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NÉPZENEI ISMERETEK
A népzenei ismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a népi hangszert és éneket tanuló tanulók számára olyan
elméleti és gyakorlati ismereteket közvetítsen, melyek leírják, elemzik, összefüggéseiben megvilágítják a
népzene működésének törvényszerűségeit, ezzel szolgálva a tanulók hangszeres–énekes fejlődését.
Az előképző évfolyamok célja, hogy fejlődjön ritmus– és térérzéke, intonációs készsége, értelmi képessége,
emlékezőtehetsége, erősödjön szabálytudata, közösségi magatartása, az anyanyelv ismerete, a népzene
szeretete.
A tanulók életkoruknak megfelelően ismerjék meg és éljék át a jeles napokhoz, ünnepekhez, a
munkaalkalmakhoz, a gazdasági évhez kötődő népszokásokat.
Érezzék át a hétköznapok és ünnepek váltakozását, cselekvő módon vegyenek részt a szokások eljátszásában.
Készítsenek az ünnepekhez tartozó hagyományos tantárgyakat, tantárgyi kellékeket.
Éljék át a közösségi együttlétek hagyományos alkalmait, és ismerjék meg közösségteremtő és hagyományőrző
szerepét.
Váljon fogékonnyá a népszokások, népi játékok zenei anyagának elsajátításával a népzene befogadására.

Az alapfok évfolyamain
Foglalja össze, ismételje át az előképző évfolyamaiban tanult zenei alapismereteket.

Fejlessze a tanuló
–
–
–

általános zenei képességeit: hallását, ritmusérzékét, intonációs képességét, zenei emlékezetét,
a zenei írás–olvasást, különös tekintettel a népzenei műfaj sajátosságaira,
zenei gondolatvilágát, stílusérzékét, zenei ízlését, általános esztétikai érzékét.

Ismertesse meg
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

a magyar népzene történeti rétegeit,
a magyar népzene stílusait, műfajait,
népzenei dialektusokat,
a változatképződés szerepét, tényezőit és törvényszerűségeit,
a vokális és hangszeres népzene jellemzőit,
a népi hangszerek osztályozását, kialakulását, történetét, formai és szerkezeti jellemzőit, elterjedtségét,
a magyar népzenében jellemző hangszeres együtteseket,
a népzene és néptánc kapcsolatát,
az emberi élet szakaszaihoz és fordulóihoz és a jeles napokhoz kötődő népszokásokat,
a népzene szerepét a hagyományos paraszti kultúrában, valamint megőrzésének, használatának
lehetőségeit a jelenkorban.

Ösztönözze a tanulót
–
–
–

önálló munkára,
népzenei koncertek, egyéb rendezvények látogatására, azokon való szereplésre,
a népzenei hagyomány ápolására, értékeinek megőrzésére és továbbadására.
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Előképző évfolyamok
1. évfolyam
Fejlesztési feladatok
Zenei ismeretek átadása
–
–
–
–
–
–
–

Mondókák, gyerekjátékok és népszokás dallamok éneklése, eljátszása.
A ritmusértékek nevének, jelének és gyakorlónevének elsajátítása. Ritmusmotívumok hangoztatása,
visszatapsolása, olvasása negyed, nyolcad és negyed szünet értékekkel.
Dalfelismerés ritmusról, ritmusfelismerés dallamról.
A különböző tempók közötti különbségek érzékelése.
Hangmagasság–megfigyelés. Magas és mély képzet kialakítása.
A dallami jelrendszerek: kéz–, betűjel, hangjegy és a vonalrendszer megismerése.
A relatív szolmizáció bevezetése.

Követelmény
Mondókák, gyerekjátékok és népszokás dallamok élményszerű éneklése, eljátszása.
Ismerje fel
–
–
–
–
–

kottáról a tanuló a negyed, nyolcad, fél, egész ritmusértékeket és szünet– jeleiket,
a szinkópa ritmust
a szolmizációs hangok kézjeleit, valamint a hangok viszonyított helyét a vonalrendszeren,
a kis és nagy szekund fogalmát
a G– és F–kulcs hangjait.

Tudja
–
–
–
–
–
–

alkalmazni a ritmuselemeket 2/4–es, 3/4–es, 4/4–es ütemekben.
a hiányos ritmust kiegészíteni 2/4–ben.
érzékelni a tanuló az egyenletes lüktetést
önállóan dalt kezdeni
dallamfordulatokat visszaénekelni, és rövid motívumokat memorizálni, belső hallással elképzelni
a ritmikai és dallami elemeket írásban összekapcsolni.

Legyen képes
–

a ritmusmotívumokat folyamatosan olvasni és hangoztatni.

Év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján
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2. évfolyam
Fejlesztési feladatok
Zenei ismeretek átadása
–
Mondókák, gyerekjátékok, népszokás dallamok, népdalok éneklése, eljátszása.
–
A tiszta, kifejező éneklés készségének kialakítása csoportosan és egyénenként.
–
Az egyenletes lüktetés és a dalok ritmusának érzékelése, megfigyelése, megszólaltatása gyakorlónevekkel.
–
A „belső mérés” kialakítása.
–
A különböző tempók közötti különbségek érzékelése.
–
A belső hallás kialakításának kezdeti lépései.
–
Motívumok éneklése, olvasása, felismerése belső énekléssel, kirakása a vonalrendszeren.
–
Dalfelismerés, dallambújtatás.
–
Mozgás és játék rögtönzése.

Követelmény
Mondókák, gyerekjátékok, népszokás dallamok, népdalok élményszerű éneklése, eljátszása.
A „belső” lüktetés kialakítása.
Az egyenletes lüktetés és a dalritmus összekapcsolása.
A negyed, páros nyolcad és a negyed szünet ritmusjeleinek folyamatos olvasása gyakorlónevekkel.
A hangok szolmizációs neve, kézjele. Elhelyezés a vonalrendszeren.
Zeneileg pontos éneklés csoportosan és egyénenként is.
A zenei írás–olvasás bevezetése a csoport képességeitől és a tanulók életkorától függően.

Év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján

Alapfokú évfolyamok
1. évfolyam
Fejlesztési feladatok
Zenei ismeretek átadása
–
ütempáros népzenei dallamok, régi és új stílusú népdalok
–
az őszi és tavaszi jeles napokhoz fűződő népszokásdallamok
az öt magyar népzenei dialektus anyagából válogatva.

Elméleti ismeretek
–
–

–
–

A népzenegyűjtés célja, módszerei, jeles népzenegyűjtők
A határozott kötődésű dallamok hordozó–alkalmai: az emberélet fordulói, a naptári ünnepek, bizonyos
munkák, tevékenységek általános jellemzői. Az őszi és tavaszi népszokások tartalma, a hozzájuk fűződő
hiedelmek, szokások.
A vokális népzene szövegműfajainak megfigyelése, megismerése
A magyar népi hangszerek öt fő csoportja, a csoportok jellemzői, alcsoportjai. Az idiophon magyar népi
hangszerek jellemzőinek ismerete, megszólaltatásuk módja és alkalmai, jelentőségük, illetve a
hangszerekhez fűződő hiedelmek, szokások.
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Zenei írás–olvasás
–
Könnyebb gyermekdalok szolmizációs hangokkal való leírása.
–
Ütempáros népdalok éneklése kottakép alapján.
Zenehallgatás
A tanult
–
ütempáros népzenei anyag,
–
népszokás dallamok,
–
népi hangszerek
eredeti felvételeken való bemutatása.

Követelmény
A tanult népdalok éneklése szöveggel és szolmizálva, kotta nélkül.
Ismerjék a tanult népszokások tartalmát, a hozzájuk fűződő hiedelmeket, szokásokat, és tudjanak 5
dallampéldát énekelni, és eljátszani.
Ismerjék vázlatosan a tanult magyar népi hangszerek alkotórészeit, fajtáit, hozzá fűződő szokásokat,
hiedelmeket, illetve ismerjék fel azokat külsejük és hangzásuk alapján.

Év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján

2. évfolyam
Fejlesztési feladatok
Zenei ismeretek átadása
Dallamanyag:
–
régi és új stílusú népdalok,
–
a téli jeles napokhoz fűződő népszokásdallamok
az öt magyar népzenei dialektus anyagából válogatva:

Elméleti ismeretek:
–
–
–
–

A magyar népzenei dialektusterületek és az egyes területek jellemző kistájai, néprajzi csoportjai vokális és
hangszeres népzenéjének bemutatása jellemző dallampéldákkal.
A hangszeres népzenei hagyomány: funkciók, alkalmak, műfajok, zenei vonások.
A membranophon magyar népi hangszerek jellemzőinek ismerete, megszólaltatásuk módja és alkalmai,
jelentőségük, illetve a hangszerekhez fűződő hiedelmek, szokások vázlatos leírása.
A téli népszokások tartalma, a hozzájuk fűződő hiedelmek, szokások.

Zenei írás–olvasás
Egyszerűbb régi és új stílusú népdalok lejegyzése hallás után, illetve éneklése kottakép alapján.
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Zenehallgatás
A tanult
–
népdalok,
–
népszokás dallamok,
–
népi hangszerek
eredeti felvételeken való bemutatása.

Követelmény
A tanult népdalok éneklése szöveggel és szolmizálva, kotta nélkül.
Ismerjék vázlatosan:
–
a magyar népzenei dialektusterületeket dallampéldákkal.
–
a tanult népszokások tartalmát, a hozzájuk fűződő hiedelmeket, szokásokat, és tudjanak 5 dallampéldát
énekelni, és eljátszani.
–
a tanult magyar népi hangszerek alkotórészeit, fajtáit, hozzá fűződő szokásokat, hiedelmeket, illetve
ismerjék fel azokat külsejük és hangzásuk alapján.

Év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján

3. évfolyam
Fejlesztési feladatok
Zenei ismeretek átadása
Dallamanyag:
–
régi és új stílusú népdalok,
–
a nyári népszokásokhoz fűződő népdalok
az öt magyar népzenei dialektus anyagából válogatva.

Elméleti ismeretek:
–
–
–
–
–

A népdalok zenei jegyeinek megfigyelése, a népdalelemzés szempontjai.
A magyar népzene stílusainak, átfogó ismerete, zenei vonásainak ismerete jellemző dallampéldákkal
A kötetlen (ütempáros és recitatív) szerkezetek zenei jellemzői, dallampéldákkal
Az aerophon magyar népi hangszerek jellemzőinek ismerete, megszólaltatásuk módja és alkalmai,
jelentőségük, illetve a hangszerekhez fűződő hiedelmek, szokások vázlatos leírása.
A nyári népszokások tartalma, a hozzájuk fűződő hiedelmek, szokások.

Zenei írás–olvasás
Díszítés nélküli egyszerűbb, régi és új stílusú népdalok lejegyzése hallás után, valamint azok kottaképről
éneklése.

Zenehallgatás
A tanult
–
régi stílusú magyar népdalok,
–
népszokás dallamok,
–
népi hangszerek
eredeti felvételeken való bemutatása.
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Követelmény
A tanult népdalok éneklése szöveggel és szolmizálva, kotta nélkül.
Ismerjék vázlatosan
–
a magyar népzene stílusainak zenei vonásait jellemző dallampéldákkal
–
a tanult népszokások tartalmát, a hozzájuk fűződő hiedelmeket, szokásokat, és tudjanak 5 dallampéldát
énekelni, és eljátszani
–
a tanult magyar népi hangszerek alkotórészeit, fajtáit, hozzá fűződő szokásokat, hiedelmeket, illetve
ismerjék fel azokat külsejük és hangzásuk alapján.

Év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján

4. évfolyam
Fejlesztési feladatok
Zenei ismeretek átadása
Dallamanyag:
–
régi és új stílusú népdalok,
–
az emberi élet fordulóihoz és szakaihoz kötődő szokásdallamok
az öt magyar népzenei dialektus anyagából válogatva:

Elméleti ismeretek
–
–
–
–
–

A régi stílus stílusrétegeinek áttekintő ismerete, zenei vonásainak ismerete, jellemző dallampéldákkal
Az énekes előadásmód elemei és jellemzői.
A chordophon magyar népi hangszerek jellemzőinek ismerete, megszólaltatásuk módja és alkalmai,
jelentőségük, illetve a hangszerekhez fűződő hiedelmek, szokások vázlatos leírása.
Az emberi élet fordulóihoz és szakaihoz kötődő népszokások áttekintő ismerete. A születéstől a házasságig
terjedő szokások jellemző dallampéldákkal.
A népballada fogalma, előadásának jellemzői, fő csoportjai és jellemzőik.

Zenei írás–olvasás
Egyszerűen díszített régi és új stílusú népdalok lejegyzése hallás után és kottakép alapján való éneklése.

Zenehallgatás
A tanult
–
népdalok,
–
népszokás dallamok,
–
népi hangszerek eredeti felvételeken.

Követelmény
A tanult népdalok éneklése szöveggel és szolmizálva, kotta nélkül.
Ismerjék vázlatosan

9


–
–
–

A Garabonciás Művészeti Iskola Pedagógiai Programja

2017

a régi stílus stílusrétegeit, azok zenei vonásait, jellemző dallampéldákkal,
a tanult magyar népi hangszerek alkotórészeit, fajtáit, hozzá fűződő szokásokat, hiedelmeket, illetve
ismerjék fel azokat külsejük és hangzásuk alapján,
a tanult népszokások tartalmát, a hozzájuk fűződő hiedelmeket, szokásokat, és tudjanak 5 dallampéldát
énekelni, és eljátszani.

Év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján

5. évfolyam
Fejlesztési feladatok
Zenei ismeretek átadása
Dallamanyag:
–
régi és új stílusú népdalok,
–
az emberi élet fordulóihoz és szakaihoz kötődő szokásdallamok
az öt magyar népzenei dialektus anyagából válogatva:

Ismeretanyag
Elméleti ismeretek
–
–
–
–
–

Az új stílus zenei vonásainak áttekintő ismerete, jellemző dallampéldákkal.
A vokális népzene lírai szövegtípusainak megfigyelése, megismerése.
A hangszeres előadásmód elemei és jellemzői.
A magyar néptáncok zenei anyaga az öt népzenei dialektusban, a legfontosabb kistájak
megismertetésével.
Az emberi élet fordulóihoz és szakaihoz kötődő népszokások áttekintő ismerete. A házasságtól a
temetésig.

Zenei írás–olvasás
–
–
–
–

Autentikus népzenei felvételről szöveges népdal egy versszakának, és egyszerű hangszeres dallam
lejegyzése.
Régi stílusú népdalok megfigyelése és elemezése (sorszerkezet, hangsor, kadenciaképlet, ambitus,
dallamvonal, ritmika, metrum, előadásmód, műfaj, földrajzi besorolás).
A magyar népzenében jellemző hangsorok, ritmikák, metrumok megfigyelése, felismerése,
megszólaltatása.
Egyszerűen díszített régi és új stílusú népdalok kottakép alapján való éneklése.

Zenehallgatás
A tanult
–
népdalok,
–
népszokás dallamok,
–
népi hangszeres tánczene
eredeti felvételeken való bemutatása.
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Követelmény
A tanult népdalok éneklése kotta nélkül, stílushűen, átéléssel.
Ismerjék vázlatosan
–
az új stílusú népdalok zenei vonásait, jellemző dallampéldákkal,
–
a magyar néptáncok kíséretének legfontosabb zenei anyagát, jellemző dallampéldákkal
–
a tanult népszokások tartalmát, a hozzájuk fűződő hiedelmeket, szokásokat, és tudjanak 5 dallampéldát
énekelni illetve eljátszani

Év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján

6. évfolyam
Fejlesztési feladatok
Zenei ismeretek átadása
Dallamanyag:
–
régi és új stílusú népdalok, az öt magyar népzenei dialektus anyagából válogatva.

Elméleti ismeretek
–
–
–
–
–
–

A magyar népzene és zenetörténet összefüggéseinek áttekintő ismerete.
A hagyomány változása; változatképződés, a folklorizmus és folklorizáció jelenségei a népzenében.
A magyar népzene függőleges tagozódása egy falun belül.
A magyar népzenei előadás jeles énekes és hangszeres egyéniségei.
A dallam és szöveg kapcsolata, a dallam és hangszer kapcsolata.
A vokális magyar népzenei előadásmód, hangvétel, díszítés.

Zenei írás–olvasás
–
–
–

Régi és új stílusú népdalok megfigyelése, lejegyzése és elemezése (sorszerkezet, hangsor, kadenciaképlet,
ambitus, dallamvonal, ritmika, metrum, előadásmód, műfaj, földrajzi besorolás).
A magyar népzenében jellemző hangsorok, ritmikák, metrumok megfigyelése, felismerése, leírása és
megszólaltatása, kapcsolatuk a magyar népzenei stílusokkal.
Díszített népdalok éneklése kottakép alapján.

Zenehallgatás
A tanult
–
népdalok,
–
népszokás dallamok,
–
népi hangszeres tánczene
eredeti felvételeken való bemutatása.

Követelmény
A tanult népdalok éneklése kotta nélkül, stílushűen, átéléssel.
Ismerjék vázlatosan
–
A magyar népzene és zenetörténet összefüggéseit.
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A folklorizmus és folklorizáció jelenségeit a népzenében.
A magyar népzenei előadás jeles énekes és hangszeres egyéniségeit.
A vokális népzenei előadásmód jellemzőit.

Év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után
A tanuló ismerje
–
–
–
–
–
–

a magyar népzene fogalmát, történeti fejlődését,
népzenénk stílusait, műfajait, földrajzi dialektusait,
a népzene és más folklórműfajok kapcsolatát,
a népzene és a műzene összefüggéseit,
a magyar népi hangszerek osztályozását, történetét, jellemzőit, elterjedtségét, az állandó és alkalmi
hangszeregyütteseket
a magyar népzenekutatás történetét, legjelentősebb gyűjtőit és kutatóit, a legfontosabb kézikönyveket és
publikált népzenei felvételeket, az önképzés lehetséges autentikus forrásait.

Legyen képes
–
–

hallás után népdal, illetve egyszerűbb hangszeres népzene lejegyzésére, illetve kottakép alapján való
leéneklésére, azok formai és tartalmi elemzésére,
a tanult népzenei anyagból 100 népdal átélt, kifejező népdal eléneklésére kotta nélkül.

A művészeti alapvizsga követelményei
A vizsga részei
A Népzenei ismeretek, mint főtárgy:
Gyakorlati vizsga: írásbeli és szóbeli vizsga
A Népzenei ismeretek, mint kötelezően választható tantárgy:
Gyakorlati vizsga: írásbeli vagy szóbeli vizsga
A vizsga tantárgya és időtartama
Népzenei ismeretek
Az írásbeli vizsga időtartama minimum 2x45 perc.
A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc.

A vizsga tartalma
A Népzenei ismeretek, mint főtárgy:
Írásbeli vizsga:
–
Egy vokális dallam lejegyzése autentikus felvételről szöveggel együtt.
–
Egy hangszeres dallam lejegyzése autentikus felvételről.
–
Egy, a magyar népzene tanult témaköreiből összeállított, húsz kérdésből álló feladatsor megoldása.
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Szóbeli vizsga
–
A tanult témakörökből összeállított 20 kérdésből álló tételsorból húzott kérdés kifejtése.
–
A tanult anyagból a tanár által kijelölt 100 népdalból kiválasztott 2 népdal eléneklése és elemzése.

A Népzenei ismeretek, mint kötelezően választható tantárgy:
Írásbeli vizsga:
–
Egy vokális dallam lejegyzése autentikus felvételről szöveggel együtt.
–
Egy, a magyar népzene tanult témaköreiből összeállított, tíz kérdésből álló feladatsor megoldása
Szóbeli vizsga
–
A tanult témakörökből összeállított 10 kérdésből álló tételsorból húzott kérdés kifejtése.
–
A tanult anyagból a tanár által kijelölt 50 népdalból kiválasztott 2 népdal eléneklése és elemzése, a
népdalok stíluskörbe sorolásával, származási helyének felismerésével.

Az írásbeli vizsga értékelése
–
–
–

feladatsor: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; fogalmazásmód,
helyesírás;
fogalmazás: információtartalom, felépítés, fogalmazás, helyesírás,
dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak, helyes szövegleírás.

A szóbeli vizsga értékelése
–
–
–
–
–
–
–

stílushű, átélt előadásmód a népdalok éneklésében,
általános népzenei ismeretek helyes alkalmazása a népdalok elemzésben (hangsor, metrum, ritmus,
kadencia, ambitus, szerkezet, előadásmód, stílus, stílusréteg),
a népzenei szakkifejezések ismerete,
népzenetörténeti tájékozottság,
népzenei stílusismeret,
a felelet logikus felépítése, szerkesztettsége, tartalmi helyessége, pontosság;
önálló, folyamatos előadás.

Ajánlott tananyag évfolyambontás nélkül
Magyar Néprajzi Lexikon: www.mek.oszk.hu/02100/02115/html
Magyar Néprajz kötetei: www.mek.oszk.hu/02100/02152/html
Dömötör Tekla: A népszokások költészete (Budapest 1974) Akadémiai Kiadó
Gelencsér Ágnes: Magyar népzenei alapismeretek (Budapest 1994) Calibra Kiadó
Magyar népdalok. Egyetemes Gyűjtemény I–II. Közreadja: Kovács Sándor és Sebő Ferenc (Budapest 1991,
2008.)
Magyar Népzene Tára. Szerk. Bartók Béla – Kodály Zoltán,
–
I. Gyermekjátékok Sajtó alá rendezte: Kerényi György (Budapest 1951) Akadémiai Kiadó
–
II. Jeles napok Sajtó alá rendezte: Kerényi György (Budapest 1953) Akadémiai Kiadó
–
III. Lakodalom. Sajtó alá rendezte: Kiss Lajos (Budapest 1955–56) Akadémiai Kiadó
–
IV. Párosítók. Sajtó alá rendezte: Kerényi György (Budapest) Akadémiai Kiadó
–
V. Siratók. Sajtó alá rendezte: Kiss Lajos és Rajeczky Benjamin (Budapest 1966) Akadémiai Kiadó
–
VI. Népdaltípusok 1. Sajtó alá rendezte Járdányi Pál és Olsvai Imre (Budapest 1973) Akadémiai Kiadó
–
VII. Népdaltípusok 2. Járdányi Pál rendszerében szerkesztette: Olsvai Imre (Budapest 1981) Akadémiai
Kiadó
–
VIII. Népdaltípusok 3. Sajtó alá rendezte: Vargyas Lajos. (Budapest 1992) Balassi Kiadó
–
IX. Népdaltípusok 4. Sajtó alá rendez te: Domokos Mária. (Budapest 1995) Balassi Kiadó
–
X. Népdaltípusok 5. Sajtó alá rendezte: Paksa Katalin. (Budapest 1997) Balassi Kiadó
Paksa Katalin: Magyar népzenetörténet. (Budapest, 2008.) Balassi Kiadó
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Sárosi Bálint: Hangszerek a magyar néphagyományban (Budapest) Planétás kiadó
Sárosi Bálint: Hangszeres magyar népzenei hagyomány (Budapest) Balassi kiadó
Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv (Budapest, 2009.) Hagyományok Háza
Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje. (Budapest, 2002.) Planétás Kiadó
Hangfelvételek
Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézet, Multimédiás adatbázisok: www.zti.hu
Publikált népzenei felvételek: a Magyarországon megjelent eredeti felvételeket tartalmazó hangzó kiadványok
felvételei
–
Bartók–rend
–
Kallós Zoltán gyűjtései
Bodza Klára – Paksa Katalin: Magyar népi énekiskola I–II. Budapest, Hagyományok Háza
Bodza Klára – Vakler Anna: Magyar népi énekiskola III–IV. Budapest, Hagyományok Háza
Magyar Hangszeres Népzene Szerk.: Sárosi Bálint LPX 18045–47 (Budapest 1980) Hungaroton
Magyar Népzene 1–3. Szerk.: Rajeczky Benjamin LPX 10095–98, LPX 180001–04, LPX 18050–53 (Budapest
1969–72) Hungaroton
Magyar Népzenei Antológia (Budapest 1985–93) Hungaroton
–
I. Tánczene. Szerk.: Martin György, Németh István, Pesovár Ernő – LPX 18122–16
–
II. Észak. Szerk.: Tari Lujza, Vikár László LPX 18124–28
–
III. Dunántúl. Szerk.: Olsvai Imre LPX 18138–42
–
IV. Alföld. Szerk.: Paksa Katalin, Németh István LPX 18159–63
–
V–VI. Erdély (Kelet 1–2.) Szerk.: Sárosi Bálint, Németh István (Budapest 1993/95) MTA Zenetudományi
Intézet
–
VII Moldva, Bukovina Szerk.: Domokos Mária, Németh István – HCD 18264–67
Videofelvételek
A téli ünnepkör hagyományaiból (Budapest 1954–55) Néprajzi Múzeum
Asszonyfarsang Mátraalmáson (Budapest 1967) Néprajzi Múzeum
Busójárás Mohácson (Budapest 1955) Néprajzi Múzeum
Csobánolás – A bukovinai székelyek betlehemes játéka Tevelen (Budapest 1948) Néprajzi Múzeum
Hónapsoroló I–II. (Budapest) Televideo
Húsvéti népzene, megvirágzott a diófa, bakanóták (Budapest) Televideo
Játékok, játékfüzetek (Budapest) Magyar Művelődési Intézet
Leányok megéneklése karácsony estéjén (Budapest 1978) Néprajzi Múzeum
Mohai farsang (Budapest 1967) Néprajzi Múzeum
Népi játék (Budapest 1995) Néprajzi Múzeum
A magyar tekerő (Budapest 1978) Néprajzi Múzeum
Hónapsoroló I–II. (Budapest) Televideo
Lucázás Fejér megyében (Budapest 1971) Néprajzi Múzeum
Muzsikáló szerszámok (Budapest) Televideo
Népművészeti értékeink, Gyurkó Pál kanászkürtje (Budapest) Televideo
Örökség I., Dudanóta (Budapest) Televideo
Aratás, hordás Istenmezején (Budapest 1956) Néprajzi Múzeum
Gyúrói pünkösdölés (Budapest 1951) Néprajzi Múzeum
Hónapsoroló I–II. (Budapest) Televideo
Muzsikáló szerszámok (Budapest) Televideo
Nádsíp és kolomp készítése (Budapest 1965) Néprajzi Múzeum
Pünkösdölés – Galgamácsa (Budapest 1948) Néprajzi Múzeum
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök
A követelmények elsajátításához szükséges szakirodalom, kotta, hangzó anyag
Audiovizuális lejátszó berendezés.
Kottatartók.
Metronóm.
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