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ZENE ÉS ÉNEK 
 
A tantárgy célja az ösztönönös zenei készségek fejlesztésével a biztos hangképzésen alapuló éneklés, valamint 
az egyszerűbb ritmus– és dallamhangszerek használatának elsajátítása. 
Cél, hogy a tanuló a zeneirodalom kiemelkedő szemelvényein keresztül megismerjék a zenei stíluskorszakokat 
és azok jellemző műfajait, különös tekintettel a zenés színházi műfajokra és a zene színházi felhasználásának 
lehetőségeire. 
A tantárgy feladata elérni, hogy a tanuló számára természetessé váljanak a zenei megnyilvánulási formák, és 
hogy képessé váljon a dramatikus tevékenységek során azok kreatív alkalmazására. 

Alapfokú évfolyamok 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a magyar népdalkincs néhány régi hiedelmet őrző dalát és szokásdallamát 
– néhány, a tanulók életkorának megfelelő vers megzenésített változatát  
– a negyed (tá) és a nyolcad (ti–ti) fogalmát 
– a felelgetős és a kánon éneklést 
– az egyszerűbb ritmushangszereket  
– egyes, a dramatikus játékokhoz alkalmas zeneművek részleteit 

Fejlessze a tanulók 

– tiszta éneklését 
– ritmusérzékét 
– tempóra vonatkozó megfigyelési képességét 
– ritmus– és dallamimprovizációs képességét 

Ösztönözze a tanulókat 

– a felszabadult éneklésre 
– minél több dal elsajátítására 
– egyéni és csoportos éneklésre 
– különböző ritmushangszerek kipróbálására 
– egyszerű dallam és ritmus rögtönzésére 

Tananyag  

Beéneklő gyakorlatok 

– Szillabikus, kis hangterjedelmű szöveges gyakorlatok  
 

Egyszólamú éneklés 

– Gyermekjátékdalok és szokásdallamok (pl. naphívogatók, esőhívogatók, lucázás, regölés)  
– Énekelt versek (megzenésített, a tanulók életkorának megfelelő gyerekversek)  

Többszólamú éneklés 

– Népdalkánonok  
– Egyszerű dallamokhoz vokális dudakíséret 
– Énekelt versek (megzenésített, a tanulók életkorának megfelelő gyerekversek) 
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Énekes improvizáció 

– Dallamvisszhang–játék 
– Versek megszólaltatása kis hangterjedelmű, a tanulók által rögtönzött dallamokkal, énekbeszéddel 

Ritmusgyakorlatok 

– Saját légzés, szívdobogás ritmusának megszólaltatása 
– Mozgás közben egymás tempójának átvétele  
– Különböző mozgással tempóérzék fejlesztése 
– Egyenletes lüktetés, illetve dal– vagy versritmus hangoztatása 
– Ritmusvisszhang–játék (mozgással és/vagy hangszerrel) 

Dramatikus játékok, gyakorlatok  

– Csendjáték, mozgáskoncentrációs gyakorlatok 
– A környezet hangjainak megfigyelése, utánzása a környezet tárgyaival, ritmushangszerekkel 
– Dallamhoz mozgásformák keresése, dallamok előadásmódjának mozdulatokkal való megismétlése  

Zenehallgatás 

– Állatok ábrázolása a zenében 
– Különböző karakterű táncok (a klasszikus zenében)  
– Népzenei felvételek (különböző tájegységek táncdallamaiból)  

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a tanult hiedelmet idéző és szokásdallamokat 
– a tanult énekelt verseket 
– a negyed, nyolcad ritmusképletet 
– a hallgatott zeneművek szerzőjét, címét 

Legyenek képesek 

– csoportban adottságaiknak megfelelően énekelni 
– az egyenletes lüktetés ill. dal– vagy szövegritmus hangoztatására 
– a hallott zenemű karakterének megfelelő mozgásos lekövetésre 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a magyar népdalkincs néhány, a felnőtt élet szokásait utánzó gyermekjátékdalát és szokásdallamát (pl. 
párválasztók, lakodalmasok, altatók) 

– néhány, a tanulók életkorának megfelelő vers megzenésített változatát  
– az egyszerű felelgetős és kánonban énekelhető dalok további szemelvényeit  
– a szinkópa ritmusképletet 
– egyes, a gyermekvilághoz, ismert mesékhez köthető klasszikus művek részleteit 

Fejlessze a tanulók 

– tiszta és bátor éneklését 
– többszólamú éneklését 
– ritmus– és dallamimprovizáló képességét 
– zene és mozdulat összekötésére irányuló képességét 
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Ösztönözze a tanulókat 

– a felszabadult éneklésre 
– minél több dal elsajátítására 
– improvizálásra 
– zenéhez kötődő szabad mozgásra 
– a zenei megnyilvánulásokban való minél aktívabb részvételre 

Tananyag 

Beéneklő gyakorlatok 

– Közepes hangterjedelmű szöveges gyakorlatok, hajlítással is 

Egyszólamú éneklés  

– Gyermekjátékdalok (felnőtt élet szokásait utánzó játékok, pl. párválasztók) 
– Szokásdallamok (pl. lakodalmas) 
– Énekelt versek (pl. évszakokhoz, természeti jelenségekhez kapcsolódó költemények megzenésített 

változatai) 

Többszólamú éneklés 

– Egyszerűbb kánonok  
– Énekelt versek  

Énekes improvizáció 

– Hangszín– és hangmagasság változtatására irányuló játékok, gyakorlatok 
– Dallamhangok, rövid dallamok éneklése dinamikai váltásokkal 
– Adott prózai vagy verses szövegre megadott skálán dallamimprovizáció  

Ritmusgyakorlatok 

– Egész test mint hangszer használata (taps, dobbantás, térd, csettintés) 
– Egyszerű ritmusosztinátók különböző testhangzásokkal és ritmushangszerekkel  
– Rezonáló deszkalap mint hangszer (szekrény, pad, szék) 
 

Dramatikus játékok, gyakorlatok 

– Különböző zeneművek hangulatának visszaadása mozgással 
– Mímes játékok (hangszerek megszólaltatása, zenekar) 

Zenehallgatás 

– Karakterek ábrázolása a zenében  
– Népzenei felvételek (szokásdallamok, pl. lakodalmas) 
Követelmények 

A tanulók ismerjék  

– a tanult gyermekjátékdalokat és szokásdallamokat 
– a tanult énekelt verseket 
– a szinkópa ritmusképletet 
– a hallgatott zeneművek szerzőjét, címét 

Legyenek képesek 

– csoportban adottságaiknak megfelelően énekelni 
– három, illetve négy hangból álló motívum improvizálására 
– a zene hangulatának, karakterének visszaadására mozgással 
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3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a magyar népdalkincs néhány, a karácsony és a Gergely–járás szokását őrző dallamát 
– néhány, életkoruknak megfelelő vers megzenésített változatát 
– a triola ritmusképletet 
– néhány ismert barokk zenei szemelvényt  
– a barokk tánctételek karakterét  
– a barokk zene jellemző stílusjegyeit 

Fejlessze a tanulók 

– tiszta éneklését 
– többszólamú éneklési készségét 
– hangterjedelmét 
– zenei memóriáját 
– képességét a zenei történések értelmezésére, ismert történeten keresztül  

Ösztönözze a tanulókat 

– a felszabadult éneklésre 
– minél több dal elsajátítására 
– kánonéneklésre 
– ritmushangszerek kreatív használatára 
– elmélyült zenehallgatásra 
– a zenei stílusjegyek megfigyelésére 
– a hallott zeneművel kapcsolatos gondolataik megfogalmazására 

Tananyag 

Beéneklő gyakorlatok 

– Szöveg nélküli gyakorlatok, oktáv hangterjedelemig  

Egyszólamú éneklés 

– Szokásdallamok (karácsonyi magyar népénekek, Gergely–járás) 
– Énekelt versek (a tanulók életkorának megfelelő költemények megzenésített változatai hangszeres 

kísérettel)  

Többszólamú éneklés 

– Kánonok  
– Quodlibet  

Énekes improvizáció 

– Dallamhang, egyszerű dallam zenei összetevőinek változtatása (időtartam, hangmagasság, hangerő, 
hangszín, szünetek) valamely kifejezni kívánt tartalom szolgálatában  

– Adott prózai vagy verses szövegre egyszerű dallamimprovizáció a zenei összetevők változtatásával 
– Felelgetős játék 

Ritmusgyakorlatok 

– Ritmusfelelgetős a tanult ritmusképletek alkalmazásával 
– Ismert dallamra ritmusosztinátó rögtönzése a tanult ritmusképletek alkalmazásával 
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Dramatikus játékok 

– Ismert eseménysor visszaadása némajátékkal, zenére, kisebb csoportokban  
– Zenehallgatás 
– Különböző hangulatú barokk zenei szemelvények 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a magyar népdalkincs néhány, a karácsony és a Gergely–járás szokását őrző dallamát 
– a tanult megzenésített verseket 
– a triola ritmusképletet 
– a barokk zene jellemző stílusjegyeit 
– a hallgatott zeneművek szerzőjét, címét 

Legyenek képesek 

– csoportban adottságaiknak megfelelően énekelni 
– ismert történet mozzanatait a zenei fordulatokon keresztül követni 
– a triola ritmusképlet hangoztatására 

4. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
– a magyar népdalkincs néhány betyárvilágot idéző dalát 
– további énekelt verseket 
– az egyszerűbb dallamjátszó hangszereket 
– klasszicista zeneszerzők néhány dalát  
– a klasszicista stílus jellemző jegyeit 
– a klasszicizmus kiemelkedő zeneszerzőit 
– ismertebb klasszicista zeneművek egyes részleteit 

Fejlessze a tanulók 

– tiszta, kifejező éneklését 
– többszólamú éneklési készségét 
– karakterfelismerő képességét a zenében 

Ösztönözze a tanulókat 

– a felszabadult, kifejező éneklésre 
– minél több dal elsajátítására 
– a ritmus– és dallamhangszerek használatára 
– a zenei elemeket bátran alkalmazó rögtönzésre 
– minél több klasszicista zenemű megismerésére 

Tananyag 

Beéneklő gyakorlatok 

– Melizmatikus gyakorlatok 

Egyszólamú éneklés 

– A betyárélethez kötődő népdalok  
– Énekelt versek  
– Ismert klasszicista dalok  
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Többszólamú éneklés 

– Klasszikus kánonok  
– Könnyű kétszólamú énekek  

Énekes improvizáció 

– Dallam felépítése hangonként, csoportban  
– Szöveg hangoztatása kánonban a zenei összetevők változtatásával, majd dallammal megismételve  
– Hangszínjáték 
– Adott prózai vagy verses szövegre megadott skálán dallamimprovizáció 

Ritmusgyakorlatok 

– Ismert dalhoz, zenerészlethez ritmusosztinátó rögtönzése az ismert ritmuselemekkel 
 

Dramatikus játékok, gyakorlatok 

– Karakterek megjelenítése ritmus– illetve egyszerűbb dallamhangszerekkel  
– Különböző szituációknak megfelelő rövid párbeszéd improvizálása énekelve, ritmus– vagy 

dallamhangszerekkel 

Zenehallgatás 

– Jellemábrázolás a zenében 
– Népzenei felvételek (betyárvilágot idéző dalok) 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 
– a magyar népdalkincs néhány, betyárvilágot idéző dalát 
– a tanult énekelt verseket 
– a tanult klasszicista dalokat 
– a klasszicista stílus jellemző jegyeit 
– a klasszicizmus kiemelkedő zeneszerzőit 
– az egyszerűbb dallamjátszó hangszereket 
– a hallgatott zeneművek szerzőjét, címét 

Legyenek képesek 

– csoportban adottságaiknak megfelelően kifejezően énekelni 
– ritmus– és dallamhangszerekkel karaktereket ábrázolni 
– a klasszicizmus stílusjegyeinek felismerésére  

5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a magyar népdalkincs néhány, az élet eseményeit idéző dalát, balladáját 
– romantikus zeneszerzők néhány dalát 
– a romantika stílusjegyeit, különböző zenei formáit (kérdés–felelet, szóló–tutti, rondó) 
– ismertebb romantikus zeneművek egyes részleteit 

Fejlessze a tanulók 

– tiszta, bátor, a romantika dalainak megfelelő éneklését 
– többszólamú éneklési készségét 
– improvizáló készségét a zenei formák terén 
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– kifejezési képességét a különböző hangulatok zenei eszközökkel történő visszaadása, illetve különböző 
zenék hangfelvételeinek – szituációhoz rendelése terén 

Ösztönözze a tanulókat 

– a romantikus dal stílusjegyeinek megfelelő éneklésre 
– minél több dal elsajátítására  
– a romantikus zene néhány szemelvényének megismerésére 
– a hallott zene hangulatának megfogalmazására 

Tananyag 

Beéneklő gyakorlatok 

– Mellrezonancia bekapcsolása 
– Könnyű kétszólamú gyakorlatok  

Egyszólamú éneklés 

– Az élet eseményeihez kötődő népdalok (pl. katonadalok)  
– Balladák 
– Romantika ismertebb dalai  

Többszólamú éneklés 

– Romantika dalai 
– Könnyű kétszólamú kórusművek  

Énekes improvizáció 

– Rövid lélegzetű zenei kompozíciók kitalálása, illetve improvizálása az összes zenei összetevő alkalmazásával 
– Adott prózai vagy verses szövegre hétfokú (dúr, moll) skálán dallamimprovizáció 

Ritmusgyakorlatok 

– Különböző formák megkomponálása ritmushangszerekkel (kérdés–felelet, szóló–tutti, rondó)  

Dramatikus játékok, gyakorlatok 

– Mások által játszott jelenet „szinkronizálása” ritmus és/vagy dallamhangszerekkel 
– Különböző érzelmek, hangulatok megjelenítése rövid, improvizált dallamokkal 

Zenehallgatás 

– Történet a zenében  
– Népzenei felvételek (az élet eseményeit idéző dalok, balladák)  

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a magyar népdalkincs néhány, az élet eseményeit idéző dalát, balladáját 
– romantikus zeneszerzők egyes dalait 
– a romantika stílusjegyeit, különböző zenei formáit (kérdés–felelet, szóló–tutti, rondó) 

Legyenek képesek 

– csoportban adottságaiknak megfelelően énekelni 
– a romantikus dalok kifejező éneklésére 
– egy hallott zeneműre történetet kitalálni 
– a romantika stílusjegyeit felismerni 
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6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a magyar népdalkincs néhány, a történelmi eseményekhez kötődő dallamát, balladáját 
– XX. századi zeneszerzők néhány, különböző stílusban írt dalát 
– XX. századi költők egyes verseinek megzenésített változatát 
– a tizenhatod ritmusértéket 
– a XX. század egyes jellemző stílusirányzatait  

Fejlessze a tanulók 

– biztos légzéstechnikán alapuló éneklését 
– értelmezési képességét a hallott zenemű üzenetének minél pontosabb megfogalmazásában 
– stílusirányzatok közötti eligazodását 

Ösztönözze a tanulókat 

– minél több dal elsajátítására 
– a mondanivalót közvetítő éneklésre 
– a hallott zeneművekkel kapcsolatos gondolataik megfogalmazására 
– a zenei elemek dramatikus helyzetekben történő kipróbálására 

Tananyag 

Beéneklő gyakorlatok 

– Intenzív rekeszlégzés gyakorlása 

Egyszólamú éneklés 

– Történelmi eseményekhez kötődő népdalok (pl. verbunkosok, bujdosók, kuruc kori nóták) 
– Balladák  
– Énekelt versek (XX. századi költők egyes verseinek megzenésített változata)  
– XX. századi zeneszerzők egyes dalai  

Többszólamú éneklés 

– Könnyebb két– vagy háromszólamú kórusmű 

Énekes improvizáció 

– Visszhangjáték tanulók által rögtönzött dallammal, ritmussal  
– Adott prózai vagy verses szövegre hétfokú (dúr, moll) dallamimprovizáció a szöveg hangulatának figyelembe 

vételével 

Ritmusgyakorlatok 

– Tizenhatod ritmusértéket tartalmazó versek megszólaltatása ritmushangszerekkel 

Dramatikus játékok, gyakorlatok 

– Különböző karakterek megjelenítése szituációba helyezve dallam– vagy ritmushangszerekkel  
– Hallott zenemű hangulatának megfelelő cselekmény kitalálása, eljátszása némajátékkal  

Zenehallgatás 

– A XX. századi stílusirányzatok szemelvényei 
– Történelmi eseményekhez kötődő népzenei felvételek 
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Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a magyar népdalkincs néhány, történelmi eseményekhez kötődő dallamát, balladáját 
– XX. századi zeneszerzők néhány dalát 
– XX. századi költők tanult megzenésített verseit 
– a tizenhatod ritmusképletet 
– a XX. század jellemző stílusirányzatait  

Legyenek képesek 

– csoportban adottságaiknak megfelelően, az adott ének üzenetét közvetítve énekelni 
– az ismert zeneművekben az adott mű stílusjegyeit felismerni 
– hallott zeneműre cselekményt kitalálni és megjeleníteni 
– különböző karakterek szituációban történő megjelenítésére dallam– vagy ritmushangszerekkel 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanulók ismerjék 

– az egyszerűbb ritmusképleteket 
– az egyszerűbb ritmus– és dallamhangszereket és azok használatát 
– a főbb zenei stílusokat és műfajokat 

Legyenek képesek 

– adottságaiknak megfelelően tiszta, kifejező, karakteres éneklésre 
– egyszerű ritmuskíséret rögtönzésére 
– gondolataik, érzéseik megfogalmazására egy hallott zenemű kapcsán 
– egyszerűbb zenei elemek kreatív alkalmazására a különböző dramatikus tevékenységek során 
– a megismert zenei stílusok és műfajok jellemző jegyeinek felismerésére 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 
 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Zene és ének 
– csoportos gyakorlatsor vagy zenés színpadi etűd 10–15 perc 
– szólóéneklés vagy csoportos éneklés 2–3 perc 

A vizsga tartalma 

A zene és ének gyakorlati vizsga két részből tevődik össze. 
Csoportos gyakorlatsor 
A csoportos gyakorlatsort a szaktanár állítja össze a csoport adottságainak figyelembe vételével:  
– a ritmus–, metrum–gyakorlatok során a láb, a kéz és a metrikus ének/beszéd egymástól való függetlenítése 
– az akusztikus drámagyakorlatokban ritmus– és/vagy dallamhangszerek segítségével egy akciósor lekövetése 
Szólóéneklés vagy csoportos éneklés (3–4 fő) 
A tanuló 8 különböző stílusú, szabadon választott dal előadásával készül. A dalanyag kiválasztásánál ügyelni kell 
a tanuló adottságainak szem előtt tartására. A vizsgán a tanulónak az általa választott két dalt kell bemutatnia: 
egy népdalt a capella és egy másik, egyéb műfajú dalt hangszeres kísérettel. Az előadásához igénybe vehető élő 
hangszeres kíséret, amelyről a tanulónak kell gondoskodnia. 
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A vizsga értékelése  

Gyakorlatsor: az elemek ismerete, pontos végrehajtása 
Akusztikus drámagyakorlatok: pontosság, kreativitás, kooperáció 
Ének: tiszta intonáció, stílushű előadásmód, szövegérthetőség, prozódiai pontosság 

Továbbképző évfolyamok 

7. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– az opera műfajának jellemző stílusjegyeit 
– a különböző korok operáinak jellemző zenei és színházi stílusjegyeit 
– az opera műfaj kialakulásának jelentőségét a zene– és színházművészetben  
– a jelentősebb operaszerzőket 
– néhány, az opera műfaját reprezentáló művet 
– egyes librettók fontosságát és azok irodalmi kapcsolódását 

Fejlessze a tanulók 

– hangképzési technikáját 
– többszólamú éneklési készségét 
– képességét a zene és szöveg mondanivalójának előadásban történő érzékeltetésére 

Ösztönözze a tanulókat 

– az opera jellemző műfaji sajátosságainak megismerésére 
– minél több opera, operarészlet megismerésére, értő, befogadó hallgatására 
– minél több operarészlet éneklésére 
– a tanult részletek kifejező előadására 
– élő operaelőadás megtekintésére 
– az elemző beszélgetésekben való aktív részvételre 

Tananyag 

Opera 

Beéneklő gyakorlatok 
– Különböző hangulatú beéneklő gyakorlatok (dúr – moll) 
– Dinamika változtatása vezénylésre 
 

Egyszólamú éneklés 

– Operarészletek éneklése a karakterek figyelembe vételével (a tanulók által kényelmesen énekelhető 
hangnembe transzponálva) 

Többszólamú és/vagy csoportos éneklés 

– Különböző operák szemelvényei (lehetőség szerint zongorakísérettel, a tanulók által kényelmesen 
énekelhető hangnembe transzponálva) 

Énekes improvizáció 

– Különböző karakterek megjelenítése beszédhanggal, majd énekhanggal 
– Opera szövegkönyvének részleteire dallamimprovizálás 



 A Garabonciás Művészeti Iskola Pedagógiai Programja   2020 

 II. rész – Helyi Tanterv – Színművészet - Bábművészet – Színjáték tanszak/Zene és ének 14 

 

Ritmusgyakorlatok 

– A feldolgozni kívánt opera valamely szituációjához hanghatások megtervezése, illetve a szituáció 
hangszerekkel történő „eljátszása” 

Dramatikus játékok, gyakorlatok 

– Operarészlet szövegének prózai jelenetként való eljátszása 
– Játék a hangokkal: hang hozzárendelése a szituációba helyezett karakterhez 

Zenehallgatás 

– Különböző korok operáinak részletei  
– Élő előadás és/vagy DVD–felvétel megtekintése 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a különböző korok operáinak jellemző zenei és színházi stílusjegyeit 
– az opera jelentőségét a zene– és színházművészetben  
– a jelentősebb operaszerzőket 
– néhány, az opera műfaját reprezentáló művet 
– egyes librettók fontosságát és azok irodalmi kapcsolódását 

Legyenek képesek 

– az opera jellemző műfaji sajátosságait a hallgatott művekben felismerni 
– a tanult énekes szemelvények adottságaiknak megfelelő eléneklésére 
– a megismert mű által közvetített gondolat, érzelem, hangulat megfogalmazására 

8. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a daljáték, operett, musical jellemző zenei és színházi stílusjegyeit 
– a jelentősebb daljáték–, operett–, musicalszerzőket  
– néhány, a daljáték, operett, musical műfaját reprezentáló művet 

Fejlessze a tanulók 

– hangképzési technikáját 
– többszólamú éneklési készségét  
– stílus– és műfajelemző képességét 

Ösztönözze a tanulókat 

– minél több mű megismerésére 
– minél több dal, részlet eléneklésére 
– a tanult szemelvények műfajnak és stílusnak megfelelő előadására  
– élő előadás megtekintésére 
– az elemző beszélgetésben gondolatai megfogalmazására 
– az improvizációkban és a dramatikus játékokban való aktív részvételre 
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Tananyag 

Daljáték – Operett – Musical 

Beéneklő gyakorlatok 
– Egyszerű két– és háromszólamú beéneklő gyakorlatok (dúr – moll) 

Egyszólamú éneklés 

– Daljáték–, operett–, musicalrészletek éneklése a karakterek figyelembe vételével (a tanulók által 
kényelmesen énekelhető hangnembe transzponálva) 

Többszólamú és/vagy csoportos éneklés 

– Különböző daljáték–, operett–, musicalrészletek szemelvényei (lehetőség szerint zongorakísérettel, a 
tanulók által kényelmesen énekelhető hangnembe transzponálva) 

Énekes improvizáció 

– Egyszerű énekes szemelvény eléneklése különböző változatokkal: szavakra bontva, szótagokra bontva, 
hangzókra bontva  

többszólamú játékok az előzőek alapján (pl. kánonban, a szólamon belül szavakra bontva) 

Ritmusgyakorlatok 

– Ritmusgyakorlatok az ismert ritmuselemekkel, különböző metrumokban (2/4, 3/4, 6/8), egyszerű 
ritmushangszereken megszólaltatva  

Dramatikus játékok, gyakorlatok 

– Remake (mai változat) készítése az egyes művek kiválasztott jeleneteire 
– Helyzetkomikum hanghatásokkal, hangszerekkel: a különböző zenei elemekben rejlő komikus hatás 

előidézése szituációba helyezve 

Zenehallgatás 

– A tanult daljátékok, operettek, musicalek vagy azok részletei 
– Élő előadás megtekintése 

Követelmények  

A tanulók ismerjék 

– a daljáték, operett, musical jellemző zenei és színházi stílusjegyeit 
– a jelentősebb daljáték–, operett–, musicalszerzőket  
– néhány, a daljáték, operett, musical műfaját reprezentáló művet 

Legyenek képesek 

– a daljáték, operett, musical jellemző műfaji sajátosságait a megismert művekben felismerni 
– a tanult énekes szemelvények adottságaiknak megfelelő eléneklésére 
– a megismert mű által közvetített gondolat, érzelem, hangulat minél pontosabb megfogalmazására  
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9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a rockopera jellemző zenei és színházi stílusjegyeit 
– a rockopera műfajának néhány kiemelkedő dalát 
– népzenei és műzenei hagyományok hatását a rock– és a jazz zenére  
– különböző kultúrák zenei gondolkodásmódját 

Fejlessze a tanulók 

– hangképzési technikáját 
– többszólamú éneklési készségét 
– figyelemösszpontosítását a társas zenei megnyilvánulások során 
– zenei érzékenységét 
– stílus– és műfajelemző képességét 

Ösztönözze a tanulókat 

– improvizatív zenei megoldásokra  
– az érzelmek zenei elemekkel történő kifejezésére 
– a zenei kommunikáció  alkotó módon való felhasználására 
– különböző kultúrák színházi és zenei formáinak megismerésére  

Tananyag 

Rock opera – világzene – kultúrák párbeszéde 
Beéneklő gyakorlatok 
– Tempóváltoztató gyakorlatok, melizmatikus gyakorlatok tempójának növelése 
– Hangképzés az egyéni sajátosságok figyelembe vételével  

Egyszólamú éneklés 

– Különböző kultúrák dalai és rockoperák szemelvényei a stílus figyelembe vételével  
– Könnyebb jazz sztenderdek éneklése a stílus figyelembe vételével 

Többszólamú/csoportos éneklés: 

– Spirituálék, gospelek éneklése a stílus figyelembe vételével  
– Rockoperák szemelvényei a stílus figyelembe vételével  

Énekes improvizáció 

– Különböző stílusoknak megfelelő dallamimprovizáció 

Ritmusgyakorlatok/hangszeres improvizáció 

– Sztenderd ritmusok, blues, funky, latin, (samba, bossanova, flamenco), swing ritmusok alkalmazása 
rögtönzésben 

– Aszimmetrikus ritmusok  

Dramatikus játékok, gyakorlatok  

– Zenei dialógus, zenei szerepcsere 
– Különféle kapcsolatok zenei kezdeményezése, felvétele és zárása 
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Zenehallgatás  

– A tanult rockoperák részletei 
– Élő előadás megtekintése 
– Világzenét játszó zenekarok felvételei és koncertjei 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a különböző kultúrák zenéjére jellemző stílusjegyeket 
– a különböző zenei hagyományok hatását a rock és a jazz zenére  
– rockopera műfaját reprezentáló művek valamelyikét 
– a világzenét játszó jelentősebb előadókat 

Legyenek képesek 

– érzelmek, állapotok kifejezésére a különböző zenei elemek (tempó, dinamika, hangmagasság) 
alkalmazásával  

– a tanult rockoperák énekelt részleteinek, valamint a különböző kultúrák tanult dalainak adottságaiknak 
megfelelő eléneklésére 

– a dinamikában és a tempóváltozásokban rejlő kontrasztok kihasználására 
– különböző egyszerű hangszerek kreatív módon való használatára 

10. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a zene– és a színházművészet kapcsolatának különféle lehetőségeit, formáit 
– azokat a zenei elemeket, amelyek egy–egy előadás szerves részét képezik, fontos dramaturgiai szerepük 

van, de nem illeszthetők be a tradicionális műfajok valamelyikébe 
– a revü, és a kabaré műfajának néhány kiemelkedő dalát 
– prózai színházi előadásokhoz alkalmazott zene jelentősebb alkotásait 

Fejlessze a tanulók  

– zenei memóriáját 
– zenei rögtönzési képességeit 
– alkotóképességét a társas zenei megnyilvánulások során 

Ösztönözze a tanulókat 

– a színház és a zene kapcsolatának alkotó módon való átgondolására  
– a korszerű színházi és zenei formák megismerésére 
– színházi munkájuk során a zenei megoldásokkal való önálló kísérletezésre 
– egyes jelentősebb kortárs színházi előadások zenéjének megismerésére 

Tananyag 

Színházi zene – alkalmazott zene 

Beéneklő gyakorlatok  
– Helyes énektechnika kialakítása, hangképzés az egyéni sajátosságok figyelembe vételével 

Egyszólamú éneklés 

– Dalok kortárs színházi előadásokból 
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Többszólamú és/vagy csoportos éneklés 

– Oktávgyakorlatok 
– Kísérletek a kóruséneklés színpadi alkalmazásával  
– Színpadi előadások kórusainak éneklése a stílus figyelembe vételével 

Énekes improvizáció 

– Valamely prózai színdarab szereplőjének érzelmei, gondolatai improvizált dallamban megfogalmazva  

Ritmusgyakorlatok 

– Ritmushangszerek és karakterek 
– Ritmushangszerek a színész játékában 
– Jelenet akusztikai háttere ritmushangszerekkel 
– Gondolat és érzelem kifejezése ritmikai váltásokkal  

Dramatikus játékok, gyakorlatok  

– Jelenet és zenei hatás kontrasztja 
– Zenei hatás jelentésmódosító funkcióval 

Zenehallgatás 

– Zenét alkalmazó kortárs színházi előadás megtekintése 
– A színpadi zene meghallgatása és hatásának elemzése 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– azokat a zeneműveket, zenei elemeket, amelyek egy előadás szerves részét képezik, fontos dramaturgiai 
szerepük van, de nem illeszthetőek bele a tradicionális műfajok valamelyikébe 

– a zene– és a színházművészet kapcsolatának különféle lehetőségeit, eltérő formáit 
– a revü, és a kabaré műfajának tanult dalait 
– a prózai színházi előadások tanult dalait, kórusait 

Legyenek képesek 

– kreatívan alkalmazni, variálni a hang legjellemzőbb összetevőit (hangmagasság, időtartam, hangerő, 
hangszín, hangok közötti szünet) 

– zenei elemeket kreatív módon alkalmazni jelenet készítése során (kontraszt és jelentésmódosító funkció) 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

A tanulók ismerjék 

– a zene színházi felhasználásának lehetőségeit 
– a főbb zenés színházi műfajokat és azok legjelentősebb képviselőit 

Legyenek képesek 

– az adottságainak megfelelő, szabadon választott ének stílusának, műfaji sajátosságainak megfelelő 
előadására 

– saját énekhez egyszerű ritmuskíséret rögtönzésére 
– gondolatai, érzelmei kifejezésére szabadon választott zenei megnyilvánuláson keresztül 
– az ismert zenei stílusok és műfajok dramatikus tevékenységhez való, a tanuló érzés– és gondolatvilágának 

kifejezését szolgáló hozzárendelésére 
– a megismert zenés színházi műfajok jellemző stílusjegyeinek saját tevékenységben való érvényesítésére, 

adottságainak megfelelően 
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A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Zene és ének 
– csoportos zenés színpadi etűd 15–20 perc 
– szólóéneklés vagy dallam vagy ritmus improvizáció 3 –5 perc 

A vizsga tartalma 

A zene és ének gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 
Csoportos zenés színpadi etűd 
A csoportos zenés színpadi etűdöt a szaktanár állítja össze a csoport adottságainak figyelembevételével. Az 
összeállítás adjon lehetőséget a főbb zenés színházi műfajok minél színesebb bemutatására!  
A csoportos zenés színpadi etűd tartalmazhat prózai, illetve mozgásszínházi elemeket, az összeállítás azonban 
hangsúlyosan zenei fogantatású legyen! 
Szólóéneklés vagy csoportos éneklés (2–4 fő) 
A tanuló öt, a zenés színházi műfajok valamelyikét is tartalmazó, szabadon választott dal előadásával készül. A 
dalanyag kiválasztásánál ügyelni kell a tanuló adottságainak szem előtt tartására. A vizsgán a tanulónak a saját 
maga által választott dal(oka)t kell bemutatnia. Az előadásához igénybe vehető élő hangszeres kíséret, amelyről 
a tanulónak kell gondoskodnia. 

A vizsga értékelése  

Etűd:  
– a kompozíció íve, megformálása,  
– az együttműködés minősége;  
– a választott műfajnak és stílusnak megfelelő előadásmód 
Ének:  
– tiszta intonáció,  
– a választott zenés színházi műfaj sajátosságainak megfelelő előadásmód, 
–  szövegérthetőség,  
– prozódiai pontosság 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) 

taneszközök 

Ritmushangszerek, pl. dobok, gardon, tikfa, fadob 
Dallamhangszerek, pl. mirliton, nádsíp, furulya 
Egyszerű hangkeltő eszközök, pl. kanál, kanna, köcsögduda 
Jelzőhangszerek, pl. kereplő, kolomp, csengő 
Komplex (dallam, kísérő) hangszerek, pl. doromb, gitár, szájharmonika 
A tanult zeneművek felvételei CD–n, vagy DVD–n 
 


