172. o./ Somogy 
- Ninive     /Szapu M. 178. o./ Somogy 
Párválasztó körjátékok 
- Kukodáné...    /Bakonyi 180. o./ Borzavár 
- Ispiláng, ispiláng...   /Bakonyi 182. o./ Zirc, Tündérmajor 
- Sánta lovam...   /Bakonyi 87. o./ Tés 
- Kis kacsa fürdik...   /Bakonyi 89. o./ Bakonyszentlászló 
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- Tóba fürdik...   /Bakonyi 90. o./ Vörösberény 
- A koppányi hegyek alatt...  /Bakonyi 97. o./ Zirc 
- Elvesztettem zsebkendőmet.. . /Szapu M. 160. o./ Somogy 
- Haj szénázzunk sűrű pince...   /Szapu M. 156. o./ Somogy 
Eszközös ügyességi játékok   
 - Kacsázás     /Szapu M. 37. o./ Somogy 
- Szappanbuborék fújás   /Szapu M. 37. o./ Somogy 
- Ugrókötelezés    /Szapu M. 38. o./ Somogy 
- Abroncshajtás    /Szapu M. 37. o./ Somogy  
Eszközös játékok   
- Tárgykészítő játékok    /Szapu M. 24. o./ Somogy 
Párválasztó társasjátékok 
- Fordulj bolha!    /Szapu M. 180. o./ Somogy 
- Megy a kosár...    /Szapu M. 180. o./ Somogy 
Ügyességi és er őjátékok 
- Babot főztem...    /Bakonyi 70. o./ Ősi 
- Ég a gyertya...               /Bakonyi 71. o./ Bakonyszentlászló 
- Zöld paradicsom...    /Bakonyi 86. o./ Zirc 
- Bakugrás-bakfüttyözés   /Szapu M. 94. o./ Somogy 
- Guggolva ugrálás    /Szapu M. 96. o./ Somogy 
- Pecsenyeforgatás   /Szapu M. 96. o./ Somogy 
- Sótörés    /Szapu M. 97. o./ Somogy 
- Kenyeres játék    /Szapu M. 99. o./ Somogy 
- Kocsizás     /Szapu M. 102. o./ Somogy 
- Dombon törik...    /Szapu M. 105. o./ Somogy 
- Mit játszunk lányok...    /Szapu M. 106. o./ Somogy 
- Túrós játék     /Szapu M. 113. o./ Somogy 
Ölbéli gyermek játékai 
- Ciróka, maróka...    /Bakonyi 56. o. / Ősi 
- Két ács...     /Bakonyi 57. o. / Bakonyoszlop 
- Csett Pápára...    /Bakonyi 58. o. / Ősi 
- Élek-e, halok-e...    /Bakonyi 59. o. / Bakonyszentkirály 
- Hintáztatók     /Szapu M. 87. o./ Somogy 
- Táncoltatók     /Szapu M. 90. o./ Somogy 
- Ököl ütögetok    /Szapu M. 83. o./ Somogy 
 
Irodalomjegyzék 
Dr. Takács Bernadett:   Gyermekjáték terápia 
Konta Ildikó-Zsolnai Anikó:  A szociális készségek játékos fejlesztés az 
 iskolában 
Weglárz Bálint:   Tér-és helyzetérzékelést fejlesztő gyakorlatok 
Szapu Magda:    Gyermekjátékok 
Forrai Katalin:    Ének az óvodában 
Foltin J.:    Játék és tánc az óvodában 
     Játék és tánc az iskolában 1-4.  
Szerk. Zórándi Mária 
/Kiss Zsuzsanna/:    Ugrós táncaink 
Antal László:     Néptáncpedagógia 
Lázár Katalin:    Népi játékok 
BDF Gráfik Imre:    Néprajzi olvasókönyv 1/B.  
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Horváthné Bánki Nóra:   Pedagógiai s pszichológiai alapismeretek                
                                                 táncpedagógusok részére 
Ratkó Lujza:     A tánc mint tradíció a nyírségi paraszti   
     kultúrában 
Hoppá-Jankovics:   Jelképtár - a Fa mitológiája 
Volly István:     Népi leányjátékok - Bp. 1944.  
Szentpál Olga:    Kinetográfia 
Antal László:     Néptánc az iskolában 
Pesovár Ernő:    Tánchagyományunk történeti rétegei 
Békefi Antal gyüjt.   Bakonyi népdalok 
 

RITMUSGYAKORLATOK 
 
Ritmusgyakorlatok 
 
1.  Hangjegyérték gyakorlatok: negyed, nyolcad, fél értéku járás tapssal. 
 (alapfogalmak tisztázása,  gyakoroltatás). 
2.  Visszhang gyakorlatok. 
3.  Ritmuslánc: ritmus képletek továbbadása tapssal, dobogással. 
4.  Járás közben különböző ritmusképletek tapsolása, dobogása. 
5.  Többszólamú mozgások gyakoroltatása. 
 
Táncos fogalmak 
1. Irányok: előre, balra, hátra, jobbra és a rézsút irányok. 
2. Térformák (alakzatok): kör, félkör, sor, oszlop, fogasolt sorok. 
3. Páros viszonyok  
4. Pozíciók 
5. Táncjelírás, kinetográfia alapjai 

 
Előképző 1-2. évfolyam  

NÉPI JÁTÉKOK  
 a.) énekes-táncos gyermekjáték 
 b.) népi sportjáték 
 
Megjegyzés 
A népi játékok alkalmazásánál figyelembe kell venni a gyerekek nemét, korát, 
érdeklodési körét, a helyet, ahol a játékot tanítjuk.  
 
CÉLJAINK A TANULT JÁTÉKOKKAL : 

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

 
A.) EREDETI ÉNEKES-TÁNCOS GYERMEKJÁTÉKOK  

� altatók:   Csicsíja babája..., Beli beli, kucu beli 
� kiolvasók:  Mese, mese, mástka..., Kiugrott a gombóc..., Héja, 

héja lakatos... 
� szerepjátszók:   Lipem-lopom a szőlőt..., Festékes, A csengeri 

piacon... 
� fogócska:   Ha én cica..., Katica szállj el..., Tüzet viszek... 
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� párválasztó:  Három csillag..., Hajlik a meggyfa..., Elvesztettem    
   zsebkendőmet... 

� fogyó-gyarapodó: Járok egyedül..., Itt ül egy kis kosárban... 
� vonulós-kapuzó: Új a csizmám..., Mért küldött az..., 

 
 
B.) NÉPI SPORTJÁTÉKOK  
Kiválóan alkalmasak jellembeli tulajdonságok (ügyesség, bátorság, önuralom, 
önzetlenség, gyors felfogóképesség, versenyszellem) fejlesztésére 

� küzdő   Adj király katonát... 
� nemzetes    
� fogó   fekete-fehér, fészekfogó, Itt a kettő..., 
� pásztorjátékok  csülközés, kanászozás 
� tréfás versengések bakugrás, sótörés 

 
NÉPTÁNC ALAPLÉPÉSEK  
A játékhoz fűződő lépések: szép, egyenletes járás, futás, egyes-kettes csárdás, 
szökellő, galopp, sarkazó, szökdelés páros lábon, stb. 

  
AALLAAPPFFOOKK   11--66..  ÉÉVVFFOOLLYYAAMM  

11..  ÉÉVV 
TÁNCTECHNIKA  
� gimnasztika:  
  járás lábujjon, sarkon, külső- és belső láb élen, 
  futások különböző kartartással, lábemeléssel, 
  törzs-, kar- és fejgyakorlatok 
 
� speciális gyakorlatok : 
  helyes testtartás, 
  pozíciók fogalma (I.,II.) - pozíció váltások, 
  térdhajlítás (demi plié) 
  féltalpra emelkedés (relevé) 
  lábcsúsztatás (battement tendu) 
RITMIKA 
� hangjegyérték gyakorlatok: nyolcad-negyed-fél értéku járás tapssal, 
� visszhang gyakorlatok, 
� futótűz - ritmus továbbadása tapssal, dobogással 
 
TÁNCOS NYELV  
� irány fogalma: jobb-bal, előre-hátra, rézsút irányok, 
� alakzatok: kör, félkör, sor, oszlop, cikk-cakk 
 
JÁTÉK 
� különböző típusú játékok (párválasztó, párcserélő, fogyó-gyarapodó, 

vonulós, kapuzó, sportos) 
� kiolvasók 

 
NÉPTÁNC 
� Dél-dunántúli, Bakonyi ( szentgáli  ) ugrós alapmotívumok:  
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- cifra, höcögő, lengető, térdütögető, csapások és ezek variációi, keresztező 
futó, vonulós - dudálós motívumok, 
- eszközös táncok: fiúknak kanásztánc, lányoknak üveges,  
- egyes és kettes csárdás rugózva, sarkas, sarkas höcögő, lengető-höcögő, 
variánsai, futó – tükörcsárdás 

� Moldvai táncok  ( hoina, drumul- dracului ) 
 
DALTANULÁS  
� Bakonyi és dél-dunántúli dalok 
KOREOGRÁFIA  
� a tanult eredeti anyag és játékok alapján 

 
2. ÉV 

TÁNCTECHNIKA  
� gimnasztika 
� speciális gyakorlatok: 
  az eddig tanultak ismétlése, kombinációja, 
  újabb pozíció (V.), 
  térdhajlítás (grand plié), 
  lábkörzések a földön, 
  lábemelések (relevé lent), 
  karpozíciók (I., II., III.), 
  ugrások: két lábon parallel ugrások (saute), 
  + 1/4-et, 1/2-et fordulva jobbra-balra 
 
RITMIKA 
� egyenletes járás közben hosszabb ritmusképletek visszatapsolása, 

dobogása, 
� kétszólamú mozgás gyakoroltatása 
 
TÁNCOS NYELV  
� térirányok (1-8), 
� karakter (stílus) - hasonlóság, azonosság, különbözőség 
 
JÁTÉK 
� szerepjátszó és sportos játékok tanulása 
 
NÉPTÁNC 
� Rábaköz :  

-  kopogó, sarkascifra, ugrócsapó és variánsai, terpeszcsapó 
- verbunk motívumok): tapsbemérő, fordulós és variációi, lengető-séta, 
pattintó csapó,              hegyező 

� Bakonyi csárdás :  
 -kettes csárdás és díszítései, páros forgás, külön táncolás motívumai, friss 
csárdás      irányváltása, lenthangsúlyos forgás ) 
- Zárt és nyitott fogásmódok alkalmazása 

� Moldvai táncok : Kecskés, botosánka 
 

DALTANULÁS  
� Rábaközi, bakonyi, moldvai  dallamok 
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KOREOGRÁFIA  
� a tanult anyagból 
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3. ÉV 
 

TÁNCTECHNIKA  
� gimnasztika 
� speciális gyakorlatok: 
  az eddig tanultak kombinációja, 
  lábdobások (battement tendu jeté, grand battement jeté), 
  fejkapás technika, forgás 
RITMIKA 
� kontrás taps gyakorlása, 
� járás - futás változó tempójú zenére 
 
TÁNCOS NYELV  
� tempó: lassú, közepes, gyors (tánctípushoz kötve) 
� szimmetria - aszimmetria                                   
 
NÉPTÁNC 
� Rábaközi dus és verbunk felelevenítése 
� Rábaközi lassú és friss csárdás  

- lassú csárdás: a lányok fordítgatása, fiúnak aprózó motívumok, forgás és 
irányváltás,  
- friss csárdás: a “pumpálós” motívum elsajátítása és variációi 

� Moldvai táncok:  Hora, félöves, zdrabuleanka 
 

DALTANULÁS  
� Rábaközi, moldvai dalok 
 
KOREOGRÁFIA  
� a tanult anyagból 

 
4. ÉV 

 
TÁNCTECHNIKA  
� gimnasztika 
� speciális gyakorlatok: 
  az eddig tanultak változatai, 
  ugró (assamblé, jeté) gyakorlatok,                           
  forgások diagonálban 
  
RITMIKA 
� nehezebb visszhang gyakorlatok 
� koordinációs gyakorlatok (mást tapsolnak és mást táncolnak) 
 
NÉPTÁNC 
� Szatmári táncok : 

- Verbunk: Hegyező, kopogó, sarkazó, bokázó motívumok, csapások, cifrák  
- Csárdás: Hegyező, kopogó, sarkazó, bokázó motívumok csapások, páros 
forgás és    irányváltások variációi, félfordulók-átvetők. 
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- A különböző fogásmódokból adódó táncolási lehetőségek, figurák. ( zárt 
fogás, félig nyílt fogás, egy- ill. két kéz fogása, báli vagy keringő fogás. külön 
táncolás lehetőségei, csalogatás) 
- Fiúknak: botoló a tanult motívumok alkalmazásával 
- Lányoknak: hajlikázó, kapuzások változatai 

� Vas megyei táncok  ( lassú és friss csárdás, polgári táncok) 
� Moldvai táncok : Keresel, bulgáros, serba studencilor 

 
DALTANULÁS  
Szatmári dalok 
Hajlikázó dallamok 
Vas megyei dallamok 
 
KOREOGRÁFIA  
 
� A tanult anyagból 

 
5. ÉV 

 
TÁNCTECHNIKA  
� gimnasztika 
� speciális gyakorlatok: 
  alapgyakorlatok (rúd és középgyakorlatok) 
  lábkörzések (demi rond, rond de jambe par terre),        
  forgások és ugrások diagonálban 
RITMIKA 
� hosszabb ritmusképletek memorizálása 
� nehezebb koordinációs gyakorlatok 
� régi és új stílusú zene felismerése  

 
NÉPTÁNC 
� DÉL-ALFÖLDI TÁNCOK  

- Dél-alföldi páros ugrós:               
 - egyes csárdás (pihenő), kirúgós cifra, oldalazó, hátravágó, kopogó,      
 légbokázó-cifra, futó-kirugós cifra, csapások, haladó bokázók, földcsapó, 
szökellő  dobogó 

- Dél-alföldi csárdás:      
 séta, séta-ugró, séta-lengető, páros forgó, forgóváltó ( ledobbantós,  
 bokázós), páros bokázó, kisharang, félfordulós (bedöntve is),  előre-hátra 
haladó 
� Moldvai táncok : Banumarucsini, kezes, serény magyaros 
 
DALTANULÁS  
Dél-alföldi dalok 
 
KOREOGRÁFIA  
Dél-alföldi ugrós és csárdás anyagból 

 
6. ÉV 

TÁNCTECHNIKA  
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� gimnasztika 
� speciális gyakorlatok: az eddig tanultak ismétlése, kombinációja 
RITMIKA 
� összetettebb koordinációs gyakorlatok (különböző láb-, kéz-, fejmozgás) 
� különböző tánctípus zenei anyagának felismerése a tanult táncrend alapján 
 
NÉPTÁNC 
SÁRKÖZI TÁNCREND / KALOCSAI SÁRKÖZ                       
- karikázó: 5/8-os lépő, csárdás, keresztező, rezgők, futó, jobbra-balra váltások, 
- ugrós: sárközi cifrák, kirúgók, haladók, kopogók... 
- verbunk: cifra, keresztező, hátravágó, záró, váltó, hegyező, csizmaverő 
-csárdás: kettes csárdás, egylépés, cifra, lippentő, keresztező, bokázó, sarkazó, 
sergő,      forgó, mártogató, kopogók 
KALOCSAI SÁRKÖZ     

Lassú és friss csárdás, mars : 
ti-ti-tá ritmusú mars motívumok változatai, lengetők, helyben és haladva, 

egy, vagy két kéz fogásával, körben, vagy, egyedül különös tekintettel a 
karmozdulatokra. 

Csárdás lépés, kar alatti kiforgatások, irányváltás, bukós motívumok, 
lenthangsúlyos forgás a tánc stílusának megfelelően, emelések, 
alkalmazható ti-ti-tá ritmusú motívumok 

Fércelés 
� SZÉKI TÁNCOK    

-  Négyes: forgás, irányváltás 
-  Csárdás: Előre-hátra, jobbra-balra vezetgetés, forgás, irányváltás 
-  Sűrű és ritka tempo: pihenő, sétáló motívumok, csapások 
-  Porka és hétlépés: alapmotívumok megtanulása, haladás 

� MOLDVAI TÁNCOK  
- serba, csuliandra 

 
DALTANULÁS  
� Sárközi/ Kalocsai dalok: karikázó, ugrós, czardas 
� Széki dalok, táncszók 
 
KOREOGRÁFIA  
� Sárköz / Kalocsai Sárköz 

  
TTOOVVÁÁBBBBKKÉÉPPZZŐŐ  77--1100..  ÉÉVVFFOOLLYYAAMM  

  
7. év 

TÁNCTECHNIKA  
� gimnasztika 
� speciális gyakorlatok: 
   
 
NÉPTÁNC 
� Somogyi táncrend :             
- karikázó és ugrós ismétlése, kiegészítése,                                                
- lassú és friss csárdás: kettes csárdás, bokázós csárdás, keresztező csárdás, 
rezgő, mártogatós,     csalogató 
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Bodrogközi/ Gömöri táncok 
� Bodrogköz: 

hatosztató,  
csárdás motívumok- forgás, irányváltás, csárdáslépés és variációi 
friss csárdás: átvetők, zárt és nyitott fogásmód motívumai, forgás és 

irányváltás, csapások 
konyhatánc 

� Gömör:   karikázó, lassú és friss csárdás, botoló, fox 
hegyezők cifrák, kopogók, hegyezők, bokázók és alkalmazásuk a zárt és 

nyitott fogásmódokban, valamint a különtáncolásnál, csalogatás 
lehetőségei, gesztusok 

cask a friss csárdásban alkalmazható motívumok, forgás, irányváltás, 
haladó motívumok 

a különböző botforgatási lehetőségek a tanult motívumokkal alkalmazva 
DALTANULÁS , KOREOGRÁFIA  
� somogyi és gömöri vagy bodrogközi táncokból 

 
8. ÉV 

TÁNCTECHNIKA  
� gimnasztika 
� speciális gyakorlatok 
 
 
NÉPTÁNC 
� Palóc táncok:  
- karikázó:  csárdás, bekezdő, bukós, sergő, váltó jobbra-balra                                                                                                                    
- verbunk:  lépő, fordulgató, bokázó, lengető, cifra, hegyező cifra,   
   oldaltugró, csapó, sarkazó 
- csárdás:  egylépés, lengető, aprózó, szaladó, hegyező-cifra, bokázó,   
   mártogató 
� Székelyföldi táncok:      
- verbunk: bokázó, ugró bokázó, kopogók, csapásolók, keresztező, terpesz 
bokázó,             koppantgató 
- forgatós: összerázó, átvetos, összeugró, csizmaverő, kiforgató, csalogató,  
        forgó, tapsos, ugró bokázó 
- szöktetős: cifrák, kopogók 
 
DALTANULÁS , KOREOGRÁFIA  
� Palóc és székelyföldi anyagból 
 

9. ÉV 
 
TÁNCTECHNIKA  
� gimnasztika 
� speciális gyakorlatok 
 
NÉPTÁNC 
� Mezőségi vagy kalotaszegi táncok: 
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 Mezőség: - lassú cigánytánc, szászka (ritka csárdás), ritka szökős, sűrű 
csárdás,          - ritka magyar, sűrű magyar, korcsos, négyes                              

 Kalotaszeg: - legényes, csárdás,  
DALTANULÁS , KOREOGRÁFIA  
� Mezőségi, kalotaszegi vagy mindkettő 

 
10. ÉV 

 
TÁNCTECHNIKA  
� gimnasztika 
� speciális gyakorlatok 
 
NÉPTÁNC 
� a tanult táncrendek ismétlése,  
� kiegészítő anyagként: német, délszláv, szlovák, román, cigány táncok 
Gyimesi táncok:  
  a.) Kárpát medencei:                                        
  féloláhos, verbunk, lassú és sebesmagyaros, lassú és sebes 
csárdás, kettős     jártatója és sirülője 
  b.) Balkáni táncréteg: 
  sima héjsza, korobjászka, kerekes, tiszti héjsza, békási ruszka,  
     hosszúhavasi, régi héjsza 
  c.) Közép-európai táncréteg: 
  háromsirülős, egytoppantós, háromtoppantós, hétlépés, porka 
 
DALTANULÁS , KOREOGRÁFIA: 
A tanult táncokból. 
 
 
 

Az értékelés szempontjai – minimumkövetelmények 
 
ELŐKÉPZŐ 
� félévi beszámoló:                                                                         
 a tanult játékok bemutatása,  
 népdalok eléneklése 
� év végi bemutató: 
 a tanult játékfűzés (kinetográfia bemutatása) 
 
ALAPFOK , TOVÁBBKÉPZŐ 
� félévi beszámoló:                                                                         
 gyakorlat: 
  a tanult anyag biztos ismerete, improvizálás 
 elmélet:  
  a tanult anyaghoz kapcsolódó elmélet 
  (pl.: táncrend, zenekari felállás...), 
  népdalok 
� év végi bemutató: 
  a tanult koreográfiák színpadi bemutatása 
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AJÁNLOTT IRODALOM  
NÉPI JÁTÉK , NÉPTÁNC 
� Néptánc elméleti munkák: 
 Martin György: A magyar tánctípusok és táncdialektusok. NPI 
 Pesovár - Lányi: A magyar nép táncművészete.  
� Eredeti játékgy űjtemények: 
 Bihari gyermekmondókák. Bukarest, 1982. 
 Gyermekjátékok Hézívgyörkön. Szentendre, 1980.  
 Kerényi György: Gyermekjáték dalok. Bp. 1957., 1975. 
 Kerényi György: Magyar énekes népszokások. Gondolat Kiadó 
 Kiss Áron: Magyar Gyermekjáték Gyűjtemény. Bp. 1981. 
 Kör kör ki játszik. Nyíregyháza, 1982. 
 Magyar néprajz VI. Népzene - néptánc - népi játék. Akadémiai Kiadó, 
1990. 
 Magyar népzene tára I. Gyermekjátékok. Akadémiai Kiadó 
 Megy a gyűrű vándorútra 1-2. Bp. 1982. 
 Pécsiné Ács Sarolta: Népi gyermekjátékok Kalocsa környékén 
� Az oktatást segít ő anyagok:  
 Foltin Jolán - Tarján Katalin: Játék és tánc az óvodában. NSzH-MMI 
 Foltin - Karcagi - Neuwirth - Salamon: Játék és tánc az iskolában I-IV. o. 
 Kötetei: Motívumfűzések; Játékok, játékfűzések; Tanmenet. NSzH-MMI 
 Falvay Károly: Ritmikus mozgás, énekes játék. Bp., 1990. 
 Forrai Katalin: Ének az óvodában. Bp., 1974. 1991. 
 Lázár Katalin: Énekes, táncos népi gyermekjátékok tanítása. MTF. 
Rövidítések:  
MMI: Magyar Művelődési Intézet 
MTF:  Magyar Táncművészeti Főiskola 
NSZH: Néptáncosok Szakmai Háza 
NPI: Népművelési Propaganda Iroda 
 
A NÉPTÁNCOSOK SZAKMAI HÁZ HANGZÓ- ÉS VIDEÓ ANYAGAI  
� kazetták: 
 Motívumfűzés hangzómelléklete, 
 Hangfelvételek néptáncoktatáshoz (Bácska, Délalföld, Dunántúl, 
Rábaköz, Mezőség,    Szatmár, Szék, Székelyföld) 
 
� videokazetták: 
 Motívumfűzések videómelléklete, 
 Játékfűzések videómelléklete 

  
FFOOLLKKLLÓÓRRIISSMMEERREETT  

AALLAAPPFFOOKK  33--66..  ÉÉVVFFOOLLYYAAMM,,  TTOOVVÁÁBBBBKKÉÉPPZZŐŐ  77--88..  ÉÉVVFFOOLLYYAAMM  
  

1. ÉV 
NÉPSZOKÁSOK , BEVEZETÉS 
Az egyes népszokások konkrét ismertetése előtt világossá kell tenni általában a 
néphagyomány ünnepi rítusainak formai összetevoit, illetve történeti rétegeik 
eredetének forrásait. Ezek az alapok a továbbiakban folyamatosan 
alkalmazhatóak a konkrét ünnepi szokások magyarázatánál.  
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A tanulók előtt világossá kell tenni, hogy egy-egy jeles napi rítus formailag a 
következő elemeket tartalmazza, azaz kellett tartalmaznia eredeti formájában:  

� rítuscselekmény, 
� mondott rítus (ének, mondóka, szerepszöveg) 
� rítusmagyarázat (eredetmonda, a szokás funkciójának, miértjének népi 

magyarázata) 
 
A magyar népszokások kialakulásában szerepet játszó történelmi kultúrköröket:  

� a kereszténység előtti magyarság szokás- és hiedelemvilágának 
maradványai, 

� a görög-római antikvitás elemei, 
� a germán-kelta-szláv európai pogányság nyomai, 
� a zsidó-keresztény kultúrkör meghatározó és asszimiláló hatásai 

 
Játékos, érdeklodést felkeltő, szórakoztató formában való átadása, közismert 
példák felvonultatásával (húsvéti locsolás, tojásfestés, ajándékozás...)! 
 
A paraszti és ünnepi időpontjait befolyásoló, különböző történelmi időszámítási 
rendszerek:  

� holdév - napév (állandó és mozgó ünnepek), 
� évkezdo időpontok (ádvent, karácsony, újév, Szent György nap, stb.), 
� vigília-jelenség (a nap kezdetének változó felfogása), 
� ünnepi félév - gazdasági félév, 
� napfordulók, napéjegyenlőségek 

  
AA  TTÉÉLLII  NNAAPPFFOORRDDUULLÓÓ  ÜÜNNNNEEPPKKÖÖRREE  

((ÁÁDDVVEENNTTTTOOLL  VVÍÍZZKKEERREESSZZTTIIGG)) 
Ádvent (“Kisböjt”) 

�  időbeli meghatározása, egyházi értelme, jelentősége, 
� a fonó szokásköre, szerepe a falu téli szokásaiban, 
� disznótor, 
� ádvent-kezdő névnapok, a hozzájuk kapcsolódó mágikus, jósló praktikák 

(András, Katalin, Borbála) 
Miklós nap (12.06.) 

� Miklós püspök legendája (ajándékozás), 
� fonóbeli alakoskodás,  

Luca nap (12.13.) 
� egykori évkezdés, napforduló, 
� Luca apokrif szent, 
� Luca női démon, kapcsolatos a fénnyel, a baromi termékenységével, 
� lucajárás, 
� kotyolás, 
� Luca széke, hiedelemmondák 

Karácsony (12.25-12.26.) 
� Szenteste (vigília-kérdés), 
� a téli napforduló pogány ünnepe (Baldr-mítosz), 
� keleti misztérium-kultuszok (Mithrász) 

Betlehemezés 
� Jézus születésének dramatizált megjelenítése. Központ magja a 

pásztorjáték. (Betanulás, szerepek, bábtáncoltató forma) 
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Regölés 
� fő időpontja István nap (vértanú) 
� jelmezek, szereplők, hangszerek, 
� a rítusének szövegének elemzése (szarvas-ének, párosító, jókívánság, 

koledálás), 
� földrajzi - történeti elterjedése, 
� ősvallási, ősköltészeti elemek 

Aprószentek (12.28.) 
� újszövetségi történet 
� korbácsolás, vesszőzés 
� legényavatás 

Szilveszter - Újév (Kiskarácsony) 
� évkezdo szokások: zajkeltés, pásztorjárás, köszöntők, aranyosvíz, 
� mágikus és jósló praktikák, 
� étkezési szokások, 
� a moldvai magyarok “hejgetése” 

Vízkereszt 
� újszövetségi történetei (a három napkeleti bölcs, Jézus megkeresztelése, 

kánai menyegző), 
� vízszentelés, krétaszentelés, házszentelés,  
� csillaghordás, csillagénak - a karácsonyi ünnepkör lezáró, a farsang 

kezdő időpontja 
 

22..  ÉÉVV  
JJEELLEESS  NNAAPPOOKK   

((VVÍÍZZKKEERREESSZZTTTTŐŐLL  DDÖÖMMÖÖTTÖÖRR  NNAAPPIIGG)) 
Ismétlés 
Az időszámítás kérdései, különös tekintettel a mozgó (luniszoláris) ünnepekre, 
melyek a télvégi, tavaszi ünnepkör meghatározó jeles napjai. Vízkereszt még 
szoláris (napév szerinti) állandó ünnep, de a másként húsvét-pünkösdinek is 
nevezett periódus többi meghatározó időpontja néhány kivételtől eltekintve már 
húsvét, jelenlegi naptárunk szerint változó dátumától függ.  
 
Húsvét előtt 40 nap a nagyböjt. Ennek kezdete és a vízkereszt közé eső 
időszak neve farsang a recens hagyomány szerint. Húsvét után 50 nappal van 
pünkösd (Pentekosztész - ötvenedik). Húsvét vasárnapja a tavaszi 
napéjegyenlőséget (03.21.) követő első holdtölte utáni vasárnapra esik. Így 
március 22. és április 25. között kap helyet. 
 
Farsang (01.06. - húshagyókedd) 
Eredeti értelme szerint a nagyböjt előtti utolsó este, éjszaka (Fasching, 
Carnavale). Ez a jeles idő a hagyományokban és köztudatban fokozatosan 
terjeszkedik. Elvesz két napot az eredetileg 42 napos, 6 hetes böjtből. E két nap 
a farsanghétfő és húshagyókedd. Így terjed ki három napra a farsang lezáró 
periódusa, a “farsang farka”, mely eredetileg csak a vasárnapot jelentette 
(Szent László monda). 
A farsang fogalmai a mai köztudatban visszafelé is kiterjed. Tulajdonképpen a 
vízkereszttől nagyböjtig tartó mulatozós időszakot jelenti. Ez az egyházi 
tilalmaktól és mezei munkáktól mentes időszak, melynek során a 
legkülönbözőbb helyszínek (fonó, lakodalom) alkalmat adnak a színjátékszerű, 
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maszkos szórakoztatás és szórakozás számára. Húsvét korai, vagy késői ideje 
szerint beszélünk rövid, illetve hosszú farsangról. 

� a házasságkötések és az ezekhez kapcsolódó többnapos mulatságok 
legfőbb időszaka, 

� a pártában, illetve nőtlenül maradt házasulandó korban levők tréfás-
komoly megszégyenítése a farsang végén (tuskóhúzás, 
lakodalomparódia, szűzgulyafordítás), 

� maszkos alakoskodások, alkalmaik (fonó, lakodalom), 
� maszkos felvonulások (téltemetés, farsangtemetés, “memento mori”), 
� bálszervezés, adománygyűjtés, táncalkalmak, 
� rétegmulatságok (asszonyfarsang, pásztorfarsang, házasok bálja), 
� a mohácsi sokacok busójárása (eredetmonda), 
� a hétfalusiak borica-tánca (európai moreszka hagyomány). 

A farsang szoláris jeles napjai: 
� 02.02. Gyertyaszentelő (időjárás-jólás) 
� 02.03. Szent Balázs püspök legendája, balázsolás, iskolástoborzás 

Nagyböjt (hamvazószerdától húsvétvasárnapig) 
� egyházi-vallási értelme, tilalmak, kötelességek, 
� böjti játékok, karikázó, a nagyböjt időszakán belüli szoláris ünnep: 

Gergely-járás (03.12.): iskola-toborzó, adománygyűjtő szokás 
Virágvasárnap (húsvét el őtt egy héttel) 

� újszövetségi történet (Jézus bevonulása Jeruzsálembe), 
� barkaszentelés, barkával kapcsolatos mágikus praktikák, 
� kiszehordás, villőzés, zöldág-járás 

Nagyhét 
� az újszövetségi passió-történet kivetítve a hét egyes napjaira, 
� általános lusztrációs, megtisztító rítusok 

Nagycsütörtök 
� “a harangok elmennek Rómába”, kereplés 
� Pilátusverés 

Nagypéntek 
� a legszigorúbb böjt, tüzek kioltása, 
� rituális mosakodás, szótalan víz, hollóvíz, féregűzés 

Nagyszombat 
� új tűz gyújtása, tűzszentelés 

Húsvét vasárnapja 
� hajnali Jézus-keresés, halottkultusz maradványai (halottetetés, 

kolduskalács...), 
� körmenet, határjárás, határkerülés, 
� ételszentelés, húsvéti asztal, étkezési szokások 

Húsvéthétf ő (vízbevezet ő”) 
� termékenységvarázsló locsolás, vesszőzés 
� tojásajándék, a tojás mitikus jelentősége, szimbolikája, a díszített tojás, 

(keddi viszontöntözés) 
Fehérvasárnap (mátkáló vasárnap) 

� a komatál küldés fő időpontja 
� a műrokonság (mátkaság, komaság) jelentősége a paraszti életben 

Zöldfarsang (hútvéttól pünkösdig) 
� játszó,  
� a fiatalok játékszokásai 
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Pünkösd (Pentekosztész = ötvenedik) 
� újszövetségi értelme: Jézus mennybemenetele után a Szentlélek rászáll 

az apostolokra - tkp. az egyház létrejötte, 
� az ókortól dokumentálhatóan a természet megújulásának ünnepe (római 

Florália zsidó Sávuót), 
� a középkor óta ismert szokás a pünkösdi király és királyné jelképes 

házassága a termékenység serkentése végett (angliai Robin Hood 
ünnepek, olasz Maggio), 

� a magyar falvakban pünkösdi királyt választottak vagy jelöltek ki 
ügyességi és erővetélkedők győzteseiből, aki egy év tartalmára a 
legények kiváltságokkal rendelkező elöljárója lett, 

� helyenként szinte napjainkig szokás a pünkösdi kiskirályné 
körülhordozása vallási emlékünnepként, és a kender növekedését 
serkentő mágikus szertartásként, 

� Árpád házi Szent Erzsébet legendája, rózsacsoda, pünkösdi rózsa,  
� a májusfa táncmulatság rendezésével való “kitáncolása”, kidöntése az 

ünnepkör lezárásaként 
 

AA  HHÚÚSSVVÉÉTT--PPÜÜNNKKÖÖSSDDII  ÜÜNNNNEEPPKKOORR  SSZZOOLLÁÁRRIISS  ÜÜNNNNEEPPEEII  
Szent György nap (04.24.) 

� kezdő jellegű gonoszjáró nap, főként a marhatartással, tejhaszonnal 
kapcsolatos mágikus cselekmények ideje (első kihajtás, harmatszedés), 

� körmenetek, határjárások, 
� általában varázslásra, mágikus eszközök szerzésére, készítésére, 

gyógyfüvek gyűjtésére különösen alkalmas dátum, 
� az elásott kinccsel kapcsolatos hiedelmek kapcsolódnak hozzá,  
� időjósló 

Május elseje 
� az újjászületo természet ünnepe, a természetben tartott mulatságok, 

majálisok ideje, 
� falun zöld lombokkal díszítik a házakat,  
� fontos gonoszjáró nap, a boszorkánygyűlések jeles dátuma, 
� a legények szerelmi jelként májusfát állítanak kedvesük háza elé 

Szent Iván napja (06.24.) 
� jóllehet már a nagy munkák idejére esik, csillagászati jelentősége miatt 

kiemelkedő ünnep: a nyári napforduló, a legrövidebb éjszaka dátuma, 
� rokon népek ünnepei, szláv, germán párhuzamok (fehér éjszakák), 
� újszövetségi értelme szerint Keresztelő Szent János emlékünnepe 

(Világos Szent János) (az Iván névforma szláv kapcsolatra utal), 
� tűzgyújtás, tűzugrás, tüzes kerekek gurítása, tűztutajok úsztatása (nap- 

és fényszimbolika, mágia), 
� a hosszú szentiváni ének (párosító jelleg, termékenység varázslás),  
� a tűzön füstölt gyógyfüvek, abban sütött gyümölcsök mágikus hatása, 
� gazdasági jeles nap: a gabona töve “megszakad”, tovább nem nő csak 

érik 
 

MMUUNNKKAAVVÉÉGGZZŐŐ  ÜÜNNNNEEPPEEKK   
 
Az egyes, különösen fontos paraszti munkafolyamatok lezárásának ünnepei 
Aratás 
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� kezdés: Péter-Pál (06.29.), Sarlós Boldogasszony (07.02.) 
� aratókoszorú, felvonulás, aratóbál 

Szüret 
� kezdés, hegytörvények,                                     
� szüreti koszorú, szüreti bál (a neves borvidékeken különösen díszes 

külsőségek), 
� Tokaj-Hegyalja: Baksus, kapáscéh, kádártánc 

Leányvásárok (gesztenyeszüret) 
� az exogám közösségek házasságszerzési alkalmai (Baranya-Sárköz) 

  
PPÁÁSSZZTTOORROOKK  ÉÉSS  CCSSEELLÉÉDDEEKK  ÉÉVVAADDZZÁÁRRÓÓ  NNAAPPJJAAII  

 
Szentmihály nap (09.29.) 

� országosan a szezonra szerződött bérmunkások elszámolási és 
esetenként újrafogadási napja, 

� bálok,  
� időjóslás 

Vendel (10.20.) 
� főként a nyugati területek juhászainak ünnepe              

Dömötör (10.26.) 
� a keleti területeken “juhász újév”                        

Disznótor (András nap körül, ádventben) 
� családi, szűkebb körű mulatság,   
� nyársdugás 

33..  ÉÉVV  
AAZZ  EEMMBBEERRÉÉLLEETT  FFOORRDDUULLÓÓII  
((AAZZ  ÁÁTTMMEENNEETTEEKK  RRÍÍTTUUSSAAII))          

Születés                                 
� a születendő gyermek tulajdonságainak befolyásolására és megjóslására 

vonatkozó praktikák, babonák,  
� a terhes asszony státusza a családban és a falusi közösségben: 

előjogok és tabuk, 
� a születéssel kapcsolatos hagyományok, a bába alakja, az apa szerepe, 
� az újszülött családba fogadásának formái, 
� az anyával és az újszülöttel kapcsolatos védelmező mágiák a 

keresztelőig: Boldogasszony ágya (Boldogasszony pogány alakja), a 
váltott gyermekkel kapcsolatos hiedelmek, 

� paszita, komatál, 
� keresztelő (névadási szokások, keresztszülők szerepe), 
� keresztelői mulatság 
� asszonyavatás 

Gyermekkor                              
� gyermekjátékok (táncoktatóval egyeztetve), 
� a paraszti gyermekkor tárgyi környezete, 
� munkára nevelés, a munkába állás fokozatai, 
� a gyermekmunka, mint szokásalkalom (libaőrzés stb...), 
� gyermekkiváltságok 

Legényélet, leányélet                   
� serdülők számára szervezett alkalmak, ahol elsajátítják a felnőtt fiatalság 

viselkedésmódját, belenőnek (serketánc, buhatbál, aprók tánca, 
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gyermeklakodalom, gyermekfarsang), 
� a nem felavatott serdülők tilalmai, a tabuk megszegésének megtorlása, 
� legényavatás, leányavatás (legénycéh, banda, leányklasszis, kórus), 
� fiatalok együttes szórakozásának, megmutatkozásának többé-kevésbé 

szervezett alkalmai (táncalkalmak, játszó, kollektív munkaalkalmak, 
bizonyos jeles napok szokásai), 

� udvarlási szokások, szerelmi élet 
Párválasztás                               

� szokásjog, a párválasztás szempontjai, 
� endogámia, exogámia 

A házasság el őkészítése                
� közvetítés,  
� leánynéző, háztűznéző, kéretés, 
� a házasságkötést megelőző jogi megállapodások, móring, hozomány, 
� kézfogó, eljegyzés, jegyajándékok, 
� próbaházasság 

A kereszténység el őtti magyarság házassági szokásai 
� történeti források információi (krónikák, korabeli leírások), 
� a recens anyagban fellelhető utalások, 
� leányrablás, leányszöktetés, levirátus, asszonyvétel 

Lakodalom                                 
� a lakodalmi rítusok rendje,       
� lakodalmi tisztségviselők, szerepek (vőfélykönyvek), 
� lakodalmi táncok, alakoskodó, szórakoztató szokások, 
� hérész, hívatlanok, 
� táji eltérések (pl.: porkolás - mosdatás, menyasszonytánc, 

újasszonytánc) 
 
A házasok életmódja                      

� családformák, nagycsaládrendszer, 
� új státusz a falu társadalmában, jogok és tilalmak, 
� vadházasság, félrelépés, közösségi szankciók 

Halál                                     
� a hagyományos paraszti közösségben élo ember viszonya az 

elmúláshoz,  
� a halálra való felkészülés, 
� a haldoklóval kapcsolatos szokások, 
� a halottal kapcsolatos szokások, hiedelmek, mágia, tilalmak, 
� a sirató, 
� a temetés, temetkezési szokások (kitérve a pogány magyarság 

temetkezési rítusainak emlékeire), sírjelek, 
� halotti tor, gyász, emlékünnepek 
� kísértet, hazajáró halott, halottlátó, halottkultusz maradványai 

 
44..  ÉÉVV  

AA  MMAAGGYYAARR  NNÉÉPP  HHIIEEDDEELLEEMMVVIILLÁÁGGAA  
Bevezetés                                 
A népszokások anyagának átismétlése, kihangsúlyozva  a hiedelem 
összetevoit: 

� sámánizmus, 
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� pogány elemek, 
� keresztény elemek 

A magyar parasztság hiedelemvilágának történeti rét egei 
� ősmagyar réteg (finnugor illetve ótörök elemek), 
� a délkelet-európai sztyeppék nagyállattartó nomádjainak világképe, 
� európai pogány réteg (mediterrán antikvitás, germán, kelta, szláv 

ősvallás), 
� zsidó-keresztény kultúra 

 
A magyar ősvallás                         

� a régészeti, nyelvészeti és történeti anyagban fellelhető adatok (többes 
lélekhit, fordított túlvilág, totemizmus, szakrális fejedelemség), 

� sámánizmus (földrajzi-etnikai elterjedése, története, kutatása), 
� a sámánhit alapelemei (közvetítő funkció, transz-technika, született 

hatalom, sámánbetegség, stb.), 
� nyomai a magyar parasztság hagyományos kultúrájában (táltos, 

halottlátó, mesei motívumok), regölés, boricatánc 
Világkép                                  

� a sámánhitű népek világképe,  
� párhuzamos világismeret elemei (bibliai, iskolai, pogány), 
� világ keletkezéséről szóló mítoszok, 
� föld, világfa, életfa, világrétegek, világvége, 
� az égitestekkel kapcsolatos hiedelmek (nap, hold, csillagképek), 
� szél, vihar, égbolt, szivárvány, 
� fémek (arany, vas, kincsmondák), 
� tűzkultusz,  
� növények, 
� állatok (totemizmus, tabunevek...), 
� emberi testrészek 
� mesterséges környezet (ház, termőföld, stb...) 

 
Természetfeletti lények                   

� az alsó mitológia fogalma, animizmus, 
� mesei lények, hiedelemlények, 
� metamorfózis, ambivalencia 

a.) Lidérc, ludvérc                   
� fényjelenség, együttháló démon, tüzes ember, segítő mit 

b.) Szépasszony                           
� negatív női démon, 
� megjelenésének ideje, helye (Fata Morgana, Déli Baba), 
� tündérek, kisasszonyok,  
� váltott gyermek, 
� környező népek hasonló lényei, 
� összefonódása a boszorkánnyal 

c.) Kísértet, hazajáró halott            
 
Természeti démonok 
Alsó mitológia, a kereszténységet megel őző hitvilág ördögivé degradált, 
általában ambivalens lényei 

� vízi lények (holt ember, vízi ember, sellő, vörössipkások, “Víz Őrzője”, 



142 
 

Hany Istók), 
� egyetemes néphit - és mitológiai párhuzamok, 
� erdei lények (erdei csuda, vadleány, vadember, Tápió) - párhuzamok,  
� gabonadémon, 
� óriások, törpék, tündérek (germán-kelta-szláv párhuzamok) 

 
Ördög                                 

� a kereszténység előtti mitológia degradált alakja (Pán, Faun), 
� a bukott angyalok mítosza, 
� a dualisztikus hitvilág démiurgosza, 
� démoni gonoszságú, alvilági lény, a boszorkányok ura 

 
Luca                                      
Visszautalás a jeles napra 

� a téli napforduló ambivalens női démona, 
� az asszonyi tevékenységek, tilalmak ellenőre,  
� baromi-termékenységgel való kapcsolata, madáralak, 
� szembetegség gyógyítója, 
� apokrif szent 

 
d.) Egyebek                   

� vámpírok, gyermekijesztők, betegségdémonok, küldött farkas, sárkány 
 
Természetfeletti er ővel rendelkez ő emberek 
Táltos            

� sámánizmus, 
� a pogány sámán recens magyar megfelelője, 
� táltos mondák 

 
Garabonciás       

� nyugati mágusalak elkeveredve a táltossal, 
� kelet-nyugati területi elterjedés 

 
Boszorkány        
a.) A népmesei boszorkányalak 

� Baba Jaga, bába, vasorrú bába - szláv hatás 
 
b.) A középkori boszorkányperek boszorkánya 

� történeti összefoglalás, 
� boszorkányszervezetek, sátánizmus, 
� eretnekségek, 
� pogány hitmaradványok (Könyves Kálmán) 

 
c.) A néphit boszorkánya      

� történeti elemek,                            
� tudományszerzés 
� funkció (oldás-kötés, rontás, gyógyítás) 
� metamorfózis 
� gonoszjáró napok, 
� védekezés, 
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� hiedelemmondák 
 
Tudományosok 
A gonoszok, boszorkányok ellenfelei, sámánisztikus motívumok 

� tudós pásztor, tudós kocsis, molnár, 
� értelmiségi ördöngösség (Faust-monda, Hatvani professzor) 

Látok, néz ők, gyógyítók         
Átmenet a született tudósok és a szerződött ördöngösök között 

� léleklátó, halottlátó, 
� jósló koldus, vándor, 
� javasok, gyógykovácsok 

A magyar tündérmesék világának hiedelemelemei 
� már nem élo hiedelmek alakjai,              
� eltéréseik a valóban hitt hiedelmek alakjaitól, 
� a sztyeppei nomád hősénekek hatása 

Babona, babonás cselekmények   
� rontás, igézés,                             
� oldás - kötés, szerelmi varázslások, 
� megnyomás, lóvá tevés,  
� haszonelvétel (főként a szarvasmarhával kapcsolatosan), 
� védekezési praktikák 
� a jövő megismerését és befolyásolását célzó varázslatok, 
� a szó ereje (ráolvasások, tabunév, antik párhuzamok) 

  
55..  ÉÉVV  

NNÉÉPPKKÖÖLLTTÉÉSSZZEETT  
 
A népköltészet általános jellemz ői     

� a hagyományozás, szóbeliség, változatokban élés, 
� a közösségi jelleg és az egyéni alkotás kölcsönhatása, együttműködése, 
� alkalomhoz kötöttség, 
� a magyar néprajzi iskola jelentősége (“egyéniségkutatás”) 

 
Verses népköltészet 
a.) Eposz    

� az eposz műfaji jellemzői, tartalmi sajátosságai, 
� tematikus énekciklusok (pl.: a balkáni Novák alakjához kapcsolódó hősi 

énekek), szerkesztett népi eposzok (pl.: Kalevala), műemposzok 
feltételezhető népi háttérrel (pl.: Roland-ének), 

� a magyar naív eposz kérdése (Arany János) 
 
b.) Népdal 
Tematikus, tartalmi csoportok  

� szerelmi líra,                                      
� történeti, vitézi énekek,  
� bujdosó és rab-költészet 
� pásztor- és betyárdalok (összefüggéseik az előzőkkel), 
� katonadalok történeti rétegei, 
� summás- és aratódalok, cseléd- és szolgaénekek, 
� mulató és bordalok, 
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� tréfás, csúfolódó dalok, 
� szokásénekek,  
� egyéb 

Népdalok memoriter elsajátítása egyeztetve a táncoktatóval és az ének-zene 
tanárral 
 
c.) Ballada 

� a műfaj kutatásának története, irányzatai, 
� előadási alkalmai, előadásmódja, 
� földrajzi elterjedése és területi sajátságai, 
� régi stílus, új stílus, átmeneti típusok, 
� a ponyva, 
� formai kérdések, 
� egyes klasszikus típusok legszebb variánsainak megismerése, tartalmi 

elsajátítása, néhány memoriter 
 
Prózai népköltészet          
a.) Mese   

� a műfaj felfedezése, kutatói irányzatok, 
� a műfaj története,  
� előadásának módja, alkalmai 

 
A magyar népmese f őbb csoportjai kötelez ő olvasmányokkal 

� tündérmesék, hősmesék (nomád hősénekek párhuzamai, ősvallási 
maradványok), 

� novellamesék, trufák (reneszánsz kapcsolat), 
� falucsúfolók, rátótiádák (vicc), 
� legendamesék (apokrif egyházi hagyomány - laikus néphit),  
� állatmesék (történeti párhuzamok) 

 
A magyar népmese formai sajátosságai                     
b.) Monda  

� a történeti mondák tartalmi csoportjai,  
� helyi mondák, 
� hiedelemmondák, 
� fabulat - memorat, 
� álhiedelemmondák 

 
c.) Prózai kism űfajok  

� szólások, közmondások, találós kérdések 
 

66..  ÉÉVV  
AA  MMAAGGYYAARR  NNÉÉPP  TTÁÁJJII,,  TTÖÖRRTTÉÉNNEETTII  CCSSOOPPOORRTTJJAAII  

 
Az oktatás célja ebben az évben az eddig tanult folklórismeretek elhelyezése 
földrajzi és történelmi keretek között, hangsúlyozva az egyes csoportok 
kialakulásának és hagyományos kultúrájának eltéréseit, ismétlésként 
felhasználva a már elsajátított tudást.  
 
Bevezetés 
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� történeti kérdések, 
� módszertani kérdések, csoportosítási szempontok, rendszerek (Bartók 

Béla, Martin György), 
� vallási elkülönülés, kiváltságos rétegek, endogámia-exogámia 

a.) Valóságos néprajzi-etnikai csoportok 
� saját identitástudatú, “önmegkülönböztető”, 
� környezete által elkülönített, megkülönböztetett 

 
b.) etnokulturális csoport (néprajzi, történeti mód szerekkel, szempontok 
alapján elkülöníthet ő) 
 
c.) táji csoport 
Dunántúl 

� Bakony, Balatonfelvidék 
� Göcsej és Hetés,  
� Kisalföld (Hanság, Rábaköz, Szigetköz), 
� Mezőföld,  
� Ormányság,  
� Őrség,  
� Sárköz (Tolnai), 
� Somogy, 
� Szlavónia, 
� Zselic 

Felföld 
� a palócokról általában, 
� barkók, 
� Csallóköz, 
� Galgamente, matyók, 
� Mátyusföld, 
� Tokaj - Hegyalja, 
� Zoborvidék 

Alföld    
� Bácska, 
� Bánát, 
� Bodrogköz, 
� Debrecen, 
� hajdúk, 
� jászok, 
� Kalocsa vidéke (Kalocsai-Sárköz), 
� kunok 
� Szeged 
�  

Erdély, Partium, Moldva, Bukovina 
� Erdély és a Partium történelme általában, 
� Kalotaszeg, 
� Mezőség,  
� Szék, 
� székelyek 
� csángók (Moldva, Gyimes, Hétfalu) 
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A számonkérés formája 
A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot 
tudásukról. A vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás 
csoportosan történik. A minősítésre az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, 
a bizottság szótöbbséggel dönt.  
 
Az értékelés szempontjai - minimumkövetelmények 

� a memoriter szöveg- és dallamanyag folyamatos kikérdezése, 
� az egyes tárgykörök lezárásakor dolgozat, 
� házi dolgozat 
 

IIRROODDAALLOOMM  TTAANNUULLÓÓKKNNAAKK  (tankönyvként)  
Balassa Iván - Ortutay Gyula: Magyar néprajz. Bp. 1979. 
Dömötör Tekla: Magyar népszokások. Bp. 1983. 
Dömötör Tekla: régi és mai magyar népszokások. Bp. 1986. 
Filep Antal - Kósa László: A magyar nép táji-történeti tagolódása. Bp. 1975. 
Katona Imre: Magyar népművészeti-néprajzi útikalauz. Bp. 1990. 
Kerényi György: Magyar énekes népszokások. Bp. 1982. 
Népcsoportok (Szöveggyűjtemény). NSzH 
  
KKÖÖTTEELLEEZZŐŐ  OOLLVVAASSMMÁÁNNYY  
Balassa Iván - Ortutay Gyula: Magyar néprajz. Bp. 1979. 
(értelemszeruen a témához kapcsolódó fejezetek) 
 
AA  TTAANNÍÍTTÁÁSSHHOOZZ  AAJJÁÁNNLLOOTTTT  IIRROODDAALLOOMM  
Andrásfalvy Bertalan: Néprajzi alapismeretek. Bp. é.n. 
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Barsi Ernő: Néprajz az általános iskola kezdő szakaszában Bp. 1992. 
Diószegi Vilmos: A pogány magyarok hitvilága. Bp. 1978. 
Dömötör Tekla: A magyar nép hiedelemvilága. Bp. 1981. 
Magyar Népzene Tára I. Gyermekjátékok. Bp. 1951. 
Magyar Népzene Tára II. Jeles napok. Bp. 1953. 
Magyar Népzene Tára III. Lakodalom. Bp. 1955-56. 
(Különös tekintettel az I. kötet bevezetőjére) 
Magyar Néprajz V. (Népköltészet). Bp. 1988.  
Magyar Néprajz VII. (Népszokás - Néphit - Népi vallásosság) Bp. 1990. 
Ortutay Gyula: Magyar népköltészet. Bp. (több kiadás mint szöveggyűjtemény) 
Tátrai Zsuzsanna: Leányélet. Bp. 1994.  
Ujváry Zoltán: Farsangi népszokások. Debrecen, 1991. 
 

KKIINNEETTOOGGRRÁÁFFIIAA                                                         
99--1100..  ÉÉVVFFOOLLYYAAMM  

  
11..  ÉÉVV  

  
A mozdulatelemzés néhány alapfogalmának elsajátítása után a 
mozdulatelemzés és a táncjelírás tanítása párhuzamosan történik 
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MMOOZZDDUULLAATTEELLEEMMZZÉÉSS::               
  TTÁÁNNCCJJEELLÍÍRRÉÉSS::   
 
1. A tánc tagolódása: 
 fázis - motívum - motívum - fűzés - tánc 
 
2.  Alaptényezők:      1.  Alapfogalmak: 
a.)  plasztika                  Vonalrendszer 
 (irányok, mellékirányok fő magassági fokok,  Irányok 
 tágsági fokok, frontirányok, térrajz) 
 
b.)  ritmika (hangjegyérték, metrum és az ütem,  
 ritmus, tempó) 
 
c.)  dinamika (erőfok, feszítés-lazítás) 
 
3.  A mozdulat és helyzet típusai:    2.  Mozdulat típusok 
jelölése: 
a.)  mozdulattípusok 
 - lépés        - lépés 
jelölése 
 - súly hordó láb mozgása     - magassági szintek 
 föl-le, lábujjhegy - tárdhajlítás, forgatás, ringás  (forgatás jelölése 
később) 
 jobbra-balra 
 
 
 - gesztus       - kigészítő jelek: 
 levegőben lévő láb mozdulata (levegőben lévő láb  kapocs 
 csúsztatása, kar-fej forgatása)    ismétlőjel 
        
 (csúsztatás,forgatás jelölése 
         később) 
 - ugrás        - ugrás 
jelölése 
         - kiegészítő jelek:   
                 
                   
Távolságcsökkentés,növelés 
        Földhöz közeli 
lábmozdulatok 
        Kis térdhajlítás,feszítés, 
lábfej 
         részei, azok 
alkalmazása: 
        (talajérintés, gördülő és 
csúszó 
         lépés) 
        dinamikai jelek: 
        (erőteljes lábmozdulat,  
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        rugózás-rezgés, bokázó-
taps) 
         pozíciójelek 
         forgatás jele 
 
b.)  helyzettípusok       - 
helyzettípusok jelölése 
 - testpozíció (állás) 
 - súlytalan testrészek mozdulatlansága 
 - szünet a testben 
 - szünet a térben 
 - szünet a helyen 
 

11..  ÉÉVV  
 
  MMOOZZDDUULLAATTEELLEEMMZZÉÉSS::             
  TTÁÁNNCCJJEELLÍÍRRÁÁSS::   
a.)  mozdulattípusok:  
 - forgás       - különböző típusú 
forgások 
 perdülő       jelölése 
 perdülés nélkül      frontirányok 
 ugró 
        - kiegészítő jelek 
        testrészek és ízületek 
        (csapásolás, 
lábszárkörzés 
        lábfej tartás lefeszített, 
“pipáló”) 
 - keringés      - keringés jelölése 
 
 - gesztus      - újabb gesztusok jelölése 
 tesrészek forgatása 
 karhelyzetek 
 csípő forgatása 
 törzs forgatása, döntése, hajlítása 
 
 kiegészítő fogalmak 
 - páros viszony      - páros viszony 
jelölése 
 - fogások       - fogások jelölése 
 - táncos-eszköz viszonya    - vonatkozási jel 
 
Megjegyzések 
A kinetográfia a tánc lejegyzésére szolgáló, s kizárólag jelíráson alapuló 
rendszer.  
A Lábán Rudolf nevéhez fűződő táncjelírást, ill. az ehhez szorosan kapcsolódó 
mozdulatelemzést hazánkban Szentpál Mária fejlesztett tovább (figyelembe 
véve Ann Hutchinson és Albrecht Knust munkásságát is), míg a MTA 
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Zenetudományi Intézetben található Táncírás Tár létrehozásával Lányi Ágoston 
szerzett nagy érdemeket.  
 
A számonkérés formája 
A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot 
tudásukról. A vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás 
csoportosan történik. A minősítésre az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, 
a bizottság szótöbbséggel dönt.  
 
Az értékelés szempontjai - minimumkövetelmények 
1. év 
félévi beszámoló 

� egyszerű motívum (karikázó, ugrós) leolvasása, stílusos előadása, 
� a motívumok ritmusának pontos eltapsolása,  
� a motívumban szereplő mozdulattípusok felismerése 

év végi beszámoló 
� verbunk, ill. csárdás motívum leolvasása, stílusos előadása, 
� mozdulattípusok felismerése 

 
2. év 
félévi beszámoló 

� legényes motívum leolvasása, stílusos előadása, 
� mozdulattípusok felismerése,            

év végi beszámoló 
� eszközös motívum, 1 páros motívum leolvasása, stílusos előadása 

  
AAJJÁÁNNLLOOTTTT  IIRROODDAALLOOMM  
Sz. Szentpál Mária: A mozdulatelemzés alapfogalmai. Bp. 1967, 1978. 
Sz. Szentpál Mária: Táncjelírás (Lábán - kinetográfia) 
 I. Kötet 1964, 1976. 
 II. Kötet 1969. 
 III. Kötet 1973. Bp. 
Lányi Ágoston: Néptánc olvasókönyv. 1980. Bp. 
 

AA  TTAANNSSZZAAKK  TTÁÁRRGGYYII  FFEELLTTÉÉTTEELLEEII  
  

Tárgyi feltételek:  
� magnó (lehetőleg lassítható) 
� erősítő, 
� videó, 
� diavetítő, 
� televízió, 
� felvevőgép, 
� hangkazetták (eredeti népzene, valamint táncházi zene), 
� videokazetták (eredeti felvételek, koreográfiák, népszokások), 
� diasorozat (történeti korokat, viseleteket illusztráló sorozat), 
� kézi könyvtár (elsősorban népzenei, néptáncos, néprajzi, tánctörténeti 

kötetek), 
� szükség szerint viseletek 
� tábla (kréta), 
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� kottaállvány 
 

A NÉPTÁNC TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 
 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 
A VIZSGA RÉSZEI 

 
A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgarészből áll. 

A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 

-Folklórismeret 10 perc 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 

-Népi játék, népi ének, néptánc 10 perc 

 

A VIZSGA TARTALMA 

A szóbeli vizsga tartalma: 

A vizsga anyaga a 6 évfolyam anyagának kivonatából a helyi tanterv alapján a 

szaktanár által 

összeállított folklórismereti témakörökből áll. A diákok egy tétel kihúzása után 

önállóan 

számolnak be tudásukról. 

Folklórismeret témakörök: 

Népszokások, bevezetés 

Jeles napok: 

Adventtől – vízkeresztig: Ádvent („Kisböjt”), Miklós és Luca nap, Karácsony, 

Betlehemezés, Regölés, Aprószentek, Szilveszter – Újév, Vízkereszt 

Vízkereszttől – Dömötör napig: Farsang, Nagyböjt, Húsvét, Zöldfarsang, 

Pünkösd, 

munkavégző ünnepek: aratás, szüret, 

Pásztorok és cselédek évadzáró napjai: Szentmihály, Vendel, Dömötör nap, 

disznótor 

Az ember élet fordulói: 

születés, gyermekkor, legény- és leányélet, párválasztás, házasság, lakodalom, 

halál. 

A gyakorlati vizsga tartalma: 

A három táncdialektusból (1. nyugati vagy dunántúli, 2. középső vagy tiszai, 3. 

keleti vagy 
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erdélyi dialektus) választott, s a helyi pedagógiai programban szereplő 

táncrendekből kettő 

előadása kiscsoportban (maximum 3 pár), illetve a szólisztikus táncokat 

egyénenként. 

Az egyiket a vizsgázók, a másikat a vizsgáztatók választják. 

A tanult eredeti anyagot párban, illetve egyénenként improvizálják. 

Ismerniük kell még legalább két játékot, a tájegység táncrendjét, a benne 

található tánctípusok 

nevét, a kísérő zenekari felállást, s a legjellemzőbb viseletet alapfokon. 

A VIZSGA ÉRTÉKELÉSE: 

A szóbeli vizsga értékelésének szempontjai: 

-az egyes jeles napok időpontjának ismerete, 

-a jeles napok magyarázó történetének ismerete, 

-tájékozottság a hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjairól, 

-a szokáshoz fűződő népdalok, rítusénekek, szokásszövegek helyes 

tolmácsolása. 

A gyakorlati vizsga értékelésének szempontjai: 

- a tanult táncok pontos, stílusos bemutatása, 

-technikai biztonság, 

-párkapcsolat kialakítása, 

-zenével való összhang, 

-a gyakorlathoz tartozó elmélet pontos tudása, 

-táncos tartás, színpadi viselkedés 

 

SZAKMAI VIZSGA EGYES RÉSZEI ALÓLI FELMENTÉS FELTÉTE LE 

A gyakorlati vizsga alól felmentést kap az a vizsgázó, aki az országos 

tanulmányi versenyen a versenyfelhívásban meghatározott helyezést, 

teljesítményt, szintet eléri. (Szólótánc versenyen „pántlika”, illetve „bokréta” díjat 

nyer.) 

A szaktanár köteles a művészeti alapvizsga követelményét legkésőbb a kitűzött 

vizsgaidőpont előtt egy hónappal a növendékek tudomására hozni, ennek 

formái: 

- írásban, 

- szóban (pl.: tanórán lediktálva), 
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- honlapon hozzáférés biztosítása 

 

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

A VIZSGA RÉSZEI: 

 

A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgarészből áll. 

A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 

-Folklórismeret 10 perc 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 

- Néptánc 15 perc 

 

A VIZSGA TARTALMA: 

A szóbeli vizsga tartalma: 

- tánctörténet 

- a köznapi és művészi mozgás, 

- a tánc és a társművészetek, 

- a tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai: a tánc 

és a vallások, rítusok (őskor, ókor) a tánc és a szórakozás, a tánc és a 

reprezentáció (ókor, középkor, reneszánsz, barokk) 

- a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett), folklórizmus, jelentős 

hazai együttesek profiljának, 

-táncosok pályájának, koreográfusok munkásságának jellemzői, az egyetemes 

tánctörténet legjelentősebb alkotói és műveik. 

A gyakorlati vizsga tartalma: 

A három dialektusból választott, s a helyi pedagógiai programban szereplő 

5 teljes táncrendből három előadása párban, illetve egyénenként. Az egyiket a 

vizsgázók, a másik kettőt a vizsgáztatók választják. A tanult eredeti anyagot 

párban, illetve egyénenként improvizálják. Ismerniük kell még a tájegység 

táncrendjét, a benne található tánctípusok nevét, a kísérő zenekari felállást, s a 

viseletet. 

 

A VIZSGA ÉRTÉKELÉSE 

Tánctörténet szóbeli vizsga értékelésének szempontjai : 

� a tánc művészi és közhasználatú formáinak ismerete, 
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�  a táncművészet főbb korszakainak ismerete, 

�  tájékozottság a táncművészet műfajainak jellegzetességeiről, 

�  a tánc és a társművészetek kapcsolatának ismerete, 

�  kiemelkedő alkotók és művek ismerete. 

� színpadi viselkedés 

 

A gyakorlati vizsga értékelésének szempontjai: 

� a tanult táncok pontos, stílusos bemutatása, 

�  technikai biztonság, 

� párkapcsolat kialakítása, 

�  zenével való összhang, 

�  a gyakorlathoz tartozó elmélet pontos tudása. 

 

A SZAKMAI VIZSGA EGYES RÉSZEI ALÓLI FELMENTÉS FELTÉ TELE: 

A gyakorlati vizsga alól felmentést kap az a vizsgázó, aki az országos 

tanulmányi versenyen a versenyfelhívásban meghatározott helyezést, 

teljesítményt, szintet eléri. (Szólótánc versenyen „pántlika”,illetve „bokréta” díjat 

nyer.) 

 

 

ALAPFOKÚ VIZSGA 

I.Szóbeli vizsga: folklorisztika 

Vizsgakérdések: 

1.) Mi az ünnep? 

Sorold fel, milyen naptári, gazdasági és emberi élet fordulóihoz kötődő 

ünnepeket ismersz! 

2.) Miből állnak a naptári ünnepekhez kapcsolódó népszokások? 

A naptári év bizonyos napjaihoz kötődő szokásokhoz milyen ősi elemek 

kötődtek? Mondj rá példát is. 

3.) Boldogasszony havában milyen szokásokat ismersz? Ebből részletezd az 

Újévet. 

4.) Böjtelő havában milyen híres emberre emlékezünk, s mi ennek a szokásnak 

a neve? Sorolj fel még néhány 

névhez kötődő időjárás jóslást! 
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5.) Mit tudsz a farsangról? 

6.) Szent György hava miről kapta a nevét? Milyen szokás fűződik Szent 

György napjához? 

7.) Mi a nagybőjt? Ismertesd a nagybőjt utolsó hetének jeles napjait. 

8.) Mi a virágvasárnap és a fehérvasárnap közötti különbség? 

9.) Mi jellemző a húsvét vasárnapra és hétfőre? 

10.) Pünkösd ünnepének időszaka, jellemző szokásai. 

11.) Szent Iván hava miről kapta a nevét, s milyen szokás fűződik hozzá? 

12.) Szent Jakab havában milyen gazdasági ünnepet tartanak? 

13.) Miről nevezetes Szent Mihály napja? 

14.) Milyen gazdasági ünnepeket tartanak ősszel? 

15.) Mi az advent? Mit tudsz Szent Miklós napjáról? 

16.) Mi a betlehemezés? 

17.) Ismertesd a karácsonyi ünnepekhez fűződő szokásokat! 

18.) Milyen szokás regölés, s milyen jellegzetes részekből áll. 

19.) Mire emlékezünk az aprószentek napján, s milyen szokás fűződik hozzá? 

20.) Ismertesd a lakodalmi rítusok rendjét! 

21.) Mondj példát az egyházi és népi ünnepkörök kapcsolódási pontjára! 

II.Gyakorlati vizsga: 

A tanult eredeti anyagot párban, illetve egyénenként improvizálják. 

1.Sárközi táncok: párban 

- ugrós 

- lassú és friss csárdás stílusos előadása, 

- karikázó (csak lányok együtt) 

A gyakorlathoz fűződő kérdések  : 

- hol fekszik Sárköz, mit tudsz erről a vidékről mondani, 

- milyen jellegzetes hangszerek fordulnak elő itt, 

- mi a jellemző a viseletükre? 

- sorolj fel legalább 5 játékot erről a vidékről, 

- énekelj el egy dalt erről a vidékről. 

2.Szatmári táncok: 

- verbunk, (egyéni előadás fiúknak) 

- lassú és friss csárdás stílusos előadása, 

A gyakorlathoz fűződő kérdések : 
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- hol táncolják ezeket a táncokat, mit tudsz erről a vidékről mondani, 

- milyen jellegzetes hangszerek fordulnak elő itt, 

- mi a jellemző a viseletükre, 

- sorolj fel legalább 5 játékot erről a vidékről, 

- énekelj el egy dalt erről a vidékről. 

3. Küküllőmenti táncok : 

- verbunk, (csak fiúk) 

-csárdás, 

- szökő 

A gyakorlathoz fűződő kérdések : 

- hol táncolják ezeket a táncokat, mit tudsz erről a vidékről, illetve emberekről 

mondani, 

- milyen jellegzetes hangszerek fordulnak elő itt, 

- mi a jellemző a viseletükre, 

- sorolj fel legalább 5 játékot erről a vidékről, 

- énekelj el egy dalt erről a vidékről. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Képző- és Iparm űvészeti ág 

 
FESTÉSZET TANSZAK 
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1. Az alapfokú képz ő- és iparm űvészeti oktatás célrendszere és funkciói  
1. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja 
lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, ízlés, 
erkölcsi fogékonyság – alakítása mellett a látás kiművelése 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 kialakítja a képességet a gondolatok, érzések, elképzelések, 
tapasztalatok vizuális eszközökkel való megjelenítésének gyakorlatára.  
2. 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 megszerzését és gyakorlását. A képzés széles körben segíti a 
vizuális kultúra iránt fogékony tanulók fejlődését. Figyelembe veszi az életkori 
sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, vizuális tapasztalataira építve 
gyarapítja ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket. Az 
alapfokú és továbbképző évfolyamokon a tanulók képességeiktől és 
szorgalmuktól függően fejleszthetik vizuális műveltségüket és a különféle 
szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot. 
 3. 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 megszereztesse és 
továbbéltesse, segítsen a hagyománytisztelet megteremtésében és a tanulók 
életkorának megfelelő vizuális műveltség kialakításában.  
 
2. Általános fejlesztési követelmények   
- 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 kifejező eszközök alkalmazására.  
 
Készítse fel a tanulót:  
- a látvány megfigyelésére, értelmezésére,  

- a vizuális információk, közlemények megértésére,  

- a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra,  

- a tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra,  

- a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére,  

- a kifejezési eljárások használatára,  

- az élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére,  

- a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére,  
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- a vizuális önkifejezésre, alkotásra,  

- tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére,  

- tervezésre, konstruálásra,  

- műelemzési eljárások alkalmazására  
 
Tegye lehet ővé:  
- 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 teremtőképességet és az improvizációs készséget. 
 
3.A képzés struktúrája, óraterve:  
A képzés ideje: 12 év. Évfolyamok száma: 12 évfolyam. 
 
       
A tanszak kötelező tantárgyai és azok óraszámai 
 
 Évfolyamok 
Tantárgy Előképző Alapfok Továbbképző 
 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Vizuális alapismeretek 2 2           
Rajz-festés-mintázás   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Festészet műhelyelőkészítő   2 2         
Festészet műhelygyakorlat     2 2 2 2 2 2 2 2 
Összesen 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 
A képzés csoportos jellegű, heti óraszám 2x45 illetve 4x45 perc. 
A rajz-festés-mintázás és a műhelygyakorlatok óraszáma 1-3 vagy 3-1 
arányban átcsoportosítható. Az előképzőt a tanulónak nem kötelező elvégeznie. 
 
A képzés tanszakai,tantárgyai: 
 
Vizuális alapismeretek - Az előképzősök komplex művészeti tantárgya. 
Kötelez ő tantárgyak: 
 Rajz-festés-mintázás  
   Műhelyelőkészítő, műhelygyakorlat 
 
Kötelez ő műhelygyakorlat tanszaka: festészet 
 
Tanórán kívüli szervezett tevékenységformák:  
- kiállítások látogatása az előírt alkalmakon kívül;  

- táborok; belföldi és külföldi tanulmányi kirándulások;  
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- rendezvények, rendezvénysorozatok, kurzusok, tréningek a képző- és 
iparművészet neves szakembereinek közreműködésével tanulói és szaktanári 
kezdeményezés alapján;  

- egyéni tehetségfejlesztés (egyéni foglalkozás keretében).  
 
Tantárgyfelosztás 
 Alapfok-1.-2. 
: Rajz-festés-mintázás: heti 2 óra 74 óra/év  
  Festészet: heti 2 óra (műhelyelőkészítő) 74 óra/év  
Alapfok-3.-4.-5.-6. 
 Rajz-festés-mintázás: heti 2 óra 74 óra/év  
Festészet: heti 2 óra (műhelygyakorlat) 74 óra/év 
 Továbbképző 1.-2.-3.-4.: 
 Rajz-festés-mintázás: heti 2 óra 74 óra/év  
Festészet: heti 2 óra (műhelygyakorlat) 74 óra/év 
 
4.Értékelés  
A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben 
rendszeresen érdemjeggyel értékeli. 
 A félévi és év végi osztályzatokat az érdemjegyek alapján szükséges 
meghatározni. 
 A tanév során a bemutatókon, pályázatokon, kiállításokon való szereplés is 
értékelhető. 
 
II. MŰHELYPROGRAM  
 
1. Műhelyprogram az alapfok évfolyamain  
1. 1. A műhelyprogram célja:  
- Az előkészítő szakasz vizuális alapismereteire, az alapfok rajz-festés-
mintázás műveltséganyagára építve olyan műhelygyakorlat kialakítására, amely 
erősíti, kiegészíti a fenti tantárgyakban megszerzett ismereteket, jártasságokat, 
képességeket  

- a gyakorlati tevékenysége által lehetőséget teremt a tárgyalkotásra, 
környezetalakításra.  
 
1. 2. A műhelyprogram feladatai:  
- Olyan alapozó és speciális ismeretek, készségek biztosítása, mely lehetővé 
teszi a fenti célok megvalósulását.  

- Alakítsa ki azokat a speciális ismereteket, amely elsajátítása által képes lesz 
meghatározott célú és funkciójú tárgyak készítése.  
 
1. 3. A műhelymunka módszerei:  
- A gyermek alkotóképessége, életkori sajátosságánál fogva, legjobban játékos 
tevékenységgel alakítható. A képzés során olyan ismereteket kell adni, amelyet 
a későbbi élethelyzetekben aktivizálni tud, olyan magatartásformát kell 
kialakítani, hogy ki tudja hozni magából azokat az értékeket, amire szüksége 
van.  



159 
 

- Olyan helyzetekre és gyakorlatokra van szükség, amelyek a gyermek 
kíváncsiságát, játékosságát, önállóságát, sablonoktól eltérő attitűdjét, sokirányú 
érdeklődését, érzékenységét, beleélő készségét megmozgatják, melyek 
elősegítik az élmények, az információk, a tapasztalatok, ítéletek gazdagodását, 
az esztétikai érzékenység kifinomodását, a megjelenítő, konstruáló, a 
környezetalakító, önkifejező, problémamegoldó képesség kifejlődését.  

- Biztosítja a felfedezés, a siker örömét, a művészethez vezető utak bejárását.  
 
A kétéves műhelyelőkészítő után történhet meg a tényleges műhelygyakorlat, a 
tanszakváltás. Nálunk csak festészet. 
 
2. Műhelyprogram a továbbképz ő évfolyamain   
2. 1. A műhelymunka célja: Az alapfokú képző- és iparművészeti 
művészetoktatási intézmény tantárgyainak műveltséganyagával közösen 
fejlessze:  
- a vizuális megismerő, megjelenítő, kifejező, alkotó képességet,  

- a kézműves konstruáló, tárgytervező-alakító készségeket,  

- az esztétikai érzékenységet, ítélőképességet,  

- a helyzetfelismerő, véleményalkotó, problémamegoldó képességeket.  
 
2. 2. A műhelygyakorlat célja :  
- A tanulók gondolataikat, elképzeléseiket a vizualitás, a tárgyformálás 
eszközeivel meg tudják jeleníteni.  

- A művészeti iskola tevékenysége járuljon hozzá, hogy a tanulók életkoruknak 
és képességüknek megfelelő vizuális műveltségre tegyenek szert, hogy 
képessé váljanak ezen ismereteik felhasználására a mindennapi életben és a 
továbbtanulásban.  
 
2. 3. A műhelymunka feladata :  
- Keltse fel a tárgyi világ, a környezet iránti érdeklődést. A képességeket olyan 
szintre fejlessze, hogy elképzeléseiket tárgyiasult formában meg tudják 
jeleníteni.  
 
 
III. VIZUÁLIS ALAPISMERETEK          RAJZ – FESTÉS – MINTÁZÁS  
 
 1. A program célja:  
Az alapfokú m űvészetoktatás 12 évfolyamán résztvev ő tanulók számára a 
program a következ ő cél- és feladatrendszert határozza meg:  
 
- a látás és a látványértelmező képesség fejlesztése,  

- a látványértelmezésben szerepet játszó tényezők tudatosítása,  

- a megjelenítő és a kompozíciós képesség fejlesztése,  

- a vizuális gondolkodás képességeinek fejlesztése: elemzés, elvont 
gondolkodás, képi gondolkodás, képzettársítás és a szintetizálás,  
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- jártasság a térábrázolásban és a geometria alapelemeiben,  

- jártasság kialakítása az anatómiai ismeretekben,  

- a plasztikai és a síkművészeti technikák készségszintű elsajátítása,  

- az egyes festői és szobrásztechnikák, valamint médiaművészet megismerése, 
alkalmazása,  

- a művészettörténet nagy korszakainak ismerete,  

- a vizuális kifejezőkészség fejlesztése.  
 
2. Követelmények  
 A tanuló az alapfok végén ismerje:  
- a rajz-festés-mintázás alapelemeit,  

- a vizuális gondolkodás formáit és nyelvezetét,  

- a tervezéstől az alkotásig tartó kreatív folyamat részeit,  

- a plasztikai, rajzi, festészeti technikák alkalmazásának módjait,  

- a sík és tér törvényszerűségeit a képzőművészet világában.  
 
Legyen képes:  
- a látványt értelmezni,  

- a kompozíciós ismereteket alkalmazni,  

- a síkban és térben alkotásokat létrehozni,  

- a művészettörténet nagy korszakait ismertetni.  
 
A tanuló a továbbképz ő végén ismerje:  
- a vizuális nyelv kifejezőeszközeit,  

- azok jel-, és jelentésrendszerét,  

- a sík és térábrázolás szabályrendszerét,  

- az ábrázoló geometria alapelemeit,  

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

- a médiaművészet (film, videó, animáció) kifejezőeszközeit és azok 
jelrendszerének alapjait,  

- a képi konvenciók, a kompozíció jelentéshordozó elemeit,  

- az anatómia alapvető törvényszerűségeit és azok ábrázolási konvencióit,  

- a művészettörténet nagy korszakait  
 
Legyen képes:  
- a tanár által, vagy önállóan kijelölt témák (korrektúrával történő) 
feldolgozására,  

- a művészeti alkotómunka különböző elemeinek egyidejű alkalmazása,  
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- sík-, és térbeli művek létrehozása,  

- konkrét és elvont képi és plasztikai gondolatok megjelenítésére,  

- a látvány, illetve a képi megjelenítések elemző értelmezésére, sokrétű 
feldolgozására (tanári segédlettel),  

- a nagy művészettörténeti korok eredményeit saját alkotómunkája során 
felhasználni. 
  
IV.FESTÉSZET TANSZAK 
 
1. A program célja, feladatai  
1. 1. A festészet m űhelymunka célja, hogy a tanuló ismerje meg:  
- azokat az anyagokat és eljárásokat, amelyek a festői munka legfontosabb 
elemei  

- a színtan egyes alapvető problémáit s azok alkalmazását a festészetben,  

- a festészeti technikákat, kifejezési (nyelvi) eszközeit,  

- a szín és fény alapvető összefüggéseit,  

- a sík és a szín, a tér és a szín látványban és alkotásban jelentkező 
összefüggéseit,  

- a legkorszerűbb festészeti eljárások alapjait,  

- a festészet határát kitágító képzőművészeti eljárásokat.  
 
1. 2. A festészet m űhelymunka feladatai, hogy a tanuló:  
- sajátítsa el a festészeti technikákat, eljárásokat,  

- szerezzen ismeretet a festészet, mint a képzőművészet egy műfaja 
jelentőségéről és történetéről.  

- Alakuljon ki benne a festészet iránti nyitottság, érdeklődés,  

- Tudjon pozitívan viszonyulni a természethez és a múlt értékeihez.  

- festészeti ismeretek elsajátításával az adott műfaj sokféleségében eligazodni,  

- önálló alkotásokat készíteni  
 
 
2. Az egyes évfolyamok tananyaga, általános követel ményei  
 
Előképző évfolyamok 
 Követelmények az el őképző elvégzése után 
 Az előképző célja  
- Az előkészítő szakasz munkafeltételeinek kialakítása, a tanulók kreatív 
képességeit fejlesztő program beindítása, az általános vizuális alapismeretek 
elsajátítása és az ezekkel való célszerű tevékenységsorok munkafolyamatainak 
kialakítása a tanulókban.  

- Annak az igénynek a kifejlesztése, mely az örömteli munkát és a 
környezetükben fellelhető esztétikai minőségeket egyaránt felfedezi.  
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- Fontos feladata a programnak, hogy célként tűzze ki a gyerekek és tanárok 
közös tevékenységének, a tanári korrektúra elfogadásának igényét, az alkotó 
jellegű tevékenységek folyamatainak széles körű megismerését, vagyis az 
alkotásra nevelés folyamatának megalapozását.  
 
 
Az előképző feladatai:  
- A kreatív munkára és a kreatív gondolkodásra nevelés,  

- Az általános vizuális alapismeretek, és az ezekkel való munkálkodás 
elsajátíttatása,  

- A színek, formák, felületek és tömegek alapvető törvényszerűségeinek 
megismertetése és játékos módon való feldolgozása,  

- Az alapvető formaelemzés gyakoroltatása,  

- A rajzi eszközökkel, képzőművészeti anyagokkal való ismeretek mélyítése,  

- Az arányok, a kompozíció, a tér és sík alapvető fogalmi ismerete és az 
ezekkel való alkotó játékos munka kialakítása,  

- Az önálló véleményalkotás, az önértékelés kialakítása,  

- Az egyéni és csoportos alkotómunka alapelemeinek jártasságszintű 
elsajátíttatása,  

- Az örömteli alkotómunkára való felkészítés.  
 
1. évfolyam 
 Évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72- óra 
 Ismerkedés a tanulókkal  
- Élményrajzok alapján tájékozódás a tanulók előzetes ismereteiről, rajzi 
készségszintjéről  
 
Élménykifejezés  
- Élményrajzokon a szereplők érzelmeinek kifejezése  

- Az öröm (születésnapomon, győztem.), bánat (szomorú voltam.), félelem 
(megijedtem.) megjelenítése  

- A színek hangulati szerepének felhasználása (mérettel, tiszta színnel a kép 
központi alakjának kiemelése)  

- Technika: zsírkréta, színes ceruza, filctoll  
 
Ismerkedés a képi kifejezés alapelemeivel  
- Vizuális alapelemek: a pont, vonal, folt, megismerése  

- Játékos gyakorlatok:  

- Pont - sűrűsödés, ritkulás, vonal és folt képzése ponttal (eső, esőcseppek, 
szirmok),  

- Vonal - sűrűsödés, ritkulás, vékony, vastag, rövid, hosszú, vonalból foltképzés 
(zápor, szalmakötegek),  
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- Folt - kicsi, nagy, fekete-fehér foltritmus (tél) Technika: grafitceruza, tusrajz, 
papírtépés  

- Műalkotások bemutatása:  

- őskori barlangrajzok,  

- pointilista képek, Victor Vasarely vonalas jellegű képei  
 
 
Ismerkedés a kiemeléssel, a lényegmegragadással  
- Karakter kifejezése arányok torzításával  

- Hasonlóság, azonosság, különbözőség észrevetetése  

- Jellemvonások felismerése képekről, fotókról  

- Technika: plasztikai feladatok  
 
A tér felfedezése  
- A képmezőben való tájékozódás és ennek gyakorlati alkalmazása  

- Téri szituációs feladatok végzése építőkockával  

- Irányfelismerés játék közben (fenn, lenn, kívül; belül)  

- Irányok ábrázolásával kapcsolatos munkák készítése mesejelenetekből  

- Technika: zsírkréta, tempera  
 
A tér ábrázolása  
- A tanult téri szituációk és arányok ábrázolása saját élmény alapján 
(állatkertben, cirkuszban, játszótéren)  

- Séta az állatkertben, játszótéren (termések, növények gyűjtése) Állatok rajza, 
formázása agyagból  

- Technika: zsírkréta, diófapác, lavírozott pác, monotípia, agyagozás  
 
Bábkészítés - bábjátszás  
- A séta során gyűjtött növények, termések felhasználásával bábkészítés 
egyéni ötlet alapján  

- Az elkészült bábok segítségével szituációs játékok, mese dramatizálása  
 
A színek világának felfedezése  
- Ismerkedés a színekkel:  

- A főszínek megismerése,  

- Színkeverési próbálkozások,  

- A hideg-meleg színek megismerése,  

- Színkontrasztok szerepe,  

- A sötét és világos színek hangulati hatása  
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- A feladatok végezhetők:  

- Zene felhasználásával,  

- Az évszakok jellemző színeinek megfigyeltetésével,  

- Színkompozíciók létrehozásával  

- Javasolt technika: akvarell, színes ceruza, mozaik  
 
 
 
Kiállítás, múzeumlátogatás : 
 Múzeum vagy kiállítás közös látogatása. Lehetőség szerint néprajzi anyag 
megtekintése (tájház, népi eszközök, viseletek), csoportkiállítás rendezése 
 
Minimumkövetelmény  
- A tanuló legyen képes:  

- A vizuális alapelemek összefüggéseinek felismerésére,  

- Az alapelemek alkalmazására (pont, vonal, folt, irány, tér),  

- Ábrázolásaiban a színek hangulatkeltő erejére építeni.  

- Rendelkezzen alapvető jártassággal a színkeverésben.  

- Jártasság szintjén ismerje a csoportos munka alapelemeit.  
 
2. évfolyam  
Évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra 
 Az előző évi ismeret felmérése  
- A méretek, arányok megértése, felismerése  

- A tér érzékeltetése (takarások)  

- Szubjektív színhasználat  

- Meseillusztráció készítés: leporelló - kollektív munkával  

- Technika: tempera, viaszolt festékrétegbe karcolás  

- Műalkotások bemutatása: egyiptomi képek (takarások, kiterített tér)  
A szerkezet felfedezése  
- Szerkezettel kapcsolatos feladatok (rész-egész, folyamat, kezdet, vég, 
sorrend) gyakorlati alkalmazása tematikus munkán (pl.: szüret)  

- Technika: filctoll, papírdúc, papírvágás, -ragasztás  
 
Portré és alakrajz  
- Önarckép készítése (emlékezetből vagy tükörből)  

- Szüleim portréja (alapvető arányokra figyelemmel)  

- Többalakos kompozíció alkotása (karácsonyi ünnepkör)  

- Technika: grafitceruza, zsírkréta, kollázs  
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A sík és tér  
- Sík és tér fogalmának gyakorlati megismerése  

- Maszk rajza, maszk készítése  

- Témakör: farsangi népszokások (busójárás)  
 
- A külső tér megfigyeltetése séta során  

- Vázlatok készítése épületekről  

- Játékos épülettervezés (papírplasztika, makett készítése vegyes anyagok 
felhasználásával)  

- A térből szerzett ismeretek felhasználása kollektív munka során (az utcán)  

- A feladatsorban javasolt technikák: zsírkréta, pasztellkréta, tempera, agyag  
A színek kifejez ő ereje  
- A színek hangulati hatásának felhasználása  

- Komplementer színpórok, színárnyalatok, tört és tiszta színek megismerése 
Gyermekversekhez, mesékhez díszlet és báb készítése  

- Dramatizálás  
 
Kiállítás, múzeumlátogatás: Múzeum vagy kiállítás közös látogatása. 
Lehetőség szerint néprajzi anyag megtekintése (tájház, népi eszközök, 
viseletek), csoportkiállítás rendezése 
 
Minimumkövetelmény  
- A tanuló legyen képes:  

- A vizuális alapelemeket (pont, vonal, sík, folt, felület irány, tér kontraszt) 
felismerni és alkalmazni,  

- Megfigyeléseit, élményeit egyszerű tárgyak, rajzok, festmények formájában 
megörökíteni,  

- A színek hangulatkeltő erejét alkalmazni.  

- Ismerje és legyen képes alkalmazni  

- A kiemelést,  

- Az anyag, forma, funkció összefüggéseit,  

- Az időbeliség képi kifejezésének néhány lehetőségét,  

- Önállóan (tanári korrektúra mellett) a megismert technikákat.  

- Legyen képes a megismert műalkotásokról és a környezetükben lévő 
tárgyakról (tanári segítséggel) véleményt mondani.  
 
Alapfokú évfolyamok 
 Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése u tán 
 
 A tanuló az alapfok végén ismerje:  
- A rajz-festés-mintázás alapelemeit,  
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- A vizuális gondolkodás formáit és nyelvezetét,  

- A tervezéstől az alkotásig tartó kreatív folyamat részeit,  

- A plasztikai, rajzi, festészeti technikák alkalmazásának módjait,  

- A sík és tér törvényszerűségeit a képzőművészet világában,  
 
 
 
Legyen képes:  
- A látványt értelmezni,  

- A kompozíciós ismereteket alkalmazni,  

- A síkban és térben alkotásokat létrehozni,  

- A művészettörténet nagy korszakait ismertetni. 
  
 
Rajz-festés-mintázás 
 
 Évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra 
 
1. évfolyam 
 Formai felfedezések  
- A természeti és ember alkotta környezet esztétikai szempontú vizsgálata 
Közvetlen élmények elemzése, motívumgyűjtés (gyűjtögetés)  

- A forma (természeti, mesterséges) egészének és részeinek kapcsolata  

- Jellemző nézetek, karakter megjelenítése vonalképző eszközökkel  

- A formák csoportjának kompozíciós megoldásai a kiemelés, sűrítés 
alkalmazásával (lavírozott tus, -pác eljárás)  

- A feladatokhoz, problémákhoz kapcsolt műalkotások elemzése  

- Mintázás. Plasztikai minőségekben (ritmus, textúra, pozitív-negatív) gazdag 
felület létrehozása agyaglapon nyomhagyással  

- Az írás és a nyomtatás története a mezopotámiai kultúrától kezdődően  

- Különféle anyagokból (természeti, mesterséges) kollográfia készítése a 
faktúrák kontrasztjával  
 
Színek kölcsönhatása  
- Művészeti élmények (színház, tánc, mesék) feldolgozása színes 
kompozícióban, színkontrasztok, színharmóniák alkalmazásával (pasztell, 
tempera, kevert technikák megoldásaival)  

- Saját élmény kifejezése képsorozattal a feladathoz kapcsolt műalkotások 
elemzése nyomán, szubjektív szín-, térábrázolás lehetőségeivel  

- Mesehős portréja a színek kifejező erejének alkalmazásával (vidámság, 
bánat, félelem)  
 



167 
 

Forma és mozgás  
- Portré. Karakter ábrázolása a mimika, groteszk lehetőségeivel  

- Mozgásváltozás, mozdulat, egyszerű mozgássor elemzése, megjelenítése 
Vonalas ábrázolás közvetlen élmény (mozgásos szituációk, film, fotó) alapján  

- A forma felépítése, formatömegek megjelenítése ecsetvázlattal, színfoltokkal 
(álló-, guggoló, több-kevesebb figura, árnyképek)  

- Szobrászati alkotások elemzése, kiállítás látogatás  

- A téli ünnepkör néhány eleme (hagyományok, szokások)  

- Több figurás kisplasztika mintázása ünnepkörökhöz kapcsolódóan (Betlehem, 
regölés)  

- Az anyagszerűség követelményeinek megtartása, ragasztás agyagpéppel  

- Játékkonstruálás, agyag-kerámia fejű bábok, babák textil és más anyagok 
alkalmazásával  
 
Ember és terek  
- Épített terek, helyi építészeti (műemlék) alkotások megfigyelése, építészeti 
motívumok gyűjtése (vázlatok).  

- Síkjellegű városképi kompozíciók készítése sötét-világos folt redukcióval, 
kontraszttal  

- Tus és szénrajzok nagyobb méretben  

- Plasztikai megjelenítés papír és más anyagokkal Térplasztika illusztratív 
tartalommal (labirintus)  

- Nagyméretű, színes képi kompozíciók, csoportmunkával szubjektív szín és tér 
használattal, az  
alkalmas technika megválasztásával  
 
Minimumkövetelmény  
- A tanuló ismerje és legyen képes alkalmazni  

- A síkbeli ábrázolás alapvető elemeit,  

- A különböző rajzi és festészeti technikákat (tus, szénrajz, vízfestés, tempera).  

- Legyen képes vizuális élményeit megörökíteni.  
 
2. évfolyam 
 
 Természeti motívumok  
- Növények (fák) formája, szerkezete, színei, a forma és színkarakterek (színes 
ceruzák, kréták, akvarell technika)  

- Tematikus feladatok a tanulmányok felhasználásával  

- Életfa motívum megjelenítése (népmesék, legendák, mítoszok alapján), 
sgraffito jellegű viaszos technika alkalmazása  

- Átírás képi igénnyel, egyéni, esztétikusan formált kifejezéssel (színes tussal)  
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- Növény és állat tanulmányok, illusztrációk különböző művészeti korokból 
különböző kultúrákból  

- A mítoszok, legendák állatai  

- Fantáziára épülő illusztratív feladatok  

- Állatok ábrázolása közvetlen élmény alapján  

- Mozgás, arány, formatömeg érzékeltetése vonalrajzzal  

- A mesék táltosai, paripái - alkotó képzelet és tanulmányok felhasználásával, 
figurális dombormű mintázása  
 
Kép, jel, jelkép, szimbólum  
- A forma jele, a karácsony jelképei - dekoratív tervezés  

- Mézeskalácsformák tervezése.  

- A mézeskalács sütés hagyományai, a mézeskalács díszítése  

- Karácsonyi díszek szalmából  

- A népi játék, a népi kézművesség néhány eleme  

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

- Alakoskodások, szimbolikus tartalmak megjelenítése plasztikában  
 
- Viselhető maszk készítése torzítással, szimbolikus tartalommal, plasztikai 
minőség, grafikai minőségek alkalmazásával (papír-, gipszmasé, agyag)  

- A képzőművészet és társművészetek (színház, irodalom, zene, tánc) 
kapcsolata  

- Testfestés, maszk, jelmez, díszlet készítése  
 
Forma, tér, szerkezet  
- A különböző korok szerkezeti találmányainak vizsgálata  

- Konstruálás, különböző szerkezetek készítése többféle anyag 
felhasználásával (pálcák, drót)  

- Néhány egyszerűbb szerkezet képi síkredukciója  

- Képzelt gépek, szerkezetek, emberszabású konstrukciók színes kompozíciói, 
csoportmunkában, nagy méretben, illusztratív tartalommal  

- Kiállítás látogatás (műfajok felismerése)  
 
Minimumkövetelmény   
- A tanuló rendelkezzen alapvető formaismerettel.  

- Tudja alkotó módon alkalmazni ismereteit a képi, rajzi, plasztikai 
kifejezésmódokban.  

- Ismerje és alkalmazza a síkbeli ábrázolás alapelemeit.  



169 
 

- Legyen képes egyszerű rajzi, festészeti technikák alkalmazására.  

- Tanári segítséggel legyen képes egyszerű beállítások képi, plasztikai 
bemutatására; a mesék, történetek, irodalmi művek képi megfogalmazására.  
 
 
 
 
 
 
 
3. évfolyam  
 
A síkból a térbe  
- Emelkedő forma grafikai, színbeli, plasztikai és egyéb feldolgozása.  

- A vizuális alapelemek (pont, vonal, folt) virtuális (képzelt) térbe történő 
elmozdulásai  

- Játék a vonallal a sík és tér határán  
 
A térábrázolási rendszerek  
 
- Térábrázolási rendszerek feldolgozása a művészettörténet nagy korszakain  
keresztül,  
műalkotás-elemző órák segítségével  
 
- Őskor, Egyiptom, Mezopotámia, Görög, Római 

Tér és id ő feldolgozása  
- Saját élmény, munkafolyamat megjelenítése képsorozattal  

- Teljes síkba forgatás, mitologikus terek építése, megrajzolása axonometrikus 
formában  

- Technika: tempera, tollrajz  
 
Statika és dinamika  
- Statikus és dinamikus kompozíciók fejlesztése, alá-fölészervezés, 
nagyságrendi kiemelések természetes és mesterséges formák, saját élmény és 
illusztrációs feladatok segítségével  

- A kompozíciós elemek szerepe  

- Technika: tollrajz, festés, kollázs, nyomatok, plasztika  
 
Vonal, folt, szín  
- A vonal, folt és szín formaképző szerepének vizsgálata szabad témaválasztás 
alapján  

- A természetes és mesterséges környezet, a hagyományos népi életmód 
eseményeinek feldolgozása  
 
Archaikus kultúrkincs  



170 
 

- Az archaikus kultúrkincs és évszakhoz fűződő népi hagyományok képi, 
plasztikai és grafikai feldolgozása  

- Teremtésmítoszok, Gilgames eposz, görög mitológia  
 
Minimumkövetelmény  
- A tanuló ismerje és használja a sík és tér alapelemeinek rendszerét. Tudjon 
bánni a grafikai eszközök közül a tollal, krétával.  

- Ismerje a 12 fokú színskálát és tudja azt képek elkészítésénél alkalmazni. 
Ismerje az emberiség mítoszainak néhány fontos művét és legyen képes ezzel 
kapcsolatos művek elkészítésére.  

- Tudja és ismerje a vonal, folt, szín képalakító szerepét.  
 
4. évfolyam 
 
 Szín-világ  
- Szín-világ a monokróm színhasználattól a komplementer színpárokig  

- Egy főszínre hangolás, főszín és elsődleges keverékszínei  

- Tiszta színekből és szürkékből építkező kép  

- Három főszínre hangolt kép  

- Magában való színkontraszt (J. Itten), színezet kontraszt  

- Komplementer színpárok  

- Szín és tér, színes tér - színes plasztikák  
Spirál és hullám  
- Természetes és mesterséges formák szerkezeti, látvány utáni és élményszerű 
feldolgozása  

- Képi (olajpasztell, tempera, fotó, montázs, kollázs), grafikai (metszet, tollrajz) 
és plasztikai (gipsz, agyag) feldolgozás  
 
Műalkotás elemzés  
- Összehasonlító műelemzés az ókeresztény kortól a XX. sz. elejéig  

- Az elemzés és feldolgozás az évfolyam feladataihoz kötődik  
 
Életképek  
- Életképek és térábrázolási rendszerek  

- Korok ünnepeinek és hétköznapjainak megjelenítése a megismert ábrázolási 
rendszerek segítségével  

- Képi, grafikai, plasztikai, fotó, videó feldolgozások, életképek, jelmezek, 
díszletek  
 
Mondák, eposzok  
- Mondák, eposzok illusztrációs feldolgozása, képi megjelenítése (Biblia, Arthus 
mondakör, Mahabharáta - Szávitri története, a csodaszarvas monda)  
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- Főhős és mellékszereplő viszonyának kompozíciós érzékeltetése 
Ikonszerűség és epikus előadásmód  

- Zárt formájú kompozíciók  
 
Minimumkövetelmény  
- A tanuló ismerje a szín téralakító szerepét a monokrómiától a 
komplementerekig.  

- Legyen képes mesterséges és természetes formák szerkezeti rajzának 
elkészítésére, a bennük rejlő dinamika felismerésére.  

- Legyen képes illusztrációs munkák készítésére.  
 

 
 
 
5. évfolyam 
 
 Szerkesztések  
- Az axonometria, perspektíva, rekonstrukció tapasztalati úton történő 
megismertetése  
 
Test-modellek  
- Az egyszerű és összetett forgástestektől a zárt és nyitott szögletes testekig 
Modellezés, származtatás, nézőpontváltás, vonal értékek  

- Technika: ceruza és szénrajz  
Drapériák, egyszer ű csendéletek  
- Színproblémák: lokál, valőr, reflexek, szín redukció, monokromitás  
 
Megvilágítási feladatok  
- Telifény, szemből világítás, ellen- és súrolófény (rajz, festés, fotó.)  
 
A reneszánsz, a barokk, a klasszicizmus és a romant ika   
- Kompozíciós módszerek, a tér illúzionisztikus megjelenítése  

- A műfajok születése  

- A megismert művészettörténeti korok műveinek felhasználásával parafrázisok 
készítése (portré, csendélet, tájkép)  
 
Minimumkövetelmény  
- A tanuló ismerje a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás 
alapelemeit, tudjon azok segítségével egyszerű és bonyolult testcsoportokat 
ábrázolni. Legyen képes a színdinamikai ismeretei felhasználásával önálló 
képek elkészítésére.  

- Ismerje és tudja alkalmazni önálló munkáinál a plasztikai szabályokat, negatív 
pozitív formákat.  
 
6. évfolyam 
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 Nézőpontváltás  
- Természeti formák és drapériák együttes megjelenítése, kompozícióba 
rendezése  

- Nézőpontváltás  

- A kompozíció és a látványábrázolás szempontjai  

- Festés, rajzoltás (tempera, akvarell, pasztell, ceruza, kréták, toll, szén)  
 
A portré  
- Portré készítése élő modellről  

- Szerkezeti és arányrend  

- A fej mozgásban  

- Nézőpontváltások, tónusos ábrázolás (képi igénnyel)  

- A portré rajzolás kánonjai  
Az emberi alak  
- Alak vázolása, arányai, térbeli helyzetének, mozgásának felismerése és 
feldolgozása  

- Kroki, szerkezeti rajz, résztanulmányok (kéz és láb)  

- Rajzi, plasztikai munkák  
 
Játék a m űalkotással (összevetések )  
- Impresszionizmus, századelő, törzsi kultúrák, fauve, a XX. sz.-i izmusok, 
avantgarde, neoavantgarde  

- Játék a műalkotásokkal (belenyúlás, átalakítás, montázsok)  

- A megismert művészettörténeti korszakok kreatív feldolgozása képi, plasztikai 
eszközökkel  
 
Szintézis - Mestermunka  
- Önálló alkotás létrehozása személyes vagy irodalmi élmény alapján tetszés 
szerinti technikával az eddig megismert képzőművészeti témák, feladatok és 
technikák segítségével.  
 
Minimumkövetelmény  
- A tanuló ismerje és használja a jártasság szintjén a képi, plasztikai, grafikai 
technikák alapelemeit.  

- Sajátítsa el és használja az ábrázolási konvenciók alapformáit.  
 
- Legyen képes önállóan a klasszikus emberábrázolás szabályainak 
alkalmazására (képi, plasztikai feldolgozás).  

- Ismerje a művészettörténet nagy korszakait, legyen jártasa műalkotások 
elemzésében.  
 
TOVÁBBKÉPZŐ ÉVFOLYAMOK 
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 Követelmények a továbbképz ő évfolyamainak elvégzése után 
 
 A tanuló ismerje a választott m űhelygyakorlat:  
- fogalmát, műfaját, szerepét, jelentőségét, alkalmazási lehetőségeit,  

- a legjelentősebb alkotásait, alkotóit, műhelyeit,  

- a fejlődés szakaszait, technikai vonulatait,  

- a kifejezés, megjelenítés eszközrendszerét, anyagait,  

- az anyagalakítás eszközeit, eljárásait, technikai műveleteit,  

- a felhasználás, feldolgozás, bemutatás lehetőségeit,  

- a formázás, díszítés módjait,  

- az anyag, forma, funkció összefüggéseit.  
 
A tanuló legyen jártas a választott m űhelygyakorlat:  
- kifejezési eszközeinek megismerésében, azok felhasználásában,  

- a műfaj követelményeinek megfelelő átfogalmazásban, átírásban,  

- a tervezés kétnyelvi eszközeinek, értelmező ábráinak alkalmazásában,  

- a díszítés technikai műveleteiben,  

- a kifejezés hagyományos és újszerű technikáiban,  

- az egyéniségnek megfelelő: anyag, eszköz, formálástechnika, alkotói 
módszer, forma- és motívum megválasztásában, kivitelezésében.  
 
A tanuló legyen képes a választott m űhelygyakorlat :  
- folyamatainak, alkotásainak, tárgyainak megismerésére; legjellemzőbb 
vonásainak megragadására,  

- a feladatnak megfelelő megjelenítési, gondolatközlési, átírási gyakorlatok; tér, 
forma- és színtanulmányok; szerkesztési eljárások; modellek, makettek 
készítésére,  
 
- a tervezési folyamatok önálló megoldására,  

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

- a célnak megfelelő: kifejezési eszközök, anyagok, technológiák, eljárások, 
anyagmegformálás, alakítás megválasztására,  

- a szerszámok, eszközök balesetmentes, szakszerű használatára,  

- a tervszerű, igényes munkavégzésre.  
 
7. évfolyam 
 
Általános tananyag  
- A 7-10. évfolyam lényegét az alkotó és a stúdium jellegű feladatok 
váltakozása adj a.  
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- A 7. évfolyamban a tananyag egy jelentős része az előző években megismert 
és alkalmazott rajzi, festészeti és mintázási alaptechnikák alkalmazását és azok 
továbbfejlesztését tartalmazza.  

- A síkbeli és térbeli ábrázolás és kifejezés eszközrendszerének az önálló 
alkotófolyamatok megismerése és alkalmazása fontos feladata ennek az évnek.  

- Az egyes feladatokra tervezett időmennyiség az adott téma időigényességét 
jelzi, de csoportra vagy egyénre méretezve átrendezhető.  
 
Feladatok a térre - síkban  
- Rajzolt és festett belső terek - a perspektíva törvényei szerint Teremsarok, táj 
az ablakon át, beállított interieur rajzolása, festése  

- A felületek és formák változatos megjelenítése - kiemelések és tónusozások. 
A perspektíva érzékeltetése vonalakkal  

- Szerkezeti rajz, tónusos rajz szénnel, pittel, pasztellal, akvarell  

- Az elkészült tanulmányok feldolgozása: tollrajz, színespapír-kollázs és grafikai 
lapok (linó-, papírmetszet) formájában  
 
Feladatok a térre - térben  
- A külső és belső tér ábrázolása egyszerű térbeli elemek segítségével 
Agyagszobor, agyagplakett készítése a mintázás alapelveinek - formaépítés, 
arányok, térbeliség, pozitív-negatív formák - szemléletes megjelenítésével  

- Javasolt szemléltetés: Nagy István, Ferenczy Károly, Ferenczy Béni, Barcsay, 
Bonnard, Vuillard, Schaár Erzsébet  
Feladatok a térre  
- A drapéria  

- Szerkezeti és tónusos rajzok, kevert anyagokkal való ábrázolás (rajz és 
akvarell, szén és pasztell) a drapériamozgásban  

- A szálló drapéria, mint téma  

- Fotó készítése drapériáról és annak megfestése  

- A drapéria, mint plasztikai elem, takarások és díszítések, a drapéria, mint jel  

- Fríz mintázása, gipszfaragás drapéria motívum után, gipszöntések drapériáról  

- Javasolt szemléltetés: Caravaggio, Barcsay, Manzu, Christo, Giacometti  
 
A portré  
- Egyszerű szerkezeti rajzok, a formák felismerése az árnyék változásakor az 
arcon, bevilágítási feladatok, fej rekonstrukció koponya alapján és szerkezeti 
ismeretek (pl.: a Magyar Nemzeti Múzeum koponyából történő rekonstrukciós 
szobrainak vizsgálata)  

- Koponya ceruzarajza  

- A portré, mint karakter, karikatúrák és krokik készítése modell alapján, vonalas 
rajz - önarckép  

- Portré készítése, koponya mintázása Gömb, mint térbeli probléma - mintázás  



175 
 

- Osztott gömb, gömbszeletek egymásra mintázása  

- Portré gipszel való mintázása, a fej rajza és mintázása különböző nézetekből  

- Javasolt szemléltetés:  

- Reneszánsz portrék, Cezanne festmények, római portrészobrok, Melocco, 
Barcsay, Picasso, Schaár, Modigliani, Brancusi, Chuck Close  
 
Rajzi és plasztikai tanulmányok „segédanyagai“  
- Vázlatok készítése  

- A vonallal való rajzolás módozatai pontozott, rácsozott, satírozott rajz és 
foltképzés, (nagyítás és kicsinyítés rajz segítségével) vonalhálós rajzolás, 
faktúrák, a mintázásban testrészek, fejrészek rajzolása és mintázása, esetleg 
gipszöntvény alapján  

- Fotóhitelességű és expresszív résztanulmányok, krokik  

- Javasolt szemléltetés: Dürer, Rembrandt, Székely Bertalan, Escher, Ferenczy 
Béni, Picasso, Lautrec.  
Ábrázolás és szerkesztés  
- A perspektíva és egyéb ábrázolási konvenciók és felhasználásuk a művészi 
ábrázolásban  

- Gyakorlatok a kétpontos perspektívával, a kavallieri axonometria és a Monge 
szerkesztéssel  

- Vonal a térben - fém, spárga és üvegplasztikák  

- Javasolt szemléltetés:  

- Escher, építészeti rajzok, tervek  
 
Nagy méret, kis méret  
- A korábbiakban feldolgozott témák, tanulmányok egyéni vagy csoportos 
módon történő megfestése, megrajzolása nagy méretben (csomagolópapír, A0 
rajzlap), illetve kisméretű kartonra (A4 méret)  

- A méretváltásból adódó kompozíciós problémák kielemzése Az olajfesték 
használatának kipróbálása  
 
Minimumkövetelmény  
- A tanuló legyen jártas a vizuális nyelv kifejezőeszközeinek alkalmazásában. 
Ismerje a sík és térábrázolás szabályrendszerét; a rajzi, festészeti és plasztikai 
ábrázolások leggyakoribb formáit; az ábrázoló geometria és a szerkesztő 
térábrázolás szabályait.  

- Legyen jártas a látvány, illetve annak képi megjelenítésének értelmezésében, 
a sík és térbeli művek önálló alkotó létrehozásában.  
 
8. évfolyam 
 
 Általános tananyag:  
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- A 8. évfolyam feladatai a komponálás, az önálló munkaszervezés, beállítás-
elkészítés és a feladatok korrektúra mellett való többértelmezésű feldolgozása 
körül rendeződnek.  

- A tanulók jártasság szinten kell, hogy ismerjék a tárgyi világ és annak vizuális 
leképezése során előforduló eljárási fázisokat, a szakmai, technikai megoldások 
között önállóan tudjanak választani.  

- Fontos célkitűzése az évnek az egyéni korrektúrával történő fejlesztés, 
melynek során az alkotómunka egyes fázisai a tanulók számára is markánsan 
kirajzolódnak.  
 
- A tanulók az év során bejárhatják a stúdium jellegű feladatmegoldásoktól az 
egyedi témaválasztásokon keresztül a kreatív képzőművészeti tevékenységek, 
feldolgozások sorát.  

- Az adott témaegységekre előirányzott óraszámok a csoport képességeinek és 
a haladás irányának megfelelően alakíthatóak.  
Az alak  
- Krokik az állatkertben vagy vázlatok háziállatokról  

- Krokik csoporttársakról, álló, fekvő és mozgó alakok  

- Rajz, agyag és viasz krokik, tus és pácvázlatok  

- Csontváz rajza  

- Körberajzolások, tükörrajzok, fotók egymásról, azok rajzban történő 
átdolgozása, kollázsok és montázsok emberi alakok átalakításával, emberi 
alakrészletek rajzainak összeillesztése, fotószekvenciák emberek mozgásáról  

- Javasolt szemléltetés: Izsó M. E. Muybridge, D. Hockney, Rodin, Holbein, 
Dürer, Giacometti.  
 
Figura a térben  
- Beállítás interieurben, a figura és tér viszonya a fény-árnyék változásaiban  

- A geometrikus tér és a szerkesztett árnyék figurával, arányproblémák, 
agyagban mintázott figura épített térben, ülő és álló figurák külső és belső 
térben, plain air és embercsoport  

- Javasolt szemléltetés: Szinyei M. Degas, Monet, Schaár E., Caravaggio, El 
Greco, Csernus T.  
Átváltozások  
 
- Az eddig készített munkák feldolgozása más anyagokkal, más méretben  

- Új beállítások szokatlan megvilágítási effektekkel  

- Plasztikai munkák szokatlan- talált - anyagokkal  

- Egy feladat sokféle megoldása, variációk anyagokra, stílusokra  

- Javasolt szemléltetés: M. Ernst, Picasso, Ensor, Dali, Duchamp  
 
Változatok m űvészettörténeti alkotásokra  
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- Másolatok készítése, hagyományos festészeti, plasztikai és grafikai 
eljárásokkal, belerajzolások, átfestések, stílusparódiák, híres festmények 
megmintázása, méret- és elemváltoztatások  
A természetben  
- Vázlatok és festmények készítése a természetben  

- A plain air-ben való munka megismertetése  

- Grafikai művek készítése vonalrajztól a lavírozott tusig  

- Az akvarell és a gouache. Fotózás a természetben  

- Fotóséták  

- Javasolt szemléltetés: A barbizoni iskola alkotásai, a nagybányaiak, a szolnoki 
és a szentendrei művésztelep műveiből  
 
A szerkesztett és az illuzórikus tér  (Látszat és valóság)  
- A perspektíva csapdái, kvázi-terek készítése - tükörobjektek, díszlettervek egy 
megadott műhöz, egy ismert, pl. reneszánsz belső tér (festményháttér) 
megépítése makettben, megszerkesztése rajzban  

- Javasolt szemléltetés:  

- Díszlettervek, építészeti alkotások, Bachmann G. H. Hollein  
 
Minimumkövetelmény  
- A látványértelmezésben szerepet játszó tényezők (fény-árnyék, folt, 
elrendezés, stb.) tudatos alkalmazása az alkotó munkában.  

- A megjelenítés intenzitásának befolyásolása az önálló tevékenységekben. A 
vizuális nyelv jelentésrendszerének ismerete, elemzőképesség.  

- Az anatómia alapvető törvényszerűségeinek ismerete. A képi konvenciók 
ismerete.  

- A rajzi, festészeti és plasztikai ábrázolás leggyakrabban használt eljárásaiban 
való jártasság.  
 
9. évfolyam 
 
 Általános tananyag  
- A 9. évfolyam tananyaga átmenetet képez a 8. és a 10. évfolyam elemző és 
alkotó újraértelmező feladatai között.  

- Megjelennek az átírással, az alkalmazott feladatokkal kapcsolatos 
tevékenységek, miközben egyre hangsúlyosabbá válik a korrektúra nélküli 
munkavégzés kialakítása, a művészettörténeti, néprajzi ismeretek alkalmazása, 
beépítése a saját alkotásokba.  
 
-A vizuális kommunikáció alaposabb megismerése, illetve a mozgókép 
bekapcsolása a tevékenységkörökbe a korszerű képzőművészeti szellem 
kialakítását segítheti elő.  
Átírás és alkalmazás  
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- Természet utáni tanulmányok átírása különböző grafikai technikákkal (tus, 
fotografika, papírmetszet, linómetszet)  

- Tervezési feladatok alkalmazott grafikai munkákra Plakátok, naptárak, 
arculatok tervezése  

- Arcátírások, arcfestések, díszítő ábrázolások a testen, testfestés, tetoválás 
Smink és karakter, jellemző arcok egy színházi előadás szereplőinél. Javasolt 
szemléltetés:  

- Tetoválások, törzsi maszkok, ausztrál bennszülöttek testfestései, japán 
színészálarcok, fotografikák, linómetszetek (Nolde, Kirchner) plakátok 
különböző korokból  
Játék a színekkel  
- Színsorok készítése és alkalmazása szabadon választott témára 
Színperspektíva és alkalmazása a korábban elkészült művek felhasználásával  

- Színviszonylatok érzékeltetése - fehér kép, fekete kép - készítése 
Monokrómia, monotónia, egyszínű sorozatok festése  

- Javasolt szemléltetés:  

- A szinoid rendszer, a Bauhaus színtani dokumentumai, Károlyi Zs. P. d. 
Francesca festmények  
 
A térplasztika  
- Szobortervek külső környezetben Formatanulmányok kövekről Absztrakt 
formák  

- Természetes formák  

- Kút terv  

- Figura és természeti forma (pl.: növény, szikla) kapcsolata a plasztikában 
Különböző anyagok felhasználása térplasztikai munkákhoz  

- Javasolt szemléltetés:  

- Moore, B. Hepworth, Borsos M. Serra T. Cragg 
 
 
 
A filmvilág  
- Filmtervek készítése adott témára:  

- A kompozíció gyakorlása,  

- A kivágás,  

- Montázs megismerése,  

- Önfilm készítése videokamerával, vagy S-8 kamerával.  

- Javasolt szemléltetés:  

- BBS filmek a 60-as 80-as évekből, Maurer, Erdély M.  
 
A műalkotás, mint korélmény  
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- Játékos feldolgozás különböző stílusú képzőművészeti alkotásokkal Szobrok 
megfestése, festmények megmintázása stílusparódiák Alkotások készítése 
különböző eszközökkel, különböző stílusokban Műalkotásmontázsok, 
anakronisztikus részletek beépítése a műalkotásokba  
 
Népművészet és természet  
- Népművészeti alkotások és azok anyagainak feldolgozása, természetközeli 
technikák (fazekasság, szövés, fonás, kosárfonás) beépítése alkotásokba 
Ismerkedés a magyar népviselet- és tárgykultúrájával  

- Javasolt szemléltetés:  

- Népművészeti alkotások, anyagok és technikák, Samu Géza, Schéner Mihály 
„ Fáskör „ művészei.  
 
Minimumkövetelmény  
- Az elvont gondolkodás (absztrakció, redukáló és átíró képesség) kialakítása 
és gyakorlati alkalmazása.  

- Az elemző képesség jártassági szinten történő alkalmazása. Az ábrázoló 
geometria és alkalmazásának ismerete.  

- A vizuális kommunikáció jel- és jelzésrendszerének alkalmazása. Az önálló 
alkotómunkára való törekvés kialakítása és gyakorlása.  
 
10. évfolyam  
 
Általános tananyag  
- A tananyag a 10. évfolyamban természetszerűleg az utolsó három évben 
megismert és megtanult eljárások összefoglalása.  

- A tanulók ebben az életkorban már képesek önálló módon megszervezni 
alkotó tevékenységüket.  

- Az ismétlő jellegű feladatok egy-egy összefoglaló munkában is 
megjeleníthetők (erre tesz javaslatot a tantervi program is), de sok kisebb 
feladat megvalósítására is mód nyílhat.  

- Egyetlen új témakör a médiaművészet megismerése, videó, számítógép 
használata a képzőművészeti kultúrában.  
 
Feladatok a festészeti alapismeretek összefoglalásá ra  
- Szabadon választott témában tempera vagy olajfestmény készítése, 
színtervekkel és rajzi tanulmányokkal együtt nagy méretben (portfolió az 
alkotási folyamatról)  
 
Feladatok a szobrászati alapismeretek összefoglalás ára  
- Szabadon választott anyaggal (gipsz, agyag, fa, viasz) köztéri szoborterv 
elkészítése szobrászállvány használatával  

- Tervrajzok, esetleg a mű elhelyezését imitáló fotómontázsok mellékelésével 
(portfolió a készülő szobor munkafázisairól)  
 
Feladat a grafikai technikák alapszint ű ismereteinek összefoglalására  
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- Egy alkalmazott, vagy sokszorosított technikájú grafikai lap készítése 
szabadon választott témában, előkészítő vázlatokkal együtt (portfolió a készítés 
folyamatáról, az esetleges felhasználási módról - könyv, naptár, prospektus.)  
 
Reklám  
- A tömegkommunikációs eszközök, sajtó, Tv, Rádió működésének 
megismerése (tájékozódás szintjén)  

- Egy reklámkampány vizuális elemeinek megszervezése (arculat, riportok, 
kisfilm) tervezési szinten  

- Javasolt szemléltetés:  

- Reklámfilmek és szövegek a tömegkommunikációs csatornákról  
 
Médiaművészet  
- Alapszintű ismeretek elsajátítása a videós és számítógépes grafikai, 
művészeti kifejező-módokban  

- Rövid videós önfilm (önportré) készítése, ehhez számítógépes feliratok, 
szövegsorok és egyéb grafikai anyagok tervezése és kivitelezése  

- Javasolt szemléltetés:  

- Videoművek - Bódy G. Révész L. L.  
 
Minimumkövetelmény  
 A tanuló ismerje:  
- A vizuális nyelv kifejezőeszközeit,  

- Azok jel- és jelentésrendszerét,  

- A sík és térábrázolás szabályrendszerét,  

- Az ábrázoló geometria alapelemeit,  

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

- A médiaművészet kifejezőeszközeit és azok jelrendszerének alapjait,  

- A képi konvenciók jelentéshordozó elemeit,  

- Az anatómia alapvető törvényszerűségeit és azok ábrázolási konvencióit,  

- A vizuális nyelv kommunikációs eszközrendszerét,  

- A művészettörténet nagy korszakait.  
 
A tanuló legyen képes:  
- A tanár által, vagy önállóan kijelölt témák önálló (korrektúra segítségével 
történő) feldolgozására,  

- A művészeti alkotómunka különböző elemeinek egyidejű alkalmazására,  

- Sík- és térbeli művek létrehozására,  

- Konkrét és elvont képi és plasztikai gondolatok megjelenítésére,  
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- A látvány, illetve az abból történő absztrakció elemző értelmezésére, sokrétű 
feldolgozására (tanári segítséggel),  

- A művészettörténeti korszakok megismert értékeit kreatív módon alkalmazni, 
adaptálni saját alkotómunkájukban.  
 
 
Festészet m űhely-el őkészítő, műhelymunka 
 Évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 36 óra 
 
Alapfokú évfolyamok 
 Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése u tán  
A tanuló az alapfok végén ismerje:  
- A rajz-festés-mintázás alapelemeit,  

- A vizuális gondolkodás formáit és nyelvezetét,  

- A tervezéstől az alkotásig tartó kreatív folyamat részeit,  

- A plasztikai, rajzi, festészeti technikák alkalmazásának módjait,  

- A sík és tér törvényszerűségeit a képzőművészet világában,  
 
Legyen képes:  
- A látványt értelmezni,  

- A kompozíciós ismereteket alkalmazni,  

- A síkban és térben alkotásokat létrehozni,  

- A művészettörténet nagy korszakait ismertetni.  
 
1. évfolyam  
Festések kis és nagy méretben  
- Kis méretű tárgyak színeinek kiválasztása, megfestése kis méretű papírokon  

- Óriásképek, óriás tárgyak egyszínű és színgazdag felületek megfestése nagy 
méretű papírokon  

- Játék festett papírokkal  

- Kollázs készítése csoportos és egyéni spontán festési gyakorlatok 
(szemléltetés, pl.: Matisse kollázsok) felhasználásával  
 
A színes világ  
- Festésgyakorlatok, színkeverések  

- Az elsődleges és másodlagos kevert színek  

- Színkeverési kísérletek papíron, palettán, vízben  
Az ecset és a papír  
- Az eszközök ismerete és használata  

- Gyakorlatok festészeti eszközökre, Csíkhúzási versenyek  
 
A tervezett kép  
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- Egy saját élmény (kirándulás, sportesemény, ünnep, táj, kulturális esemény) 
megfestése vázlatkészítéssel nagy méretben  
A természet színei  
- Variációk a négy évszak színeire és zenéjére  

- Festési gyakorlatok természeti megfigyelések (szabadtéri séta, csendélet) 
nyomán  

- A színhangulattal való festés módszere - színdominancia, színpreferencia 
egy-egy hangulat érzékeltetésére (szemléltetés: Leonardo, Bruegel, 
impresszionisták...)  
 
Színkompozíciók  
- A szín ereje, a szín mélysége, a szín mozgása  

- Különböző kompozíciós változatok a színdinamika, a színkontraszt 
alapelemeire  

- Csoportos és egyéni feladatok temperával  
 
Az ünnepek  
- A különböző ünnepek színvilágának megismerése, kifejezése (vízfestés) 
Felület, forma, színekkel való kifejezése (szemléltetés: Chagall akvarell...)  
 
Kis színtér  
- Papírból épített tér megfestése (szemléltetés: díszlettervek...) Csoportmunka a 
színek térépítő szerepére  
 
2.évfolyam 
 
 Festések kis és nagy méretben  
- Kis méretű tárgyak színeinek kiválasztása, megfestése kis méretű papírokon  

- Óriásképek, óriás tárgyak egyszínű és színgazdag felületek megfestése nagy 
méretű  
papírokon  
 
 
- Játék festett papírokkal  

- Kollázs készítése csoportos és egyéni spontán festési gyakorlatok 
(szemléltetés, pl.: Matisse kollázsok) felhasználásával  
A színes világ  
- Festésgyakorlatok, színkeverések  

- Az elsődleges és másodlagos kevert színek  

- Színkeverési kísérletek papíron, palettán, vízben  
 
Az ecset és a papír  
- Az eszközök ismerete és használata  

- Gyakorlatok festészeti eszközökre, Csíkhúzási versenyek  
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A tervezett kép  
- Egy saját élmény (kirándulás, sportesemény, ünnep, táj, kulturális esemény) 
megfestése vázlatkészítéssel nagy méretben  
 
A természet színei  
- Variációk a négy évszak színeire és zenéjére  

- Festési gyakorlatok természeti megfigyelések (szabadtéri séta, csendélet) 
nyomán  

- A színhangulattal való festés módszere - színdominancia, színpreferencia 
egy-egy hangulat érzékeltetésére (szemléltetés: Leonardo, Bruegel, 
impresszionisták...)  
 
Színkompozíciók  
- A szín ereje, a szín mélysége, a szín mozgása  

- Különböző kompozíciós változatok a színdinamika, a színkontraszt 
alapelemeire  

- Csoportos és egyéni feladatok temperával  
 
Az ünnepek  
- A különböző ünnepek színvilágának megismerése, kifejezése (vízfestés) 
Felület, forma, színekkel való kifejezése (szemléltetés: Chagall akvarell...)  
 
Kis színtér  
- Papírból épített tér megfestése (szemléltetés: díszlettervek...) Csoportmunka a 
színek térépítő szerepére  
 
3. évfolyam 
 
 A fekete is szín  
- A fekete szín használata (a fekete szoba, a fekete tárgy)  

- A szürkétől a feketéig tartó árnyalatok kipróbálása tárgyak festése, árnyékok 
kialakítása során. (szemléltetés: Boltansky, Kline, Hartung...)  
 
A körvonal  
- A színek hangsúlyozása. A képi erővonalak kiemelése a körvonal 
segítségével  

- Tárgyak árnyékának körvonalai és színei  

- Kivágott formák beépítése, térbe helyezése (szemléltetés: Schiele, Klimt, 
Gauguin...)  
 
A festészet története I.  
- A barlangrajztól a középkorig  

- A festészet festészettechnikai és történeti áttekintése  

- Anyagok, eszközök, megoldások az őskori, ókori és koraközépkori 
művészetben  
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- A különböző korok festészeti megoldásainak példaként való felhasználása, 
alkalmazása  
 
Vázlatok a szabadban  
- Akvarell és tusrajzok - színezett tusrajzok - a szabad térről  

- A gyors, könnyed festés technikájának elsajátítása (szemléltetés: Szőnyi, 
Ferenczy K.)  
 
A festett rajz  
- A ceruzarajzok részleteinek, háttereinek megfestése A két technika egymás 
mellett élése  

- A ceruzarajz technikájának a festéshez való alkalmazása  
Minimumkövetelmény  
- A tanuló ismerje a tónus, a telítettség, a színezettség fogalmát.  

- Legyen képes ezeket a fogalmakat festői gyakorlatában alkalmazni, 
színárnya-latokkal dolgozni. Tudjon önállóan ecsetrajzokat készíteni, ismerje a 
tusrajz, az akvarell technika sajátosságait. Legyen képes képzőművészeti 
alkotások színproblémáit felismerni, azokról saját szavaival beszélni.  
 
4. évfolyam 
 
 A sötétt ől a fényig  
- Kompozíciók készítése, amelyben a fény és árnyék színekkel kifejezhető 
Megvilágított és nagyon világos színszoba, vagy színes dobozok mesterséges 
fényben (szemléltetés: Szikom T., Károlyi Zs. )  
 
Ez én vagyok  
- A festett pasztell (szemléltetés: Rippl - Rónai, Nagy I. ...) jellemzői  

- Portré vagy önarckép készítése  

- A pasztell technika megismerése  

- A színek keverése  
 
Egy kedves hely (szín szoba )  
- Régebbi vázlatok, vagy képzelet alapján egy színes tér megfestése, 
megépítése, berendezése - csoportmunkával  
 
Illusztráció  
- Legalább 10 kisméretű illusztráció készítése irodalmi műhöz (pl.: Toldi, János 
Vitéz)  

- Az illusztráció technikája - rajzsorozat, ecset, toll, gouache (szemléltetés: 
Reich K., Chagall, Dali ...)  

- A rajz, ecset, toll, gouache technikájának elsajátítása  
 
A festészet története II.  
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- A reneszánsztól a romantikáig  

- A festészeti eljárások, technikák megismerése  

- A falfestészet  

- Az illuzionizmus  
Minimumkövetelmény  
- A tanuló ismerje a 24-es színkört, a színek hőfokhatását, a fény – árnyék - 
szín összefüggéseit. Ismerje és alkalmazza a gouache és pasztell technikák 
alapjait.  

- Használja tudatosan kompozícióiban az eddig tanult színproblémákat.  
 
5. évfolyam  
 
Két arckép  
- Zenére (pl.: Bartók, Sztravinszkij, kortárs jazz), színes alapra festékkel, színes 
papírral, pasztellel színes alkotások készítése nagy méretben Improvizációk és 
tervezett művek (szemléltetés: Klee, Soutine ...)  
 
Kontrasztok  
- Bartók zenéjének inspirációjára kisméretű sorozatok, színes ragasztott képek 
készítése - színkontrasztok, hideg-meleg komplementerek alkalmazásával 
(szemléltetés: Itten, Klee, Mondrian ...)  
 
A festészet története III.  
- A realizmustól a posztimpresszionizmusig  

- Elemzések a festés módszeréről, a színhasználatról, az anyagokról A 
műteremfestészet és a plain-air  
 
Reggeli a szabadban - avagy a majális  
- Szinyei-Merse képének „átfestése“ beállítás után  

- Diakép készítés a beállításról, a dia kinagyítása és újra megfestése  

- A két mű összehasonlítása  
 
Mostan színes tintákról álmodom  
- Nagyméretű színes tus és filctollrajzok, dekoratív, díszletjellegű 
(függönyszerű) megoldások - textiltervek készítése (szemléltetés: magyar 
textilművek ...)  
 
Minimumkövetelmény  
- A tanuló ismerje és tudja alkalmazni a szín modulációkat, a színkontrasztokat, 
a színönkontrasztot, a hideg-meleg kontrasztot, a komplementer kontrasztot, a 
lokál és valőr színeket.  
 
- Legyen képes önállóan nagyobb méretű, több tárgyat magában foglaló, színes 
kompozíció tervezésére és kivitelezésére.  
 
6. évfolyam 
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 A secco és a mozaik  
- A dekoratív (murális) festészet egyes technikáinak megismerése  

- Mozaikrakás gipszöntéssel, gipsz alapú secco készítés  

- Elméleti ismerkedés a freskó és sgraffito technikával (szemléltetés: bizánci 
mozaikok, reneszánsz és manierista freskók, seccok ...)  
A festészet története IV.  
- A XX. század a századelőtől Matisse haláláig j A megújuló festészet, a 
Bauhaus, a festészet új útjai  
 
A „mesterm ű“  
- Az eddigi ismeretek szintézise önálló nagyméretű festmény készítésével  

- A munkához rajzi, szín és írásos vázlatokat (portfoliót) kell mellékelni, a téma 
és a technika szabadon választott  
 
Minimumkövetelmény  
- A tanuló ismerje és tudja alkalmazni az előző években a műhelymunka során 
elsajátított ismereteket.  

- Legyen képes önálló tervező munkára.  

- Tudjon dekoratív, illusztratív vagy tanulmányszerű (beállítás utáni) 
festményeket készíteni.  

- Ismerje a freskó, secco, mozaik, sgraffito technika alapelemeit.  

- Használja tudatosan a színtan általa megismert fogalomköreit (keverések, 
színdinamika, kontraszthatások).  

- Legyen képes elemezni a festészet történetének a XX. sz. közepéig terjedő 
időszakát, annak jelentős alkotásait, a képzőművészet (festészet) kifejezéseivel 
megfogalmazni elemzésének tárgyát. Legyen ismerete az alkotó folyamatok 
szakmai és lelki tényezőiről.  

- Tudja és ismerje fel (kritikusan és önkritikusan) saját és társai alkotásainak 
erényeit és  
hibáit.  
 
TOVÁBBKÉPZŐ ÉVFOLYAMOK 
 
 Követelmények a továbbképz ő évfolyamainak elvégzése után: 
 A tanuló ismerje a választott m űhelygyakorlat:  
- fogalmát, műfaját, szerepét, jelentőségét, alkalmazási lehetőségeit,  

- a legjelentősebb alkotásait, alkotóit, műhelyeit,  

- a fejlődés szakaszait, technikai vonulatait,  

- a kifejezés, megjelenítés eszközrendszerét, anyagait,  

- az anyagalakítás eszközeit, eljárásait, technikai műveleteit,  

- a felhasználás, feldolgozás, bemutatás lehetőségeit,  
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- a formázás, díszítés módjait,  

- az anyag, forma, funkció összefüggéseit.  
 
 
A tanuló legyen jártas a választott m űhelygyakorlat:  
- kifejezési eszközeinek megismerésében, azok felhasználásában,  

- a műfaj követelményeinek megfelelő átfogalmazásban, átírásban,  

- a tervezés kétnyelvi eszközeinek, értelmező ábráinak alkalmazásában,  

- a díszítés technikai műveleteiben,  

- a kifejezés hagyományos és újszerű technikáiban,  

- az egyéniségnek megfelelő: anyag, eszköz, formálástechnika, alkotói 
módszer, forma- és motívum megválasztásában, kivitelezésében.  
 
A tanuló legyen képes a választott m űhelygyakorlat:  
- folyamatainak, alkotásainak, tárgyainak megismerésére; legjellemzőbb 
vonásainak megragadására,  

- a feladatnak megfelelő megjelenítési, gondolatközlési, átírási gyakorlatok; tér, 
forma- és színtanulmányok; szerkesztési eljárások; modellek, makettek 
készítésére,  

- a tervezési folyamatok önálló megoldására,  

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

- a célnak megfelelő: kifejezési eszközök, anyagok, technológiák, eljárások, 
anyagmegformálás, alakítás megválasztására,  

- a szerszámok, eszközök balesetmentes, szakszerű használatára,  

- a tervszerű, igényes munkavégzésre.  
 
7. évfolyam 
 
 A beállítás I.  
- Csendélet ill. portré beállítása a műteremben  

- Megvilágítási problémák, fényviszonyok elemzése  

- A színek derítése  

- A drapéria, a tárgy, a tér színbeli viszonyai  

- Vázlat és nagyméretű festmény készítése (szemléltetés: Caravaggio, 
Cezanne, Morandi, Csernus T. ...)  
 
A beállítás II.  
- A tárgy (portré) feldolgozása, átírása más anyagokkal  

- Különböző művészeti stílusokkal (pl.: barokk, impresszionista, 
expresszionista, szürrealista) stílusgyakorlatok  
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A plakát  
- Tetszőleges reklámtéma feldolgozása színdinamikai szempontok alapján  

- A színek hatása, a színek információsegítő szerepe  

- A fotó és a szín egymásra hatása  

- Színes diakép készítése a munkáról, nagyítás (szemléltetés: lengyel, magyar 
plakátok, festett plakátok, gigantposzterek...)  
 
A színtan  
- A színek tudományos vizsgálata, a szinoid gömb Szinoidkészítés  

- Minimumkövetelmény  

- A tanuló ismerje, és gyakorlatban alkalmazza a színtani ismereteit a szinoid 
színeinek alapján, a színek érzelmeket alakító hatását saját festményein, az 
alkalmazott grafika és a szín reklámpszichológiai törvényeit és összefüggéseit, 
a tanulmányszerű portré és csendélet valamint tájfestés néhány problémáját.  
 
8. évfolyam 
 
 A figura  
- Interieurban elhelyezett figura megfestése  

- Reflexek, megvilágítás, a drapéria árnyékai. (szemléltetés: Bonnard, F. Bacon, 
Ferenczy K.  
A táj  
- Festés szabadban akvarellel, temperával  

- A kép befejezése, újrakomponálása, újraalkotása a műteremben a helyszínen 
készített saját fotók alapján (szemléltetés: Paál László, Mednyánszky, 
impresszionisták...)  
 
Az olajfestés titka  
- Az olajfestés technikájának alapjai  

- A festés története, a vászon, a vakkeret, az ecsetek, az alapozás 
megismerése  
 
A színes film  
- A színek játéka, a színek bizonyos irányokba történő eltorzítása, 
megváltoztatása  

- Színes fénykép, videó, számítógépes grafika készítése  
 
A személyes szín-tér  
- Kis színes vázlatok tervezése lakótér színdinamikai megoldásához  
 
Minimumkövetelmény  
- A tanuló legyen képes önálló alkotó tevékenységre a festészet határterületein 
(kollázs, montázs, manipulált fotó).  
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- Tudjon véleményt formálni a festészet történetének jelentős alkotásairól; 
különböző anyagokkal színes alkotásokat létrehozni, azokat egyéniségének 
megfelelő tartalommal megtölteni.  

- Legyen képes figura megfestésére térben; tájkép festésére természetben, 
vázlatok alapján műteremben. Ismerje a fotó, a film, a videó ill. a számítógép 
színalkotó és visszaadó szerepét; az olajfestés technikájának alapjait.  
 
 
 
 
9. évfolyam 
 
 Stíluskalandok  
- Ismerkedés az újvad festészettel  

- Azonos témára fotorealista, tassiszta, gesztusképek készítése  
 
A díszlet  
- Szabadon választott színpadi mű színpadképének, jelmeztervének elkészítése 
és makettszerű kivitelezése  
Az olajfestés  
- Tetszőleges témára kisméretű olajfestmény készítése, olaj- illetve 
temperavázlatokkal  
 
Minimumkövetelmény  
- A tanuló ismerje és tudja személyes véleménye alapján elemezni a XX. 
század második felének különböző stílusirányzatait; azok ismeretében önálló 
alkotásokat készíteni.  

- Tudjon olajfestési technikával szabadon választott művet alkotni.  

- Legyen képes az általa választott színpadi műhöz szcenikai tervet, 
díszlettervet készíteni.  
 
10.évfolyam 
 
 Az emlékmás  
- Videofilm elkészítésére alkalmas filmdíszletszerű, nagyméretű színes figura és 
tér megalkotása (papír, gipsz, faszerkezet)  

- A videofilm rajzos forgatókönyvének megtervezése, elkészítése  
 
A portréfilm  
- Rövid 5-8 perces videofilm készítése egy kortárs festőművészről, annak 
alkotási módszereiről, személyes beszélgetés, vagy bemutatás formájában 
Forgatókönyv, fotódokumentáció  
 
A mesterm ű  
- Szabadon választott témában egy portfolióval dokumentált „mestermunka“ 
készítése, lehetőség szerint minél változatosabb festészeti technikai 
megoldásokkal  
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Minimumkövetelmény  
- A tanuló legyen képes bonyolultabb festészeti feladatok önálló megértésére és 
elvégzésére, szabad alkotó munkára; az eddig megismert tananyagot 
felhasználva térben és síkban egyaránt színbeli, festészeti problémák 
megoldására.  
 
- Rendelkezzen önálló kritikai véleménnyel a kortárs művészet hazai és külföldi 
mestereinek munkásságával kapcsolatban. Ismereteiről tudjon nagyméretű 
tervezett alkotásában számot adni. 
 
  
 
 
3. Az ismeretek számonkérésének formái, A tanulók é rtékelése  
 
 3. 1. Felvételi vizsga:  
- Iskolánkba az egyes művészeti tanszakokra speciális képességvizsgálat 
alapján iratkozhatnak be a tanulók. Ügyelni kell arra, hogy a képességvizsgálat 
lehetőleg játékosan történjen, s ne jelentsen stresszt, lelki terhet a gyerekeknek.  

- A felvételnél figyelembe kell venni, hogy a közoktatási törvény értelmében: a 
gyermeknek joga, hogy alapfokú művészetoktatásban részesüljön  

- Az iskolába jelentkezőt bizottság hallgatja meg, amely javaslatot készít a 
tanuló csoportbesorolásáról.  

- A tanulók felvételéről az igazgató dönt.  

- Ha a tanuló más alapfokú művészetoktatási intézményből kéri átvételét, akkor 
bizonyítványába bejegyzett elvégzett évfolyamai alapján soroljuk be a 
megfelelő évfolyamba, illetve csoportba.  

- A magasabb évfolyamra lépés feltételei  

- A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt 
tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette.  

- 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 
tanulmányait.  

- 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 léphet, aki – a 
jogszabályban meghatározottak szerint szervezett – művészeti alapvizsgát tett.  
 
- Az iskola magasabb évfolyamára lépés egyik alapfeltétele a foglalkozások 
rendszeres látogatása, hiszen ezeken olyan gyakorlati tevékenység folyik, 
melyek nem iskolai körülmények között nehezen biztosíthatók. Ha a tanulónak 
egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása a tanítási órák 
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egyharmadát meghaladja, a tanuló nem osztályozható, kivéve, ha a 
nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. A tanulók 
mulasztásainak igazolásával kapcsolatos szabályozásokat az iskola szervezeti 
és működési szabályzata és házirendje tartalmazza.  

- Egyéb esetekben az idevonatkozó hatályos jogszabályok a meghatározók.  
 
3. 2. A tanév során   
- A tanulók a tanév során minden hónapban osztályzatot kapnak. Az adott 
hónapban az osztályzatok több részjegyből tevődnek össze.  

- Az órákon végzett gyakorlati munka végeredményeinek osztályzata. A tanuló 
maga választja ki, melyik munkája legyen értékelve.  

- Indoklás: Mivel főleg gyakorlati tárgyról van szó, illetve a képzés alapvető 
célja, hogy valamennyi tanuló örömmel, sikerélménnyel vegyen részt az órákon, 
az állandó, minden órán való értékelés felesleges stressz helyzetet teremtene a 
számukra. Hiszen a legnagyobb igyekezetük ellenére is készülhetnek olykor 
kevésbé tökéletes munkák. De mivel az adott hónapban készült, átlagosan 4 
munka közül ők választják ki azt, amelyiket osztályzásra szánják, így fejlődik 
helyes önértékelésük, és ítélőképességük is.  

- Értékelés : Következetes, és szigorú, pont a választási lehetőség miatt. A 
tanulókkal közösen térképezzük fel az esetleges technikai és minőségbeli 
hibákat a kivitelezésben. Az osztályzatok 1-5 közötti értékelése mellett tehát 
szóbeli értékelés is történik, növelve ezzel a szakmai munka hatékonyságát.  

- A tanulók szorgalma és magatartása az adott hónapban, valamennyi órát 
figyelembe véve, összevontan kerül értékelésre. Ez a tárgyhó részjegyei közül 
a második.  

- Pályázatokon, versenyeken, kiállításokon történő részvétel: az eredménytől 
függően szorgalmi jeggyel / ötös osztályzattal / kerül értékelésre.  
 
3. 3. Vizsgán  
 A vizsgák alkalmával mind az elméleti, mind a gyakorlati munkát értékeli a 
legalább két fős 
 vizsgabizottság. A tanulók ennek megfelelően két tételt húznak, egy elméletit 
és egy gyakorlatit. A tételek összeállítása a tanév anyagának megfelelően 
történik, és a tanulók a vizsga előtt felkészítő órán ezeket megismerik.  
A, Szóbeli / elméleti /vizsga:  
A gyermek a kihúzott tétel alapján átgondolja, ha szeretné akár írásban fel is 
vázolhatja a mondanivalóját. Beszélgetés formájában történik a számonkérés. 
Indoklás : Alapvető nevelői hozzáállásunk az, hogy a gyermekek hasznos 
ismeretekkel, valódi gyakorlati tudással, jó alkotói légkörben tevékenykedjenek. 
Természetesen a számonkérés szükséges velejárója a tanulási folyamatnak, de 
nem kell, hogy a szükségesnél több feszültséget teremtsünk a diákokban. A 
vizsgákhoz való pozitív viszony, a számonkéréshez való hozzászoktatás épp 
úgy nevelési cél, mint a tényleges tananyag megtanítása. 
 Értékelés : A klasszikus módon 1-5 osztályzatok közötti jegyekkel, de minden 
esetben kiegészítve szóbeli értékeléssel is.  
B. Gyakorlati vizsga:  
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A diákok „mini” kiállítást rendeznek be a tanév során elkészült alkotásaikból. A 
vizsgabizottság tagjainak lehetőségük van rákérdezni bármelyik munka 
elkészítési menetére, technikájára, az alapanyagokra, stb. Természetesen a 
munkák a tanulók saját tulajdonát képezik, így néhány esetben előfordulhat, 
hogy valamelyik alkotást a gyermekek már elajándékozták. A vizsga 
időkereteihez mérten az alap munkafolyamatok bemutatása a tételekhez 
kapcsolódóan természetesen alapkövetelmény, így számon kérhető. Ebben az 
esetben a diák a tanterem hátsó részében, az előre kikészített eszközök 
segítségével, az egyik vizsgabizottsági tag ellenőrzése és felügyelete mellett 
önállóan végzi el a feladatot. 
 
Értékelés: A szóbeli vizsgának megfelelően. A vizsgákon megszerzett két 
érdemjegy átlagának megfelelő osztályzat adja a Főtárgy vizsgajegyét. A 
naplóba és az ellenőrzőbe azonban több osztályzat is kerül, ezek a tanulók év 
közben megszerzett jegyeiből tevődnek össze. 
 
 
 
 
 
3. 4. A megszerzett érdemjegyek regisztrálása:  
- napi munka: az ellenőrzőben és a naplóban  

- év végi osztályzatok: az ellenőrzőben, a naplóban és a bizonyítványban.  
 
3. 5. A tanulók magatartásának és szorgalmának érté kelése:  
- a tanév során valamennyi órán történik értékelés, mind kollektívan, mind 
személyre szólóan. Formája leginkább szóban.  

- A kirívó vagy kiemelkedő eseteket mindig a minősítjük, hogy a többi tanuló is 
tanulhasson a példákból.  

 
4.VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 
 
 
4.1. Az év végi beszámoltatás (vizsga)  
- az előképző évfolyamain nem kötelező,  
4.2..Művészeti alapvizsga az utolsó alapfokú évfolyamra előírt követelmények 
teljesítését követően tehető. 
 4.3 Művészeti záróvizsga az utolsó továbbképző évfolyamra előírt 
követelmények teljesítését követően tehető. 
 
5. MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA   
- Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú 
művészetoktatási intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte és 
a vizsgára jelentkezett.  

- Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga letétele alól az a 
tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen a versenyfelhívásban 
meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet elérte.  
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- A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán vizsgatantárgyanként külön-
külön osztályzattal kell minősíteni. A művészeti alapvizsga eredményét a 
vizsgatantárgyakból kapott osztályzatok számtani közepe adja.  

- Eredményes művészeti alapvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt 
vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette.  

- A vizsga elméleti és gyakorlati vizsgából áll.  

- Az elméleti vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított 
tételekből áll, a gyakorlati vizsga során a vizsgázók önállóan készítik el a 
vizsgatárgyat.  

- Az alapvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsgatantárgy 
tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 
programja figyelembevételével kell meghatározni.  

- Az alapvizsgán a szakmai követelményeknek megfelelő szint kérhető számon.  
 
- Az alapvizsga feladatait a követelmények alapján az intézmény oly módon 
állítja össze, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló 
felkészültsége és tudása.  

- Az alapvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá.  

- Azoknál a vizsgatantárgyaknál, amelyeknél a vizsga tartalmában csoportos 
gyakorlatsor szerepel, a tanulóknak – a szaktanár által a megadott kötelező 
elemek felhasználásával összeállított – begyakorolt gyakorlatsort kell önállóan, 
csoportos formában bemutatniuk.  

- A művészeti alapvizsga tantárgya: Festészet műhelygyakorlat  
 
Az alapvizsga min ősítése  
- Az intézmény a vizsgatárgyaknál meghatározott értékelési szempontsor 
alapján minősíti a tanuló teljesítményét.  

- A tanuló teljesítményét az alapvizsgán vizsgatantárgyanként külön-külön 
osztályzattal kell minősíteni.  

- A művészeti alapvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból kapott osztályzatok 
számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a 
végső eredmény meghatározásában a gyakorlati tantárgyból kapott osztályzata 
a döntő.  

- Eredményes művészeti alapvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt 
vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette.  

- Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve 
vizsgatantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a 
tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból kell javítóvizsgát 
tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette.  
 
A művészeti alapvizsga követelményei festészet tantárgy ból és témakörei  
- A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.  
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- Az alapvizsga anyaga : Az alapfok 1-6. évfolyamokon tanult technikákkal –
kihúzott tétel alapján- önálló kompozíció elkészítése  

- A szaktanárnak a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, legalább tíz 
tételből álló tételsort kell összeállítania.  

- A felkészülési idő 10 perc. 
  
A vizsga értékelése  
- a festői munkához szükséges technikai eszközök használatát,  

- hogyan tudja kiválasztani és alkalmazni az egyéniségének megfelelő 
festészeti technikát,  

- szaknyelv használatát,  

- hogy tevékenységének végzésében mennyire önálló  
6. MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA:  
 
- Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú 
művészetoktatási intézmény utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen 
elvégezte és a vizsgára jelentkezett.  

- Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti záróvizsga letétele alól az a 
tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen a versenyfelhívásban 
meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet elérte.  

- A tanuló teljesítményét a művészeti záróvizsgán vizsgatantárgyanként külön-
külön osztályzattal kell minősíteni. A művészeti záróvizsga eredményét a 
vizsgatantárgyakból kapott osztályzatok számtani közepe adja.  

- Eredményes művészeti záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt 
vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette.  

- A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgából áll.  

- Az elméleti vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított 
tételekből áll, a gyakorlati vizsga során a vizsgázók önállóan készítik el a 
vizsgatárgyat.  

- A záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsgatantárgy 
tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 
programja figyelembevételével kell meghatározni.  

- A záróvizsgán a szakmai követelményeknek megfelelő szint kérhető számon.  

- A záróvizsga feladatait a követelmények alapján az intézmény oly módon 
állítja össze, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló 
felkészültsége és tudása.  

- A záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá.  

- Azoknál a vizsgatantárgyaknál, amelyeknél a vizsga tartalmában csoportos 
gyakorlatsor szerepel, a tanulóknak – a szaktanár által a megadott kötelező  
elemek felhasználásával összeállított – begyakorolt gyakorlatsort kell önállóan, 
csoportos formában bemutatniuk.  
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- A művészeti záróvizsga tantárgya: Festészet műhelygyakorlat  
 
Az alapvizsga és záróvizsga min ősítése  
 
- Az intézmény a vizsgatárgyaknál meghatározott értékelési szempontsor 
alapján minősíti a tanuló teljesítményét.  

- A tanuló teljesítményét a záróvizsgán vizsgatantárgyanként külön-külön 
osztályzattal kell minősíteni.  

- A művészeti záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból kapott osztályzatok 
számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a 
végső eredmény meghatározásában a gyakorlati tantárgyból kapott osztályzata 
a döntő.  

- Eredményes művészeti záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt 
vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette.  

- Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve 
vizsgatantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a 
tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból kell javítóvizsgát 
tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette.  
A művészeti záróvizsga követelményei és témakörei  
- A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.  

- A művészeti záróvizsga anyaga: Az alapfok 7-10. évfolyamokon tanult 
technikákkal –kihúzott tétel alapján- önálló kompozíció elkészítése  

- A szaktanárnak a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, legalább tíz 
tételből álló tételsort kell összeállítania.  

- A felkészülési idő 10 perc.  
 
A vizsga értékelése  
- a festői munkához szükséges technikai eszközök használatát,  

- hogyan tudja kiválasztani és alkalmazni az egyéniségének megfelelő 
festészeti technikát,  
- szaknyelv használatát,  

- hogy tevékenységének végzésében mennyire önálló  
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A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA 
ÉS JÓVÁHAGYÁSA 

 
A pedagógiai programot az iskolai Szülői szervezet a 2012. 06. 26. napján 
tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta.  
 

............................................................... 
                        Szülői szervezet megbízott képviselője 
 

A pedagógiai programot az iskolai diákönkormányzat a 2012.  06. 26. napján 
tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta.  
 

............................................................... 
                             iskolai DÖK megbízott képviselője 
 
 

A pedagógia programot a nevelőtestület a 2012. 06. 26. napján tartott ülésén 
elfogadta. 
 
 

................................................. 
 Szabó Károlyné 

                                 igazgató 
 
 

A pedagógiai programot Balatonkenese Város, Küngös Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2012. 08. 23. napján tartott ülésén jóváhagyta. 
 
 

................................................. 
     Tömör István 
Balatonkenese Város 

             Polgármestere 
 
 
 

................................................. 
   Szabó Gergely 
  Küngös Község 

           Polgármestere 
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A PEDAGÓGIAI PROGRAM  FELÜLVIZSGÁLATA  
 

Dátum  Oka Felülvizsgálta  Aláírás  
2009-06-02 Iskola alapítás igazgató  
2010-04-10 

 
 

átszervezés  
 
 

igazgató  
 
 

 

2011-05 -20 festészet tanszak  
hibás 

megnevezése 

igazgató  
 
 

 

2012-06-26 átszervezés  igazgató   
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B) A PEDAGÓGIAI PROGRAM TELJESÍTÉSÉHEZ RENDELKEZÉSR E ÁLLÓ 
TÁRGYI FELTÉTELEK ÉRTÉKELÉSE 

ZENEMŰVÉSZET 
Balatonkenese székhelyen 

Intézmény neve: Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 
Címe: (174 Balatonkenese, Bajcsy-Zsilinszky u. 10. 
OM azonosítója: 037 158 

 
A oszlop  B oszlop C oszlop D oszlop E oszlop 

Eszközök, felszerelések  Mennyiségi mutató  Megjegyzés  Tényleges 
(db),  

használható 
állapotú 

Értékelés 
Megfelelt: 

Igen/Nem/Rés
zben 

Helyiségek      
egyéni és kiscsoportos 
órák tanterme 

a tanszakok és a 
tanulók létszámának 
figyelembevételével, 
az iskola 
munkarendje szerint 
az egyidejűleg 
megtartott egyéni és 
kiscsoportos 
foglalkozásokhoz 
szükséges számban 
 

a fúvós és 
az 
ütőhangszer
ek 
oktatására 
használt 
helyiségek 
hangszigetel
ése, 
valamint az 
alapvető 
akusztikai 
szempontok 
figyelembev
étele 
szükséges 

3  

csoportos órák, együttesek 
tanterme, próbaterme 

a csoport, illetve az 
együttesek 
létszámának 
figyelembevételével, 
az iskola 
munkarendje szerint 
az egyidejűleg 
megtartott csoportos 
foglalkozásokhoz 
szükséges számban 

a zenekar, 
kamarazene
, énekkar 
helyiségei 
közös 
hasznosítás
úak is 
lehetnek 

1  
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hangversenyterem 
csatlakozó helyiségekkel 

iskolánként 
(székhelyen vagy 
telephelyen) 1 

figyelembe 
vehető más 
célra 
létesített 
(többcélú 
hasznosítás 
szempontjai 
szerint 
kialakított), 
nagyméretű 
terem is, 
amennyiben 
a 
hangversen
yterem 
funkciójának 
megfelel 

1  

Helyiségek bútorzata, 
egyéb berendezési 
tárgyai és oktatási 
eszközei 

    

Egyéni órák, csoportos 
órák, együttesek tanterme 

  3  

tanári asztal 1  1  
tanári szék 1  1  
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tanulói asztalok, székek tanulók létszámának 
figyelembevételével 

életkornak 
megfelelő 
méretben, 
mozgáskorlá
tozottak és 
gyengénlátó
k esetén 
állítható 
magasságú, 
dönthető 
lapú, 
peremes, 
egyszemély
es asztalok; 
gyengénlátó
knál 
szükség 
szerint 
egyéni 
megvilágítás
i 
lehetőséggel
; a 
mozgáskorlá
tozottak 
székei 
állítható 
magasságú 
ülőkével, 
lábtartóval 

14db pad,  
székekkel 

 

ruhatároló (fogasok) tanulók létszámának 
figyelembevételével 

 szekrények 
vannak,  

a 
fúvósterem 

előtt 1 
állófogas és 
2 falifogas 

 

ötvonalas tábla, ötvonalas 
nyitható tábla, mágneses 
tábla 

választás szerint 
tantermenként 1 

elméleti, 
csoportos 
órák 
helyiségébe 

1  

írásvetítő, diavetítő, 
episzkóp 

1 elméleti, 
csoportos 
órák 
helyiségébe 

1  

videolejátszó, televízió iskolánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

 1  

számítógép, CD-ROM elméleti 
tantermenként 5 

elméleti órák 
helyiségeibe 
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nyomtató iskolánként 3  4  
szekrény tantermenként 1  tantermekké

nt 1 
 

zongora vagy pianínó tantermenként 1 legalább egy 
tanteremben 
2 zongora 
vagy pianínó 

tantermekké
nt 1 

 

zongoraszék tantermenként 1 zongoraterm
ekben 2 

tantermenké
nt 1 

 

lábzsámoly tantermenként 2 a gitár és a 
zongora 
teremben 

tantermenké
nt 1 

 

álló tükör tantermenként 1 a fúvós, 
vonós, ütős 
és 
magánének 
tanszakok 
termeiben 

1  

tanított hangszer hangszerfajtánként 
és méretenként 
tanszakonként, 
illetve szakonként 1 

 szoprán 
furulya 3 

altfurulya 1  
tenorfu rulya 

1 
basszus 
furulya 1  
fuvola 2 

pianino 3 
zongora 1 
klarinét 4 

szintetizátor 
1 

 

tanított hangszer, tanulói 
használatra 

az adott hangszert 
tanulók 30%-ának 
megfelelő számban 

kivéve a 
zongora, 
hárfa, 
orgona, 
valamint a 
mérete és 
súlya 
alapján kézi 
szállításra 
nem 
alkalmas 
hangszerek 

nagy 
számban 

saját 
hangszerük 

van a 
diákoknak 

 

hangszertartozékok tanárok létszáma 
szerint 1 garnitúra 

 1  

metronom tantermenként 1  tantermenké
nt 1 

 

magnetofon tantermenként 1  1  
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lemezjátszó, CD-lejátszó iskolánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 2 

 iskolánként 
1 

 

zenekari pultok iskolánként 
(székhelyen és 
telephelyen) az 

együttesek 
létszámának 

figyelembevételével 

együttesek 
helyiségébe 

6  

kottatartó állvány tantermenként 2  zongoraterm
ekben 1- 1db 
fúvósteremb

en 4 

 

párologtató tantermenként 1  tantermenké
nt 1 

 

szeméttároló helyiségenként 1  helyiségenk
ént 1 

 

hangversenyterem 
(csatlakozó helyiségekkel) 

 (befogadóké
pessége a 
tanulók 
létszámának 
legalább az 
1/3-a 
szerint) 

1  

szék a terem 
befogadóképessége 

szerint 

 a terem  
befogadó-
képessége 

szerint 

 

zongora 1  1  
zongoraszék 1  3  
zenekari pultok az együttesek 

létszámának 
figyelembevételével 

 6  

karmesteri dobogó 1    
énekkari dobogó iskolánként 

(székhelyen) a 
tanulók létszámának 
figyelembevételével 

   

mikrofon 1  1  
alapvető színpadi 
világítástechnikai és 
akusztikai berendezés 

1    

erősítő berendezés 
(tartozékokkal) 

1  1  

hangológép iskolánként 
(székhelyen) 1 

   

Értékel ő megjegyzése (vizsgált feladatellátási helyek, helyiségek, megállapítások): 
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TÁNCMŰVÉSZET 
Balatonkenese székhelyen 

 
Intézmény neve: Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 
Címe: (174 Balatonkenese, Bajcsy-Zsilinszky u. 10. 
OM azonosítója: 037 158 

 
A 

oszlop 
B 

oszlop 
C 

oszlop 
D 

oszlop 
E  

oszlop 

Eszközö k, felszerelések  Mennyiségi 
mutató 

 

Megjegyzés Tényleges 
(db), 

használható 
állapotú 

Értékelés 
Megfelelt: 

Igen/Nem/R
észben 

Helyiségek     
tanterem a csoport, illetve az 

együttesek 
létszámának 
figyelembevételével
, az iskola 
munkarendje 
szerint az 
egyidejűleg 
megtartott 
csoportos 
foglalkozásokhoz 
szükséges 
számban 

más művészeti 
ágakkal, 
tanszakokkal 
közös 
helyiségként is 
kialakítható, ha a 
tanulók és a 
csoportok száma 
azt lehetővé teszi 

1  

táncterem (balett-terem) iskolánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

figyelembe vehető 
más célra 
létesített, de 
funkciójának 
megfelelő, a 
többcélú 
hasznosítás 
szempontjai 
szerint kialakított 
nagyméretű terem 
is 

1  

tanári öltöző, tusoló iskolánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 
nemenként 1 

 1  

tanulói öltöző, tusoló iskolánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 
nemenként 1 

 1  

kellék- és jelmeztár iskolánként 
(székhelyen és 

 1  
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telephelyen) 1 
Helyiségek bútorzata, 
egyéb berendezési 
tárgyai és oktatási 
eszközei 

    

Tanterem      
tanulói asztalok, székek tanulók 

létszámának 
figyelembevételével 

 elméleti 
órák 

helyiségébe  

 

tanári asztal, szék tantermenként 1  elméleti 
órák 

helyiségébe  

 

eszköztároló szekrény tantermenként 1    
tábla tantermenként 1 elméleti órák 

helyiségébe 
elméleti 

órák 
helyiségébe  

 

ruhatároló (fogas) tanulók 
létszámának 
figyelembevételével 

folyosóra is 
elhelyezhető 

tanulók 
létszámána

k 
figyelembev

ételével 

 

magnetofon, CD vagy 
lemezjátszó 

tantermenként 1  1  

televízió, videokamera, 
videolejátszó 

iskolánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

 1  

szeméttároló helyiségenként 1  1  
Táncterem, balett -terem   megfelelő 

faburkolatú 
padlózattal 

  

zongora vagy pianínó 1    
zongoraszék 1    
tükörrel borított falfelület  legalább a terem 

egyik oldalán 
  

balettszőnyeg 1    
falba rögzített 5-6 cm 
átmérőjű farudak 

tanulók 
létszámának 
figyelembevételével 

a tanulók kora 
szerinti 
magasságba 
függesztve 

  

audio készülék, erősítő 
berendezés tartozékokkal 

1    

Értékel ő megjegyzése (vizsgált feladatellátási helyek, helyiségek, megállapítások): 
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KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET 
Balatonkenese székhelyen 

Intézmény neve: Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 
Címe: (174 Balatonkenese, Bajcsy-Zsilinszky u. 10. 
OM azonosítója: 037 158 
 
 

A 
oszlop 

B 
oszlop 

C 
oszlop 

D 
oszlop 

E 
 

 oszlop 
Eszközök 

felszerelések 
Mennyiségi 

mutató 
 

Megjegyzés  Tényleges 
(db), 

használhat
ó állapotú 

 

Értékelés  
Megfelelt: 

Igen/Nem/R
észben 

Helyiségek     
előadóterem, tanterem a tanszakok és a 

tanulók  
létszámának  
figyelembevételév
el, az iskola  
munkarendje 

művészeti 
ágak, 
tanszakok 
közös 
helyiségeként 
is kialakítható, 

1  
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szerint  
az egyidejűleg 
megtartott  
csoportos 
foglalkozásokhoz  
szükséges 
számban 

ha a tanulók 
és a csoportok 
száma azt 
lehetővé teszi 

műterem, rajzterem, 
tanszaki műhelyterem 

a tanszakok és a 
tanulók  
létszámának  
figyelembevételév
el, az iskola  
munkarendje 
szerint  
az egyidejűleg 
megtartott  
csoportos 
foglalkozásokhoz  
szükséges 
számban 

megfelelő 
megvilágításs
al és jól 
tisztítható 
csúszásmente
s padlózattal; 
az egészségre 
ártalmas 
anyagokkal 
dolgozó 
tanszakok 
műhelytermeit 
elszívó 
berendezéssel 
kell ellátni, és 
gondoskodni 
kell az egyéni 
védőfelszerelé
sekről is 

1  

számítógépterem a tanszakok és a 
tanulók  
számának  
figyelembevételév
el,  
az iskola 
munkarendje 
szerint  
az egyidejűleg 
megtartott  
csoportos 
foglalkozásokhoz  
szükséges 
számban 

grafika, fotó-
video, 
tanszakhoz 
kötelező, 
textilműves és 
egyéb 
tanszakokhoz 
ajánlott 

2  

Helyiségek bútorzata, 
egyéb berendezési 
tárgyai és oktatási 
eszközei 

    

Előadóterem, 
tanterem 

    

tanulói asztalok, 
székek 

a tanulók 
létszámának 
figyelembevételév
el 

 a tanulók 
létszámána

k 
figyelembe
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vételével  
nevelői asztal, szék tantermenként 1  1  
tárolószekrény tantermenként 1  1  
tábla tantermenként 1  1  
magnetofon vagy CD-
lejátszó 

tantermenként 1  1  

video (lejátszó, felvevő) 
televízió, videokamera 

iskolánként 1  1  

diavetítő, vetítőállvány, 
vetítővászon 

tantermenként 1  1  

írásvetítő iskolánként 2  1  
sötétítő függöny ablakonként, az 

ablakok lefedésére 
alkalmas 
méretben 

 van  

ruhatároló (fogas) tanulók 
létszámának 
figyelembevételév
el 

folyosóra is 
elhelyezhető 

van  

szeméttároló helyiségenként 1  1  
Grafika, festészet, 
szobrászat m űterem, 
rajzterem 
(megjegyzés 
hiányában 
valamennyi) 

    

rajzasztal (rajzpad, 
rajzbak) 

tanulók 
létszámának 
figyelembevételév
el 1 hely 

 1  

tárgyasztal (állítható) műhelyenként 2  2  
dobogó, paraván műtermenként 1  1  
mobil lámpa (reflektor) műtermenként 2  2  
vízcsap (falikút) műhelyenként 1  1  
festőállvány négy tanulónként 

1 
festészet 
tanszak 

4  

mappatartó szekrény tanszakonként 1  1  
mintázóállvány vagy 
mintázó korong 

négy tanulónként 
1 

szobrásztansz
ak 

  

szárító és tároló 
állvány 

műhelyenként 1  1  

sokszorosító grafikai 
prés 

iskolánként 1 grafika 
tanszak 

  

égetőkemence iskolánként 1  1  
agyagtároló láda iskolánként 1  1  
gipsztároló láda műhelyenként 1 szobrásztansz

ak 
  

zárható vegyszertároló tanszakonként 1  van  
kéziszerszámok tanulónként 1  van  
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(grafikai és mintázó 
eszközök) 
szeméttároló műtermenként 1  1  
Kerámia m űhelyterem      
munkaasztal, szék a tanulók 

létszámának 
figyelembevételév
el 

   

fazekaskorong kettő tanulónként 
1 

   

szárító és tároló polc műhelyenként 1    
vízcsap (falikút) műhelyenként 1    
agyagtároló láda iskolánként 1    
gipsztároló láda műhelyenként 1    
agyaggyúró asztal műhelyenként 1    
mintázó szerszámok tanulók 

létszámának 
figyelembevételév
el 1 

   

égetési segédeszközök tanulók 
létszámának 
figyelembevételév
el 1 

   

mázazó eszközök tanulók 
létszámának 
figyelembevételév
el 1 

   

mérési eszközök tanulók 
létszámának 
figyelembevételév
el 1 

   

zárható vegyszertároló műhelyenként 1 savak, lúgok 
tárolására 

  

szeméttároló műhelyenként 1    
Tűzzománc és fémes 
műhelyterem 

    

munkaasztal, szék tanulók 
létszámának 
figyelembevételév
el 1 

   

vízcsap (falikút) műhelyenként 1    
polírozó berendezés műhelyenként 1    
karos lemezvágó műhelyenként 1    
fúrógép (állvánnyal) műhelyenként 1    
satupad műhelyenként 1    
szárító és tároló 
állvány 

műhelyenként 1    

tűzzománc kemence műhelyenként 1    
égetési segédeszközök műhelyenként 6    
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fémmegmunkáló 
eszközök 

tanulók 
létszámának 
figyelembevételév
el 1 

   

csiszoló és polírozó 
eszközök 

tanulók 
létszámának 
figyelembevételév
el 1 

   

rekesz- és 
huzalkészítésre 
alkalmas eszközök 

műhelyenként 1    

zománcozó 
szerszámok 

tanulók 
létszámának 
figyelembevételév
el 1 

   

dörzs- és 
porítócsészék 

műhelyenként 6    

vegyszeres tálak műhelyenként 6    
zárható vegyszertároló műhelyenként 1 savak, lúgok 

tárolására 
  

szeméttároló műhelyenként 1    
Textiles m űhelyterem      
munkaasztal, szék tanulók 

létszámának 
figyelembevételév
el 1 

   

szárító és tároló 
állvány 

műhelyenként 1    

vízcsap (falikút) műhelyenként 1    
szabóasztal műhelyenként 1    
vasaló, vasalóállvány műhelyenként 1    
varrógép műhelyenként 2    
szövőszék műhelyenként 1    
szövőállvány vagy 
szövőkeret, 
madzagszövő tábla 

tanulók 
létszámának 
figyelembevételév
el 1 

   

rezsó műhelyenként 1    
festékező kád műhelyenként 1    
festékező edények műhelyenként 6    
festékező eszközök tanulók 

létszámának 
figyelembevételév
el 1 

   

grafikai festékező 
asztal 

műhelyenként 1    

kéziszerszámok tanulók 
létszámának 
figyelembevételév
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el 1 
zárható vegyszertároló műhelyenként 1 savak, lúgok 

tárolására 
  

szeméttároló műhelyenként 1    
Bőrös m űhelyterem      
munkaasztal, szék tanulók 

létszámának 
figyelembevételév
el 1 

   

szárító és tároló 
állvány 

műhelyenként 1    

vízcsap (falikút) műhelyenként 1    
szabóasztal műhelyenként 1    
gumipad műhelyenként 1    
varrógép műhelyenként 1    
varrópad kettő tanulónként 

1 
   

vékonyító gép műhelyenként 1    
bőrműves 
kéziszerszámok 

tanulók 
létszámának 
figyelembevételév
el 1 

   

festékező eszközök tanulók 
létszámának 
figyelembevételév
el 1 

   

vegyszeres tálak műhelyenként 6    
zárható vegyszertároló műhelyenként 1 savak, lúgok 

tárolására 
  

szeméttároló műhelyenként 1    
Fotó -video 
műhelyterem 

    

munkaasztal, szék tanulók 
létszámának 
figyelembevételév
el 1 

   

szárítóállvány műhelyenként 1    
szárítóberendezés műhelyenként 1    
vízcsap (falikút) műhelyenként 1    
fényképezőgép 
tartozékokkal 

három tanulónként 
1 

   

repró-állvány, 
fotóállvány 

műhelyenként 1    

fotónagyító műhelyenként 1    
fotólámpa, sötétkamra-
lámpa 

műhelyenként 1    

fotólabor eszközök tanulók 
létszámának 
figyelembevételév
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el 1 
videokamera hat tanulónként 1    
montázsasztal műhelyenként 1    
erősítő, keverő, 
mikrofon 

műhelyenként 1    

zárható eszköz- és 
vegyszertároló 

műhelyenként 1 savak, lúgok 
tárolására 

  

szeméttároló műhelyenként 1    
Faműves 
műhelyterem 

    

munkaasztal, szék tanulók 
létszámának 
figyelembevételév
el 1 

   

gyalupad, satupad műhelyenként 1    
csiszoló- és vágógépek műhelyenként 1    
fúrógép állvánnyal műhelyenként 1    
famegmunkáló 
kéziszerszámok 

tanulók 
létszámának 
figyelembevételév
el 1 

   

zárható vegyszertároló műhelyenként 1 savak, lúgok 
tárolására 

  

szeméttároló műhelyenként 1    
Bábkészít ő 
műhelyterem 

    

munkaasztal, szék tanulók 
létszámának 
figyelembevételév
el 1 

   

szárító és tároló 
állvány 

műhelyenként 1    

vízcsap (falikút) műhelyenként 1    
szabóasztal műhelyenként 1    
agyagos láda iskolánként 1    
díszlet- és bábtartó 
állvány 

műhelyenként 1    

rezsó műhelyenként 1    
mintázóállvány négy tanulónként 

1 
   

varrógép műhelyenként 1    
vasaló, vasalódeszka műhelyenként 1    
mintázó és 
faragóeszközök 

tanulók 
létszámának 
figyelembevételév
el 1 

   

zárható vegyszertároló műhelyenként 1 savak, lúgok 
tárolására 

  

szeméttároló műhelyenként 1    
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Makett - és 
papírtárgykészít ő 
műhelyterem 

    

munkaasztal, szék tanulók 
létszámának 
figyelembevételév
el 1 

   

szárító és tároló 
állvány 

műhelyenként 1    

vízcsap (falikút) műhelyenként 1    
gumipad műhelyenként 1    
papírvágógép műhelyenként 1    
könyvkötőprés műhelyenként 1    
papírmegmunkáló 
eszközök (olló, kés, 
snitzer) 

tanulók 
létszámának 
figyelembevételév
el 1 

   

grafikai eszközök kettő tanulónként 
1 

   

zárható vegyszertároló műhelyenként 1 savak, lúgok 
tárolására 

  

szeméttároló műhelyenként 1    
Kézműves 
műhelyterem 

    

munkaasztal, szék tanulók 
létszámának 
figyelembevételév
el 1 

   

szárító és tároló 
állvány 

műhelyenként 1    

vízcsap (falikút) műhelyenként 1    
agyagosláda iskolánként 1    
rezsó műhelyenként 1    
mintázókorong, 
asztalikorong 

kettő tanulónként 
1 

   

varrógép műhelyenként 1    
vasaló, vasalódeszka műhelyenként 1    
szövőállvány vagy 
szövőkeret 

tanulók 
létszámának 
figyelembevételév
el 1 

   

festékező eszközök tanulók 
létszámának 
figyelembevételév
el 1 

   

kézműves 
kéziszerszámok 

tanulók 
létszámának 
figyelembevételév
el 1 
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zárható vegyszertároló műhelyenként 1 savak, lúgok 
tárolására 

  

szeméttároló műhelyenként 1    
Számítógépterem      
számítógépasztal, szék tanulók 

létszámának 
figyelembevételév
el 1 

   

nevelői asztal, szék tantermenként 1    
zárt szekrény tantermenként 1    
tábla tantermenként 1    
számítógép 
tartozékokkal 

tantermenként 4    

számítógép nyomtató iskolánként 2    
scanner iskolánként 1    
szeméttároló tantermenként 1    
Értékel ő megjegyzése (vizsgált feladatellátási helyek, helyiségek, megállapítások): 
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SZÍNMŰVÉSZET-BÁBMŰVÉSZET 
 

A 
oszlop 

B 
oszlop 

C 
oszlop 

D 
oszlop 

E 
 oszlop 

Eszközök, felszerelések Mennyiségi  
mutató 

 

Megjegyzés  
 

Tényleges 
(db), 

használhat
ó állapotú  

 

Értékelés  
 Megfelelt: 
Igen/Nem/R

észben 

Helyiségek     
tanterem a tanszakok és a 

tanulók  
számának 
figyelembevételé
vel,  
az iskola 
munkarendje 
szerint  
az egyidejűleg 
megtartott  
csoportos 
foglalkozásokho
z  
szükséges 
számban 

művészeti 
ágak, 
tanszakok 
közös 
helyiségeként 
is kialakítható, 
ha az 
funkciójának 
megfelelő, 
illetve a 
tanulók és a 
csoportok 
száma azt 
lehetővé teszi 

  

előadóterem, próbaterem  színpaddal   
gyakorlati műhely a tanszakok és a 

tanulók 
számának 
figyelembevételé
vel, az iskola 
munkarendje 
szerint az 
egyidejűleg 
megtartott 
csoportos 
foglalkozásokho
z szükséges 
számban 

bábművészeti 
tanszaknál 

  

jelmez-, kellék- és díszlettár tanszakonként 1 tanszakok 
közös 
helyiségeként 
is kialakítható 

  

Helyiségek bútorzata, egyéb 
berendezési tárgyai és 
oktatási eszközei 

    

Tanterem      
tanulói asztalok, székek tanulók 

létszámának 
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figyelembevételé
vel 1 

nevelői asztal és szék tantermenként 1    
eszköztároló szekrény tantermenként 1    
tábla tantermenként 1 elméleti órák 

helyiségében 
  

vetítőállvány tantermenként 1    
vetítővászon tantermenként 1    
sötétítő függöny ablakonként, az 

ablakok 
lefedésére 
alkalmas 

méretben  

   

videokamera tanszakonként 1    
CD-lejátszó, magnetofon tantermenként 1    
televízió, video (lejátszó, 
felvevő) 

tantermenként 1    

ruhatároló (fogas) tantermenként 1 folyosóra is 
elhelyezhető 

  

szeméttároló tantermenként 1    
Előadóterem, próbaterem      
mozgatható dobogók tantermenként 1    
paravánok tantermenként 1 bábművészeti 

ágnál 
  

egészalakos tükör termenként 1    
alapvető színpadi 
világítástechnikai, és 
hangtechnikai berendezés 

előadótermenké
nt 1 

   

erősítők hangfalak előadótermenké
nt 1, illetve 2 

   

egyszerű ritmus és 
dallamhangszerek 

előadástól 
függően 

   

Báb- és díszletkészítés 
gyakorlati m űhelye 

    

tanulói munkaasztal kettő 
tanulónként 1 

   

állítható magasságú támla 
nélküli szék 

tanulók 
létszámának 

figyelembevételé
vel 1 

   

varrógép műhelyenként 1    
falikút (hideg-meleg vizes 
kézmosási lehetőség) 

műhelyenként 1    

tároló szekrények, ládák, 
kosarak 

műhelyenként 2    

polcok, bábtartó állvány műhelyenként 1    
kéziszerszámok tanulók 

létszámának 
figyelembevételé
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vel 1 
zárható vegyszertároló műhelyenként 1 savak, lúgok 

tárolására 
  

szeméttároló műhelyenként 1    
Értékel ő megjegyzése (vizsgált feladatellátási helyek, helyiségek, megállapítások): 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A 
oszlop 

B 
oszlop 

C 
oszlop 

D 
 oszlop 

Helyiség Mennyiségi mutató 
 

Tényleges 
(db), 

használható 
állapotú 

Értékelés 
 Megfelelt: 

Igen/Nem/részb
en 

Művészeti nevelés 
szaktanterem 

nem kötelező, a 
foglalkozások az 
osztálytermekben 
szervezhetők 

  

 Rajzasztal (rajzpad, rajzbak) tanulók létszámának 
figyelembevételével 1 hely 

  

 Tárgyasztal (állítható) tantermenként 1   
 Mobil lámpa 2   
 Vízcsap (falikút) 1   
 Pianínó iskolánként 1   
 Tábla tantermenként 1   
 CD-lejátszó vagy lemezjátszó, 
magnetofon 

tantermenként 1   

 Tárolópolcok tantermenként 1   
Mesterségek szaktanterem  csoportbontásos 

foglalkoztatásra, 
berendezése a helyi 
tantervben szabályozottak 
szerint, a tantárgy 
megjelenésének 
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évfolyamától szükséges 
A művészeti nevelés 
eszközei 

   

Kézimunka     
 Filc Pedagógiai program 

szerint a tanulólétszám 
figyelembevételével 

  

Gyapjú Pedagógiai program szerint 
a tanulólétszám 
figyelembevételével 

  

Kötőtűk (faanyag az 
elkészítésükhöz és kész tűk 

Pedagógiai program szerint 
a tanulólétszám 
figyelembevételével 

  

Fonalak Pedagógiai program szerint 
a tanulólétszám 
figyelembevételével 

  

Papír Pedagógiai program szerint 
a tanulólétszám 
figyelembevételével 

  

Ragasztó Pedagógiai program szerint 
a tanulólétszám 
figyelembevételével 

  

Cérna Pedagógiai program szerint 
a tanulólétszám 
figyelembevételével 

  

Olló Pedagógiai program szerint 
a tanulólétszám 
figyelembevételével 

  

Tű Pedagógiai program szerint 
a tanulólétszám 
figyelembevételével 

  

Vastag fonal Pedagógiai program szerint 
a tanulólétszám 
figyelembevételével 

  

Kongré Pedagógiai program szerint 
a tanulólétszám 
figyelembevételével 

  

Hímzőfonal Pedagógiai program szerint 
a tanulólétszám 
figyelembevételével 

  

Nagylyukú himzőtű Pedagógiai program szerint 
a tanulólétszám 
figyelembevételével 

  

Gyöngyök Pedagógiai program szerint 
a tanulólétszám 
figyelembevételével 

  

Textíliák Pedagógiai program szerint 
a tanulólétszám 
figyelembevételével 

  

Szövőkeret Pedagógiai program szerint   
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a tanulólétszám 
figyelembevételével 

Varrógép és minden olyan 
(segéd)eszköz, amely a 
tantervben megadott oktatási 
témákhoz kapcsolódik 

Pedagógiai program szerint 
a tanulólétszám 
figyelembevételével 

  

Kézművesség     
A különböző mesterségek - a 
fa-, a fém-, a bőrmegmunkálás -
eszközei, speciális kézi-, 
(amennyiben az iskola kiépített 
műhellyel rendelkezik) gépi 
szerszámai, 

Pedagógiai program szerint 
a tanulólétszám 
figyelembevételével 

  

A plasztikához és a 
szobrászathoz szükséges 

anyagok és kéziszerszámok. 
 

Pedagógiai program szerint 
a tanulólétszám 
figyelembevételével 

  

Művészettörténet     
Diavetítő, diák (vagy más 
szemléltető eszközök) 

Pedagógiai program szerint 
a tanulólétszám 
figyelembevételével 

  

Művészeti albumok Pedagógiai program szerint 
a tanulólétszám 
figyelembevételével 

  

Reprodukciók Pedagógiai program szerint 
a tanulólétszám 
figyelembevételével 

  

Filmek Pedagógiai program szerint 
a tanulólétszám 
figyelembevételével 

  

Rajz-festés, formarajz     
Rajz- és festőpapírok Pedagógiai program szerint 

a tanulólétszám 
figyelembevételével 

  

Különböző festékek és kréták, 
ecsetek, tinta, rajzszén, 
különböző minőségű ceruzák 

Pedagógiai program szerint 
a tanulólétszám 
figyelembevételével 

  

Saját készítésű és speciális 
szemléltetőeszközök 

Pedagógiai program szerint 
a tanulólétszám 
figyelembevételével 

  

Művészeti albumok Pedagógiai program szerint 
a tanulólétszám 
figyelembevételével 

  

Dráma    
Saját készítésű jelmezek Pedagógiai program szerint 

a tanulólétszám 
figyelembevételével 

  

Textíliák Pedagógiai program szerint 
a tanulólétszám 
figyelembevételével 
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Tárgyi kellékek (többnyire 
szintén saját készítésű munkák) 

Pedagógiai program szerint 
a tanulólétszám 
figyelembevételével 

  

Ének-zene    
Pentatonfurulya Pedagógiai program szerint 

a tanulólétszám 
figyelembevételével 

  

C-szoprán furulya Pedagógiai program szerint 
a tanulólétszám 
figyelembevételével 

  

Különböző ütőhangszerek (apró 
dobok, triangulum, csörgődob, 
csengettyűk, apró 
cintányérok...) 

Pedagógiai program szerint 
a tanulólétszám 
figyelembevételével 

  

Kottafüzet Pedagógiai program szerint 
a tanulólétszám 
figyelembevételével 

  

Kották Pedagógiai program szerint 
a tanulólétszám 
figyelembevételével 

  

Euritmia     
Rézrudak Pedagógiai program szerint 

a tanulólétszám 
figyelembevételével 

  

Fagolyók Pedagógiai program szerint 
a tanulólétszám 
figyelembevételével 

  

Színes anyagok Pedagógiai program szerint 
a tanulólétszám 
figyelembevételével 

  

Zongora Pedagógiai program szerint 
a tanulólétszám 
figyelembevételével 

  

Egyéb hangszerek Pedagógiai program szerint 
a tanulólétszám 
figyelembevételével 

  

Értékel ő megjegyzése (vizsgált feladatellátási helyek, helyiségek, megállapítások): 
 

TÁNCMŰVÉSZET 
 

KÜNGÖS 
A 

oszlop 
B 

oszlop 
C 

oszlop 
D 

oszlop 
E  

oszlop 

Eszközök, felszerel ések  Mennyiségi 
mutató 

 

Megjegyzés Tényleges 
(db), 

használható 
állapotú 

Értékelés 
Megfelelt: 

Igen/Nem/R
észben 

Helyiségek     
tanterem a csoport, illetve az más művészeti 1  
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együttesek 
létszámának 
figyelembevételével
, az iskola 
munkarendje 
szerint az 
egyidejűleg 
megtartott 
csoportos 
foglalkozásokhoz 
szükséges 
számban 

ágakkal, 
tanszakokkal 
közös 
helyiségként is 
kialakítható, ha a 
tanulók és a 
csoportok száma 
azt lehetővé teszi 

táncterem (balett-terem) iskolánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

figyelembe vehető 
más célra 
létesített, de 
funkciójának 
megfelelő, a 
többcélú 
hasznosítás 
szempontjai 
szerint kialakított 
nagyméretű terem 
is 

  

tanári öltöző, tusoló iskolánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 
nemenként 1 

   

tanulói öltöző, tusoló iskolánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 
nemenként 1 

   

kellék- és jelmeztár iskolánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

 1  

Helyiségek bútorzata, 
egyéb berendezési 
tárgyai és oktatási 
eszközei 

    

Tanterem      
tanulói asztalok, székek tanulók 

létszámának 
figyelembevételével 

 elméleti 
órák 

helyiségébe  

 

tanári asztal, szék tantermenként 1  elméleti 
órák 

helyiségébe  

 

eszköztároló szekrény tantermenként 1    
tábla tantermenként 1 elméleti órák 

helyiségébe 
elméleti 

órák 
helyiségébe  

 

ruhatároló (fogas) tanulók folyosóra is tanulók  
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létszámának 
figyelembevételével 

elhelyezhető létszámána
k 

figyelembev
ételével 

magnetofon, CD vagy 
lemezjátszó 

tantermenként 1  1  

televízió, videokamera, 
videolejátszó 

iskolánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

 1  

szeméttároló helyiségenként 1  1  
Táncterem, balett -terem   megfelelő 

faburkolatú 
padlózattal 

  

zongora vagy pianínó 1    
zongoraszék 1    
tükörrel borított falfelület  legalább a terem 

egyik oldalán 
  

balettszőnyeg 1    
falba rögzített 5-6 cm 
átmérőjű farudak 

tanulók 
létszámának 
figyelembevételével 

a tanulók kora 
szerinti 
magasságba 
függesztve 

  

audio készülék, erősítő 
berendezés tartozékokkal 

1    

Értékel ő megjegyzése (vizsgált feladatellátási helyek, helyiségek, megállapítások): 
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KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET 
B.VILÁGOS  

 
A 

oszlop 
B 

oszlop 
C 

oszlop 
D 

oszlop 
E 
 

 oszlop 
Eszközök 

felszerelések 
Mennyiségi 

mutató 
 

Megjegyzés  Tényleges 
(db), 

használhat
ó állapotú 

 

Értékelés  
Megfelelt: 

Igen/Nem/R
észben 

Helyiségek     
előadóterem, tanterem a tanszakok és a 

tanulók  
létszámának  
figyelembevételév
el, az iskola  
munkarendje 
szerint  
az egyidejűleg 
megtartott  
csoportos 
foglalkozásokhoz  
szükséges 
számban 

művészeti 
ágak, 
tanszakok 
közös 
helyiségeként 
is kialakítható, 
ha a tanulók 
és a csoportok 
száma azt 
lehetővé teszi 

1  

műterem, rajzterem, 
tanszaki műhelyterem 

a tanszakok és a 
tanulók  
létszámának  
figyelembevételév
el, az iskola  
munkarendje 
szerint  
az egyidejűleg 
megtartott  
csoportos 
foglalkozásokhoz  
szükséges 

megfelelő 
megvilágításs
al és jól 
tisztítható 
csúszásmente
s padlózattal; 
az egészségre 
ártalmas 
anyagokkal 
dolgozó 
tanszakok 
műhelytermeit 

1  
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számban elszívó 
berendezéssel 
kell ellátni, és 
gondoskodni 
kell az egyéni 
védőfelszerelé
sekről is 

számítógépterem a tanszakok és a 
tanulók  
számának  
figyelembevételév
el,  
az iskola 
munkarendje 
szerint  
az egyidejűleg 
megtartott  
csoportos 
foglalkozásokhoz  
szükséges 
számban 

grafika, fotó-
video, 
tanszakhoz 
kötelező, 
textilműves és 
egyéb 
tanszakokhoz 
ajánlott 

  

Helyiségek bútorzata, 
egyéb berendezési 
tárgyai és oktatási 
eszközei 

    

Előadóterem, 
tanterem 

    

tanulói asztalok, 
székek 

a tanulók 
létszámának 
figyelembevételév
el 

 a tanulók 
létszámána

k 
figyelembe
vételével 

 

nevelői asztal, szék tantermenként 1  1  
tárolószekrény tantermenként 1  1  
tábla tantermenként 1  1  
magnetofon vagy CD-
lejátszó 

tantermenként 1  1  

video (lejátszó, felvevő) 
televízió, videokamera 

iskolánként 1  1  

diavetítő, vetítőállvány, 
vetítővászon 

tantermenként 1  1  

írásvetítő iskolánként 2  1  
sötétítő függöny ablakonként, az 

ablakok lefedésére 
alkalmas 
méretben 

 van  

ruhatároló (fogas) tanulók 
létszámának 
figyelembevételév
el 

folyosóra is 
elhelyezhető 

van  
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szeméttároló helyiségenként 1  1  
Grafika, festészet, 
szobrászat m űterem, 
rajzterem 
(megjegyzés 
hiányában 
valamennyi) 

    

rajzasztal (rajzpad, 
rajzbak) 

tanulók 
létszámának 
figyelembevételév
el 1 hely 

 székhelyen   

tárgyasztal (állítható) műhelyenként 2    
dobogó, paraván műtermenként 1    
mobil lámpa (reflektor) műtermenként 2    
vízcsap (falikút) műhelyenként 1    
festőállvány négy tanulónként 

1 
festészet 
tanszak 

  

mappatartó szekrény tanszakonként 1    
mintázóállvány vagy 
mintázó korong 

négy tanulónként 
1 

szobrásztansz
ak 

  

szárító és tároló 
állvány 

műhelyenként 1    

sokszorosító grafikai 
prés 

iskolánként 1 grafika 
tanszak 

  

égetőkemence iskolánként 1    
agyagtároló láda iskolánként 1    
gipsztároló láda műhelyenként 1 szobrásztansz

ak 
  

zárható vegyszertároló tanszakonként 1    
kéziszerszámok 
(grafikai és mintázó 
eszközök) 

tanulónként 1    

szeméttároló műtermenként 1  1  
Kerámia m űhelyterem      
munkaasztal, szék a tanulók 

létszámának 
figyelembevételév
el 

   

fazekaskorong kettő tanulónként 
1 

   

szárító és tároló polc műhelyenként 1    
vízcsap (falikút) műhelyenként 1    
agyagtároló láda iskolánként 1    
gipsztároló láda műhelyenként 1    
agyaggyúró asztal műhelyenként 1    
mintázó szerszámok tanulók 

létszámának 
figyelembevételév
el 1 
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égetési segédeszközök tanulók 
létszámának 
figyelembevételév
el 1 

   

mázazó eszközök tanulók 
létszámának 
figyelembevételév
el 1 

   

mérési eszközök tanulók 
létszámának 
figyelembevételév
el 1 

   

zárható vegyszertároló műhelyenként 1 savak, lúgok 
tárolására 

  

szeméttároló műhelyenként 1    
Tűzzománc és fémes 
műhelyterem 

    

munkaasztal, szék tanulók 
létszámának 
figyelembevételév
el 1 

   

vízcsap (falikút) műhelyenként 1    
polírozó berendezés műhelyenként 1    
karos lemezvágó műhelyenként 1    
fúrógép (állvánnyal) műhelyenként 1    
satupad műhelyenként 1    
szárító és tároló 
állvány 

műhelyenként 1    

tűzzománc kemence műhelyenként 1    
égetési segédeszközök műhelyenként 6    
fémmegmunkáló 
eszközök 

tanulók 
létszámának 
figyelembevételév
el 1 

   

csiszoló és polírozó 
eszközök 

tanulók 
létszámának 
figyelembevételév
el 1 

   

rekesz- és 
huzalkészítésre 
alkalmas eszközök 

műhelyenként 1    

zománcozó 
szerszámok 

tanulók 
létszámának 
figyelembevételév
el 1 

   

dörzs- és 
porítócsészék 

műhelyenként 6    

vegyszeres tálak műhelyenként 6    
zárható vegyszertároló műhelyenként 1 savak, lúgok   
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tárolására 
szeméttároló műhelyenként 1    
Textiles m űhelyterem      
munkaasztal, szék tanulók 

létszámának 
figyelembevételév
el 1 

   

szárító és tároló 
állvány 

műhelyenként 1    

vízcsap (falikút) műhelyenként 1    
szabóasztal műhelyenként 1    
vasaló, vasalóállvány műhelyenként 1    
varrógép műhelyenként 2    
szövőszék műhelyenként 1    
szövőállvány vagy 
szövőkeret, 
madzagszövő tábla 

tanulók 
létszámának 
figyelembevételév
el 1 

   

rezsó műhelyenként 1    
festékező kád műhelyenként 1    
festékező edények műhelyenként 6    
festékező eszközök tanulók 

létszámának 
figyelembevételév
el 1 

   

grafikai festékező 
asztal 

műhelyenként 1    

kéziszerszámok tanulók 
létszámának 
figyelembevételév
el 1 

   

zárható vegyszertároló műhelyenként 1 savak, lúgok 
tárolására 

  

szeméttároló műhelyenként 1    
Bőrös m űhelyterem      
munkaasztal, szék tanulók 

létszámának 
figyelembevételév
el 1 

   

szárító és tároló 
állvány 

műhelyenként 1    

vízcsap (falikút) műhelyenként 1    
szabóasztal műhelyenként 1    
gumipad műhelyenként 1    
varrógép műhelyenként 1    
varrópad kettő tanulónként 

1 
   

vékonyító gép műhelyenként 1    
bőrműves tanulók    
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kéziszerszámok létszámának 
figyelembevételév
el 1 

festékező eszközök tanulók 
létszámának 
figyelembevételév
el 1 

   

vegyszeres tálak műhelyenként 6    
zárható vegyszertároló műhelyenként 1 savak, lúgok 

tárolására 
  

szeméttároló műhelyenként 1    
Fotó -video 
műhelyterem 

    

munkaasztal, szék tanulók 
létszámának 
figyelembevételév
el 1 

   

szárítóállvány műhelyenként 1    
szárítóberendezés műhelyenként 1    
vízcsap (falikút) műhelyenként 1    
fényképezőgép 
tartozékokkal 

három tanulónként 
1 

   

repró-állvány, 
fotóállvány 

műhelyenként 1    

fotónagyító műhelyenként 1    
fotólámpa, sötétkamra-
lámpa 

műhelyenként 1    

fotólabor eszközök tanulók 
létszámának 
figyelembevételév
el 1 

   

videokamera hat tanulónként 1    
montázsasztal műhelyenként 1    
erősítő, keverő, 
mikrofon 

műhelyenként 1    

zárható eszköz- és 
vegyszertároló 

műhelyenként 1 savak, lúgok 
tárolására 

  

szeméttároló műhelyenként 1    
Faműves 
műhelyterem 

    

munkaasztal, szék tanulók 
létszámának 
figyelembevételév
el 1 

   

gyalupad, satupad műhelyenként 1    
csiszoló- és vágógépek műhelyenként 1    
fúrógép állvánnyal műhelyenként 1    
famegmunkáló 
kéziszerszámok 

tanulók 
létszámának 
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figyelembevételév
el 1 

zárható vegyszertároló műhelyenként 1 savak, lúgok 
tárolására 

  

szeméttároló műhelyenként 1    
Bábkészít ő 
műhelyterem 

    

munkaasztal, szék tanulók 
létszámának 
figyelembevételév
el 1 

   

szárító és tároló 
állvány 

műhelyenként 1    

vízcsap (falikút) műhelyenként 1    
szabóasztal műhelyenként 1    
agyagos láda iskolánként 1    
díszlet- és bábtartó 
állvány 

műhelyenként 1    

rezsó műhelyenként 1    
mintázóállvány négy tanulónként 

1 
   

varrógép műhelyenként 1    
vasaló, vasalódeszka műhelyenként 1    
mintázó és 
faragóeszközök 

tanulók 
létszámának 
figyelembevételév
el 1 

   

zárható vegyszertároló műhelyenként 1 savak, lúgok 
tárolására 

  

szeméttároló műhelyenként 1    
Makett - és 
papírtárgykészít ő 
műhelyterem 

    

munkaasztal, szék tanulók 
létszámának 
figyelembevételév
el 1 

   

szárító és tároló 
állvány 

műhelyenként 1    

vízcsap (falikút) műhelyenként 1    
gumipad műhelyenként 1    
papírvágógép műhelyenként 1    
könyvkötőprés műhelyenként 1    
papírmegmunkáló 
eszközök (olló, kés, 
snitzer) 

tanulók 
létszámának 
figyelembevételév
el 1 

   

grafikai eszközök kettő tanulónként 
1 

   



230 
 

zárható vegyszertároló műhelyenként 1 savak, lúgok 
tárolására 

  

szeméttároló műhelyenként 1    
Kézműves 
műhelyterem 

    

munkaasztal, szék tanulók 
létszámának 
figyelembevételév
el 1 

   

szárító és tároló 
állvány 

műhelyenként 1    

vízcsap (falikút) műhelyenként 1    
agyagosláda iskolánként 1    
rezsó műhelyenként 1    
mintázókorong, 
asztalikorong 

kettő tanulónként 
1 

   

varrógép műhelyenként 1    
vasaló, vasalódeszka műhelyenként 1    
szövőállvány vagy 
szövőkeret 

tanulók 
létszámának 
figyelembevételév
el 1 

   

festékező eszközök tanulók 
létszámának 
figyelembevételév
el 1 

   

kézműves 
kéziszerszámok 

tanulók 
létszámának 
figyelembevételév
el 1 

   

zárható vegyszertároló műhelyenként 1 savak, lúgok 
tárolására 

  

szeméttároló műhelyenként 1    
Számítógépterem      
számítógépasztal, szék tanulók 

létszámának 
figyelembevételév
el 1 

   

nevelői asztal, szék tantermenként 1    
zárt szekrény tantermenként 1    
tábla tantermenként 1    
számítógép 
tartozékokkal 

tantermenként 4    

számítógép nyomtató iskolánként 2    
scanner iskolánként 1    
szeméttároló tantermenként 1    
Értékel ő megjegyzése (vizsgált feladatellátási helyek, helyiségek, megállapítások): 
 

 


