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1. A TANKÖNYVEK KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA 

„Zeneértővé (…) csak aktív zenei tevékenység tehet, puszta zenehallgatás magában nem elég." 

(Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat – Utószó az új kiadáshoz, 1961) 

„A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő.  

Sokan csak akkor veszik észre, ha már nagyon hiányzik.” 

(Kodály Zoltán: Magyarság a zenében, 1984) 

A zene – mint Kodály is írja – alapvető szükséglet az ember számára. A Zene és ünnep. Ének-

zene 7. és a Játszani jó! Ének-zene 8. című tankönyvek elsődleges célját mottójuk, Kodály 

Zoltán fenti szavai foglalják össze: a zenével való játékra, kísérletezésre szeretné ösztönözni a 

gyermekeket és a pedagógust.1 A játék öröm. Minden gyermek szeret játszani. A játékos, közös 

zenetanulás és alkotás közben indirekt módon, szorongásmentesen fejlődik – a zenei 

készségek mellett – a figyelem, a fantázia, a memória, az érzelmi intelligencia és az 

együttműködési készség. A gyermekek nemcsak a dallammal és a ritmussal játszanak a 

könyvek feladatai alapján, hanem a csenddel, a zörejekkel és a szavakkal is, összekapcsolva 

mindezt a mozgással és a rajzolással, kötöttebb és szabadabb módon2. Nemcsak 

megismerhetik a zene világát, hanem maguk is zenélhetnek, egyéni, páros és csoportos 

formában. Nem csupán reproduktív módon, egy adott dallamot visszaénekelve, ritmust 

visszatapsolva, hanem elsajátított sémákból, készletből rögtönözve, szabadabb vagy 

kötöttebb formában, saját személyiségüket is bekapcsolva az alkotás folyamatába. Mindezt 

nem öncélúan, pusztán az improvizációs készség fejlesztése érdekében, hanem az adott óra 

témáját kibontva, mozgásos, képi és drámapedagógiai elemekkel színesítve. Erre a kreatív 

absztrakciós folyamatra a 12-14 éves gyermekek – megfelelő előzetes ének-zene 

tanulmányaik alapján – már egyértelműen érettek, a társas zenélés közösségi, élményt adó 

légköre pedig motiválja őket.  

  

                                                           
1 Kodály gondolatait hangsúlyozza a 2020-as Nemzeti Alaptanterv is a művészet köznevelésben betöltött célja 
tekintetében: „A művészet alapvető emberi szükséglet." Lásd: 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti 
alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról: 
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/3288b6548a740b9c8daf918a399a0bed1985db0f/megtekintes 
(Utolsó letöltés: 2021. június 23.)  
2 A bevezető gondolatok forrása az említett Játszani jó! 8. osztályos ének-zene tankönyv előszava. 
Fekete Anikó – Dr. Horváth Ágnes – Kónyáné Puskás Laura – Oberrecht Ádám: Játszani jó! Ének-zene 8. Oktatási 
Hivatal, Budapest, 2021. 3. 

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/3288b6548a740b9c8daf918a399a0bed1985db0f/megtekintes
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Napjainkra számos tudományos kutatás igazolta, hogy az éneklés a kognitív 

képességek fejlesztése mellett immunerősítő és stresszcsökkentő hatással is bír.3 A 

zenehallgatás önmagában erre nem képes, csak az átélt, megfelelni akarástól mentes, 

örömteli zenélés. 

A tankönyvek sajátos nevelési igényű (enyhe értelmi fogyatékos) és normál tanterv 

szerint haladó tanulók oktatásában egyaránt felhasználhatók. A hivatalos kerettanterv heti 

egy órában jelöli meg az ének-zene tárgy oktatását 7. és 8. osztályban, ez évi 36 órás 

órakeretet jelent. A kerettanterv – figyelembe véve az egyes tanulócsoportok sokszínűségét, 

egyediségét, az eltérő helyi pedagógiai és infrastrukturális adottságokat – a tananyag 

rugalmasabb válogatását és felépítését teszi lehetővé. Az új ének-zene tankönyvsorozat széles 

kínálatot ad (például bővebb zenehallgatási anyagot, több népdalból álló készletet egy-egy 

témához), melyből a pedagógus tanári habitusa és az osztály képességei, szükségletei alapján 

szabadon válogathat, vagy akár alakíthatja, továbbfejlesztheti azokat igény szerint. Az összes 

lecke teljes körű elsajátítása (a 7. osztályban 33 lecke és a 8. osztályban 35 lecke) ennek 

tükrében tehát nem követelmény, és nem is feltétele a sikeres munkának.4  

A sorozat záró, 8. osztályos tankönyve nemcsak módszertani, hanem tartalmi 

szempontból is újító. Három olyan, a közelmúlt zenéjét feldolgozó fejezetet foglal magában, 

melyek témája a máig megjelent általános iskolai ének-zene tankönyvekben csupán 

jelzésszerűen szerepelt: az 1945 utáni nyugat-európai és magyar zeneszerzők (például önálló 

lecke Ligeti Györgyről), a filmzene és a 20. századi könnyűzenei válogatás.  

Az említett tankönyvek egy új általános iskolai tankönyvcsalád tagjai. A sorozat 

élményközpontú oktatással a tevékenykedtető, játékos tanulást és készségfejlesztést helyezi 

a zenetanítás középpontjába. Fontos, hogy a gyermekek ne passzív befogadóként, hanem 

aktívan vegyenek részt a tanórán. Két záró tankönyvének innovatív sajátossága az 

improvizáció szerepének hangsúlyozása az énekoktatásban, részben Sáry László módszerével, 

a kreatív zenei gyakorlatokkal. Az improvizáció lehetőséget ad arra, hogy a tanulók a zene 

alkotóelemeit, új jelenségeket, zenetörténeti korok vagy akár egy-egy konkrét zenemű 

jellegzetességeit a saját fejlettségük szintjén felfedezzék, maguk is kipróbálják, 

továbbgondolják, a maguk képére formálják. Mindez „hagyományos” rögtönzési feladatokkal, 

kreatív zenei gyakorlatokkal, valamint a zeneterápia és a drámapedagógia eszközeivel valósul 

meg, erősítve a gyermekek én-tudatát, gazdagítva önkifejezési palettájukat, fejlesztve 

személyiségüket. A kreativitásra nevelés így játékos, örömteli, feszültségmentes aktív 

(együtt)zenéléssel valósul meg, részben kooperatív módszerek alkalmazásával, gyakori 

tantárgyközi, társművészeti kapcsolódásokkal. A tankönyvekben szereplő rögtönzési 

                                                           
3 Lásd részletesebben: Kokas Klára: Képességfejlesztés zenei neveléssel. Zeneműkiadó, Budapest, 1972. 53–56. és 
Beck, R. – Cesario, T. C. – Yousefi, A. – Enamoto, H.: "Choral Singing, Performance Perception, and Immune 
System Changes in Salivary Immunoglobulin A and Cortisol", in Music Perception, Volume 18, No.1  (2000) 87–
106. 
4 A kerettanterv és a tankönyvek kapcsolatát lásd részletesebben a tankönyvekhez készült 
tanmenetjavaslatokban. ZENE ÉS ÜNNEP Ének-zene 7. NT-98807 Tanmenetjavaslat. Oktatási Hivatal. 2021. 
ZENÉLNI JÓ! Ének-zene 8. NT-98808 Tanmenetjavaslat. Oktatási Hivatal. 2021. 
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feladatok az adott csoport tudása, igényei szerint szabadon alakíthatók, ebben számítunk a 

pedagógus – vagy akár a tanulók – alkotó, improvizatív hozzáállására. 

Schiff András szavai szerint „A zene asszociatív művészet. Olyan érzelmeket, ingereket 

ébreszt, amelyek szavakkal nehezen megfoghatók.”5 Az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek 

nehezebben fejezik ki érzéseiket, érzelmeiket. Segítség számukra, ha a beszéd mellett más 

formában is megtehetik ezt. A tanulási folyamat megkönnyítésére a tevékenykedtetés, aktív 

zenélés mellett olyan alapelveket alkalmazunk a tankönyvekben, melyek a tanulásban 

akadályozott gyermekek oktatását különösképpen segítik, de minden gyereknél pozitív 

hatásúak. 

Fontos, hogy a tananyag tagolt, jól strukturált és könnyen áttekinthető legyen. Ezt 

szolgálja a tankönyvi leckék és oldalak felépítése is, mely azonos elveket követ a 

tankönyvcsalád összes felső tagozatos tankönyvében.6 Állandó, visszatérő elemeikkel azonnali 

tájékozódást tesznek lehetővé mind a pedagógus, mind a gyermekek számára, mely által 

biztonságérzetet nyújtanak. Ez a következetesség nemcsak az enyhe értelmi fogyatékos, 

hanem minden tanuló számára fontos. 

A tankönyvek vizuális anyaga változatos, felkelti és fenntartja a gyermekek 

motivációját. Az újító szemléletű tankönyvcsalád hagyományait követve nagyszámú 

szemléltetőanyag (képek, grafikák, ábrák) található bennük, mivel az enyhe értelmi fogyatékos 

gyermekek nehezen tudják elképzelni azt, amit nem látnak (például hogy ki volt Franz 

Schubert). Ezért került be minden esetben a zeneszerzők arcképe életművük rövid 

ismertetéséhez. A szemléltetőanyagok többféle módon segítik a téma kibontását és a 

szövegek megértését: tantárgyközi képekkel mutatják be egy adott kor zenéjének kapcsolatát 

más művészetekkel, ábrázolják a népdalok és műdalok tartalmát, magyarázó ábrákat adnak 

bizonyos feladatokhoz és kiindulópontot a rajzolós és kreatív zenei gyakorlatokhoz.  

1.1 Szaktudományos háttér 

A tankönyvekben a zenetörténeti és népzenei ismeretek leírása magában foglalja a legújabb 

tudományos kutatások eredményeit is.7 

  

                                                           
5 Lásd: Schiff András a zenéről, a zeneszerzőkről, önmagáról. Vince Kiadó, Budapest, 2003. Idézi: Bánki Vera: 
"Társművészetek. Nyelv–zene–látvány", in Döbrössy János (szerk.): ÉNEK–ZENE–NEVELÉS. Az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karának Tudományos közleményei XXV. Trezor Kiadó, 
Budapest 2004. 111–129. 
6 A strukturált oldalkép részletes leírása a leckék szerkezetének bemutatásánál található. 
7 Lásd például a Johannes Brahmsról szóló leckében Szőnyiné Szerző Katalin zenetudós felfedezését Brahms 
magyar vonatkozású bécsi kottatáráról, vagy Wolfgang Burde Ligeti-monográfiáját. Szőnyiné Szerző Katalin: „Az 
1848/49-es forradalom és szabadságharc zenei emlékképei Brahms magyar kottatárában”, in Parlando (2018-3). 
https://www.parlando.hu/2018/2018-3/Szonyine-Brahms.htm és Wolfgang Burde: Ligeti: eine Monographie. 
Atlantis Musicbuch, Zürich 1993. 

https://www.parlando.hu/2018/2018-3/Szonyine-Brahms.htm
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A hitelesség és a naprakész tudás kedvéért további szakértőket is bevontunk a 

munkába a zene különböző területeiről.8 

A tankönyv koncepciójának kialakítását ösztönözte egyrészt az ELTE BTK 

Művészetközvetítő és Zenei Intézetében, az ének-zenetanárképzésben megteremtett 

módszertani kultúra,9 másrészt különböző normál, integráló és szegregált iskolákban szerzett 

tapasztalataink.10 

A 7. és 8. osztályos tankönyv népdalanyagát újító tendencia jellemzi. Az eddigi 

tankönyvekkel ellentétben – melyek a II. világháború előtti népzenei gyűjtésekre 

támaszkodnak (Kodály Zoltán 1943–44-ben megjelent Iskolai énekgyűjtemény I–II. alapján) – 

újabb gyűjtésből származó népdalokat is tartalmaz, melyek tudomásunk szerint első 

alkalommal jelennek meg ének-zene tankönyvben. Fontos kiindulópontul szolgált még a 

hagyományos nyomtatott források mellett az MTA Zenetudományi Intézet Bartók-rendje, 

Hungaricana adatbázisa és a Hagyományok Háza Folklóradatbázisa is, mely az interneten 

elérhető.11 Említést érdemel a 7. osztályos tankönyv azeri és grúz népdala, melyeknek magyar 

fordítása szintén újonnan született, a tankönyv számára.12 

A tankönyvek az eddigi évfolyamokon elsajátított ismeretekre építenek, azt bővítik és 

rendszerezve tudatosítják (például a népdalelemzési szempontokat, a bécsi klasszikus 

periódus kérdés-felelet elvét). Tárgyalt anyagrészeik és népdalanyaguk részben fedik a normál 

általános iskola 7–8. osztályában tanultakat. Csökkenés főként a szolfézs-zeneelméleti 

ismeretek terén (például előjegyzések, természetes moll) mutatkozik, egyúttal viszont 

szerepelnek bennük olyan hiánypótló anyagrészek is, amelyek az általánosan használt ének-

zene tankönyvekből kimaradtak (magyar jazz, filmzene és alkalmazott zene, 1945 utáni zene, 

elektronikus zene). 

  

                                                           
8 A népzenei részekhez Herczku Ágnes Liszt-díjas énekes, a magyar népzene és a világzene ismert előadója és dr. 
Szalay Olga zenetudós, az MTA Zenetudományi Intézete Népzene- és Néptánckutató Osztály és Archívum 
részlegvezetője, a jazz leckéhez dr. Binder Károly és Friedrich Károly, a Zeneakadémia Jazz Tanszékének vezetője 
és oktatója, valamint Nemes Anna Rebeka, a könnyűzenei leckéhez dr. Jávorszky Béla nyújtott segítséget. A 8. 
osztályos tankönyv tudományos szakértője dr. Dolinszky Miklós zenetudós. A tankönyveket dr. Bodnár Gábor 
lektorálta. Az alkotói folyamatot segítette még Meggyesné Ihász Katalin, az Újbudai Alma Mater Általános Iskola 
énektanára, aki a filmfejezethez adott ötleteket, gyakorlatban kipróbált feladatokat. Önzetlen szakmai 
segítségnyújtásukat ezúton szeretnénk megköszönni. 
9 A fent felsorolt tananyagfejlesztők és szakértők közül az intézet oktatója Dr. Bodnár Gábor intézetigazgató, Dr. 
Dolinszky Miklós, Fekete Anikó, Herczku Ágnes, Dr. Horváth Ágnes és Kónyáné Puskás Laura. Meggyesné Ihász 
Katalin az intézet hallgatója volt, Nemes Anna Rebeka az intézet jelenlegi hallgatója. 
10 Fekete Anikó a budapesti Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium, Oberrecht Ádám a budapesti Szent 
Margit Gimnázium énektanára. Hospitáltunk a Vadaskert Általános Iskolában, konzultáltunk 
gyógypedagógusokkal. 
11 Bartók-rend: http://systems.zti.hu/br/hu, Hungaricana hangarchívum: https://zti.hungaricana.hu/hu/, 
Hagyományok Háza Folklóradatbázis: http://folkloradatbazis.hu/fdb/index.php.  
 A kották további forrásai: A Magyar Népzene Tára I–XII., Kodály Zoltán – Vargyas Lajos: A magyar népzene. 
Zeneműkiadó, Budapest, 1976., Dobszay László: A magyar dal könyve. Zeneműkiadó, Budapest, 1984. 
12 Köszönetet mondunk Vajda Veronikának a népdalok felkutatásáért és Varga Benjáminnak az azeri népdal 
fordításáért. 

http://systems.zti.hu/br/hu
https://zti.hungaricana.hu/hu/
http://folkloradatbazis.hu/fdb/index.php
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1.2. Pedagógiai-módszertani elméleti háttér 

A tankönyvek módszertani alapelvei 

 a gyermek aktív bevonása az ének-zene órába zenéléssel  

 tevékenységközpontú, élményt adó oktatási formák 

 kevesebb lexikális tananyag, több közös zenélés 

 kreatív zenei gyakorlatok alkalmazása 

 jól strukturált tananyag és leckeszerkezet 

 változatos munkaformák alkalmazása (egyéni, páros, kiscsoportos, csoportos) 

 a kötött és szabad improvizáció alkalmazása az új jelenségek elsajátítására és 

önkifejező, önbizalom-építő, kreativitásfejlesztő funkcióban 

 a zenéléssel, zenetanulással, zenei olvasás-írással párhuzamosan a tanulási, 

együttműködési és szociális készségek fejlesztése 

 életszerű példák és érdekességek alkalmazása 

 sokféle játékos feladattal, zenei rejtvénnyel, kreatív zenei gyakorlattal és 

projektfeladattal a tanulói motiváció biztosítása 

 demokratikus pedagógiai szemléletet tükröző, gondolkodtató, véleménynyilvánításra 

ösztönző feladatok 

 differenciált feladatok 

 számos kombinált feladat (éneklés testritmussal, tánccal, hangszerjátékkal) 

 a zene összekapcsolása szöveggel, beszéddel, mozgással, rajzolással, grafikus jelekkel, 

az absztrakt gondolkodás fejlesztése 

 sok vizuális megsegítés, nemcsak illusztráló, hanem didaktikai szereppel 

 tömören, egyértelműen, könnyen érthetően megfogalmazott kérdések, feladatok 

 változatos, igényes dal- és zenehallgatási anyag 

 a feladatok többsége rövid, és rövid idejű koncentrációt igényel 

 sok ismétlés, ismétlődő feladattípusok alkalmazása, melyek biztonságérzetet és 

sikerélményt adnak a gyermekeknek 

 más tantárgyak, műveltségterületek bevonása a transzferhatás érdekében 

A tankönyvek szakmódszertani kultúrája változatos. Kodály Zoltán koncepciójának 

szellemében tanítanak, így a tiszta éneklés és a jó zenei hallás megalapozásában fontos 

szerepet szánnak a relatív szolmizációnak, kiegészítve ezt a zenepedagógia újabb módszertani 

eredményeivel (Kokas-módszer és Sáry-módszer), valamint a tankönyv szerzőinek saját 

tanítási tapasztalataival. Ebből az irányból közelítenek a készségfejlesztés témaköréhez is. Új 

típusú oktatási anyagukban a kreatív zenei gyakorlatok összekapcsolódnak az adott népdallal 

vagy zenetörténeti ismeretanyaggal, így azok – a készségfejlesztés mellett – lehetőséget 

teremtenek a téma megértéséhez, feldolgozásához és alkalmazni tudásához szükséges 

képességek fejlesztéséhez is.  
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A tankönyvek a gyermekek tevékenykedtetését helyezik a középpontba. Elsődlegesen 

indirekt módon tanítják a zenei anyagot. Minden új népdalhoz adnak ritmikai feladatot (vagy 

kreatív zenei gyakorlatot), minden új zenei elemet vagy zenetörténeti ismeretet 

„kipróbáltatnak” a gyermekekkel (például aleatorikus zenét „komponáltat” a gyerekekkel 

megadott zenei elemek és egy dobókocka segítségével). Ezek felkeltik a tanulók érdeklődését, 

lehetőséget adnak az önkifejezésre, az örömteli, vidám, felszabadult, zenével gazdagított 

együttlétre, miközben zenei és együttműködési készségeik is fejlődnek. További fejlesztési 

lehetőségként szabad mozgások, asszociációk vagy improvizációk biztosítják a téma sokoldalú 

feldolgozását. Példa a kreatív alkotásra az aleatória szellemében: 

 
Változatos munkaformákkal (páros, egyéni, kiscsoportos kooperációs, nemek szerinti 

elosztás, szerepjáték, frontális oktatás) biztosítjuk a gyerekek érdeklődésének fenntartását, a 

tanulói aktivitást. Amikor a gyermek tevékenykedik, élményt kap és ad, figyelme valamire 

fókuszálódik, akkor nincs szükség fegyelmezésre, mert személyes motivációja által saját maga 

is érdekelt a cselekvésben. 

Az élményszerű ének-zene oktatást emellett a számos játékos feladat, fejtörő, kreatív 

zenei gyakorlat, improvizáció és érdekesség segíti. Szintén izgalmas feladatot jelentenek a 

könyvekben a zene és más művészetek kapcsolódási pontjait kereső, asszociációt fejlesztő, 

gondolkodtató kérdések, megfigyeltetések. Gyakran élünk a Kokas-módszer rajzoltató 

elemével is, a zene vizuális megjelenítésével, egyéni és csoportos formában.  

A tankönyvek kérdéskultúrája újító szemléletű. Kérdéseivel növeli a gyermekek 

problémamegoldó képességét, gondolkodtat, támogatja a véleménykifejezést, bevonva ebbe 

a folyamatba a vizuális kommunikáció eszközeit is. Példa egy ilyen típusú feladatra a 8. 

osztályos tankönyvből: 
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Példa a sokféle feladattípusra a Zenetörténeti visszatekintés című leckében: 
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Az elsajátítandó kulcsfogalmakat a tankönyv félkövér betűvel és zöld tónuson közli, 

ezeket minél több gyakorlati feladattal, játékkal, rögtönzéssel tudatosítsuk! Nem az a cél, hogy 

minél nagyobb mennyiségű ismeretanyagot tanuljanak meg a gyerekek, hanem az, hogy amit 

megtanulnak, élményhez és saját zenéléshez kötődjön. Az így szerzett ismeret nem a rövid 

távú memóriába kerül, hanem akár egy életre megmarad. A tartós emléknyom kialakításánál 

természetesen hangsúlyozzuk az ismétlés fontosságát is. 

A tankönyvek képei és grafikái lehetőséget adnak a kooperatív tanulási technikák 

alkalmazására (példa erre a 8. osztályos tankönyv impresszionizmust összefoglaló 

projektórája). Céljuk kettős: az illusztráció mellett a téma feldolgozásában is részt vesznek, a 

hozzájuk kapcsolódó feladatok és kérdések segítségével.  

A szöveges információk megértését ábrák segítik (példa erre a 7. osztályos 

tankönyvben a régi és az új stílusú népdal sorszerkezetének és dallamvonalának 

megjelenítése). 

Sokféle lehetőséget kínálunk a képesség- és készségfejlesztéshez is, mely az enyhe 

értelmi fogyatékos tanulók esetében kiemelten fontos és javítja a gyermekek tanulási 

kompetenciáit, gondolkodási képességeit.13  

                                                           
13 A képesség- és készségfejlesztés területei: figyelem, felismerés, azonosítás, koncentráció, asszociáció, 
anyanyelvi kompetenciák, együttműködés, kooperáció, egymásra figyelés, érzelmi intelligencia, analógia, 
összehasonlítás, elemzés, belső képalkotói képesség, időbeli és térbeli tájékozódás, vizuális és verbális 
emlékezet, szövegértés, szókincsbővítés, nagy- és finommozgás, kreativitás, fantázia és problémamegoldás. 
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A tankönyvek az ismeretek szempontjából fokozatokban, kis lépésekben haladnak, 

tudatosítanak. A fejezetek végén összefoglaló lecke mélyíti el és rendszerezi a tanulók 

ismereteit. Ezekben nem a tanultak rövid, ismétlő leírása vagy az ismeretek passzív 

visszakérdezése található, hanem komplex tevékenységre késztető feladatok (drámajáték, 

minikoncert tervezése, projektóra keretében impresszionista vers megjelenítése zenei, 

szöveges és vizuális elemekkel, zörejekkel, hangszeren tanuló gyermek bevonása). Az előbbiek 

a szociális és az együttműködési készségek fejlesztését is szolgálják, melyek fejlődése – a 

kognitív készségekhez hasonlóan – az enyhe értelmi fogyatékos gyermekeknél megkésett, 

ezért a kiemelten fontos fejlesztendő területekhez tartozik.  

A differenciált oktatás különösen fontos, hiszen a tanulók igen sokfélék, különböző 

képességekkel rendelkeznek.14 

Mit tehet a pedagógus az élményt adó oktatás és az eredményesség érdekében? 

 demokratikus, elfogadó, szeretetteljes légkört teremt 

 minden órán alkalmat teremt az együttes örömzenélésre, önkifejezésre 

 a frontális oktatási móddal szemben előnyben részesíti a kooperatív technikákat 

 rövid feladatokkal, zenei rejtvényekkel, kreatív zenei gyakorlatokkal élményt ad és 

hosszú távon fenntartja a gyermekek motivációját 

 kialakítja az óramenet rutinját, mely az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek számára 

biztonságérzetet ad 

A tankönyv módszertani újító szemlélete tipográfiájában is megmutatkozik. 

Tipográfiai jellemzők 

 jól strukturált oldalkép, melynek felépítése a tankönyvcsalád felső tagozatos 

tankönyveiben megegyezik 

 számozott feladatok, melyek mindig bal oldalon kezdődnek 

 színkód használata (az egyes fejezeteknek különböző színük van, a leckekezdő 

ráhangoló kérdés színe ezzel mindig megegyezik; az érdekesség barackszínű, a 

fogalmak, meghatározások zöld tónuson szerepelnek) 

 színes oldalak, fotóval és grafikával gazdagon illusztrálva 

 jól olvasható betűtípus és -méret 

 

  

                                                           
14 Fletcher, K. L., Huffman, L. F., Bray, N. W., és Grupe, L. A. (1998): „The use of the microgenetic method with 
children with disabilities: Discovering competence.”, in Early Education and Development, 9, 357–373. 
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Példa a strukturált oldalképre a 7. osztályos tankönyvből: 

1.3 A könyvek tanulásfelfogása 

Fontosnak tartjuk, hogy az ének-zene tankönyv ne egyszerűen az ismeretek forrása legyen, 

hanem – gyakorlatorientáltsága miatt – komplexitásra törekedjen: esztétikai élményt adjon, 

érdekes információkat tartalmazzon, önálló tanulásra serkentsen és szakmódszertani 

ötleteket kínáljon. Olyan – szakmailag helytálló és a modern pedagógiai kutatások, valamint 

saját tapasztalataink eredményeit is felhasználó – tankönyv létrehozása volt a célunk, amely a 

gyermek és a pedagógus számára is inspiráló, és segíti őket az élményközpontú oktatás 

megvalósításában. Reményeink szerint a 7. és 8. osztályos tankönyv érdeklődést vált ki a 

gyermekekből, szívesen nyitják majd ki. 
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A tankönyvek tanulásfelfogásának két fő pillére van: egyrészt építenek az előző 

tankönyvekre (felelevenítik azok dalanyagát, a tanult zenetörténeti, zeneelméleti 

ismereteket, a meghallgatott zeneműveket), másrészt a tevékenykedő, kreatív zenélésre 

helyezik a hangsúlyt. Utóbbi többféle feladattípussal valósul meg: improvizációval (ritmus- és 

dallamrögtönzés, formaalkotás), projektfeladatokba építve és kreatív zenei gyakorlatok 

formájában. A gyerekek sokféle módon jeleníthetik meg a zene és a mozgás kapcsolatát, 

átélhetik a saját alkotás örömét, a meghallgatott és a saját maguk által előadott zene 

személyiségükre tett mély hatását és a társaikkal való együtt-zenélés örömét, élményét. 

Az új ismeret vagy zenehallgatási anyag sosem áll magában, annak megértését, 

elmélyítését, legfontosabb tartalmi elemének megragadását mindig kérdések, játékos 

feladatok és kreatív zenei gyakorlatok segítik. Példánk Richard Wagner A Walkür című operája 

egyik jelenetének énekes-rajzos feldolgozását szemlélteti: 

A tananyagot a mindennapi életből vett példákkal hozzuk közelebb a gyermekekhez. 

Elősegítjük ezzel számukra az ismeretanyag megértését, másrészt segítjük őket a 

környezetükben tapasztalt jelenségek észlelésében (nemzeti ünnepek, világnapok, jeles 

napok, ma is élő népszokások, zenei érdekességek, kreatív zenei gyakorlatok). Az iskolában 

tanult ismeretek így nem elszigetelt információk maradnak számukra, hanem képessé válnak 

azok alkalmazására, mozgósítására különböző élethelyzetekben. A tankönyv képei, dalai, 

feladatai, kérdései érzelmeket mozgósítanak, etikai igényt ébresztenek, fejlesztik a gyermekek 

problémamegoldó képességét és bátorítják őket a véleményalkotásra. 

Ahol csak lehetséges, a zene formai, dallami, ritmikai és egyéb jellemzőit 

interdiszciplináris összefüggésben mutatjuk be. Néhány kiragadott példa ezekre: a népdalok 

és nemzeti himnuszok kapcsán magyar tájak és egyes európai országok térképen való 

megkeresése (földrajz), zenetörténeti idővonal (történelem), ritmus a zenében és a versben, 

szókincsbővítés (magyar nyelv és irodalom), ritmikai összefüggések, aleatória (matematika), 

rajzolás a zenére (rajz), szabad és kötött mozgás a zenére (testnevelés). 
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Az tankönyvek feladatainak elvégzése során a gyermekek megismerkedhetnek a 

tudományos kutatás alapvető módszereivel is (megfigyelés – dallami, ritmikai jellemzők, 

zenehallgatási feladatok; összehasonlítás, rendszerezés – főként az összefoglaló leckékben; 

elemzés – népdalelemzési szempontok, hangnemek és hangzatok; következtetés, érvelés – a 

leckéket indító ráhangoló kérdésből kibomló beszélgetésben stb.).  

A szabadon alakítható kreatív zenei gyakorlatokkal, a többféle megoldást lehetővé 

tevő improvizációkkal, a kooperatív munkában önállóan tervezett jelenetekkel, műsorokkal 

arra ösztönözzük a gyermekeket, hogy bátran próbálják ki saját ötleteiket. Ez képessé teheti 

őket arra, hogy egy probléma megoldására többféle utat találjanak. 

A tankönyvek többféle módon támogatják egy-egy konkrét dallam/ritmus, egy 

meghallgatott zenei részlet vagy egy adott zenetörténeti kor jellemzőinek befogadását 

(rajzolás, eléneklés, grafikai jelrendszeres „kódolás”, tapsolás, mozgásos megjelenítés, 

hanghatások keltése, hangszerjáték). A tankönyvek sokféle tanulási technika és módszer 

elsajátítását teszik lehetővé (kooperatív tanulás párban és csoportokban, rendszerezés, 

színkódos jelölés, vázlatírás, ütemterv, memoriter, összefoglalás saját szavakkal, önálló 

tanulás nyomtatott és digitális ismeretforrások használatával stb.). Különösen nagy szerepet 

szántunk a kiscsoportos tanulói feladatoknak az együttműködési és szociális készségek 

fejlesztése terén (tematikus népdalcsokor összeállítása, dallam- és ritmuslánc, népdal 

dramatizálása szereposztással). 

Fontosnak tartjuk azt is, hogy a szöveges tananyag esetében a gyermekek ne csak 

„felmondják a leckét”, vagyis visszaadják a szöveget saját szavaikkal, hanem önálló kérdéseket 

is meg tudjanak fogalmazni. Ezért a feladatok jelentős része közös megbeszélésen alapul és 

bátorít a véleménykifejtésre (például szereposztás a Mindenki című film utolsó jelenetének 

előadásához vagy dalok dramatizálásánál). A zenehallgatás során gyakran alkalmazunk zenei 

befogadást segítő kérdéseket (milyen volt a karaktere a zenének, milyen cselekvéssort tudsz 

elképzelni hozzá?). Néhány feladatnál előre megadott készletből kell kiválasztani a zene 

karakteréhez illő mellékneveket. 

A tananyag megközelítését a digitális oktatáshoz kapcsolódó feladattípusok 

modernizálják. Ezek egy része internetes kutatómunkára, más részük applikáció használatára 

épül (a LearningApps applikációban létrehozott, QR-kóddal elérhető feladatok). 

Bevezetésüket a Covid-19 világjárvány különösen időszerűvé tette. 
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2. A TANKÖNYVEK BEMUTATÁSA  

A tananyagcsomag részei: 

7. osztály 

 Tankönyv  

 Hanganyag 

 Tanári kézikönyv 

 Tanmenetjavaslat 

8. osztály 

 Tankönyv 

 Tanári kézikönyv 

 Tanmenetjavaslat 

2.1. Kerettantervi fejlesztési célok a tankönyvekben 

A 2020-as Nemzeti Alaptanterv a köznevelés fontos eszközeként ír a művészeti nevelésről, 

hangsúlyozva a tanulók aktív, alkotó, tevékenységközpontú részvételét a tanórákon: "A 

művészet alapvető emberi szükséglet, a művészi alkotás pedig az ember legősibb kifejezési 

módja. (…) feladata egyensúlyt teremteni az értelmi-érzelmi intelligencia fejlesztésében." Az 

ehhez kapcsolódó "eredményes készségfejlesztés tanári vezetéssel (…) élményt jelentő, aktív 

alkotó tevékenységen keresztül valósítható meg az iskolában."15   

Az újszerű, átfogóan fejlesztő ének-zenei tankönyvsorozat befejező, 7. és 8. osztályos 

tankönyvei a tanulói aktivitást, átélést helyezik a középpontba és kreativitásra nevelnek. A 

tanítási-tanulási folyamat élményszerűvé tételével, a tantárgyak transzfer hatásának 

felhasználásával, a tanulók alkotó bevonásával (zene, mozgás, rajz, beszéd), a kooperatív 

tanulási mód alkalmazásával megvalósítható a harmonikus személyiségfejlesztés. Ezek a 

módszerei és végső célja Winkler Márta gyermekközpontú, "örömre nevelő" pedagógiájának 

is.16 

A hatályos kerettanterv az ének-zene tantárgy fő szerepét a 7–8. évfolyamban "az 

örömteli éneklési kedv megőrzésében, a közös éneklés anyagának gyarapításában, a nemzeti 

zenekultúra értékeinek megbecsültetésében, (…) a tanulók erkölcsi érzékének 

kibontakoztatásában" jelöli meg.17 Ezek a célok a tankönyvsorozat két záró kötetében az évkör 

ünnepeinek népdalaiban, a hozzájuk kapcsolódó néphagyományok, valamint a magyar 

nemzeti romantika és a 20. század magyar zenéjének megismerésén keresztül valósulnak meg. 

A kerettantervi fejlesztési területek és célok tankönyvi megfeleltetésének részletes 

leírása az egyes tankönyvek bemutatásánál található. 

                                                           
15  2020-as NAT: 
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/3288b6548a740b9c8daf918a399a0bed1985db0f/megtekintes 
(Utolsó letöltés: 2021. június 23.) 
16 Winkler Márta az alternatív pedagógia jeles képviselője, a hazai közoktatás pedagógiájában úttörőként 
számon tartott Kincskereső Iskola alapítója.  
17 2020-as kerettanterv az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára 5–8. évfolyam: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/enyhe_sni_5_8 
(Utolsó letöltés: 2021. június 20.) 

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/3288b6548a740b9c8daf918a399a0bed1985db0f/megtekintes
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/enyhe_sni_5_8
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2.2. A két tankönyv fejezeteinek bemutatása 

Kodály Zoltán zenepedagógiai elveit, koncepcióját követve a tankönyvek értékes 

népdalanyagra épülnek (a közismertek mellett máshol még nem publikált, újabb gyűjtésből 

származó magyar népdal, a más népek dalai között új fordítású azeri és grúz népdal) és igényes 

zenehallgatási anyagot tartalmaznak. Újító sajátosságuk a könyveknek, hogy bennük 

zeneterápiás elemek is megjelennek. Ezen gyakorlatok a hangsúlyt – a művészetterápiás 

foglalkozásokhoz hasonlóan – a kreatív alkotásra, a szabad önkifejezésre és a bizalomra 

helyezik. Személyiségfejlesztő, lelki egészséget erősítő, feszültségoldó hatásuk közismert. 

A 7. és 8. osztályos tankönyv tananyaga korszerű: naprakész ismereteket, 

aktualitásokat is tartalmaz (néhány példa ezekre: a Mindenki című Oscar-díjas magyar kisfilm 

és a Légy jó mindhalálig című musical zenei betétje, Ennio Morricone és John Williams 

filmzenéje, a Zenetudományi Intézet és a Hagyományok Háza adatbázisai, Ligeti György és 

Kurtág György zenéje, a jazz, az elektronikus zene, a könnyűzene és társadalmi hatása).  

A sorozat két záró tankönyve azonos elgondolást követ. Egyezik a tartalomjegyzékek 

formai kialakítása, a leckék alapszerkezete, a használt feladattípusok és a tipográfiai 

megoldások (pl. színkód, piktogramok, a grafikák stílusa), melyek könnyen áttekinthetővé 

teszik a tankönyveket és segítik a tanulók eligazodását mind a tankönyv szerkezetében, mind 

a leckékben, mind pedig az egyes feladatokban. 

A 6. osztályos tankönyv által – ismerkedés szintjén – bevezetett kreatív zenei 

gyakorlatok (Sáry László zenepedagógiája nyomán) a leckék fontos alkotóelemeiként 

vezérmotívummá válnak a 7. és főként a 8. osztályos tankönyvben. 

A tankönyvek egyéni újítása az ún. érdekesség rovat. Ebben szinte minden leckéhez 

közlünk a zene világához kapcsolható érdekességeket, melyek közelebb viszik a tantárgyat a 

gyermekekhez, a zene szeretetéhez (például a Hupikék törpikék mese zenei betétje, Erkel 

kapcsolata a sakkjátékkal, a theremin nevű elektronikus hangszer).18 

A tankönyvek elején köszöntő, jelmagyarázat és tartalomjegyzék, azok végén a 

népdalok és a zenehallgatási anyag betűrendes listája, a tanult ismeretek jegyzéke, valamint a 

forrásjegyzék található.  

A tankönyvek gazdag képi világgal dolgoznak. A színes képanyag és az érdekes grafikák 

alkalmazása – amellett, hogy vonzóvá teszik a könyveket a gyermekek számára – a sajátos 

nevelési igényű, enyhén értelmi fogyatékos gyermekek oktatásában kiemelten fontos 

segítség. A fejezeteket azok címoldalán színes grafikák vezetik be, melyek segítik a tanulókat 

az adott fejezet tartalmának felidézésében és fejlesztik asszociatív képességüket.19 Minden 

                                                           
18 A tankönyv „érdekesség” rovatának ötlete sajátos nevelési igényű fiamtól származik, aki a tankönyvírás 
időszakában éppen a hetedik, majd a nyolcadik osztályt végezte. Szeretném megköszönni neki a segítséget, 
melyet korosztályos tanulóként nyújtott a munkához: elolvasta a könyvek feladatait, jelezte, ha valamit nem ért, 
részben vele „tesztelhettük” az új kreatív gyakorlatok megvalósíthatóságát. 
19 Két példát kiemelve: a IV. Magyar tájak dalai fejezet címoldalán megjelenik – többek között – az öt népzenei 
dialektusterületre utaló térkép, Vajdahunyad vára (Erdélyt szimbolizálja), a fonográf (népzenegyűjtés) és az 
Alföldet és Hortobágyot jelképező gémeskút, tanya és szürkemarha. Az I. Himnuszok fejezet címoldalán pedig 
egy kakas látható, amelyről a francia nemzeti himnuszra asszociálhatnak a gyermekek (a gall kakas a franciák 
egykori címerállata volt, ma pedig a francia sport jelképe). 
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fejezetnek külön alapszíne van, mely segíti a könyvben való tájékozódást. A tankönyvekben 

szerepel az idegen szavak és nevek kiejtése (fonetikus alakkal). 

A könyvek közös jellemzőinek leírása után a tankönyvsorozat két záró tankönyvét 

mutatjuk be egyenként. 

ZENE ÉS ÜNNEP. ÉNEK-ZENE 7. OSZTÁLY 

A tankönyv hat fejezetből áll, melyek tematikusan egymásra épülnek és logikus rendszert 

alkotnak. Leghangsúlyosabb fejezet ezek közül a romantika zenéjének bemutatása, melyet a 

jeles napok tanév szerinti folyama keretez. A tankönyv fejezetei a következők: 

Év eleji ismétlés 

I. Himnuszok 

II. Őszi jeles napok 

III. Téli ünnepek, népszokások 

IV. Magyar tájak dalai 

V. Romantika, a 19. század zenéje 

VI. Tavaszi és nyári jeles napok 

Más népek dalai (gyűjtemény 

A hat fejezetet év eleji ismétlés és egy dalgyűjtemény egészíti ki, más népek dalaiból válogatva. 

A tankönyv 33 leckéből áll, többségük 1-2 oldal terjedelmű.20 

ÉV ELEJI ISMÉTLÉS 

A nyári zenei élmények felidézése után egy kreatív zenei játékkal indít a tankönyv. Az év eleji 

ismétlés a korábban tanult ritmikai elemeket eleveníti fel giusto népdalokon keresztül, érinti 

a népdalok előadásmódjának kérdését, gyakoroltatja a kézjelekről történő szolmizációt, az 

ábécés hangokat (játékos hanglánc formájában) és a kottaírást. Zenei rejtvényekkel, igaz-

hamis játékkal, képi asszociációkkal segíti a hangszerekről, zeneszerzőkről, zeneművekről 

szerzett ismeretek felidézését. 

I. HIMNUSZOK 

(öt himnusz) 

A fejezet az európai és nemzeti azonosságtudat, valamint erkölcsi értékek (emberi méltóság, 

hazaszeretet, más kultúrák elfogadása) kialakításához ad segítséget. Benne a magyar 

himnuszon kívül három európai nemzeti himnusz (angol, francia, német) és az Európai Unió 

himnusza szerepel. Új színt jelent az angol himnusz megjelenése, melynek dallama az eddig 

megjelent ének-zene tankönyvekben nem szerepelt. A fejezet egyben az érzelmi nevelés 

színtere is (Vajon mit érezhettek azok a magyar emberek, akik 1844-ben először hallgatták a 

Himnuszt?).  

                                                           
20 Néhány nagyobb terjedelmű, 3-5 oldalas lecke is található a tankönyvben, melynek megnövekedett 
terjedelmét bővebb, választható dalanyag (például a 15. Farsang) vagy a téma szerteágazóbb volta, komplexitása 
(például a 25. A romantikus opera), illetve jelentős magyar vonatkozása indokolja (például 29. Liszt Ferenc).  
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II. ŐSZI JELES NAPOK 

(három magyar népdal) 

Jeles napjaink dalanyagán keresztül nemzeti kultúránkkal, néphagyományainkkal, 

népszokásainkkal, vallási és nemzeti ünnepeinkkel ismerkedhetnek meg a gyermekek. A 

fejezet őszi témáihoz – szüret, őszi szántás, leányvásár – egy-egy vidám, giusto népdal 

kapcsolódik. Ősszel ünnepeljük a zene és a népmese világnapját is, utóbbi a népdal és a 

népmese közös jellemzőinek, a zene és az irodalom kapcsolódási pontjainak 

megfogalmazására ad lehetőséget. Érdekes téma lehet a gyermekek számára annak 

felfedezése, hogy bizonyos szimbolikus jelentéssel bíró számok a népmesékben, népdalokban 

és a minket körülvevő világban is megjelennek. A téma lezárásaként népmesei elemekből vett 

kulcsszavakból rövid mesét írhatnak, melyet hozzá illő népdalokkal és jelenetsorral adhatnak 

elő. Előző tanulmányaikat továbbfejlesztve sor kerül a népdalelemzési szempontok 

tudatosítására, alkalmazására, majd a régi és az új stílusú magyar népdalok jellemzőinek 

összegyűjtésére. A csoportos népdalénekléshez ritmus ostinato, mozgás, tánc, játék vagy 

kreatív zenei gyakorlat járul, mely a készségfejlesztés mellett közösségépítő hatással is bír. 

III. TÉLI ÜNNEPEK, NÉPSZOKÁSOK 

(két magyar népének, egy francia karácsonyi ének, két magyar népdal és egy roma népdal) 

A fejezet három-három karácsonyi éneket és farsanghoz kapcsolható népdalt tartalmaz. A 

karácsony bensőségességét, örömét kifejező dalok után táncos-énekes játékokra hívó vidám 

dudanóta, ivónóta és a roma kultúrát képviselő jókedvű, felső-Tisza-vidéki cigánycsárdás 

következik. Dudabasszus-éneklés, valamint kiegészítő anyagként szekvencia-rögtönzés (az 

Ennek a gazdának ivónóta zenei anyagából) színesítheti a tanórát. A pedagógus bőséges 

zenehallgatási anyagból válogathat a karácsonyi-farsangi témakörhöz. 

IV. MAGYAR TÁJAK DALAI 

(öt magyar népdal) 

A fejezetben az öt magyar népzenei dialektusterületet egy-egy népdal képviseli. A hozzájuk 

kapcsolódó kérdések, feladatok érintik a földrajz, a történelem, a néprajz és az irodalom 

tantárgyak bizonyos területeit. Vidám, viccelődő táncnótákkal (például somogyi ugrós, 

forgatós) kínálunk alkalmat a páros vagy csoportos tánchoz. A népdalok hangnemei 

lehetőséget adnak a lá-pentaton bővülésének megfigyeltetésére. Kiegészítő anyagként 

szerepel a dúr és moll hangsor fogalma. Meghallgatásra eredeti felvételeket (Bartók-rend, 

Pátria-gyűjtemény, Hagyományok Háza Folklóradatbázisa) és elismert kortárs népdalénekesek 

felvételeit ajánljuk (például Sebestyén Márta és Herczku Ágnes). A honvágy és a hazaszeretet 

ékes példájaként szerepel a Hazám, hazám, csendes hazám moldvai népdal a fejezet 

zárásaként.  
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V. ROMANTIKA, A 19. SZÁZAD ZENÉJE 

A fejezet a romantika társművészeteinek (építészet, festészet) egy-egy jellegzetes 

műalkotásán keresztül közelít a romantikus zene jellemzőihez. Kreatív zenei játékkal ösztönöz 

zenei asszociációkra romantikus vers vagy festmény kapcsán. A tankönyv bő anyagot kínál a 

romantika műfajaival, zeneszerzőivel és műveikkel való ismerkedésre, melyekből a helyi 

adottságok, érdeklődés szerint válogathat a pedagógus. F. Schubert A pisztráng című dala 

alkalmat ad a kis nyújtott és kis éles ritmus tudatosítására. Néhány kiragadott példa a fejezet 

módszertani megoldásaira: karakterdarab-megjelenítés (R. Schumann Gyermekjelenetek 

nyomán), Schubert 8. h-moll „Befejezetlen" szimfóniája és a Hupikék törpikék rajzfilm 

kapcsolata, tantárgyközi kapcsolódások (például: reformáció – F. Mendelssohn-Bartholdy 

Reformáció szimfóniája), programzene megjelenítése rajzban (Liszt Ferenc: Les Préludes), 

„boszorkányos" némajáték kitalálása és előadása (M. P. Muszorgszkij Egy kiállítás képei 9. 

képéhez: Baba Jaga kunyhója). A fejezet végi összefoglalás változatos zenei játékokkal valósul 

meg: zenei dominó, igaz-hamis játék és QR-kódos LearningApps feladat. 

VI. TAVASZI ÉS NYÁRI JELES NAPOK 

A tankönyv jeles napokkal foglalkozó fejezetei számos példát említenek a természet (évszakok, 

természeti jelenségek), a nemzeti kulturális örökség és a zene kapcsolatára. Az ehhez 

kapcsolódó kérdések asszociációra, tantárgyközi kapcsolatok keresésére buzdítják a 

gyermekeket (Például: Miért nevezi vajon az Ah, hol vagy magyarok kezdetű népének István 

királyt a magyarok tündöklő csillagának? Milyen költői kép ez?). 

MÁS NÉPEK DALAI (GYŰJTEMÉNY) 

A gyűjteményben európai (lengyel, román, szerb, német, spanyol, angol), valamint Európa és 

Ázsia határán élő népek (baskír, azeri és grúz) dalai szerepelnek. Utóbbi két népdal jelenlegi 

ismereteink szerint először szerepel általános iskolai ének-zene tankönyvben, magyar 

szövegfordítása a tankönyv számára készült. A népek és országaik azonosítását zászlók segítik 

a fejezet címoldalán és az egyes dalok mellett. A fejezet változatos dalai a kulturális 

sokszínűség elfogadására nevelnek. 

A tankönyv végén – a 6. osztályos tankönyvhöz hasonlóan – megzenésített verseket is ajánlunk 

az év hónapjaira. 
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A kerettantervi fejlesztési területek megjelenése a 7. osztályos ének-zene tankönyvben  

Az irányadó kerettanterv21 a zenei produkció témakörének három fejlesztési területét jelöli 

meg:  

1. Éneklés 

2. Generatív kreatív zenei tevékenység 

3. Felismerő kottaolvasás 

Az éneklés témakörét a 7. osztályban tizenhét magyar népdal, tizenkét idegen népdal, öt 

nemzeti himnusz és három műzenei szemelvény képviseli. A felső tagozat 5. és 6. osztályában 

tanult népdalokat, dalokat 7. osztályban a leckéket indító, azokhoz tematikusan vagy zeneileg 

kapcsolódó ismétlő népdalokon keresztül elevenítjük fel. Szinte minden új népdalhoz 

kapcsolódik valamilyen vokális, ritmusos és/vagy testritmusos, zörejhangos, szöveges, 

hangszeres vagy kombinált kreatív zenei gyakorlat.22 A dalok hangterjedelme fokozatosan 

bővíti az oktávot (VII→10 ambitusban). 

A generatív kreatív zenei tevékenység fejlesztési területén építünk a korábbi 

évfolyamokon kialakított képességekre. A fejlesztés formáit kötött és szabad énekes, dallam-, 

ütő- vagy testhangszeres rögtönzések képviselik, melyek egyéni, páros, kiscsoportos vagy a 

teljes osztály együttes részvételével történő módon valósulnak meg, a tanult ritmikai és 

dallami elemek felhasználásával. Példákat adunk tempó-, dinamikai és mozgásos játékokra is. 

A kötött improvizációban a „képes vagyok arra, hogy megoldjam" élménye, a szabad 

improvizációban a spontán alkotás, önkifejezés öröme a meghatározó, ezek a gyermekek 

önbizalmát erősítik. Tantárgyközi kapcsolódásra példa egy-egy további versszak komponálása 

az A karádi faluvégen kezdősorú népdalhoz (az egyik a lányokról, a másik a fiúkról – a népdal 

szövegét tovább gondolva). 

Példák a kötött és a szabad improvizációra (énekelve, írásban és csoportos játékban):23 

 Ritmus-improvizáció (szabad; ostinato ritmus rögtönzése): 

                                                           
21 A 2020-as NAT-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók. Kerettantervek a sajátos nevelési igényű tanulók 
oktatásához. Kerettanterv az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára 5–8. évfolyam. Ének-zene. Internetes 
elérhetőség:  
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/enyhe_sni_5_8 
(Utolsó letöltés: 2021. június 20.) 
22 A felsorolt hat kategória Fekete Anikó felosztása. Lásd: Fekete Anikó: Kreatívan zenélni. Aktivitás Alapítvány, 
Budapest 2019. 
23 A szekvencia jelenségének tudatosítása kiegészítő anyagként szerepel a tankönyvben. Lényegénél fogva igen 
alkalmas a megfigyelési, azonosítási és analógiás készségek fejlesztésére.  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/enyhe_sni_5_8
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 Dallam-improvizáció (kötött; elkezdett diaton szekvencia befejezése): 

 

 Dallam-improvizáció (részben kötött, részben szabad; új stílusú népdal rögtönzése): 

 

 Komplex csoportos szabad improvizáció: 
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A felismerő kottaolvasás területén erősítjük az eddigi kottaírási és -olvasási ismereteket. 

Tanári segítséggel gyakoroltatjuk a relatív szolmizáció elmélyítését, kézjelekről és betűkottáról 

történő éneklését. A tankönyv tartós tankönyv, ez a zenei írás fejlesztésénél jelent technikai 

nehézséget, mivel a gyermek nem írhat bele a tankönyvbe. Számítunk a kottafüzet 

alkalmazására, melybe a kottázás gyakorlása mellett egyéb, írásbeli rögzítést kívánó feladatok 

eredményét is leírhatják a tanulók (például a kreatív zenei gyakorlatoknál és a 

projektfeladatoknál). Ezekben az esetekben a füzet piktogram hívja fel a figyelmet az abban 

történő írásbeli munkára. Új ritmusértékkel ismerkednek meg a gyermekek a kis éles és 

nyújtott ritmus képében (F. Schubert: A pisztráng című dalán keresztül). Kiegészítő anyagként 

szerepel a dúr és moll hangsor tanítása. 

Az irányadó 2020-as kerettanterv a zenei befogadás témakörének két fejlesztési területét 

jelöli meg:  

1. Befogadói kompetenciák fejlesztése  

2. Zenehallgatás 

A befogadói kompetenciák fejlesztésére a kerettanterv a következő tevékenységeket ajánlja:  

„Gyakorlatok a zenei fantázia, a zenei memória és a belső hallás használatára. Népdalok 

elemzése, dallamsorok összehasonlítása, jelölése." Mivel a tankönyv az évkör ünnepeinek 

népdalaira épül, a népdalok megtanulása és elemzése nagy hangsúlyt kap ebben a 

folyamatban. Az előző években tanult népdalelemzési szempontokat, az ezzel kapcsolatos 

fogalmakat 7. osztályban tudatosítjuk és elmélyítjük. Kiváló alkalmat szolgáltat a zenei fantázia 

fejlesztésére a tankönyvben található számos kreatív zenei gyakorlat és improvizációs feladat, 

képi-zenei asszociáció. 

A zenehallgatás egyfelől néhány konkrét megfigyelési szempont szerint történik, 

másfelől gyakoriak a zene karakterét, hangulatát, mozgásjellegét, dallamvonalát rajzban vagy 

grafikai elemekkel ábrázoltató, absztrakt gondolkodást fejlesztő feladatok is. A zeneművek 

meghallgatása során műfajokkal, formákkal, hangszínekkel, hangszerekkel, az érzések zenei 

ábrázolásával ismerkednek a gyermekek. A feladatok a tankönyv népdal- és szokásanyagához, 

valamint a romantika zenéjéhez kapcsolódnak. 

ZENÉLNI JÓ! ÉNEK-ZENE 8. OSZTÁLY 

A 8. osztályos tankönyv hét fejezetből áll, melyeket az év eleji ismétlés és a ballagási dalok 

gyűjteménye keretez. Első fejezete népdalokkal indítja a tanévet, azokat tematikus 

egységekbe rendezve. Második fejezete azokat az egyes zenetörténeti korszakokhoz kötődő 

ismereteket eleveníti fel, egészíti ki, rendszerezi, majd tudatosítja, melyekkel a tanulók a felső 

tagozatban már találkoztak. A tankönyv súlypontja a 20. század zenéjének bemutatása. A 

legfontosabb zenei irányzatok, zeneszerzők szerkesztési elveit a tanulók saját szintjükön 

maguk is kipróbálhatják, alkotásaikat le is kottázhatják. A tankönyv már említett tartalmi 
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újdonsága az 1945 utáni nyugat-európai, amerikai és magyar zenetörténet kiemelkedő 

zeneszerzőinek és irányzatainak az eddig megjelent tankönyvekhez képest részletesebb, nem 

leíró, hanem feldolgozó szemléletű megjelenése, valamint a fiatalok számára vonzó filmzene 

és a 20. századi könnyűzene hangsúlyosabb szerepeltetése. A tankönyv 35 leckéből áll, 

többségük oldalpáros szerkezetű. A 8. osztályos tankönyv fejezetei a következők: 

Év eleji ismétlés 

I. Zene és természet 

II. A 20. század első felének zenéje 

III. A 20. század második felének zenéje 

IV. Filmzene 

V. Válogatás a 20. század könnyűzenéjéből 

VI. Évzárás, ballagás 

Ballagási dalok gyűjteménye 

ÉV ELEJI ISMÉTLÉS 

Az év eleji ismétlés három pillére a népdalok, a zenei játékok és a zenetörténeti visszatekintés. 

A 8. osztályos tankönyv – hasonlóan a 7. osztályoshoz – kreatív zenei gyakorlattal indul, mely 

a két tankönyv innovatív szemléletmódjára utal. Nyelvtani kompetenciákat is előhív az azt 

követő szórejtvény, melynek grafikai megjelenítése szöveget és képet kapcsol össze a belső 

hallásban „felcsendülő" népdal dallamával: 
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Ritmusjátékok, improvizáció, szolmizációs kánonéneklés, dallamlánc adnak teret a zenei 

alkotás számára. A zenetörténeti ismétlés igaz-hamis játék, arcképfelismerés, periódus-

összerakás és párosító feladat formájában történik. 

I. ZENE ÉS TERMÉSZET  

(hét magyar és egy roma népdal) 

Indító fejezetünk alaptémaköre a népdalokat a természettel kapcsolja össze. Ezen belül négy 

témakört érint: a Duna és a Tisza a népdalokban, szimbólumok a népdalokban – a csillag, a 

madár és a pásztorélet a népdalokban. Ezeket 2-2 népdal képviseli. Többségük új stílusú, 

tempo giusto előadásmódú, vidám, táncra invitáló. A Röpülj, páva, röpülj kezdősorú 

népdalunk, a Páva-dallamcsalád legtisztább alakja a gyermekek régi stílusú, parlando-rubato 

népdalkészletét gazdagítja. Alkalmat ad annak felfedezésére is, hogyan kapcsolódhat össze 

népdal, irodalom és műzene (Ady Endre és Kodály Zoltán művei). A Megismerni a kanászt 

kezdetű népdal kanásztánc ritmusa szintén irodalmi párhuzamot hív elő. A roma botoló 

lehetőséget ad a csoportos zenélésre, táncra, a késő középkori proporciós tánczenei gyakorlat 

egyszerű formában való megjelenítésére, a gyermekek zenei szókincsének, variációs 

érzékének (karaktervariáció) gyarapítására. Agócs Gergely ad notam alkalmazása a jókedvű 

dunántúli, somogyi Én járom a Somogynak országát kezdősorú népdal.24 

A zenei impresszionizmusról szóló leckét kreatív zenei gyakorlat, képzőművészeti példa és 

rajzos zenehallgatás vezeti be: 

                                                           
24 A népdal szövege Dr. Sebestyén Gyula: Dunántúli gyűjtés című kötetében jelent meg (1906), melyhez Agócs 
Gergely alkalmazta ad notam az ugyancsak izoszillabikus, 10-es szótagszámú Haja, haja, kukorica haja kezdősorú 
népdal somogyi változatát. A dallam rokona az A bolhási kertek alatt, Kata kezdősorú, a Dunántúl déli részén 
megőrzött, tiszta ötfokú, aszimmetrikus ritmusváltozatú dallamnak. 
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A leckében C. Debussy és M. Ravel legismertebb műveihez is kapcsolódnak feladatok: A tenger 

2. tétele alapján impresszionista stílusban rajzolhatnak a gyermekek, és indirekt módon, 

mondóka segítségével a Bolero ritmusképletét (benne új ritmus, a triola) is megtanulhatják. 

Ezt követően projektórán Tóth Árpád: Körúti hajnal című, impresszionista versére egy 

összművészeti alkotást hoznak létre a gyermekek, kooperatív technikával. A komplex 

feladatban lehetőségük nyílik az irodalomórán tanult vers zeneiségének, képeinek 

kibontására. A projektóra oldalait korabeli képeslap és modern grafika színesíti, melyek 

lendületet, inspirációt adnak a gyermekek fantáziájának. 

II. A 20. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK ZENÉJE  

(négy magyar népdal, egy jazz-dal) 

A fejezet indítása szintén interdiszciplináris: az I. világháború előtti évek történelmi légköre és 

zenéi közötti kapcsolatra hívja fel a figyelmet (Bartók Béla: Allegro barbaro, A. Schönberg: 

Pierrot lunaire), majd a két világháború közötti évtizedekből hoz két eltérő zenei anyagú 

kompozíciót (Carl Orff: Carmina burana és Weiner Leó: I. Divertimento – Rókatánc). Ebben a 

fejezetben a tankönyv szintén bővebb anyagot ad, melyből szabadon válogathat a pedagógus. 

A leckék kreatív gyakorlatai kifejezetten alkalmasak az adott zenei jelenség/szerkesztésmód 

megragadására, megtapasztalására, kipróbálására (például a jazz "scat" éneklésmódja, a 

Román népi táncok topogós tánca, Vidrócki története hangjáték formájában). Hiánypótló és 

egyben kezdeményező szerepet tölt be a magyar jazz-ről szóló lecke, mely téma ezidáig 

egyáltalán nem szerepelt az általános és a gimnáziumi ének-zene tankönyvekben. 

III. A 20. SZÁZAD MÁSODIK FELÉNEK ZENÉJE  

Az 1945 utáni nyugat-európai, amerikai és magyar zenét bemutató fejezet címoldalának 

grafikája számos szimbolikus elemet tartalmaz. A pókháló Ligeti gyermekkori álmára és álló-

zenéjére, a fa alatti kincsesládák a minimál-zenét reprezentáló kreatív zenei gyakorlatra 

(Minden fa töve valami titkot rejt), a természet képei a népzenei elemek felhasználására, a 

kocka pedig az aleatorikus zene véletlenszerűségére utal. Hangsúlyozzuk, hogy a fejezet célja 

nem a különböző zenei irányzatok és azok képviselőiről szóló lexikális adatok megtanulása, 

hanem az általuk közvetített különböző gondolkodásmód, sokféle út, zeneszerzési technika 

kipróbálása, mellyel a gyermekek problémamegoldó képessége is fejlődik. A gyermekek 

aleatorikus zenét „komponálhatnak" dobókocka segítségével, előadhatják John Cage 4'33" 

című darabját, kitalálhatnak egyszerű dallamú és ritmusú minimál-zenét, melyet néhány fős 

„zenekarral" elő is adhatnak, érdekes elektronikus hangszerrel ismerkedhetnek meg 

(theremin), játszhatnak Ligeti György Musica ricercata művének mintájára egyetlen hanggal 

vagy kitalálhatnak saját, Kurtág György Játékok sorozatában látott szabálytalan kottaírást. 

Szintén fontos az önálló véleménynyilvánítás és eszmecsere ezekről a technikákról, kinek 
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melyik út szimpatikus vagy éppen elutasítandó és miért. Sáry Bánk Aleatorikus társasjátéka 

(2013) a tankönyvben kerül először publikálásra.25 

IV. FILMZENE 

A nemzetközi és magyar filmzenéről és alkalmazott zenéről szóló fejezet szintén hiánypótló 

szerepet tölt be korunk ének-zene oktatásában. A gyermekekhez közel álló téma mindeddig 

csak említésszerűen szerepelt az ének-zene tankönyvekben.26 E. Morricone, G. Holst, J. 

Williams, J. Horner, H. Zimmer, Rózsa Miklós, Farkas Ferenc, Vukán György és mások 

közismert, híres filmzenéivel kapcsolatos, gondolkodtató feladatok szerepelnek a fejezetben. 

Jól szolmizálható film-főtémákon keresztül a készségfejlesztés, az eddigi kottaírási és -olvasási 

ismereteket is erősítjük. Ismétlésként kerül elő a Mindenki című Oscar-díjas magyar kisfilmben 

hallható kórusmű, Balázs Árpád Bodzavirág kórusműve, amely a 6. osztályban szerepelt. 

V. VÁLOGATÁS A 20. SZÁZAD KÖNNYŰZENÉJÉBŐL  

(egy magyar népdal; könnyűzenei dal- és rockoperarészletek) 

Szintén hiánypótló a könyv nemzetközi és magyar könnyűzenéről szóló feldolgozó jellegű 

fejezete, melyben számos hazai vonatkozás is található (Elvis Presley kiállása az 1956-os 

forradalom idején a magyarok mellett, a Queen 1986-os budapesti koncertje, melyen Freddy 

Mercury a Tavaszi szél vizet áraszt népdalunkat énekelte). A fejezet röviden érinti a világzene 

és a musical témáját is. 

VI. ÉVZÁRÁS, BALLAGÁS  

(három magyar népdal, három külföldi dal) 

Az év végi összefoglalás négy oldala a tankönyv talán legsokoldalúbb, legtöbb módszertani 

ötletet felvonultató egysége. Népdalokkal kapcsolatos feladatok, képi asszociáció, 

zenehallgatás, kreatív zenei játék, elvont gondolkodást igénylő feladat egyaránt megtalálható 

benne.  

A tankönyvet a ballagási dalok zárják. Magyar népdalok és hagyományos ballagási 

dalok (a Gaudeamus igitur régi latin diákdal, a skót Régi-régi dal és az ír Régi mesékre 

emlékszel-e még?) segítik a tanulók zenei-érzelmi felkészítését a ballagásra, az általános 

iskolától történő elválásra. A kerettantervi fejlesztési területek megjelenése a 8. osztályos 

ének-zene tankönyvben  

  

                                                           
25 A tankönyv szerzői itt szeretnének köszönetet mondani Sáry Bánk zeneszerzőnek, Sáry László zeneszerző 
fiának, hogy engedélyezte számunkra a mű jogdíj nélkül történő közlését. A gyakorlatot Fekete Anikó, a tankönyv 
egyik szerzője szerkesztette. 
26 A tankönyv szerzői köszönetet mondanak Meggyesné Ihász Katalinnak, a budapesti Új Budai Alma Mater 
Általános Iskola ének-zene és szolfézstanárának a fejezet összeállításában nyújtott önzetlen segítségéért, a 
filmzene oktatásában szerzett tapasztalatainak megosztásáért. 
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Az irányadó kerettanterv a zenei produkció témakörének három fejlesztési területét jelöli meg:  

1. Éneklés 

2. Generatív kreatív zenei tevékenység 

3. Felismerő kottaolvasás 

Az éneklés fejlesztési területén a közös dalrepertoár a 8. osztályos tankönyvben tizenöt 

magyar népdallal és négy külföldi dallal bővül. Többségük tempo giusto előadásmódú, vidám 

hangulatú népdal, de példát hozunk a honvágy és a szerelmi bánat kifejezésére is. Népdalaink 

lehetőséget adnak az érzelmi kifejezés gazdagságának gyakorlására, a magyar népi kultúra, a 

néphagyományok megismerésére és erősítik a tanuló kötődését szülőföldjéhez. A felsorolt 

fejlesztési célok a kerettantervben hangsúlyosan vannak jelen. Az elvont gondolkodás 

fejlesztésére ad lehetőséget a népdalok szimbolikájának felfedezése.  

A mai fiatalokhoz közel álló filmzene, a jazz, a világzene és a könnyűzene is nagyobb 

súllyal jelenik meg a tankönyvben a korábbi ének-zene tankönyvekhez képest. Ezek igényes 

példái (rövid, népszerű, a korosztály hangterjedelmének megfelelő részletekkel) alkalmasak a 

kulturális sokszínűség megismertetésére is. A tankönyv a ballagásra hat ballagási dalt ajánl. 

A generatív kreatív zenei tevékenység fejlesztési területén nagy szerepet szánunk a kötött és 

szabad ritmus- és dallamrögtönzésnek, formaalkotásnak, mely sokféle módon jelenik meg a 

tankönyvben: 

Ritmus-improvizáció: 

1. vers ritmusának tapsolása  

2. hiányzó ütemek rögtönzése  

3. hiányzó ütemekbe ritmus komponálása párban 

4. ritmuslánc-alkotás 

Dallam-rögtönzés: 

1. diminuálás, augmentálás 

2. elkezdett diaton szekvencia befejezése 

3. kvintváltás rögtönzése 

4. adott dallamra változatok rögtönzése 

5. periódus-alkotás 

Formaalkotás: 

1. a – av típusú periódus alkotása (összekevert ütemekből) 

2. adott ritmushoz új dallam kitalálása  

3. népdalrögtönzés: a népdal ritmusa adott, a népdalsorok kezdő- és záróhangja is, variált 

kitöltés 

4. teljes népdal dallama alapján variáns rögtönzése 
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A 2020-as NAT a 8. osztályos ének-zene oktatás követelményeiben hangsúlyozza az előző 

tanévekben megemlített zenetörténeti, zeneelméleti és formatani ismeretek tudatosításának 

fontosságát. Ennek megvalósítására nagy gondot fordítottunk a 8. osztályos tankönyvben. 

Egyetlen konkrét példán szemléltetve: a gyermekek 6. osztályban meghallgatták W. A. Mozart 

K. 331 A-dúr szonátája első, variációs tételének témáját. Ennek első nyolc ütemét megfigyelték 

betűkottáról, és megállapították fontos formai jellemzőjét, a „kérdés”-„válasz” viszonyt, 

melyet meg is betűztek (A és Av). Ez a nyolc ütem 8. osztályban játékos, ütemösszerakós 

feladat formájában újra megjelenik. Az ismételt zenehallgatás és a dallam szolmizálása után 

az eddigi megfigyelések a nyolcütemes periódus tudatosításában összegződnek, mely a bécsi 

klasszika formálásának legalapvetőbb zárt egysége: 

A felismerő kottaolvasás területén a tankönyv az eddigi kottaolvasási és -írási 

ismereteket gyakoroltatja (például utószolmizálással, betűkottáról történő énekléssel, 

kottamásolással, betűkotta ötvonalas rendszerbe történő kottázásával). Mivel a 8. osztályos 

ének-zene tankönyv is ún. tartós tankönyv, számítunk a kottafüzet alkalmazására.  

Az irányadó 2020-as kerettanterv a zenei befogadás témakörének két fejlesztési területét 

jelöli meg:  

1. Befogadói kompetenciák fejlesztése  

2. Zenehallgatás 
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A befogadói kompetenciák fejlesztésére a kerettanterv a következő tevékenységeket ajánlja: 

„Gyakorlatok a zenei fantázia, a zenei memória és a belső hallás használatára. Népdalok 

elemzése, dallamsorok összehasonlítása, jelölése." Utóbbira a tankönyv I. fejezetében és az év 

végi összefoglalásban számos példa található. Előbbiek fejlesztését a népdalok hallás utáni 

tanulása mellett kreatív zenei gyakorlatok, írásos és énekes rögtönzések, kooperatív tanulási 

technikát alkalmazó projektfeladatok segítik. 

A zenehallgatás során néhány perces zenei részletek/teljes zeneművek meghallgatását 

ajánlja a tankönyv, a kerettanterv előírásai alapján, melyeket előre megadott megfigyelési 

szempontok szerint elemeznek a gyermekek. Arra is adunk példát, amikor a tanulók nem 

elemzési feladatot kapnak, hanem a zenét jelenítik meg mozgással vagy rajzban, saját belső 

világukon átszűrve. 

2.3. A tankönyvi leckék szerkezete 

A két tankönyv leckéinek szerkezete nagyon hasonló. Jól strukturáltak és tartalmuk könnyen 

áttekinthető a tanulók számára. Minden fejezetnek külön színe van, ez a tartalomjegyzékben, 

a fejezetcímoldal színében, az egyes leckék címsávjában és a grafikák színében is megjelenik. 

A gyermekeknek nagy segítséget jelent, hogy a fontosabb kulcsfogalmak a törzsszövegben 

mindig zöld tónuson szerepelnek, félkövér betűtípussal és magyarázó szöveggel. Barackszínű 

tónuson zenei érdekességekről olvashatnak, és pöttyös keretben találják a kreatív zenei 

gyakorlatokat. A törzsszöveghez sorszámmal ellátott feladatok kapcsolódnak, a sorszám 

mindig az oldal bal szélén található.  

A lecke témája a címsorban szerepel, ennek színe az adott fejezet tartalomjegyzékben 

szereplő színével egyezik: 

Vele azonos sorban – az 5. és 6. osztályos tankönyv hagyományát követve – minden leckéhez 

ajánlunk ismétlő kezdő dalt az alsóbb évfolyamokon tanultakból, amely témájában vagy 

dallami-ritmikai elemében az új anyaghoz köthető (például az Érik a szőlő népdal éneklése 

tematikusan előkészíti a szüretről szóló leckét és annak Ősszel érik babám népdalát, a Volt 

nekem egy kecském népdal a régi stílusú népdalok jellemzőinek tudatosítását a 

népdalelemzésről szóló leckében). 
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Minden lecke egy gondolatébresztő kérdéssel indul, amely ráhangolódást biztosít a 

témához, felkelti a gyermekek érdeklődését, bátorítja őket a véleményalkotásra és egyben az 

érzelmi nevelés eszköze is. Számos esetben tantárgyközi kapcsolódásra épül. A kérdéseknek 

egységes tipográfiai megjelenése van: színes szedés emeli ki őket környezetükből, színük 

megegyezik a fejezet saját színével. 

Néhány példa a ráhangoló kérdésekre a két tankönyvből: 

 Milyen kulturális vagy oktatási intézmények, épületek, közterületek viselik hazánkban 

Liszt Ferenc nevét? – földrajzi ismeretek, helyismeret 

 A ritmus nemcsak a zenében, hanem például az irodalomban és a táncban is jelen van. 

Hogyan? – gondolkodtató kérdés, tantárgyközi kapcsolódás, elvonatkoztatás 

 „Tabula rasa" (latin kifejezés, magyarul: tiszta tábla). – Beszélgessetek arról, mit jelent 

ez a kifejezés! Miért nélkülözhetetlen a zenében és az életünkben is a csend? – 

beszélgetésre, önálló véleményalkotásra, érzelmi nevelésre lehetőséget adó kérdés 

Ezután a leckék központi témája következik (új népdal, új ritmusképlet, zenetörténeti 

ismeret). A központi témát felvezető beszélgetés, kreatív zenei gyakorlat vagy zenei ismétlő 

feladat vezeti be. Fontos, hogy a népdal szövegéről is beszélgessünk a gyermekekkel, ez az 

érzelmi nevelés kiemelkedő színtere lehet. Az alábbi moldvai csángó népdal a honvágy, a 

hazaszeretet és az elválás miatt érzett bánat ékes zenei-szövegi megfogalmazása. 

Feldolgozását gondolkodtató kérdések segítik. 
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Az óra záró részéhez zenehallgatási anyagot és/vagy zenei aktivitásra serkentő kreatív zenei 

gyakorlatot vagy rajzolást ajánlunk. 

2.4. A használt piktogramok és feladattípusok 

A 7. és 8. osztályos ének-zene tankönyvekben egységesen használt piktogramok a következők: 

A tankönyvekben kék színű kiegészítő piktogrammal jelöltük azokat a zenei ismereteket, 

jelenségeket, melyek tanítása nem kerettantervi követelmény a sajátos nevelési igényű enyhe 

értelmi fogyatékos tanulóknak. Ezeket részben már az 5. és 6. osztályos tankönyv is 

tudatosította vagy kiegészítő anyagként jelölte (például az ábécés neveket és a hangközöket). 

Hetedik osztályban a következő kiegészítő anyagok szerepelnek: a kis éles és kis nyújtott 

ritmus, a hangközök, az ábécés hangok, a módosított hangok, a dúr és moll hangsor és 

hármashangzat, az orgonapont, az ostinato, az előke és a szekvencia; nyolcadik osztályban a 

periódus. Ezek az ismeretanyagok a tankönyv szélesebb körű (integráló vagy normál 

oktatásban való) használatát is lehetővé teszik, valamint alkalmasak a tehetséggondozásra és 

a differenciálásra is. A zenei ábécével szívesen ismerkednek a tanulók, mert az azon alapuló 

kottaolvasás segíti a hangszertanulást. 
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A tankönyvekben használt feladattípusok: 

1. Készségfejlesztő feladatok 

2. Kreatív zenei gyakorlatok 

3. Gondolkodtató feladatok 

4. Tantárgyközi kapcsolódásra épülő feladatok 

5. Mozgásos feladatok 

6. Zenehallgatási feladatok 

7. Rajzolás 

8. Játékos fejtörők, zenei rejtvények 

9. Internetes alkalmazásban szerkesztett feladatok (LearningApps) 

10. Projektfeladatok 

A feladattípusok részletes leírása lejjebb található. 

2.5. A tankönyvet kiegészítő eszközök bemutatása  

Az ének-zene tantárgy oktatását a tankönyvön kívül tanmenet és tanári kézikönyv segíti 

(utóbbiak a tankonyvkatalogus.hu oldalon online elérhetőek). Ezeken felül a 7. osztályos 

tankönyvben zenés hangfájlok is szerepelnek, melyek a Nemzeti Közoktatási Portál felületén 

érhetők el. Jegyzékük a tankönyv végén található. Egy részük a népdalok éneklését segíti 

kíséretekkel (bátortalanabb osztályoknak támaszt adva), más részük a zenehallgatási 

anyaghoz ad többletet (például Robert Schumann Kinderszenen sorozatából). Ezeknek a 

felvételeknek az a különlegessége, hogy azokon a tankönyv szerzői, valamint ének-zene tanár 

szakos egyetemi hallgatók (leendő énektanárok) működnek közre önkéntesen (zongorán, 

hegedűn és furulyán), és a népdalkíséreteket is ők írták.27 Mivel a tankönyvírók is egyetlen 

kivétellel az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Művészetközvetítő 

és Zenei Intézetének jelenlegi vagy volt oktatói, az Oktatási Hivatal és az említett egyetemi 

intézet között sajátos együttműködés jött létre a tankönyvek megírása során. 

2.6. Tantárgyközi kapcsolatok  

Kérdésekkel, feladatokkal ösztönözzük a tanulókat arra, hogy kapcsolódási pontokat 

keressenek a különböző tantárgyak keretében tanult ismereteik között, mindig kössék azokat 

valamihez, a társművészetekhez, tudományokhoz vagy a mindennapi élethez. Az alábbiakban 

egy-egy példát láthatunk erre a feladattípusra a 7. osztályos tankönyvből (a festészet és a 

zene, valamint az irodalom és a zene transzferhatása): 

                                                           
27 Köszönjük a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Művészetközvetítő és Zenei 
Intézete ének-zenetanár szakos hallgatóinak – Béres Verának, Csasznyi Zsófiának, Mentes Alexának, Nagy 
Violának, Pap Laurának és Papp Dorkának – valamint Sturcz Noémi énekesnek a szíves közreműködést. Felkészítő 
tanáraik Dr. Horváth Ágnes egyetemi tanársegéd, a tankönyvek egyik szerzője és Dr. Bodnár Gábor zeneszerző, 
intézetvezető egyetemi tanár voltak. 
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 festészet és zene: 

William Turner: Velence (1835) 

 

 

 irodalom és zene: 
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3. A TANKÖNYVEKBEN ALKALMAZOTT ÚJSZERŰ TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI 

MEGOLDÁSOK  

3.1. Kreatív zenei gyakorlat 

A kreatív zenei gyakorlatok a Sáry-módszer néven jegyzett, nemzetközileg elismert kreatív 

zenepedagógiai és fejlesztő módszer legfontosabb megjelenési formái, melyek a művészeti 

oktatás minden szintjén használhatók. Lényeges tulajdonságuk, hogy nemcsak befogadói, 

hanem résztvevői attitűdre is nevelnek.  

Ismerkedés szintjén már a 6. osztályos tankönyv is közölt néhány kreatív zenei 

gyakorlatot Sáry László nyomán. A 7. osztályos tankönyvben ezek már nagyobb súlyt kapnak, 

a 8. osztályos tankönyvnek pedig egyik alapkövévé válnak, szinte minden leckéjében 

megtalálhatók. A kreatív zenei gyakorlatokat a két könyv azonos grafikai jelöléssel közli, kék 

pöttyös keretben, mellyel játékosságukat hangsúlyozza. A 8. osztályos tankönyv négy kreatív 

feladatának ötlete Sáry László: Kreatív zenei gyakorlatok című könyvéből származik.28 

Felhasználtuk még dr. Sáry Bánk és dr. Tóth Árpád egy-egy gyakorlatát.29 A többi kreatív zenei 

gyakorlat Fekete Anikó és dr. Horváth Ágnes munkája, melyeket kifejezetten a tankönyvek 

témáihoz fejlesztettek ki.30  

A kreatív zenei gyakorlatok az aktív közösségi zenélést, a játékos tanulást, a 

kreativitást, az improvizációt, az önkifejezést és a készségfejlesztést helyezik a zenetanítás 

középpontjába – Kurtág György zeneszerzőt idézve „a magunk örömére is" (a Játékok 

előszava). A zenélés, a játékos alkotás, rögtönzés közben szinte észrevétlenül, indirekt módon 

fejlődnek a zenei kompetenciák (zenei fantázia, memória, tempótartás, intonáció), mellettük 

a figyelem, a fantázia és az együttműködési készség. Ezek a gyakorlatok nemcsak izgalmas 

feladatot jelentenek a gyerekeknek, hanem élményekkel is gazdagítják őket, ami érzelmi 

telítettségével segíti az új ismeretanyag beépülését. Újdonságuk, hogy szakítanak a 

„hagyományos" osztálytermi ülésrenddel, és kihasználják a körforma ősi erejéből adódó 

lehetőségeket. Nagy vonzerejük a frontális oktatási formával szemben, hogy egyszerre több 

tanulót vagy az egész osztályt (a tanárral együtt) bevonják a zenei folyamatba. Arra bátorítjuk 

a pedagógust és a gyerekeket, hogy szabadon fejlesszék tovább a gyakorlatokat! A sikeres 

megvalósításhoz fontos a fokozatosság, a kitartás és a türelem, mind a gyermekek, mind a 

pedagógus részéről. 

  

                                                           
28 Sáry László: Kreatív zenei gyakorlatok. Jelenkor Kiadó, Pécs, 2010. (Ez a kötet a második, javított kiadás, az első 
1999-ban jelent meg.) 
29 Sáry Bánk (Sáry László fia) Aleatorikus társasjáték (2013) című gyakorlata az aleatória 20. századi zenei irányzat 
játékos megismerését szolgálja. A gyakorlatot Fekete Anikó szerkesztette. Dr. Tóth Árpád Minden fa töve című 
kreatív zenei gyakorlata a minimálzene közösségi kipróbálására ad lehetőséget. Szeretnénk köszönetet mondani 
a gyakorlatok közlésének engedélyezéséért. 
30 Fekete Anikó több könyvet is megjelentetett a témában, a két tankönyvben szereplő kreatív zenei 
gyakorlatainak egy része a Kreatívan zenélni című könyvének gyakorlatain alapul (Aktivitás Alapítvány, 2019). 
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A gyakorlatok egyik legértékesebb tulajdonsága az, hogy felszabadító hatásúak. Oldják 

a feszültséget, a félelmeket, a gátlásokat, már az óra elején kedvet teremtenek a tanuláshoz, 

aktivitásra késztetnek, játékba hívnak. Természetesen óra végén ugyanilyen hatékonysággal 

alkalmazhatók. A játék öröme összekapcsolódik bennük az (együtt)zenélés örömével, és 

ezáltal a zenélés igazi örömzenéléssé válik. 

Erre a játékos feszültségoldásra, szabadabb tevékenységre igen nagy szüksége van a 

gyermekeknek. A mai oktatás nagy ismeretanyag elsajátítását várja el a tanulóktól, alapvetően 

verbális és frontális oktatási formában. Tanulóink sokat ülnek a számítógép előtt egyedül (ezt 

a tendenciát a Covid-19 pandémia csak erősítette), szövegeket olvasnak, értelmeznek, 

adatokat tanulnak meg, írásbeli feladatokat oldanak meg. Kevés idő jut az aktív, alkotó 

tevékenykedésre, a véleménycserére, a fantáziavilág és a kreativitás kifejezésére. „Minden 

emberben – főleg gyermekekben – megvan az ismeretlen dolgok iránti kíváncsiság, a 

felfedezésre és kalandra való hajlam, az eredetiség jelenléte. Ezek a tulajdonságok a nevelés 

során jelentősen visszafejlődnek, vagy teljesen eltűnnek.”31 – Sáry László gondolatai a 

gyakorlatok egyedi varázsára, egyszeri és megismételhetetlen voltára is utalnak. 

Elgondolásának fontos része a véletlenszerűség térnyerése, a nyitottság, az alakíthatóság. 

Rávezetnek arra, hogy egy problémának többféle megoldása is lehetséges, nemcsak a 

zenében, hanem az életben is. 

Különösen felértékelődött a módszer szerepe a Covid-19 világjárvány megjelenése óta, 

mely életünket 2020 kezdete óta nagymértékben meghatározza. Az improvizáció és a kreatív 

zenei gyakorlatok segíthetik a gyermekeket és a pedagógust a szokatlan élethelyzet miatt 

kialakult szorongás feloldásában. Megvalósításuk, az alkotások csoporttársakkal való 

megosztása terápiás hatású is lehet, mivel ezen módszerek látásmódja hasonló a 

művészetterápia alkotásközpontú megközelítési módjához.32 A résztvevők "kijátszhatják", 

"kiénekelhetik", "kidobolhatják" magukból félelmeiket, kötöttebben vagy szabadon 

mozoghatnak, énekelhetnek, zörejt kelthetnek. Megtapasztalhatják azt, hogy mennyi 

mindenre képesek, amit korábban nem is tudtak magukról. A kreatív zenei gyakorlatokban 

minden tanuló részt tud venni, megtalálhatja a neki való szerepet, élménnyel és 

sikerélménnyel gazdagodhat. A gyakorlatok digitális oktatásban való használatáról még kevés 

tapasztalatunk van, de a módszer ezirányú kipróbálása folyamatosan zajlik.  

A kreatív zenei gyakorlatok alkalmat adnak a kudarcélmény elviselésére, az újrakezdés 

lehetőségére is. Nincs bennük az iskolai számonkérésekhez kapcsolódó, sokszor nyomasztó 

„elsőre sikerülnie kell” érzés, ezáltal a szorongó gyermekek is sikerélményhez juthatnak általa. 

A csoport alkata határozza meg azt, mennyit gyakorolják, milyen szintre szeretnének eljutni a 

gyakorlattal.  

           

                                                           
31 Sáry László: Kreatív zenei gyakorlatok. Jelenkor Kiadó, Pécs, 2010. 21. 
32 Horváth Ágnes: „Tanulás – improvizáció – alkotás. Kreatív zenei műhely és innovatív szemléletű oktatás az ELTE 
BTK Művészetközvetítő és Zenei Intézetében", in Parlando 2021/5. 
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A kreatív zenei gyakorlatok többféle funkcióban is alkalmazhatók: előkészítésként 

(például egy új zenetörténeti korral való ismerkedés nyitányaként), egy új zenei jelenség 

kipróbálására vagy a megszerzett elméleti tudás elmélyítésére a gyakorlat segítségével. Példa 

az utóbbira a folklorizmus tanításakor: 

A kreatív gyakorlatokban nagy szerepet kap a közösségi improvizáció. Az improvizáció 

felszabadító hatásáról így ír egy tizennyolc éves diák:33 

„Ha az improvizációt le akarnám rajzolni, hatalmas szárnyú madarakat rajzolnék 

egybefonódva. Azért, mert nekem az improvizálás megadja a teret, ahol kedvemre 

kiterjeszthetem a szárnyaimat, és szabadon repülhetek. Nincsenek benne korlátok, azt a 

hangot pedig, amit nem tudunk lejátszani zongorán, kiénekelhetjük. Olyan, mint az élet, 

örökké változik, hiszen nincs két egyforma improvizáció, talán ezért is van olyan jó hatással az 

emberekre (…). Olyan ez számomra, mint egy lépcsőfok vagy egy út a teljesség felé, mert mikor 

improvizálok, a lelkem nyelvén beszélek, és amint képes vagyok megérteni ezt, eggyel 

közelebb kerülök a titokhoz, amit minden ember magában őriz és olyan sokan kutatnak (…).” 

(B. Boglárka, 18 éves)  

  

                                                           
33 Idézi: Révász Ágnes: „Szabad gondolatok a rögtönzésről”, in Parlando, 2011/3.  



NT-98807, NT-98808 Én ek - ze n e 7 –8 .  –  Ta ná r i  kéz ikö nyv  
 

 
38 

3.2. Strukturálás színekkel 

Fent már említettük, hogy mindkét könyv fejezetei saját színükkel különülnek el egymástól. A 

színek nemcsak a fejezetszintű tájékozódást segítik, hanem más módokon is hozzájárulnak a 

könyvek strukturálásához, a bennük való könnyű eligazodáshoz. A színkód elemei a 

következők: 

 ráhangoló kérdés a fejezet színével 

 az elsajátítandó új zenei fogalmak és magyarázataik zöld tónussal vannak kiemelve 

 a kreatív zenei gyakorlatokat kék pöttyös keret jelzi 

 az érdekességek barackszínű tónuson szerepelnek 

 külön színe van az egyes piktogramoknak is 

 a csoportosítást, párosítást kívánó feladatoknál a vízszintes vagy függőleges 

tájékozódást és a kétféle kategóriába sorolást (például szerző és műcím párosítása) 

kétféle szín használata (halványzöld és világosbarna) segíti, ez kiemelten hasznos a 

figyelemzavarral élő gyermekeknél 

Példa a kétféle színnel strukturált feladatszövegre a 7. osztályos tankönyvből:  

3.3. Összefoglalás játékos zenei fejtörőkkel, rejtvényekkel, digitális feladatokkal  

A tankönyvek a fejezetek végi összefoglalást differenciáltan, választékos feladatokkal, sokféle 

rejtvénnyel, játékos fejtörőkkel valósítják meg. Élnek a digitális oktatás nyújtotta 

lehetőségekkel is. Ehhez sajátos ösztönzést adott az a Covid-19 világjárvány megjelenése, mely 

kényszerű átállást eredményezett a távolléti oktatásra rövid és hosszabb távon. A 

tankönyvekbe beépítettük az ezen időszak alatt szerzett digitális oktatási tapasztalatainkat is. 

Vonzóak lehetnek a gyermekek számára a QR-kóddal megjelenő internetes feladatok (a 

LearningApps felületen saját készítésű játékos összefoglaló feladatokat alkottunk), mivel 

otthon időkorlát nélkül, szorongásmentesen, többször is megoldhatók.  
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Néhány példa a játékos feladattípusokra a 7. és 8. osztályos ének-zene tankönyvből:  

 a romantika zenéjéről szóló V. fejezet összefoglalásában található játékos rejtvény a 7. 

osztályos tankönyvből: 

 

 igaz-hamis játék ugyanennek a fejezetnek az összefoglalásából: 

 

 páros feladat a 8. osztályos tankönyv I. fejezet végi összefoglalásából: 
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 válogatás a 8. osztályos ének-zene tankönyv záró összefoglalásából: 
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3.4. Zeneterápiás jellegű feladatok rajzolással 

A fent már említett feladattípus lehetőséget ad a finommotorika és a fantázia fejlesztésére, 

ugyanakkor a feszültségoldás és az önkifejezés kiváló eszköze. 

Néhány tankönyvi példája: 

 elektronikus zenei hangzás által kiváltott képi asszociációk lerajzolása, fantázia- és 

finommotorika-fejlesztő feladat a 8. osztályos tankönyvből: 
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 motoros koordinációt és fantáziát, önkifejezést fejlesztő feladat grafikai jelekkel a 7. 

osztályos tankönyv év végi összefoglalásából: 

3.5. Érdekesség rovat 

A gyermekek motivációját, figyelmük fenntartását segíti a tankönyvek érdekesség rovata, 

mely színkóddal (barackszínű tónus) hívja fel magára a figyelmet. Szinte minden leckében 

megtalálható, általában a mindennapi élethez köthető érdekes, új információval a zene és más 

tudományterületek kapcsolatáról. Példa a 8. osztályos ének-zene tankönyv 24. leckéjéből 

(Magyar filmzene és alkalmazott zene). 

3.6. Projektóra 

A projektórán vagy a projektfeladatokban a gyermekek komplex módon közelítenek meg egy-

egy témát, kooperatív tanulási technika alkalmazásával. Példánkban az impresszionizmus 

projektórájának (8. osztály) oldalképei láthatók, ahol egy irodalmi alkotáson és vizuális 

benyomásokon keresztül közelítik meg a gyermekek az impresszionizmust. A vers és a képek 

zeneisége, színei, látásmódja alakul bennük zenévé, és versmondással, rajzolással, zenei 

rögtönzéssel összművészeti alkotást hoznak létre csoportmunkában. 
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A jókedvű közösségi éneklésen és zenélésen alapuló ének-zene óra "feszültségoldó, örömöt 

és élményt adó, közösséget formáló szerepe fontos része az iskolai létnek".34 Reméljük, hogy 

a két tankönyv mind a tanárok, mind a gyermekek számára közös felfedezőútként szolgál majd 

a zene színes birodalmába, aktív örömzenéléssel, az ének, a ritmus és a mozgás örömével! 

  

                                                           
34 Dr. Horváth Ágnes – Kónyáné Puskás Laura – Oberrecht Ádám: Zene és ünnep. Ének-zene tankönyv 7. Oktatási 
Hivatal, Budapest, 2021. 3. 
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4. AJÁNLOTT TOVÁBBI SEGÉDANYAGOK, SZAKIRODALMAK  

4.1. Internetes források  

 a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének zenetörténeti és 

folklór adatbázisai:  

http://db.zti.hu/folklor.htm (Utolsó letöltés: 2021. május 21.) 

http://db.zti.hu/zenetorteneti.htm (Utolsó letöltés: 2021. március 31.) 

 Különös tekintettel az alábbiakra: 

Bartók-rend: http://systems.zti.hu/br/hu (Utolsó letöltés: 2021. március 9.) 

https://zti.hungaricana.hu/hu/ (Utolsó letöltés: 2021. május 21.) 

 A Hagyományok Háza folklór-adatbázisa: http://folkloradatbazis.hu/fdb/index.php 

(Utolsó letöltés: 2021. május 20.) 

 A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Intézetének honlapja, Kodály 

zenepedagógiai programja: 

https://kodaly.hu/kodaly_kodaly/kodaly-zoltan-zenepedagogiai-koncepcioja-

117202 (Utolsó letöltés: 2021. március 31.) 

 Nagyné Rápli Györgyi: Módszertani ötletek. Gondolatok az ének-zene tanításáról. 

2017. https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Budapest/ 

modszertani_otletek_RapliGy.pdf (Utolsó letöltés: 2021. március 20.) 

 Dr. Hanák Zsuzsanna (szerk.): A kooperatív módszertan elméleti és gyakorlati alapjai 

(OH-publikáció, 2006) 

http://www.hefop.ektf.hu/anyagok/kooperativ_modszertan.htm  

(Utolsó letöltés: 2021. április 25.) 

 Énekeljünk együtt! sorozat Krajcsó Bence, Herczku Ágnes és Mészáros Vince 

közreműködésével: https://www.youtube.com/watch?v=Pj7B8mJvfpM  

(Utolsó letöltés: 2021. március 9.) 

4.2. Szakmódszertani könyvek 

 Bodnár Gábor – Erdős Ákos – Kabdebó Sándor: Ének-zenei ismeretek. Tananyag az 

ének-zenei kritériumvizsgához. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 2015. 

Digitális kiadvány. ISBN: 978-963-284-621-7. Internetes elérhetőség: 

http://metodika.btk.elte.hu/file/TAMOP_BTK_BMT_1_muveszetek.pdf  

(Utolsó letöltés: 2021. június 20.) 

  

http://db.zti.hu/folklor.htm
http://db.zti.hu/zenetorteneti.htm
http://systems.zti.hu/br/hu
https://zti.hungaricana.hu/hu/
http://folkloradatbazis.hu/fdb/index.php
https://kodaly.hu/kodaly_kodaly/kodaly-zoltan-zenepedagogiai-koncepcioja-117202
https://kodaly.hu/kodaly_kodaly/kodaly-zoltan-zenepedagogiai-koncepcioja-117202
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Budapest/modszertani_otletek_RapliGy.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Budapest/modszertani_otletek_RapliGy.pdf
http://www.hefop.ektf.hu/anyagok/kooperativ_modszertan.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Pj7B8mJvfpM
http://metodika.btk.elte.hu/file/TAMOP_BTK_BMT_1_muveszetek.pdf
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 Döbrössy János (szerk.): ÉNEK–ZENE–NEVELÉS. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karának Tudományos közleményei XXV. Trezor Kiadó, 

Budapest, 2004. ISBN 963 9088 95 1. Internetes elérhetőség: 

http://mek.oszk.hu/08800/08890/08890.pdf (Utolsó letöltés: 2021. június 20.) 

 Fekete Anikó: Kreatívan zenélni. Aktivitás Alapítvány, Budapest, 2019. ISBN 978-

615-6118-00-4 

 Kodály Zoltán: Visszatekintés I-II. Zeneműkiadó Vállalat, Budapest, 1964. ISBN 0464-

4948 

 Kodály Zoltán: Visszatekintés I-III. Argumentum, Budapest, 2007. ISBN: 9633300347 

 Kokas Klára: Képességfejlesztés zenei neveléssel. Zeneműkiadó, Budapest, 1983. 

ISBN: 963-330-463-6 

 Laczó Zoltán: Zenehallgatás. Tankönyvkiadó, Budapest, 1984. ISBN: 9631780937 

 Papp Géza: Készségfejlesztés az általános iskolai ének-zene órán. Tankönyvkiadó, 

Budapest, 1981. ISBN 963175331X 

 Réti Anna – Döbrössy János szerk. (2012): Az ének-zene tantárgy-pedagógiája. ELTE 

Eötvös Kiadó, Budapest, 2012. ISBN: 9789633120965 

 Sáry László: Kreatív zenei gyakorlatok. Jelenkor, Pécs, 2010. ISBN 963 676 159 0 

 Szabó Helga: Énekes improvizáció az iskolában. I−IV. kötet. Zeneműkiadó, Budapest, 

1976−1982. ISBN: 9633305144, 9633305152, 9633303419, 9633304180 

4.3. Szakmódszertani folyóiratokban megjelent tanulmányok 

 Daragó Rita Laura: „Az improvizáció szerepe és gyakorlata az alternatív 

zenepedagógiai koncepciókban", in Parlando 2016/1 

https://www.parlando.hu/2016/2016-1/Darago_Rita_Laura-Az-improviz%E1cio.pdf  

(Utolsó letöltés: 2021. április 15.) 

 Deszpot Gabriella: Zenei átváltozás. Kokas Klára komplex művészeti programja mint 

pedagógia és terápia, in Parlando 2009/6 

https://www.parlando.hu/2009-6-02-03-Kokas-Klara-1.htm 

(Utolsó letöltés: 2021. április 25.) 

 Gonda János: „Improvizáció és pedagógia", in Parlando 2000/1 

http://www.parlando.hu/Gonda3-Improv.html 

(Utolsó letöltés: 2021. április 10.) 

http://mek.oszk.hu/08800/08890/08890.pdf
https://www.parlando.hu/2016/2016-1/Darago_Rita_Laura-Az-improviz%E1cio.pdf
https://www.parlando.hu/2009-6-02-03-Kokas-Klara-1.htm
http://www.parlando.hu/Gonda3-Improv.html
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 Kokas Klára: „Néhány tapasztalat a zenei mozgások és megjelenítések köré épülő 

foglalkozások hatásáról", in Ittzés Mihály (szerk): A Kodály Intézet Évkönyve III. 

Hungexpo, Budapest, 1986. ISBN: 0230-686-7 

4.4. Internetes gyakorlatközösségek, fórumok, egyéb 

 Online megoldások SNI specifikus javaslatokkal. A Digitális Pedagógiai Módszertani 

Központ Digitális Jólét Programjának anyaga a távoktatás segítésére, 2020 

https://dpmk.hu/2020/04/17/online-megoldasok-sni-specifikus-javaslatokkal 

(Utolsó letöltés: 2021. május 21.) 

https://dpmk.hu/2020/04/17/online-megoldasok-sni-specifikus-javaslatokkal

