
2. évfolyam 
 

Fejlesztési feladatok 
– A zenei képességek, készségek fejlesztése a szolfézs illetve hangszeres anyaghoz 
kapcsolódóan. 
– Az új stílusú magyar népdalok jellemzőinek elsajátítása. 
– Tájékozódás és gyakorlás az abszolút rendszerben. 
 
Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Az előző évfolyamokban elsajátított ritmusok ismétlése, további gyakorlása, alkalmazása. 
– Negyed felütés. 
– Váltakozó ütem. 
– A 4/4 – 2/4 és a 3/4 – 2/4 váltás megéreztetése. 
– Alla breve. 
– Az új stílusú magyar népdalok néhány ritmikai jellegzetessége: alkalmazkodó ritmus, erős 
és gyenge zárás. 
 
Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– A fi, szi  és ta hang, valamint dallamfordulataik. 
– A népdalanyagon belül: dó, lá, ré (mi) és szó alaphangú dalok éneklése. 
– Az alap és kvint szerepe, kvintváltás felfelé. 
– Régi és új stílusú népdalok stílusjegyeinek rendszerezése, összefoglalása az eddigi 
ismeretek alapján. 
– A dúr és moll tonalitás megfigyelése műzenei anyagon. A formaérzék fejlesztése 

 AA5A5vA, AA5BA, ABBvA, AABA formaszerkezetek. 
 

Hangközök: 

– Az előző években tanult hangközök további gyakorlása. 
– Éneklés szolmizálva, ábécés–s nevekkel mindkét irányban. 
– Felismerés hallás után és kottaképről. 
– A szext hangköz. 
 

Hangzatok: 

– Az előző évben tanult hármashangzatok további gyakorlása, elsősorban hallási elmélyítése. 
– A tanult hangnemek alap–hármashangzatai.  
 

Hangsorok: 

– Dúrok és mollok 3#, 3b előjegyzésig. 
 
Zenei olvasás, írás 

– Ritmusgyakorlatok olvasása. 
– Ritmusírás énekelt népdalok alapján. 
– Könnyű dallamok olvasása (mérővel), memorizálás, lejegyzés. 
– Egyszerű periodizáló dallamok memorizálása, lejegyzése. 
– Hangközök, hangközláncok lejegyzése betűvel és számmal. 
– Új stílusú népdalok lapról éneklése szolmizálva, szöveggel. 
– Műzenei szemelvények éneklése szolmizálva és ábécés nevekkel, alkalmi hangzókkal, 
szöveggel 
. 



Zenei szakkifejezések ismerete 

– Felütés,– Váltakozó ütem. 
– Eol, összhangzatos, dallamos moll, vezetőhang fogalma. 
– Az eddigi hangközökön kívül a kis és nagy szext, bővített szekund. 
– Parlando, rubato, tempo giusto. 
– A régi és új stílusú népdalok. 
– Motívum, periódus, 
– Kvintoszlop. 
 

Minimális követelmény 

Tudjon 10 népdalt –ebből 5 népdalt szolmizálva is-  és 3 műzenei szemelvényt szöveggel, 
zeneileg igényesen előadni. 
 Legyen tájékozott a vonalrendszeren, tudjon G– és F– kulcsban folyamatosan ábécés névvel 
olvasni. 
Ismerje fel kottaképről a tanult ritmusképleteket, tudja folyamatosan olvasni, hangoztatni 
mérőütéssel vagy belső méréssel 
Ismerje fel a népdalok jellegzetességeit,  stílusát (sorszerkezet, hangnem).  
Ismerje a dúr és moll hangsorokat 3#, 3b előjegyzésig, tudja a hangnemeket kottakép alapján 
megállapítani.  
Ismerje az eddig tanult hangközöket, tudja ezeket felépíteni, illetve kottaképről azonosítani. 
Ismerje fel hallás után a kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint és tiszta 
oktáv hangközöket tonális keretben. 
Ismerje a dúr, moll alaphelyzetű hármashangzatok felépítését. Ismerje fel hallás után a dúr 
és moll hármashangzatokat felbontásban vagy együtthangzásban. 
 
Dalok: Megöltek egy legényt,  A pilisi tiszta búza,  Este van,este van, Meghalt a béres, 
Madárka, madárka,   Béresgyerek, Hídló végén,  Házunk előtt nagy fa, Hull a szilva, Erdő 
,erdő, de magos a teteje, Nincs szebb lány,   Megyen már a haljnalcsillag,  Csillagok , 
csillagok, 
 
Műzenei szemelvények: 
Krieger: Menüett 321.,  Bach: Menüett  316.  Pachelbel:Sarabande   334.  Krieger: Bourrée 
355 


