
Óvodapedagógus képzés 

1. Tantárgyelem neve: Ének-zene és módszertana I. Kreditértéke: 2 

Tantárgyelem besorolása: kötelező 
 

A Tantárgyelem elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, "képzési 
karaktere": 

elmélet (%): 40 

  gyakorlat (%): 60 

A tanóra típusa: gyakorlat   

óraszáma, az adott félévben: 30   

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy   

A tantárgyelem tantervi helye 
(hányadik félév): 

1.   

Előtanulmányi feltételek:  - 

Tantárgyelem-leírás:  
Gyermekdalok és mondókák (a kiadott lista alapján),  
Ritmikai alapfogalmak (metrum, ritmus, ütem, tempó); ritmusértékek: egész, fél, negyed, nyolcad és képletei, 
kombinációi, szünetjeleik; 2-es és 4-es ütem; 
A szolmizáció és az abszolút rendszer;  
Könnyű kétszólamúság;  
A furulyajáték (szoprán furulya) megalapozása, a törzshangsor hangjai, fisz hang;  
A helyes éneklési szokások; 
Elméleti tudnivalók megalapozása: hangközök, hangsorok, gyermekdalelemzés. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Forrai Katalin (2016): Ének az óvodában. Móra Könyvkiadó, Budapest 
2. Törzsök Béla (2001): Zenehallgatás az óvodában. Zeneműkiadó, Budapest 
3. M. Dietrich Helga (2004): A magyar népi gyermekdalok sajátosságai – jegyzet ELTE-TÓFK 
4. Kismartony–Döbrössy (2018): Énekeljünk két szólamban! Bicíniumgyűjtemény – jegyzet ELTE TÓK 
5. Kodály Zoltán (c1941): 333 olvasógyakorlat. Edito Musica, Budapest 

AJÁNLOTT IRODALOM 

1. M. Dietrich Helga (2004): A magyar népi mondókák sajátosságai – jegyzet ELTE-TÓFK 
2. Dancs Lajos – Kerecsényi László (1998): Ének-zene I. – jegyzet, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 
3. Pécsi Géza (2002): Kulcs a muzsikához. Kulcs a Muzsikához Alapítvány, Pécs 
4. Pécsi Géza – Uzsalyné Pécsi Rita (2002): Kulcs a muzsikához. Énektár 2. Kulcs a muzsikához Alapítvány, 

Pécs 
5. Ittzés M.- Róbert G. (1993): Ének-zene I. – jegyzet Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest 

TUDÁS   
Tájékozott a gyermekdalok és mondókák főbb zenei jellemzőit illetően. 
Tisztában van a ritmusértékek rendszerével. 
Érti a hangköz és a hangsor fogalmát. 
Látja az összefüggést a relatív és az abszolút rendszer között. 
Tisztában van a helyes hangképzéshez szükséges alapvető (légzés, artikuláció) szokásokkal. 
Tájékozott a gyermekdalok elemzésének szempontjaiban. 



KÉPESSÉG  
Furulyán megszólaltatja a tanult gyerekdalokat. 
Élményszerűen, megfelelő hangmagasságon előad 40 kijelölt gyerekdalt szöveggel. 
Kotta nélkül szolmizálva és kézjelezve megszólaltatja e dalokat, a mérő saját hangoztatása mellett. 
Többszólamú művek előadásában kisebb csoport tagjaként részt vesz. 
Előad 20 kijelölt mondókát emlékezetből, egyenletes járással, ritmustapssal. 
10 kijelölt népdal tisztán, kifejezően énekel szöveggel, emlékezetből (kis hangterjedelmű és pentaton). 

ATTITŰD  
Elkötelezett a zenei fejlesztésben a játékosság mellett. 
Belátja a megfelelő hangmagasságon történő éneklés és a helyes hangképzés jelentőségét. 

AUTONÓMIA-FELELŐSSÉG  
Reálisan felméri az élményszerű zenei előadásmód szerepét, és megjeleníti azt énekében, furulyajátékában. 

A tantárgyelem felelőse 

Név: Szabadi Magdolna Beosztás: egyetemi adjunktus 

Tudományos fokozat:  PhD 
  

 

  



2. Tantárgyelem neve: Ének-zene és módszertana II. Kreditértéke: 2 

Tantárgyelem besorolása: kötelező 
 

A Tantárgyelem elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, "képzési 
karaktere": 

elmélet (%): 40 

  gyakorlat (%): 60 

A tanóra típusa: gyakorlat   

óraszáma, az adott félévben: 30   

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy   

A tantárgyelem tantervi helye 
(hányadik félév): 

2.   

Előtanulmányi feltételek:  - 

Tantárgyelem-leírás:  
Népi gyermekdalok, alkalmi és gyermekműdalok, mondókák (a kiadott lista alapján), 
Ritmikai ismeretek: pontozott ritmusok, éles, nyújtott, 3-as ütem, pontozott fél, 
Zeneelméleti ismeretek: szekundlépések, fá és ti hang, l kereszt és l bé előjegyzésig abszolút nevekkel, az öt- és 
hétfokú hangsorok,  
A dalok kezdőhangjának helyes megválasztása. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Forrai Katalin (2016): Ének az óvodában. Móra Könyvkiadó, Budapest 
2. Törzsök Béla (2001): Zenehallgatás az óvodában. Zeneműkiadó, Budapest 
3. M. Dietrich Helga (2004): A magyar népi gyermekdalok sajátosságai – jegyzet ELTE-TÓFK 
4. Kismartony–Döbrössy (2018): Énekeljünk két szólamban! Bicíniumgyűjtemény – jegyzet ELTE TÓK 
5. Kodály Zoltán (c1941): 333 olvasógyakorlat. Edito Musica, Budapest 

AJÁNLOTT IRODALOM 

1. M. Dietrich Helga (2004): A magyar népi mondókák sajátosságai – jegyzet ELTE-TÓFK 
2. Dancs Lajos – Kerecsényi László (1998): Ének-zene I. – jegyzet, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 
3. Pécsi Géza (2002): Kulcs a muzsikához. Kulcs a Muzsikához Alapítvány, Pécs 
4. Pécsi Géza – Uzsalyné Pécsi Rita (2002): Kulcs a muzsikához. Énektár 2. Kulcs a muzsikához Alapítvány, 

Pécs 
5. Ittzés M.- Róbert G. (1993): Ének-zene I. – jegyzet Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest 

TUDÁS   
Érti az előjegyzés fogalmát. 
Felismeri és megnevezi a dalokban található hangközöket, megállapítja a dalok hangsorát. 
Ismeri a fisz és d” hangok fogását a furulyán. 

KÉPESSÉG  
Furulyán megszólaltatja a tanult gyerekdalokat. 
Az újonnan tanult ritmusokat önállóan olvassa, hangoztatja, lejegyzi.  
Élményszerűen, megfelelő hangmagasságon előad 30 kijelölt gyerekdalt szöveggel. 
Kotta nélkül szolmizálva és kézjelezve megszólaltatja e dalokat, a mérő saját hangoztatása mellett. 
Többszólamú művek előadásában kisebb csoport tagjaként részt vesz. 
Előad 20 kijelölt mondókát emlékezetből, egyenletes járással, ritmustapssal. 
10 régi stílusú kijelölt népdal tisztán, kifejezően énekel szöveggel, emlékezetből. 



ATTITŰD  
Tudatosan képviseli a zenei nevelésben a játékosság és élményszerűség fontosságát. 

AUTONÓMIA-FELELŐSSÉG  
Felelősséget vállal a gyermekek helyes hangképzéséért.  
Önállóan végzi a dalok kezdőhangjának megválasztását. 

A tantárgyelem felelőse 

Név: Szabadi Magdolna Beosztás: egyetemi adjunktus 

Tudományos fokozat:  PhD 
  

 

  



3. Tantárgyelem neve: Ének-zene és módszertana III. Kreditértéke: 4 

Tantárgyelem besorolása: kötelező 
 

A Tantárgyelem elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, "képzési 
karaktere": 

elmélet (%): 60 

  gyakorlat (%): 40 

A tanóra típusa: előadás és 
szeminárium 

  

óraszáma, az adott félévben: 60   

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: 

A számonkérés módja: kollokvium   

A tantárgyelem tantervi helye 
(hányadik félév): 

3.   

Előtanulmányi feltételek: Ének-zene és módszertana I. 

Tantárgyelem-leírás:  
Az óvodai zenei nevelés módszertana: 
- az óvodai nevelés célja, feladata, helye az óvodai nevelés egészében (különös tekintettel az esztétikai nevelés 
többirányú lehetőségeire); 
- az óvoda előtti zenei fejlődés jellemzői, szakaszai, fejlesztésének intézményes lehetőségei (család, bölcsőde); 
- a 3-6 éves korú gyermekek képességfejlesztésének jelentősége, a zenei képességfejlesztés területei, 
- az OAP rendszere, zenei fejezetének korosztályokra bontott feladatai, anyaga, követelményei 
- az óvodai zenei nevelés anyaga: 
- tiszta éneklés képességének alakítása 
- zenei hallásfejlesztés feladatai 
- ritmikai fejlesztés fokozatai 
- zenehallgatás képességének alakítása kisgyermekkorban 
- zenei alkotókedv alakítása, csoportos és differenciált egyéni lehetőségei 
- életkori sajátosságoknak megfelelő mondóka és dalanyag kiválasztásának szempontjai; 
- módszerek és eszközök az egész napos óvodai zenei oktató-nevelő munka során 
- szervezeti keretek a zenei nevelés során 
- az óvodai zenei nevelés iskolai előkészítő feladata, szerepe; 
- az óvodai zenei nevelés tervezésének elvei és gyakorlati kérdései: éves terv, ütemterv, vázlat (módszertani 
szabadság értelmezése); 
- részben osztott és osztatlan óvodák, csoportok tervének problémái. 
Népi gyermekdalok, alkalmi és gyermekműdalok, mondókák (a kiadott lista alapján). 
Ritmikai ismeretek: tizenhatod, kis, éles és nyújtott ritmus, triola. 
Zeneelméleti ismeretek: diatónia előkészítése: a dúr és a természetes moll; alteráció fogalma, átmenő és 
váltóhangok; reális és tonális választípusok. 
Könnyű kétszólamúság (kánonok, bicíniumok);  
A furulyajáték mélyítése: a második fúváserősség.  
KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Forrai Katalin (2016): Ének az óvodában. Móra Könyvkiadó, Budapest 
2. Törzsök Béla (2001): Zenehallgatás az óvodában. Zeneműkiadó, Budapest 
3. Kismartony–Döbrössy (2018): Énekeljünk két szólamban! Bicíniumgyűjtemény – jegyzet ELTE TÓK 
4. Szöveggyűjtemény az ének-zene és módszertana tantárgyhoz (szerk. M. Dietrich, 1994), BTF 
5. Zenei nevelés az óvodában – szöveggyűjtemény (szerk. Hovánszki-Ludánszki, 1994) Hajdúböszörményi 

Óvóképző Főiskola 
 
 
  



AJÁNLOTT IRODALOM 

1. Nagyné Szarka Júlia (1999): Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának „megzenésítése”. In.: BTF 
Tudományos Közleményei XVII. Trezor Kiadó Budapest, 177-187. 

2. Ének – Zene – Nevelés (2004). Szerk. Döbrössy János. ELTE TÓFK Tudományos Közleményei XXV. Trezor 
Kiadó Budapest 

3. Ének – Zene – Nevelés (2011). Szerk. Döbrössy János. ELTE TÓK Tudományos Közleményei XXXIII. ELTE 
TÓK Budapest 

4. „Mi ez a gyönyörű?” – konferenciakötet (2011). Szerk. Döbrössy János. ELTE TÓK 
5. Kis Jenőné dr. Kenesei Éva (1994): Alternatív lehetőségek a zenepedagógiában, Tárogató Kiadó, 

Budapest 

TUDÁS   
Áttekintéssel rendelkezik az óvodai zenei nevelés módszertanáról. 
Érti a diatónia, az alteráció fogalmát. 
Tisztában van a második fúváserősség hangjainak fogásával. 

KÉPESSÉG  
Az újonnan tanult ritmusokat önállóan olvassa, hangoztatja, lejegyzi.  
Módosított hangot is tartalmazó hétfokú dallamokat biztosan olvas. 
Többszólamú műveket társsal, párban előad. 
Képes a zenei képességfejlesztés módszereinek gyakorlati alkalmazására. 
A szakterület terminológiáját következetesen, helyesen alkalmazza. 
Képes elemezni és értelmezni a vonatkozó szakirodalmat; eredményeit kritikus módon, alkotóan saját 
tevékenységére vonatkoztatni, abban alkalmazni. 
Képes olyan tevékenységeket, tartalmakat kiválasztani, melyek a zenei fejlesztési célokat szolgálják. 

ATTITŰD  
Belátja a zenehallgatóvá nevelés fontosságát a zenei befogadás képességének fejlesztésében. 
Hitelesen képviseli a tervezés fontosságát. 
Elkötelezett a gyermekek képességeinek zenei eszközökkel történő fejlesztése mellett. 

AUTONÓMIA-FELELŐSSÉG  
Önállóan tervez ének-zene foglalkozásokat. 

A tantárgyelem felelőse 

Név: Szabadi Magdolna Beosztás: egyetemi adjunktus 

Tudományos fokozat:  PhD 
  

 

  



4. Tantárgyelem neve: Ének-zene és módszertana IV. Kreditértéke: 2 

Tantárgyelem besorolása: kötelező 
 

A Tantárgyelem elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, "képzési 
karaktere": 

elmélet (%): 40 

  gyakorlat (%): 60 

A tanóra típusa: gyakorlat   

óraszáma, az adott félévben: 30   

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy   

A tantárgyelem tantervi helye 
(hányadik félév): 

4.   

Előtanulmányi feltételek: Ének-zene és módszertana II. 

Tantárgyelem-leírás:  
Népi gyermekdalok, alkalmi és gyermekműdalok, mondókák, más népek gyerekdalai (a kiadott lista alapján). 
Ritmikai ismeretek: Nyolcad alapegységű és aszimmetrikus ütemek, váltakozó ütemrend. 
Zeneelméleti ismeretek: népdalszerkezet, kvintváltás, kétrendszerűség; modális hangsorok. 
A metrum, tempó, ritmus és ütemérzék óvodai fejlesztésének játékos feladatai. 
Műzenei szemelvények. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Forrai Katalin (2016): Ének az óvodában. Móra Könyvkiadó, Budapest 
2. Forrai Katalin (2016): Ének a bölcsődében. Zeneműkiadó, Budapest 
3. Törzsök Béla (2001): Zenehallgatás az óvodában. Zeneműkiadó, Budapest 
4. Kismartony–Döbrössy (2018): Énekeljünk két szólamban! Bicíniumgyűjtemény – jegyzet ELTE TÓK 
5. Ludánszkiné Szabó Éva (1996): Óvodai zenei hagyományápolás – népszokások. Szerzői kiadás, 

Hajdúböszörmény  

AJÁNLOTT IRODALOM 

1. M. Dietrich Helga (2004): A magyar népi gyermekdalok sajátosságai – jegyzet ELTE TÓFK 
2. M. Dietrich Helga (2004): A magyar népi mondókák sajátosságai – jegyzet ELTE TÓFK 
3. Forrai Katalin (2013): Európai gyermekdalok. Móra Kiadó, Budapest 
4. Pécsi Géza – Uzsalyné Pécsi Rita (2002): Kulcs a muzsikához. Énektár 2. Kulcs a muzsikához Alapítvány, 

Pécs 
5. Lázár Katalin (2005): Népi játékok. Mezőgazda Kiadó, Budapest 

TUDÁS   
Rendszerben látja a tanult ritmikai elemeket. 
Tájékozott a népdalszerkezet, kvintváltás, kétrendszerűség témájában.  
Tisztában van a modális hangsorok fajtáival. 

KÉPESSÉG  
Az újonnan tanult ritmusokat önállóan olvassa, hangoztatja, lejegyzi.  
Élményszerűen, megfelelő hangmagasságon előad 30 kijelölt gyerekdalt szöveggel. 
Kotta nélkül szolmizálva és kézjelezve megszólaltatja e dalokat, a mérő saját hangoztatása mellett. 
A kijelölt műzenei darabokat hangszeren, énekelve előadja. 
Előad 10 kijelölt mondókát emlékezetből, egyenletes járással, ritmustapssal. 
10 kijelölt népdalt (modális hangsorú) tisztán, kifejezően énekel szöveggel, emlékezetből. 



ATTITŰD  
Belátja a zenei műveltség fontosságát az óvodapedagógus fejlesztő munkájában. 

AUTONÓMIA-FELELŐSSÉG  
Önállóan megtervezi a ritmikai képességek óvodai fejlesztésének éves terveit az egyes korcsoportokra. 

A tantárgyelem felelőse 

Név: Szabadi Magdolna Beosztás: egyetemi adjunktus 

Tudományos fokozat:  PhD 
  

  



5. Tantárgyelem neve: Ének-zene és módszertana V. Kreditértéke: 2 

Tantárgyelem besorolása: kötelező 
 

A Tantárgyelem elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, "képzési 
karaktere": 

elmélet (%): 40 

  gyakorlat (%): 60 

A tanóra típusa: szeminárium   

óraszáma, az adott félévben: 30   

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: 

A számonkérés módja: kollokvium   

A tantárgyelem tantervi helye 
(hányadik félév): 

5.   

Előtanulmányi feltételek:  Ének-zene és módszertana III. 

Tantárgyelem-leírás:  
Énekes és hangszeres szemelvények az európai zeneirodalomból;  
Kánonok és könnyű többszólamú művek; 
Nyolcad alapegységű ütemek; 
Felütés, csonka ütem;  
Alapvető összhangzattani ismertek: a hármashangzat fajtái;  
Klasszikus formák: két- és háromtagú formák, rondóforma, triós forma. 
A zenei alkotókészséget játékosan fejlesztő óvodai feladatok. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Forrai Katalin (2016): Ének az óvodában. Móra Könyvkiadó, Budapest 
2. Törzsök Béla (2001): Zenehallgatás az óvodában. Zeneműkiadó, Budapest 
3. Kismartony–Döbrössy (2018): Énekeljünk két szólamban! Bicíniumgyűjtemény – jegyzet ELTE TÓK 
4. Pécsi Géza (2002): Kulcs a muzsikához. Kulcs a Muzsikához Alapítvány, Pécs 
5. Pécsi Géza – Uzsalyné Pécsi Rita (2002): Kulcs a muzsikához. Énektár 2. Kulcs a muzsikához Alapítvány, 

Pécs  

AJÁNLOTT IRODALOM 

1. Frank Oszkár (1995): Zeneesztétika – zeneirodalom. Nemzeti Tankönyvkiadó Bp. 1995 
2. Dobszay László (felelős kiadó): Orpheusz hangzó zenetörténet 1-8. Nemzeti Kulturális Alap kiadványa 

iskolai könyvtárak számára 
3. Kodály Zoltán (c1963): Kis emberek dalai. Zeneműkiadó, Budapest 
4. Kedves Tamás (1997): Szöveggyűjtemény a zeneesztétikai tanulmányokhoz. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest 
5. Hang és lélek – Új utak a zene és társadalom kapcsolatában (2002). Zenei nevelési konferencia, Magyar 

Zenei Tanács 

TUDÁS   
Érti a különböző hármashangzatok felépítését. 
Felismeri a tanult zenei formákat a zenehallgatási anyagban. 



KÉPESSÉG  
Az újonnan tanult ritmusokat önállóan olvassa, hangoztatja, lejegyzi.  
Élményszerűen, megfelelő hangmagasságon előad 30 kijelölt gyerekdalt szöveggel. 
Kotta nélkül szolmizálva és kézjelezve megszólaltatja e dalokat, a mérő saját hangoztatása mellett. 
A kijelölt műzenei darabokat hangszeren, énekelve előadja. 
Előad 10 kijelölt mondókát emlékezetből, egyenletes járással, ritmustapssal. 
Képes olyan zenei tevékenységeket, tartalmakat kiválasztani, melyek az alkotóképesség fejlesztését szolgálják. 

ATTITŰD  
Törekszik a kreativitás fejlesztésére az ének-zene tevékenységeken keresztül is. 

AUTONÓMIA-FELELŐSSÉG  
Önállóan megtervezi a zenei alkotóképesség óvodai fejlesztésének éves terveit az egyes korcsoportokra. 

A tantárgyelem felelőse 

Név: Szabadi Magdolna Beosztás: egyetemi adjunktus 

Tudományos fokozat:  PhD 
  

 

  



Csecsemő- és kisgyermeknevelő képzés 

1. Tantárgyelem neve: Ének-zenei nevelés alapjai I. Kreditértéke: 2 

Tantárgyelem besorolása: kötelező 
 

A Tantárgyelem elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, "képzési 
karaktere": 

elmélet (%): 40 

  gyakorlat (%): 60 

A tanóra típusa: gyakorlat   

óraszáma, az adott félévben: 15    

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: szerepjáték, szimulációs játék 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy   

A tantárgyelem tantervi helye 
(hányadik félév): 

1.   

Előtanulmányi feltételek:  - 

Tantárgyelem-leírás:  
Népi gyermekdalok, ölbéli játékok és mondókák, illetve az azokhoz kapcsolódó mozgásformák, játékok, 
a tankönyvek dal- és mondókaanyaga; 
helyes éneklési, és helyes légzési technika, helyes artikuláció; 
zenei terminológiák, ritmikai alapfogalmak,  
a szolmizáció és az abszolút rendszer;  
a furulyajáték (szoprán furulya) megalapozása.  
Elméleti tudnivalók megalapozása: hangközök, hangsorok, gyermekdalelemzés. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Gyöngy Kinga (2015): Első lépések a művészetek felé II. Dialóg Campus Kiadó, Budapest 
2. Forrai Katalin (2016): Ének a bölcsődében. Móra Könyvkiadó, Budapest 
3. Sándor Ildikó (2005): Tücsökringató, Hagyományok Háza, Budapest 
4. Kodály Zoltán (c1941): 333 olvasógyakorlat. Editio Musica, Budapest 

AJÁNLOTT IRODALOM 

1. Törzsök Béla (2001): Zenehallgatás az óvodában, Zeneműkiadó, Budapest 
2. Borsai I.- Kovács A. (1975): Cinege, cinege, kismadár, Minerva Kiadó, Budapest 
3. Hintalan László János (2000): Aranyalma játékhagyomány, Fővárosi Pedagógiai Intézet Örökség 

Alapítvány, Budapest 
4. Gróh Ilona (2013): Ringató. Kolibri Gyerekkönyvkiadó Kft., Budapest 
5. Jakabos Judit (2013): Kerekítő. Móra Könyvkiadó, Budapest 

TUDÁS   
Ismeri az alaptankönyveket és azok zenei anyagát. 
Áttekintéssel rendelkezik a 0-3 évesek zenei neveléséhez szükséges népi gyermekdalokról, ölbéli játékokról és 
mondókákról, illetve az azokhoz kapcsolódó mozgásformákról, játékokról. 
Felismeri a kisgyermekek neveléséhez értékes zenei anyagot. 
Tisztában van a helyes hangképzéshez szükséges alapvető (légzés, artikuláció) szokásokkal. 
Tisztában van a ritmusértékek rendszerével: a félértékű hang és szünete, negyedértékű hang és szünete, 
nyolcadpár, önálló nyolcad és szünete, szinkópa jelrendszerével. 
Érti a zenei terminológiákat, a hangköz, a hangsor fogalmát. 



Látja az összefüggést a relatív és az abszolút rendszer között. 
Törekszik az élményszerű reprodukálásra. 
Használja a furulyát új dalok elsajátítására és ismert dalok élményszerű reprodukálására. 
Tájékozott a gyermekdalok elemzésének szempontjaiban. 

KÉPESSÉG  
Az egyszerűbb magyar gyermekdalokat furulyán megszólaltatja. 
Élményszerűen, megfelelő hangmagasságon, igényes stílusban előadja a magyar népi gyermekdalokat, ölbéli 
játékokat, mondókákat. 
Be tudja mutatni a dalokhoz, mondókákhoz kapcsolódó játékokat, mozgásokat. 
Képes kiválasztani a különböző életkorú gyermekeknek megfelelő zenei anyagot. 
Jól képezi a hangját. 
Szöveget ritmizál, ritmust tapsol, lüktetést jelez. 
Furulyán kifejezően játszik egyszerűbb gyermekdalokat. 

ATTITŰD  
Elkötelezett a 0-3 éves gyermekek játékos zenei fejlesztése mellett. 
Átlátja a kisgyermekkori fejlődésben betöltött szerepét a zenei kreativitásnak. 
Belátja a megfelelő hangmagasságon történő éneklés és a helyes hangképzés jelentőségét. 
Elkötelezett a hangszeren történő játék önálló elsajátításában. 

AUTONÓMIA-FELELŐSSÉG  
Reálisan felméri az élményszerű zenei előadásmód szerepét, és megjeleníti azt énekében, furulyajátékában. 
Felelősen viszonyul saját maga zenei önképzéséhez, a hatékony, önálló hangszeres gyakorláshoz. 

A tantárgyelem felelőse 

Név: Kismartony 
Katalin 

Beosztás: egyetemi docens 

Tudományos fokozat:  DLA 
  

 

  



2. Tantárgyelem neve: Ének-zenei nevelés alapjai II. Kreditértéke: 2 

Tantárgyelem besorolása: kötelező 
 

A Tantárgyelem elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, "képzési 
karaktere": 

elmélet (%): 40 

  gyakorlat (%): 60 

A tanóra típusa: gyakorlat   

óraszáma, az adott félévben: 15   

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: szerepjáték, szimulációs játék, 
videóelemzés, esetelemzés 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy   

A tantárgyelem tantervi helye 
(hányadik félév): 

2.   

Előtanulmányi feltételek:  - 

Tantárgyelem-leírás:  
Népi gyermekdalok, ölbéli játékok és mondókák, illetve az azokhoz kapcsolódó mozgásformák, játékok 
repertoárjának bővítése; 
helyes éneklési, és helyes légzési technika, helyes artikuláció; 
a bölcsődei zenei nevelés módszertana; 
zenei terminológiák, ritmikai alapfogalmak,  
a szolmizáció és az abszolút rendszer;  
furulyajáték (szoprán furulya). 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Gyöngy Kinga (2015): Első lépések a művészetek felé II. Dialóg Campus Kiadó, Budapest 
2. Forrai Katalin (2016): Ének a bölcsődében. Móra Könyvkiadó, Budapest 
3. Sándor Ildikó (2005): Tücsökringató, Hagyományok Háza, Budapest 
4. Kodály Zoltán (c1941): 333 olvasógyakorlat. Editio Musica, Budapest 

AJÁNLOTT IRODALOM 

1. Törzsök Béla (2001): Zenehallgatás az óvodában, Zeneműkiadó, Budapest 
2. Borsai I.- Kovács A. (1975): Cinege, cinege, kismadár, Minerva Kiadó, Budapest 
3. Hintalan László János (2000): Aranyalma játékhagyomány, Fővárosi Pedagógiai Intézet Örökség 

Alapítvány, Budapest 
4. Gróh Ilona (2013): Ringató. Kolibri Gyerekkönyvkiadó Kft., Budapest 
5. Jakabos Judit (2013): Kerekítő. Móra Könyvkiadó, Budapest 

TUDÁS   
Ismeri az alaptankönyveket és azok zenei anyagát. 
Bővíti a 0-3 évesek zenei neveléséhez szükséges népi gyermekdalok, ölbéli játékok és mondókák, és az azokhoz 
kapcsolódó mozgásformák, játékok körét. 
Felismeri a kisgyermekek neveléséhez értékes zenei anyagot. 
Tájékozott a 0-3 évesek zenei nevelésének módszertanában. 
Tisztában van a helyes hangképzéshez szükséges alapvető (légzés, artikuláció) szokásokkal. 
Tisztában van a ritmusértékek rendszerével: a félértékű hang és szünete, negyedértékű hang és szünete, 
nyolcadpár, önálló nyolcad és szünete, szinkópa jelrendszerével. 
Érti a zenei terminológiákat, a hangköz, a hangsor fogalmát. 
Látja az összefüggést a relatív és az abszolút rendszer között. 
Törekszik az élményszerű reprodukálásra. 



Használja a furulyát új dalok elsajátítására és ismert dalok élményszerű reprodukálására. 
Tájékozott a gyermekdalok elemzésének szempontjaiban. 

KÉPESSÉG  
Az egyszerűbb magyar gyermekdalokat furulyán megszólaltatja. 
Élményszerűen, megfelelő hangmagasságon, igényes stílusban előadja a magyar népi gyermekdalokat, ölbéli 
játékokat, mondókákat. 
Be tudja mutatni a dalokhoz, mondókákhoz kapcsolódó játékokat, mozgásokat. 
Képes kiválasztani a különböző életkorú gyermekeknek megfelelő zenei anyagot. 
Azonosítja és értelmezi a 0-3 éves korosztály szükségleteit, igényeit, és arra érzékenyen látja a zenei nevelés 
mindennapos jelenlétének szükségességét. 
Jól képezi a hangját. 
Szöveget ritmizál, ritmust tapsol, lüktetést jelez. 
Furulyán kifejezően játszik egyszerűbb gyermekdalokat. 

ATTITŰD  
Elkötelezett a 0-3 éves gyermekek játékos zenei fejlesztése mellett. 
Átlátja a kisgyermekkori fejlődésben betöltött szerepét a zenei kreativitásnak. 
Belátja a megfelelő hangmagasságon történő éneklés és a helyes hangképzés jelentőségét. 
Elkötelezett a hangszeren történő játék önálló elsajátításában. 

AUTONÓMIA-FELELŐSSÉG  
Átlátja a kisgyermekkori fejlődésben betöltött szerepét a zenei kreativitásnak. 
Belátja a megfelelő hangmagasságon történő éneklés és a helyes hangképzés jelentőségét. 
Elkötelezett a hangszeren történő játék önálló elsajátításában. 

A tantárgyelem felelőse 

Név: Kismartony 
Katalin 

Beosztás: egyetemi docens 

Tudományos fokozat:  DLA 
  

 

  



3. Tantárgyelem neve: Fejlődés támogatása zenével I. Kreditértéke: 2 

Tantárgyelem besorolása: kötelező 
 

A Tantárgyelem elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, "képzési 
karaktere": 

elmélet (%): 40 

  gyakorlat (%): 60 

A tanóra típusa: gyakorlat   

óraszáma, az adott félévben: 30   

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: szerepjáték, szimulációs játék, 
videóelemzés, esetelemzés. Hospitálás intézményen kívüli énekes-zenei programon. 

A számonkérés módja: kollokvium   

A tantárgyelem tantervi helye 
(hányadik félév): 

3.   

Előtanulmányi feltételek:  Ének-zenei nevelés alapjai I. 

Tantárgyelem-leírás:  
Népi gyermekdalok, ölbéli játékok és mondókák, illetve az azokhoz kapcsolódó mozgásformák, játékok 
repertoárjának bővítése; 
helyes éneklési, és helyes légzési technika, helyes artikuláció; 
a bölcsődei zenei nevelés módszertana (holisztikus szemlélet); 
kezdeményezések tervezése, 
a művészeti nevelés (azon belül ének-zene) és a játék személyiségfejlesztő hatásai; 
a bölcsődés korú gyerekek mozgással, játékkal, alkotó tevékenységgel egybekötött komplex 
játékkezdeményezésének technikája; 
furulyajáték (szoprán furulya). 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Falvay Károly (1990): Ritmikus mozgás – énekes játék. Országos Pedagógiai Intézet, Budapest 
2. Forrai Katalin (2013): Európai gyermekdalok. Móra Kiadó, Budapest 
3. Forrai Katalin (2016): Ének a bölcsődében. Móra Könyvkiadó, Budapest 
4. Gyöngy Kinga (2015): Első lépések a művészetek felé II. Dialóg Campus Kiadó, Budapest 
5. Sáry László (2000): Kreatív zenei gyakorlatok. Jelenkor Kiadó, Pécs 

AJÁNLOTT IRODALOM 

1. Bánki Vera – Kismartony Katalin (2004): Zene – játék 1. Ének-zene tankönyv az általános iskola 1-2. 
osztálya számára, átdolgozott  kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó 

2. Borsai I.- Kovács A. (1975): Cinege, cinege, kismadár, Minerva Bp. 
3. Falus András (szerk., 2016): Zene és egészség. Kossuth Kiadó, Budapest 
4. Kerényi György (1982): Magyar énekes népszokások, Gondolat Kiadó, Bp. 
5. Kis Jenőné dr. Kenesei Éva (1994): Alternatív lehetőségek a zenepedagógiában. Tárogató Kiadó, 

Budapest 

TUDÁS   
Ismeri az alaptankönyveket és azok zenei anyagát. 
Bővíti a 0-3 évesek zenei neveléséhez szükséges népi gyermekdalok, ölbéli játékok és mondókák, és az azokhoz 
kapcsolódó mozgásformák, játékok körét. 
Felismeri a kisgyermekek neveléséhez értékes zenei anyagot. 
Tájékozott a 0-3 évesek zenei nevelésének módszertanában. 



Elképzelése van a korosztály igényeit, szükségleteit, és az azokra adandó, szakmailag megfelelő, az egészséges 
testi és szellemi fejlődést, az önállóság kialakulását befolyásoló válaszokról, a mindennapi művészeti 
hatásokról.  
Tisztában van a derűs és élményszerű kezdeményezések módszertanával, a bölcsődés korú gyerekek mozgással, 
játékkal, alkotó tevékenységgel egybekötött komplex játékkezdeményezésének módjával. 
Tisztában van a helyes hangképzéshez szükséges alapvető (légzés, artikuláció) szokásokkal. 
Használja a furulyát új dalok elsajátítására és ismert dalok élményszerű reprodukálására. 
Tájékozott a gyermekdalok elemzésének szempontjaiban. 
 
A tantárgyi program: A közös muzsikálásnak, az egymásra/gyermekekre figyelésnek, az adaptív énekes 
helyzeteknek és a zenén keresztüli közösségformálás igényének kialakítására ad példát. A népzenei 
hagyományainknak, népszokásainknak, a szűkebb környezet kultúrájának megismerésére ösztönzi a 
hallgatókat. 

KÉPESSÉG  
Az egyszerűbb magyar gyermekdalokat furulyán megszólaltatja. 
Élményszerűen, megfelelő hangmagasságon, igényes stílusban előadja a magyar népi gyermekdalokat, ölbéli 
játékokat, mondókákat. 
Be tudja mutatni a dalokhoz, mondókákhoz kapcsolódó játékokat, mozgásokat. 
Képes kiválasztani a különböző életkorú gyermekeknek megfelelő zenei anyagot. 
Azonosítja és értelmezi a 0-3 éves korosztály szükségleteit, igényeit, és arra érzékenyen látja a zenei nevelés 
mindennapos jelenlétének szükségességét. 
Jól képezi a hangját. 
A képzés során megtapasztalt csecsemő- és kisgyermekkori jellemzőket, a testi és pszichés érési, fejlődési 
jellegzetességeket és a fejlesztési lehetőségeket felmérve képesek tudatosan megtervezni zenei 
kezdeményezéseket. 
Furulyán kifejezően játszik egyszerűbb gyermekdalokat. 
Jártas az önálló zenei ismeretszerzésben. 
Felismeri, hogy a nevelői tudatosság szempontjából fontos a dokumentálás. 

ATTITŰD  
Elkötelezett a 0-3 éves gyermekek játékos zenei fejlesztése mellett. 
Átlátja a kisgyermekkori fejlődésben betöltött szerepét a zenei kreativitásnak. 
Belátja a megfelelő hangmagasságon történő éneklés és a helyes hangképzés jelentőségét. 
Kitartó a rögtönző, alkotó képességének fejlesztésében. 
Elkötelezett a hangszeren történő játék önálló elsajátításában. 

AUTONÓMIA-FELELŐSSÉG  
Reálisan felméri az élményszerű zenei előadásmód szerepét, és megjeleníti azt énekében, furulyajátékában. 
Felelősen viszonyul saját maga zenei önképzéséhez, a hatékony, önálló hangszeres gyakorláshoz. 

A tantárgyelem felelőse 

Név: Kismartony 
Katalin 

Beosztás: egyetemi docens 

Tudományos fokozat:  DLA 
  

 

  



4. Tantárgyelem neve: Fejlődés támogatása zenével II. Kreditértéke: 3 

Tantárgyelem besorolása: kötelező 
 

A Tantárgyelem elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, "képzési 
karaktere": 

elmélet (%): 40 

  gyakorlat (%): 60 

A tanóra típusa: gyakorlat   

óraszáma, az adott félévben: 30   

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: szerepjáték, szimulációs játék, 
videóelemzés, esetelemzés. Hospitálás intézményen kívüli énekes-zenei programon 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy   

A tantárgyelem tantervi helye 
(hányadik félév): 

4.   

Előtanulmányi feltételek:  Ének-zenei nevelés alapjai II. 

Tantárgyelem-leírás:  
Népi gyermekdalok, ölbéli játékok és mondókák, illetve az azokhoz kapcsolódó mozgásformák, játékok 
repertoárjának bővítése; 
helyes éneklési, és helyes légzési technika, helyes artikuláció; 
a bölcsődei zenei nevelés módszertana (holisztikus szemlélet); 
kezdeményezések tervezése, 
a művészeti nevelés (azon belül ének-zene) és a játék személyiségfejlesztő hatásai; 
a bölcsődés korú gyerekek mozgással, játékkal, alkotó tevékenységgel egybekötött komplex 
játékkezdeményezésének technikája; 
furulyajáték (szoprán furulya). 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Falvay Károly (1990): Ritmikus mozgás – énekes játék. Országos Pedagógiai Intézet, Budapest 
2. Forrai Katalin (2013): Európai gyermekdalok. Móra Kiadó, Budapest 
3. Forrai Katalin (2016): Ének a bölcsődében. Móra Könyvkiadó, Budapest 
4. Forrai Katalin (2016): Ének az óvodában. Móra Könyvkiadó, Budapest 
5. Gyöngy Kinga (2015): Első lépések a művészetek felé II. Dialóg Campus Kiadó, Budapest 

AJÁNLOTT IRODALOM 

1. Bánki Vera – Kismartony Katalin (2004): Zene – játék 1. Ének-zene tankönyv az általános iskola 1-2. 
osztálya számára, átdolgozott  kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó 

2. Borsai I.- Kovács A. (1975): Cinege, cinege, kismadár, Minerva Bp. 
3. Falus András (szerk., 2016): Zene és egészség. Kossuth Kiadó, Budapest 
4. Sáry László (2000): Kreatív zenei gyakorlatok. Jelenkor Kiadó, Pécs 
5. Kerényi György (1982): Magyar énekes népszokások, Gondolat Kiadó, Bp.  

TUDÁS   
Ismeri az alaptankönyveket és azok zenei anyagát. 
Bővíti a 0-3 évesek zenei neveléséhez szükséges népi gyermekdalok, ölbéli játékok és mondókák, és az azokhoz 
kapcsolódó mozgásformák, játékok körét. 
Felismeri a kisgyermekek neveléséhez értékes zenei anyagot. 
Tájékozott a 0-3 évesek zenei nevelésének módszertanában. 
Elképzelése van a korosztály igényeit, szükségleteit, és az azokra adandó, szakmailag megfelelő, az egészséges 
testi és szellemi fejlődést, az önállóság kialakulását befolyásoló válaszokról, a mindennapi művészeti 
hatásokról.  



Tisztában van a derűs és élményszerű kezdeményezések módszertanával, a bölcsődés korú gyerekek mozgással, 
játékkal, alkotó tevékenységgel egybekötött komplex játékkezdeményezésének módjával. 
Tisztában van a helyes hangképzéshez szükséges alapvető (légzés, artikuláció) szokásokkal. 
Használja a furulyát új dalok elsajátítására és ismert dalok élményszerű reprodukálására. 
Tájékozott a gyermekdalok elemzésének szempontjaiban. 
 
A tantárgyi program: A közös muzsikálásnak, az egymásra/gyermekekre figyelésnek, az adaptív énekes 
helyzeteknek és a zenén keresztüli közösségformálás igényének kialakítására ad példát. A népzenei 
hagyományainknak, népszokásainknak, a szűkebb környezet kultúrájának megismerésére ösztönzi a 
hallgatókat. 

KÉPESSÉG  
Az egyszerűbb magyar gyermekdalokat furulyán megszólaltatja. 
Élményszerűen, megfelelő hangmagasságon, igényes stílusban előadja a magyar népi gyermekdalokat, ölbéli 
játékokat, mondókákat. 
Be tudja mutatni a dalokhoz, mondókákhoz kapcsolódó játékokat, mozgásokat. 
Képes kiválasztani a különböző életkorú gyermekeknek megfelelő zenei anyagot. 
Azonosítja és értelmezi a 0-3 éves korosztály szükségleteit, igényeit, és arra érzékenyen látja a zenei nevelés 
mindennapos jelenlétének szükségességét. 
Jól képezi a hangját. 
A képzés során megtapasztalt csecsemő- és kisgyermekkori jellemzőket, a testi és pszichés érési, fejlődési 
jellegzetességeket és a fejlesztési lehetőségeket felmérve képesek tudatosan megtervezni zenei 
kezdeményezéseket. 
Furulyán kifejezően játszik egyszerűbb gyermekdalokat. 
Jártas az önálló zenei ismeretszerzésben. 
Felismeri, hogy a nevelői tudatosság szempontjából fontos a dokumentálás. 

ATTITŰD  
Elkötelezett a 0-3 éves gyermekek játékos zenei fejlesztése mellett. 
Átlátja a kisgyermekkori fejlődésben betöltött szerepét a zenei kreativitásnak. 
Belátja a megfelelő hangmagasságon történő éneklés és a helyes hangképzés jelentőségét. 
Kitartó a rögtönző, alkotó képességének fejlesztésében. 
Elkötelezett a hangszeren történő játék önálló elsajátításában. 

AUTONÓMIA-FELELŐSSÉG  
Reálisan felméri az élményszerű zenei előadásmód szerepét, és megjeleníti azt énekében, furulyajátékában. 
Felelősen viszonyul saját maga zenei önképzéséhez, a hatékony, önálló hangszeres gyakorláshoz. 

A tantárgyelem felelőse 

Név: Kismartony 
Katalin 

Beosztás: egyetemi docens 

Tudományos fokozat:  DLA 
  

 

  



5. Tantárgyelem neve: Fejlődés támogatása zenével III. Kreditértéke: 3 

Tantárgyelem besorolása: kötelező 
 

A Tantárgyelem elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, "képzési 
karaktere": 

elmélet (%): 40 

  gyakorlat (%): 60 

A tanóra típusa: gyakorlat   

óraszáma, az adott félévben: 30   

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: szerepjáték, szimulációs játék, 
videóelemzés, esetelemzés. Hospitálás intézményen kívüli énekes-zenei programon 

A számonkérés módja: kollokvium   

A tantárgyelem tantervi helye 
(hányadik félév): 

5.   

Előtanulmányi feltételek:  Fejlődés támogatása zenével I. 

Tantárgyelem-leírás:  
Népi gyermekdalok, ölbéli játékok és mondókák, illetve az azokhoz kapcsolódó mozgásformák, játékok 
repertoárjának bővítése; 
helyes éneklési, és helyes légzési technika, helyes artikuláció; 
a bölcsődei zenei nevelés módszertana (holisztikus szemlélet); 
kezdeményezések tervezése, 
a művészeti nevelés (azon belül ének-zene) és a játék személyiségfejlesztő hatásai; 
a bölcsődés korú gyerekek mozgással, játékkal, alkotó tevékenységgel egybekötött komplex 
játékkezdeményezésének technikája; 
furulyajáték (szoprán furulya). 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Falvay Károly (1990): Ritmikus mozgás – énekes játék. Országos Pedagógiai Intézet, Budapest 
2. Forrai Katalin (2013): Európai gyermekdalok. Móra Kiadó, Budapest 
3. Forrai Katalin (2016): Ének a bölcsődében. Móra Könyvkiadó, Budapest 
4. Forrai Katalin (2016): Ének az óvodában. Móra Könyvkiadó, Budapest 
5. Gyöngy Kinga (2015): Első lépések a művészetek felé II. Dialóg Campus Kiadó, Budapest 

AJÁNLOTT IRODALOM 

1. Falus András (szerk., 2016): Zene és egészség. Kossuth Kiadó, Budapest 
2. Törzsök Béla (2001): Zenehallgatás az óvodában, Zeneműkiadó, Bp. 
3. Gonda János (1997): A rögtönzés világa II. Editio Musica, Budapest 
4. Sáry László (2000): Kreatív zenei gyakorlatok. Jelenkor Kiadó, Pécs 
5. Kis Jenőné dr. Kenesei Éva (1994): Alternatív lehetőségek a zenepedagógiában. Tárogató Kiadó, 

Budapest 

TUDÁS   
Ismeri az alaptankönyveket és azok zenei anyagát. 
Bővíti a 0-3 évesek zenei neveléséhez szükséges népi gyermekdalok, ölbéli játékok és mondókák, és az azokhoz 
kapcsolódó mozgásformák, játékok körét. 
Felismeri a kisgyermekek neveléséhez értékes zenei anyagot. 
Tájékozott a 0-3 évesek zenei nevelésének módszertanában. 



Elképzelése van a korosztály igényeit, szükségleteit, és az azokra adandó, szakmailag megfelelő, az egészséges 
testi és szellemi fejlődést, az önállóság kialakulását befolyásoló válaszokról, a mindennapi művészeti 
hatásokról.  
Tisztában van a derűs és élményszerű kezdeményezések módszertanával, a bölcsődés korú gyerekek mozgással, 
játékkal, alkotó tevékenységgel egybekötött komplex játékkezdeményezésének módjával. 
Tisztában van a helyes hangképzéshez szükséges alapvető (légzés, artikuláció) szokásokkal. 
Használja a furulyát új dalok elsajátítására és ismert dalok élményszerű reprodukálására. 
Tájékozott a gyermekdalok elemzésének szempontjaiban. 
 
A tantárgyi program: A közös muzsikálásnak, az egymásra/gyermekekre figyelésnek, az adaptív énekes 
helyzeteknek és a zenén keresztüli közösségformálás igényének kialakítására ad példát. A népzenei 
hagyományainknak, népszokásainknak, a szűkebb környezet kultúrájának megismerésére ösztönzi a 
hallgatókat. 

KÉPESSÉG  
Az egyszerűbb magyar gyermekdalokat furulyán megszólaltatja. 
Élményszerűen, megfelelő hangmagasságon, igényes stílusban előadja a magyar népi gyermekdalokat, ölbéli 
játékokat, mondókákat. 
Be tudja mutatni a dalokhoz, mondókákhoz kapcsolódó játékokat, mozgásokat. 
Képes kiválasztani a különböző életkorú gyermekeknek megfelelő zenei anyagot. 
Azonosítja és értelmezi a 0-3 éves korosztály szükségleteit, igényeit, és arra érzékenyen látja a zenei nevelés 
mindennapos jelenlétének szükségességét. 
Jól képezi a hangját. 
A képzés során megtapasztalt csecsemő- és kisgyermekkori jellemzőket, a testi és pszichés érési, fejlődési 
jellegzetességeket és a fejlesztési lehetőségeket felmérve képesek tudatosan megtervezni zenei 
kezdeményezéseket. 
Furulyán kifejezően játszik egyszerűbb gyermekdalokat. 
Jártas az önálló zenei ismeretszerzésben. 
Felismeri, hogy a nevelői tudatosság szempontjából fontos a dokumentálás. 

ATTITŰD  
Elkötelezett a 0-3 éves gyermekek játékos zenei fejlesztése mellett. 
Átlátja a kisgyermekkori fejlődésben betöltött szerepét a zenei kreativitásnak. 
Belátja a megfelelő hangmagasságon történő éneklés és a helyes hangképzés jelentőségét. 
Kitartó a rögtönző, alkotó képességének fejlesztésében. 
Elkötelezett a saját empatikus, adaptív, rugalmas, igényes, reflektív nevelői attitűdjének kialakításában. 
Elkötelezett a hangszeren történő játék önálló elsajátításában. 

AUTONÓMIA-FELELŐSSÉG  
Reálisan felméri az élményszerű zenei előadásmód szerepét, és megjeleníti azt énekében, furulyajátékában. 
Felelősen viszonyul saját maga zenei önképzéséhez, a hatékony, önálló hangszeres gyakorláshoz. 

A tantárgyelem felelőse 

Név: Kismartony 
Katalin 

Beosztás: egyetemi docens 

Tudományos fokozat:  DLA 
  

 

  



Tanító szak, általános képzés 

1. Tantárgyelem neve: Ének-zene és tantárgy- pedagógiája I. Kreditértéke: 2 

Tantárgyelem besorolása: kötelező 
 

A Tantárgyelem elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, "képzési 
karaktere": 

elmélet (%): 40 

  gyakorlat (%): 60 

A tanóra típusa: gyakorlat   

óraszáma, az adott félévben: 30   

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy   

A tantárgyelem tantervi helye 
(hányadik félév): 

1.   

Előtanulmányi feltételek:  - 

Tantárgyelem-leírás:  
Gyermekdalok és mondókák,  
Az 1. és 2. osztályos tankönyvek anyaga,  
Ritmikai alapfogalmak,  
A szolmizáció és az abszolút rendszer;  
Könnyű kétszólamúság;  
A furulyajáték (szoprán furulya) megalapozása, a törzshangsor hangjai, fisz hang.  
A helyes éneklési szokások,  
Elméleti tudnivalók megalapozása: hangközök, hangsorok, gyermekdalelemzés, 
A rögtönzés kezdő lépései. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Ungár Istvánné (2003): Dalgyűjtemény tanítóképzős hallgatók számára – jegyzet. ELTE TÓFK 
2. Iskolai tankönyvek 
3. Kismartony–Döbrössy (2018): Énekeljünk két szólamban! Bicíniumgyűjtemény – jegyzet ELTE TÓK 
4. Pécsi Géza – Uzsalyné Pécsi Rita (2002): Kulcs a muzsikához. Énektár 2. Kulcs a muzsikához Alapítvány, 

Pécs 
5. Kodály Zoltán (c1941): 333 olvasógyakorlat, Editio Musica, Budapest 

AJÁNLOTT IRODALOM 

1. Forrai Katalin (2016): Ének az óvodában. Móra Könyvkiadó, Budapest 
2. Dancs Lajos – Kerecsényi László (1998): Ének-zene I. – jegyzet, Nemzeti Tankönyvkiadó 
3. Kodály (c1947): Ötfokú olvasógyakorlatok, Editio Musica, Budapest 
4. Bárdos Lajos (c1970): Hetven kánon, Editio Musica, Bp. 
5. Szőnyi Erzsébet (c1983): Bicíniumok I-V. Zeneműkiadó, Budapest 

TUDÁS   
Áttekintéssel rendelkezik az 1-2. osztályos tankönyvek dalairól és mondókáiról. 
Tisztában van a ritmusértékek rendszerével. 
Érti a hangköz és a hangsor fogalmát. 
Látja az összefüggést a relatív és az abszolút rendszer között. 
Tisztában van a helyes hangképzéshez szükséges alapvető (légzés, artikuláció) szokásokkal. 
Tájékozott a gyermekdalok elemzésének szempontjaiban. 



KÉPESSÉG  
Képes furulyán megszólaltatni az 1-2. osztályos dalokat. 
Képes élményszerűen, megfelelő hangmagasságon előadni az 1-2. osztályos dalokat szöveggel. 
Képes kotta nélkül szolmizálva és kézjelezve megszólaltatni e dalokat, a mérő saját hangoztatása mellett. 
Képes a többszólamú művek előadásában kisebb csoport tagjaként résztvenni. 
Képes szöveget ritmizálni. 
Képes megadott hangkészletben szövegre dallamot rögtönözni. 

ATTITŰD  
Elkötelezett az 1-2. osztályosok zenei fejlesztésében a játékosság mellett. 
Átlátja a rögtönzés fontosságát a zenei kreativitás fejlesztésében. 
Belátja a megfelelő hangmagasságon történő éneklés és a helyes hangképzés jelentőségét. 

AUTONÓMIA-FELELŐSSÉG  
Reálisan felméri az élményszerű zenei előadásmód szerepét, és megjeleníti azt énekében, furulyajátékában. 

A tantárgyelem felelőse 

Név: Döbrössy János Beosztás: egyetemi tanár 

Tudományos fokozat:  DLA 
  

 

  



2. Tantárgyelem neve: Ének-zene és tantárgy- pedagógiája II. Kreditértéke: 3 

Tantárgyelem besorolása: kötelező 
 

A Tantárgyelem elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, "képzési 
karaktere": 

elmélet (%): 40 

  gyakorlat (%): 60 

A tanóra típusa: gyakorlat   

óraszáma, az adott félévben: 30   

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: 

A számonkérés módja: kollokvium   

A tantárgyelem tantervi helye 
(hányadik félév): 

2.   

Előtanulmányi feltételek:  - 

Tantárgyelem-leírás:  
A 3. osztályos tankönyvek anyaga;  
Ritmika: szinkópa, éles és nyújtott ritmus;  
Zeneelméleti ismeretek: hangközök, az öt- és hétfokú hangsorok, módosított hangok;  
A kapcsolódó zenei ismeretek és bemutatásuk énekléssel és furulyán; 
Könnyű kétszólamúság (kánonok, bicíniumok);  
A furulyajáték mélyítése: b és d” hangok,  
A zenei tevékenység irányításának alapjai: vezénylés kettes és négyes ütemben, avízó, leintés; 
A dalok kezdőhangjának helyes megválasztása. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Ungár Istvánné (2003): Dalgyűjtemény tanítóképzős hallgatók számára – jegyzet. ELTE TÓFK 
2. Iskolai tankönyvek 
3. Kismartony–Döbrössy (2018): Énekeljünk két szólamban! Bicíniumgyűjtemény – jegyzet ELTE TÓK 
4. Pécsi Géza – Uzsalyné Pécsi Rita (2002): Kulcs a muzsikához. Énektár 2. Kulcs a muzsikához Alapítvány, 

Pécs 
5. Kodály Zoltán (c1941): 333 olvasógyakorlat, Editio Musica, Budapest 

AJÁNLOTT IRODALOM 

1. Forrai Katalin (2016): Ének az óvodában. Móra Könyvkiadó, Budapest 
2. Dancs Lajos – Kerecsényi László (1998): Ének-zene I. – jegyzet, Nemzeti Tankönyvkiadó 
3. Kodály (c1947): Ötfokú olvasógyakorlatok, Editio Musica, Budapest 
4. Bárdos Lajos (c1970): Hetven kánon, Editio Musica, Bp. 
5. Szőnyi Erzsébet (c1983): Bicíniumok I-V. Zeneműkiadó, Budapest 

TUDÁS   
Áttekintéssel rendelkezik a 3. osztályos tankönyvek dalairól. 
Felismeri és megnevezi a dalokban található hangközöket, megállapítja a dalok hangsorát. 
Ismeri a fisz és d” hangok fogását a furulyán. 
Érti a módosított hangok összefüggéseit. 



KÉPESSÉG  
Képes furulyán megszólaltatni a 3. osztályos dalokat. 
Képes élményszerűen, megfelelő hangmagasságon előadni a 3. osztályos dalokat szöveggel. 
Képes kotta nélkül szolmizálva és kézjelezve megszólaltatni e dalokat, a mérő saját hangoztatása mellett. 
Képes egyszerűbb hétfokú dallamok biztos kottaolvasására. 
Képes a többszólamú műveket társsal, párban előadni. 
Képes a tanult ritmusétékek önálló olvasására, megszólaltatására, lejegyzésére.  
Képes a tanult dalokat megfelelő magasságon elindítani, vezényléssel irányítani, megfelelő ütemformában, 
tempóban. 

ATTITŰD  
Tudatosan képviseli a zenei nevelésben a játékosság és élményszerűség fontosságát. 

AUTONÓMIA-FELELŐSSÉG  
Felelősséget vállal a gyermekek helyes hangképzéséért.  
Önállóan végzi a dalok kezdőhangjának megválasztását, a közös zenei tevékenység irányítását. 

A tantárgyelem felelőse 

Név: Döbrössy János Beosztás: egyetemi tanár 

Tudományos fokozat:  DLA 
  

 

  



3. Tantárgyelem neve: Ének-zene és tantárgy- pedagógiája III. Kreditértéke: 1 

Tantárgyelem besorolása: kötelező 
 

A Tantárgyelem elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, "képzési 
karaktere": 

elmélet (%): 40 

  gyakorlat (%): 60 

A tanóra típusa: gyakorlat   

óraszáma, az adott félévben: 15   

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy   

A tantárgyelem tantervi helye 
(hányadik félév): 

3.   

Előtanulmányi feltételek:  Ének-zene és tantárgy- pedagógiája I. 

Tantárgyelem-leírás:  
A 4. osztályos tankönyvek anyaga; 
Magyar és más nemzetek dalai a tankönyvekben; 
Népszokásokhoz kapcsolódó dalok; 
Dalcsokor összeállításának szempontjai; 
Tizenhatod, kis nyújtott, kis éles ritmusok; 
A hármas ütem; váltakozó ütem; 
A tanult ritmikai és dallami ismeretek alkalmazása a zenei írás-olvasásban, transzponálás hangsúlyozottan.  
A furulyán új hangok: a második fúváserősség és a gyakrabban előforduló módosított hangok (gisz/asz, disz/esz, 
disz”/esz”) játéka. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Ungár Istvánné (2003): Dalgyűjtemény tanítóképzős hallgatók számára – jegyzet. ELTE TÓFK 
2. Iskolai tankönyvek 
3. Kismartony–Döbrössy (2018): Énekeljünk két szólamban! Bicíniumgyűjtemény – jegyzet ELTE TÓK 
4. Pécsi Géza – Uzsalyné Pécsi Rita (2002): Kulcs a muzsikához. Énektár 2. Kulcs a muzsikához Alapítvány, 

Pécs 
5. Kodály Zoltán (c1941): 333 olvasógyakorlat, Editio Musica, Budapest 

AJÁNLOTT IRODALOM 

1. Dancs Lajos – Kerecsényi László (1998): Ének-zene I. – jegyzet, Nemzeti Tankönyvkiadó 
2. Kodály (c1941): Énekeljünk tisztán, Editio Musica, Budapest 
3. Bárdos Lajos (c1951): Kicsinyek kórusa, Zeneműkiadó, Budapest 
4. Bárdos Lajos (c1970): Hetven kánon, Editio Musica, Bp. 
5. Szőnyi Erzsébet (c1983): Bicíniumok I-V. Zeneműkiadó, Budapest 

TUDÁS   
Áttekintéssel rendelkezik a 4. osztályos tankönyvek – magyar és más kultúrából származó - dalairól. 
Rendszerben látja a tanult ritmusértékeket. 
Tisztában van a dalok összefűzésekor érvényesíthető szempontokkal. 
Tájékozott a naptári évhez kapcsolódó hagyományokban, azok dalaiban. 

KÉPESSÉG  
Képes furulyán megszólaltatni a 4. osztályos dalokat, transzponálva is, az újonnan tanult hangokkal. 
Képes élményszerűen, megfelelő hangmagasságon előadni a 4. osztályos dalokat szöveggel. 
Képes kotta nélkül szolmizálva és kézjelezve megszólaltatni e dalokat, a mérő saját hangoztatása mellett. 
Képes módosított hangot is tartalmazó hétfokú dallamok biztos kottaolvasására. 
Képes a tanult ritmusétékek önálló olvasására, megszólaltatására, lejegyzésére.  



Képes a tanult háromnegyedes és váltakozó ütemű dalokat megfelelő magasságon elindítani, vezényléssel 
irányítani, megfelelő ütemformában, tempóban. 

ATTITŰD  
Hitelesen képviseli a zenei írás-olvasás - mint az önálló zenei ismeretszerzés eszköze – fontosságát. 

AUTONÓMIA-FELELŐSSÉG  
Felelősséget vállal a kulturális hagyományok ápolásáért, a kultúrák közötti megértés és kommunikáció 
elősegítéséért. 
Önállóan végzi dalcsokor összeállítását, majd eladásának irányítását. 

A tantárgyelem felelőse 

Név: Döbrössy János Beosztás: egyetemi tanár 

Tudományos fokozat:  DLA 
  

 

  



4. Tantárgyelem neve: Ének-zene és tantárgy- pedagógiája IV. Kreditértéke: 1 

Tantárgyelem besorolása: kötelező 
 

A Tantárgyelem elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, "képzési 
karaktere": 

elmélet (%): 40 

  gyakorlat (%): 60 

A tanóra típusa: gyakorlat   

óraszáma, az adott félévben: 15   

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy   

A tantárgyelem tantervi helye 
(hányadik félév): 

4.   

Előtanulmányi feltételek:  Ének-zene és tantárgy- pedagógiája II. 

Tantárgyelem-leírás:  
A 4. osztályos tankönyvek dalanyagának és zenehallgatási anyagának műzenei, zenetörténeti vonatkozásai; 
Énekes és hangszeres szemelvények az európai zeneirodalomból;  
Kánonok és könnyű többszólamú művek.  
Nyolcad alapegységű ütemek; 
Felütés, csonka ütem;  
A kvintoszlop,  
Alapvető összhangzattani ismertek: a hármashangzat fajtái.  
Klasszikus formák: két- és háromtagú formák, rondóforma, triós forma.  
Közös zenei tevékenység irányítása: 3/8, 6/8 ütemek, súlytalan kezdés, kánonok vezénylése. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Ungár Istvánné (2003): Dalgyűjtemény tanítóképzős hallgatók számára – jegyzet. ELTE TÓFK 
2. Iskolai tankönyvek 
3. Kismartony–Döbrössy (2018): Énekeljünk két szólamban! Bicíniumgyűjtemény – jegyzet ELTE TÓK 
4. Pécsi Géza – Uzsalyné Pécsi Rita (2002): Kulcs a muzsikához. Énektár 2. Kulcs a muzsikához Alapítvány, 

Pécs 
5. Kodály Zoltán (c1941): 333 olvasógyakorlat, Editio Musica, Budapest 

AJÁNLOTT IRODALOM 

1. Dancs Lajos – Kerecsényi László (1998): Ének-zene I. – jegyzet, Nemzeti Tankönyvkiadó 
2. Kodály (c1941): Énekeljünk tisztán, Editio Musica, Budapest 
3. Bárdos Lajos (c1951): Kicsinyek kórusa, Zeneműkiadó, Budapest 
4. Szőnyi Erzsébet (c1983): Bicíniumok I-V. Zeneműkiadó, Budapest 
5. Kerényi György (c1950): Kétágú síp, Zeneműkiadó, Budapest 

TUDÁS   
Tájékozott az egyes 4. osztályos dalok, szemelvények, zeneművek zenetörténeti hátterében, látja azok 
összefüggéseit az adott történelmi és művészettörténeti korszakon belül. 
Érti a kvintoszlop rendszerét. 
Érti a különböző hármashangzat felépítését. 
Felismeri a tanult zenei formákat a zenehallgatási anyagban. 



KÉPESSÉG  
Képes a 4. osztályos tankönyvek dalanyagának műzenei szemelvényeit önálló elsajátítani, éneken és furulyán 
élményszerűen előadni.  
Képes a tanult nyolcad alapegységű ritmusok önálló olvasására, megszólaltatására, lejegyzésére.  
Képes a nyolcadalapú ütemformák és a súlytalanul kezdődő dalok vezénylésére. 
Képes a tanult bicíniumok, kánonok vezénylésére. 

ATTITŰD  
Nyitott a klasszikus zene befogadására. 
Belátja, hogy a zenei befogadás terén végzett fejlesztő munkája a tanító folyamatos zenetörténeti művelődését 
igényli. 

AUTONÓMIA-FELELŐSSÉG  
Önállóan végzi a többszólamú zenei tevékenység irányítását. 

A tantárgyelem felelőse 

Név: Döbrössy János Beosztás: egyetemi tanár 

Tudományos fokozat:  DLA 
  

 

  



5. Tantárgyelem neve: Ének tantárgy-pedagógia Kreditértéke: 2 

Tantárgyelem besorolása: kötelező 
 

A Tantárgyelem elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, "képzési 
karaktere": 

elmélet (%): 60 

  gyakorlat (%): 40 

A tanóra típusa: előadás és 
szeminárium 

  

óraszáma, az adott félévben: 30   

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: 

A számonkérés módja: kollokvium   

A tantárgyelem tantervi helye 
(hányadik félév): 

5.   

Előtanulmányi feltételek:  Ének-zene és tantárgy- pedagógiája III. 

Tantárgyelem-leírás:  
Az iskolai ének-zenei nevelés célja és feladatai az 1-4. osztályban;  
Óvodai előzmények és az előkészítő időszak;  
A hallás utáni daltanítás;  
A ritmikai és dallami ismeretnyújtás, készségfejlesztés;  
A jelről történő daltanítás;  
A többszólamú érzék fejlesztése;  
Improvizáció; kreatív zenei játékok és feladatok;  
Zenehallgatóvá nevelés;  
Tervezés;  
Alternatív zenepedagógiai eljárások. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Réti Anna – Döbrössy János (2012): Az ének-zene tantárgy-pedagógiája – jegyzet. ELTE Eötvös Kiadó 
2. Ungár Istvánné (2003): Dalgyűjtemény tanítóképzős hallgatók számára – jegyzet. ELTE TÓFK 
3. Ének – Zene – Nevelés (2004). Szerk. Döbrössy János. ELTE TÓFK Tudományos Közleményei XXV. Trezor 

Kiadó Budapest 
4. Ének – Zene – Nevelés (2011). Szerk. Döbrössy János. ELTE TÓK Tudományos Közleményei XXXIII. ELTE 

TÓK Budapest 
5. Iskolai tankönyvek tanári kézikönyvei. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

1. Csillagné-Kerecsényi (1990): Az ének-zene tanítása az alsó tagozatban, Tankönyvkiadó, Budapest 
2. Papp Géza (c1981: Készségfejlesztés az ált. isk. ének-zene órán, Tankönyvkiadó, Budapest 
3. „Mi ez a gyönyörű?” – konferenciakötet (2011). Szerk. Döbrössy János. ELTE TÓK 
4. Kis Jenőné dr. Kenesei Éva (1994): Alternatív lehetőségek a zenepedagógiában, Tárogató Kiadó, 

Budapest 
5. Szabadi Magdolna Anna (2021): A szociális kompetencia fejlesztésének lehetősége zeneterápiás 

eszközökkel a tanító- és tanárképzésben. ELTE TÓK, Budapest 

TUDÁS   
Rendszerben látja az alsó tagozatos ének-zenei nevelés céljait és feladatait. 
Tájékozott az iskoláskort megelőző zenei nevelés céljairól és feladatairól, a gyermeki fejlődés folyamatáról. 



KÉPESSÉG  
Tervezőmunkájában alkalmazza a daltanítási eljárások, továbbá a ritmikai és dallami ismeretek tudatosításának 
algoritmusát. 
Képes dallami és ritmikai képességeket, továbbá a többszólamú érzéket fejlesztő feladatok tervezésére. 
Értelmezi a Kodály koncepciójára épülő magyar zenei nevelés sajátosságait más zenepedagógiai 
megközelítésekkel összehasonlítva. 

ATTITŰD  
Belátja a zenehallgatóvá nevelés fontosságát a zenei befogadás képességének fejlesztésében. 
Hitelesen képviseli a tervezés fontosságát. 
Törekszik a kreativitás fejlesztésére az ének-zene tevékenységeken keresztül is. 

AUTONÓMIA-FELELŐSSÉG  
Önállóan tervez rész- és teljes ének-zene órákat. 

A tantárgyelem felelőse 

Név: Döbrössy János Beosztás: egyetemi tanár 

Tudományos fokozat:  DLA 
  

 

  



6. Tantárgyelem neve: Énekes-zenés játékok Kreditértéke: 1 

Tantárgyelem besorolása: kötelező 
 

A Tantárgyelem elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, "képzési 
karaktere": 

elmélet (%): 20 

  gyakorlat (%): 80 

A tanóra típusa: gyakorlat   

óraszáma, az adott félévben: 15   

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy   

A tantárgyelem tantervi helye 
(hányadik félév): 

6.   

Előtanulmányi feltételek:  Ének tantárgy-pedagógia 

Tantárgyelem-leírás:  
A dalosjátékokhoz kapcsolódó jellemző játékos mozgások, tánclépések, térformák a népi hagyományban. 
Énekes mesék, dramatizálás. 
Az énekes játékok fejlesztő hatása: mozgásfejlesztés, testséma, percepció területén. 
A társas-érzelmi szféra fejlesztési lehetőségei játékkal az ének-zene órákon. 
A ritmikai képességeket (metrum, ritmus, ütem, tempó) fejlesztő játékos feladatok. 
A dallami képességek játékos fejlesztése. 
Játékok a hangszín- és hangerőérzék célzott fejlesztéséhez. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Kis Jenőné dr. Kenesei Éva (1994): Alternatív lehetőségek a zenepedagógiában, Tárogató Kiadó, 
Budapest 

2. Lázár Katalin (2005): Népi játékok. Mezőgazda Kiadó, Budapest 
3. Dobszay László (2007): A magyar dal könyve. Timp Kiadó, Budapest 
4. Sáry László (2000): Kreatív zenei gyakorlatok. Jelenkor Kiadó, Pécs 
5. Falvay Károly (1990): Ritmikus mozgás – énekes játék. Országos Pedagógiai Intézet, Budapest 

AJÁNLOTT IRODALOM 

1. Mandel Róbert (1980): Hangszerbarkácsoló. Zeneműkiadó, Budapest 
2. Szabó Helga (c1976): Énekes improvizáció az iskolában. I. Zeneműkiadó, Budapest 
3. Gonda János (1996): A rögtönzés világa I. Editio Musica, Budapest 
4. Szabadi Magdolna Anna (2021): A szociális kompetencia fejlesztésének lehetősége zeneterápiás 

eszközökkel a tanító- és tanárképzésben. ELTE TÓK, Budapest 

TUDÁS   
Bővíti fogalmainak körét a néphagyomány dalos játékai, mozgásformái témában. 
Rendszerben látja az énekes játékok fejlesztő szerepét. 
Tájékozott a zenei képeségeket fejlesztő játékos lehetőségekben. 



KÉPESSÉG  
Képes a zenei nevelést pedagógiai-pszichológiai kontextusban, ill. a zenein túlmutató szerepében is szemlélni. 
Képes meghatározott fejlesztési célokhoz adekvát zenei feladatokat rendelni, azokat hosszabb fejlesztési 
folyamatba rendezni. 

ATTITŰD  
Elkötelezetten képviseli a zenei nevelés sokoldalú fejlesztő hatását. 
Tudatosan épít a zenei tevékenységekben rejlő fejlesztési lehetőségekre. 
Törekszik tevékenységében a játékosságra, az élményszerűségre. 

AUTONÓMIA-FELELŐSSÉG  
Önálló, szakmailag megalapozott nézeteket képvisel a zenei nevelés fejlesztő hatásával összefüggő szakmai 
témákban, problémahelyzetekben. 

A tantárgyelem felelőse 

Név: Döbrössy János Beosztás: egyetemi tanár 

Tudományos fokozat:  DLA 
  

 

  



Tanító szak, ének-zene műveltségi terület: 

1. Tantárgyelem neve: Ének, szolfézs zeneelmélet I. Kreditértéke: 3 

Tantárgyelem besorolása: választható 
 

A Tantárgyelem elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, "képzési 
karaktere": 

elmélet (%): 40 

  gyakorlat (%): 60 

A tanóra típusa: kollokvium   

óraszáma, az adott félévben: 45   

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: Kamaraéneklés, hangverseny. 
Konkrét zenehallgatási példához kapcsolódó módszertani elemek felkutatása, bemutatása a csoport előtt. 

A számonkérés módja: kollokvium   

A tantárgyelem tantervi helye 
(hányadik félév): 

2.   

Előtanulmányi feltételek:  Ének-zene és tantárgy-pedagógiája I. 

Tantárgyelem-leírás:  
Gyermekdalok és mondókák,  
A 3. és 4. osztályos tankönyvek anyaga,  
Metrum és ritmus összefüggései a 4-es, és 3-as ütemben 
Zenei írás-olvasás relatív és abszolút rendszerben 
Módosított hangok a relatív, és az abszolút rendszerben 
A pentaton és a diaton rendszer, modális hangsorok  
A diatónia hangközei, oktávnál nagyobb hangközök ismerete 
A magyar gyermekjátékdalok és népdalok elemzése. 
A 4-es, és 3-as ütem ütemezése 
Bicíniumok 
Improvizáció  
Formatani, és összhangzattani alapfogalmak. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Ungár Istvánné (2003): Dalgyűjtemény tanítóképzős hallgatók számára – jegyzet. ELTE TÓFK 
2. Kismartony–Döbrössy (2018): Énekeljünk két szólamban! Bicíniumgyűjtemény – jegyzet ELTE TÓK 
3. Rezeda. 96 csángó népdal. Közreadja Domokos Pál Péter (c1953). Zeneműkiadó, Budapest 
4. Legányné Hegyi Erzsébet (1971): Bach példatár. Editio Musica, Budapest 
5. Németh – Nógrádi – Puster (c1984): Szolfézs antológia. Zeneműkiadó Vállalat, Budapest 

AJÁNLOTT IRODALOM 

1. Dobszay László (2007): A magyar dal könyve. Timp Kiadó, Budapest 
2. Ungár Istvánné (1992): Szemelvénygyűjtemény az európai zeneirodalomból tanító- és óvóképzős 

hallgatók számára. BTF 
3. Molnár Antal (c1955): Klasszikus kánonok. Zeneműkiadó, Budapest 



TUDÁS   
Áttekintéssel rendelkezik az 3-4. osztályos tankönyvek dalairól és mondókáiról, más népek dalairól. 
Tisztában van a 3-as és 4-es ütemek fogalmával. 
Érti a kvintkör és a hangnem fogalmát. 
Látja az különbséget a pentatónia és az diatónia között. 
Tájékozott a gyermekdalok, és népdalok elemzésének szempontjaiban. 
Tájékozott a középkori, és reneszánsz szemelvények zenetörténeti hátterében, és előadásmódjában. 
Ismeri a háromféle moll-hangsor közötti különbségeket. 
Rendszerben látja a tizenhatod érték és ritmusképleteit, ritmuskombinációit; a triola; alla breve (augmentáció 
és diminúció) fogalmát; a nyolcad alapegységű ütemek; metrum és ritmus összefüggéseit a hármas-, és négyes 
ütemben; 

KÉPESSÉG  
Képes furulyán megszólaltatni az 3-4. osztályos dalokat, és a kijelölt szemelvényeket. 
Képes élményszerűen, megfelelő hangmagasságon előadni az 3-4. osztályos dalokat szöveggel, kotta nélkül, és 
kottából. 
A mérő saját hangoztatása mellett kotta nélkül szolmizál, és kézjelezve szólaltatja meg az erre kijelölt anyagot.  
Kisebb csoport tagjaként, vagy önállóan vesz részt a többszólamú művek előadásában.  
Az évfolyamnak megfelelő szinten memorizál, ismer fel, jegyez le, reprodukál, transzponál és rögtönöz 
egyszerűbb dallammotívumokat. 
Jártas a megismert hangsorok jellemző hangközeinek azonosításában és felismerésében 
Helyesen választ és adja meg a kezdőhangok magasságát, alkalmazza a ritmikus vezényszavakat.  
Tanári zongorakísérettel műzenei szemelvényeket igényesen megszólaltat meg. 

ATTITŰD  
Elfogadja társai építő kritikáját. 
Elkötelezett az életkornak, kognitív érettségi-szintnek megfelelő szakmai anyag megismerésében. 

AUTONÓMIA-FELELŐSSÉG  
Önállóan végzi ritmus-osztinátók, rövidebb dallam-részletek komponálását. 
Önállóan végzi a zeneelméleti, és zenetörténeti anyag háttérismeretének elsajátítását. 
Hatékonyan, és felelősen vesz részt a kórus munkájában. 

A tantárgyelem felelőse 

Név: Szesztay Zsuzsa Beosztás: egyetemi adjunktus 

Tudományos fokozat:  DLA 
  

 

  



2. Tantárgyelem neve: Ének-zene tantárgy-pedagógia I. Kreditértéke: 2 

Tantárgyelem besorolása: választható 
 

A Tantárgyelem elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, "képzési 
karaktere": 

elmélet (%): 60 

  gyakorlat (%): 40 

A tanóra típusa: szeminárium   

óraszáma, az adott félévben: 30   

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: Beadandó rész-óratervezet 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy   

A tantárgyelem tantervi helye 
(hányadik félév): 

4.   

Előtanulmányi feltételek:  Ének, szolfézs zeneelmélet II. 

Tantárgyelem-leírás:  
Az 1–3. osztályos ének-zene tárgy nevelési és tantervi célkitűzései;  
Kodály zenepedagógiai koncepciója;  
Az iskolai zenei nevelés előzményei;  
Zenei ismeretátadás és készségfejlesztés. 
Tervezőmunka; 
A tantárgyi koncentráció lehetőségei;  
Különböző zenepedagógiai irányzatok. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Réti Anna – Döbrössy János (2012): Az ének-zene tantárgy-pedagógiája – jegyzet. ELTE TÓK 
2. Forrai Katalin (2016): Ének az óvodában. Móra Könyvkiadó, Budapest 
3. Laczó Zoltán (1984): Zenehallgatás az általános iskola alsó tagozatában. Tankönyvkiadó, Budapest 
4. Papp Géza (c1981): Készségfejlesztés az általános iskolai ének-zene órán. Tankönyvkiadó, Budapest 
5. Kis Jenőné dr. Kenesei Éva (1994): Alternatív lehetőségek a zenepedagógiában, Tárogató Kiadó, 

Budapest 

AJÁNLOTT IRODALOM 

1. Csillagné–Kerecsényi (1990): Az ének-zene tanítása az alsó tagozatban. Tankönyvkiadó, Budapest 
2. Oroszné Tornyai Lilla (1998): Énektanítói alapismeretek. Kecskeméti Tanítóképző Főiskola 
3. Ének – Zene – Nevelés. Szerk. Döbrössy János (2004). ELTE TÓFK Tudományos Közleményei XXV. Trezor 

Kiadó, Budapest 
4. Ének – Zene – Nevelés. Szerk. Döbrössy János (2011). ELTE TÓK Tudományos Közleményei XXXIII. ELTE 

TÓK, Budapest 
5. „Mi ez a gyönyörű?” – konferenciakötet. Szerk. Döbrössy János (2011). ELTE TÓK 

TUDÁS   
Tisztában van az 1–3 osztályos tanulók zenei neveléséhez szükséges korszerű módszeres eljárásokkal. 
Tájékozott a zenei kreativitás kibontakoztatása lehetőségeiben. 
Ismeri a tanórán kívüli zenei munka színtereit és módjait.  
Érti, és látja az összefüggéseket az óra-elemzés, és tervezés elemei között. 
Ismeri a daltanítás különböző módjait 



KÉPESSÉG  
Rész-óratervet készít a daltanítás különböző módjainak segítségével. 
Átlátja az egyes óratípusok funkcióját. 
Képes tudatosan előkészíteni kijelölt óra-részleteket. 

ATTITŰD  
Törekszik pedagógiai eszközeit a tanulócsoport adottságainak megfelelően kiválasztani. 
Kritikusan viszonyul a látványos, de metodikai szempontból nem előre vivő pedagógiai irányzatokkal szemben. 

AUTONÓMIA-FELELŐSSÉG  
Képes a kodályi elvek felelős képviseletére. 
Megfelelő döntéseket hoz a kijelölt pedagógiai részfolyamatok tervezésében. 

A tantárgyelem felelőse 

Név: Szesztay Zsuzsa Beosztás: egyetemi adjunktus 

Tudományos fokozat:  DLA 
  

 

  



3. Tantárgyelem neve: Karvezetés, kórushangképzés I. Kreditértéke: 1 

Tantárgyelem besorolása: választható 
 

A Tantárgyelem elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, "képzési 
karaktere": 

elmélet (%): 20 

  gyakorlat (%): 80 

A tanóra típusa: gyakorlat   

óraszáma, az adott félévben: 15   

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy   

A tantárgyelem tantervi helye 
(hányadik félév): 

5.   

Előtanulmányi feltételek:  Ének, szolfézs zeneelmélet III.; Zongora, partitúraolvasás II. 

Tantárgyelem-leírás:  
A vezénylés elméleti, és gyakorlati alapvetéseinek elsajátítása.  
Zenei mozzanatok felismerése a művek karvezetői elemzésével. 
Könnyebb 2-, és 3 szólamú művek, zenei idézetek, népdalok vezénylése. 
A zenei folyamatok irányítása, szükséges korrekciója. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Ungár Istvánné (2003): Dalgyűjtemény tanítóképzős hallgatók számára – jegyzet. ELTE TÓFK 
2. Kismartony–Döbrössy (2018): Énekeljünk két szólamban! Bicíniumgyűjtemény – jegyzet ELTE TÓK 
3. Bárdos Lajos (c1951): Kicsinyek kórusa. Zeneműkiadó, Bp. 
4. Kodály Z. (c1941): Bicinia Hungarica I–IV. Zeneműkiadó, Bp. 
5. Bartók Béla: Egyneműkarok (1989). Editio Musica, Bp. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

1. Vásárhelyi Z. (1965): Az énekkari vezénylés módszertana. Zeneműkiadó, Budapest 
2. Kardos Pál (1969): Kórusnevelés, kórushangzás. Zeneműkiadó, Budapest 
3. Ugrin Gábor (1986): A mi dalaink. Tankönyvkiadó, Budapest 

TUDÁS   
Bővíti fogalmainak körét a vezénylés-technika területén. 
Érti az ütemezés és vezénylés közötti különbséget, az avizó és a hangsúlyos- hangsúlytalan ütemrész fogalmát. 
Látja az összefüggéseket az egyes ütemmutatók, és ütemrajzok, valamint dinamikai-, és tempó-átmenetek 
vezénylési gyakorlatai között. 

KÉPESSÉG  
Képes elindítani, és irányítani egyszerűbb zenei folyamatokat. 
Megítéli, és ismeretei kiválasztja az adott darabokhoz leginkább illő karaktert, vezénylési módot. 
Megfelelő hangmagasságon előadható dalcsokrokat állít össze. 
Meghallja a hibákat, és ki is javítja őket. 



ATTITŰD  
Hitelesen képviseli Kodály kórusnevelésről vallott elveit. 
Elkötelezett a karéneklés ügye mellett. 
A lehető magasabb színvonalú zenei interpretációra törekszik  
Mérlegeli az előre látható módon rendelkezésére álló próbaidőt, a kórus professzionális szintjét, és ennek 
megfelelően választ darabot. 
Kritikusan viszonyul a kórusművek színvonalához, pedagógiai, és esztétikai értékéhez. 

AUTONÓMIA-FELELŐSSÉG  
Önállóan végzi a kijelölt kompozíciók formatani elemzését. 
Felelősséget vállal órai munkájáért, előzetes felkészüléséért. 
Önállóan dönt, és megfelelő döntéseket hoz a kórusmű transzponálhatóságának kérdésében. 
Irányítás mellett végzi a kijelölt kompozíciók vezényléstechnikai megvalósítását. 
Felelősen működik együtt a hallgatói kamarakórussal. 

A tantárgyelem felelőse 

Név: Döbrössy János Beosztás: egyetemi tanár 

Tudományos fokozat:  DLA 
  

 

  



4. Tantárgyelem neve: Zeneirodalom I. Kreditértéke: 1 

Tantárgyelem besorolása: választható 
 

A Tantárgyelem elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, "képzési 
karaktere": 

elmélet (%): 60 

  gyakorlat (%): 40 

A tanóra típusa: szeminárium   

óraszáma, az adott félévben: 15   

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: Műelemzés, mikrotanítás, óra-részlet 
elemzése 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy   

A tantárgyelem tantervi helye 
(hányadik félév): 

6.   

Előtanulmányi feltételek:  Ének, szolfézs zeneelmélet II. 

Tantárgyelem-leírás:  
Zenetörténet, különös tekintettel a vokális zenére a kezdetektől a XIX. századig. 
Az általános iskola 1–4. osztályos vokális zenetörténeti anyaga. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Pécsi Géza (2002): Kulcs a muzsikához. Kulcs a Muzsikához Alapítvány, Pécs 
2. Frank Oszkár (1995): Zeneesztétika,  zeneirodalom. Nemzeti Tankönyvkiadó Bp. 
3. Szabolcsi Bence (1984): A zene története. Zeneműkiadó, Budapest 
4. Kelemen Imre (1991): A zene története 1750-ig. Tankönyvkiadó, Budapest  

AJÁNLOTT IRODALOM 

1. Darvas Gábor (1977): A totemzenétől a hegedűversenyig. Zeneműkiadó, Budapest 
2. Kedves Tamás (1999): Esztétika. Esztétikai és zeneesztétikai alapismeretek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 
3. Kedves Tamás (1997): Szöveggyűjtemény a zeneesztétikai tanulmányokhoz. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest 
4. Dobszay László (felelős kiadó): Orpheusz hangzó zenetörténet 1–8. Nemzeti Kulturális Alap kiadványa 

iskolai könyvtárak számára. 

TUDÁS   
Tájékozott az európai, és magyar zenetörténeti korszakolásában. 
Látja az összefüggéseket az 5-6. osztályos tananyag, és ezek zenetörténeti vonatkozásai között. 
Bővíti fogalmainak körét a műismeret, és elemzés terén. 
Felismeri a formatani, és zenetörténeti vonatkozások összefüggéseit. 
Ismeri a zenetörténeti anyag feldolgozása során alkalmazható változatos pedagógiai módszereket. 



KÉPESSÉG  
Jó ízléssel, biztos értékítélettel, és igényességgel választja ki, vagy adja elő az órákon meghallgatandó zenei 
részleteket.  
Tudatosan választja meg a zenehallgatási, és zenetörténeti anyag helyét a pedagógiai folyamatban. 
Változatos zenehallgatási, és feldolgozási módszereket ismer. 
Az órai gyakorlat során elemzéseket készít. 
Adott témából felkészül, dolgozatot ír. 

ATTITŰD  
Elkötelezett a megfelelő minőségű zenehallgatási anyag kiválasztásában. 
Törekszik arra, hogy a zenetörténeti anyagot, és az ehhez tartozó zenehallgatási részleteket a gyermekek 
kognitív fejlettségi szintjének megfelelő időkeretben, és módon illessze saját pedagógiai folyamatába. 
Hitelesen, és tudatosan képviseli a jó ízlést, és  a zenehallgatás alatt elvárt magatartásformákat. 

AUTONÓMIA-FELELŐSSÉG  
Mérlegeli a zenehallgatás időpontját, időtartamát, és a pedagógiai folyamatban betöltött szerepét. 
Reálisan felméri és megjeleníti az órák témájában, tartalmában rejlő zenehallgatási lehetőségeket. 
Hatékonyan fejleszti saját, és tanulók befogadói kompetenciáit. 
Önállóan bővíti zenetörténeti tudását, és műismeretét. 

A tantárgyelem felelőse 

Név: Szesztay Zsuzsa Beosztás: egyetemi adjunktus 

Tudományos fokozat:  DLA 
  

 

  



5. Tantárgyelem neve: Zeneirodalom II. Kreditértéke: 1 

Tantárgyelem besorolása: választható 
 

A Tantárgyelem elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, "képzési 
karaktere": 

elmélet (%): 60 

  gyakorlat (%): 40 

A tanóra típusa: szeminárium   

óraszáma, az adott félévben: 15   

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: Műelemzés, mikrotanítás, óra-részlet 
elemzése 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy   

A tantárgyelem tantervi helye 
(hányadik félév): 

7.   

Előtanulmányi feltételek:  Zeneirodalom I. 

Tantárgyelem-leírás:  
Zenetörténet, különös tekintettel a vokális zenére a kezdetektől a XIX. századig. 
Az általános iskola 1–4. osztályos vokális zenetörténeti anyaga. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Frank Oszkár (1995): Zeneesztétika,  zeneirodalom. Nemzeti Tankönyvkiadó Bp. 
2. Szabolcsi Bence (1984): A zene története. Zeneműkiadó, Budapest 
3. Dobszay László (1984): Magyar zenetörténet. Gondolat Kiadó, Budapest  

AJÁNLOTT IRODALOM 

1. Eric Salzman (1980): A 20. század zenéje. Zeneműkiadó, Budapest, 1980 
2. Kedves Tamás (1997): Szöveggyűjtemény a zeneesztétikai tanulmányokhoz. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest 
3. Dobszay László (felelős kiadó): Orpheusz hangzó zenetörténet 1–8. Nemzeti Kulturális Alap kiadványa 

iskolai könyvtárak számára. 

TUDÁS   
Tájékozott az európai, és magyar zenetörténeti korszakolásában. 
Látja az összefüggéseket az 5-6. osztályos tananyag, és ezek zenetörténeti vonatkozásai között. 
Bővíti fogalmainak körét a műismeret, és elemzés terén. 
Felismeri a formatani, és zenetörténeti vonatkozások összefüggéseit. 
Ismeri a zenetörténeti anyag feldolgozása során alkalmazható változatos pedagógiai módszereket. 



KÉPESSÉG  
Jó ízléssel, biztos értékítélettel, és igényességgel választja ki, vagy adja elő az órákon meghallgatandó zenei 
részleteket.  
Tudatosan választja meg a zenehallgatási, és zenetörténeti anyag helyét a pedagógiai folyamatban. 
Változatos zenehallgatási, és feldolgozási módszereket ismer. 
Az órai gyakorlat során elemzéseket készít. 
Adott témából felkészül, dolgozatot ír. 

ATTITŰD  
Elkötelezett a megfelelő minőségű zenehallgatási anyag kiválasztásában. 
Törekszik arra, hogy a zenetörténeti anyagot, és az ehhez tartozó zenehallgatási részleteket a gyermekek 
kognitív fejlettségi szintjének megfelelő időkeretben, és módon illessze saját pedagógiai folyamatába. 
Hitelesen, és tudatosan képviseli a jó ízlést, és  a zenehallgatás alatt elvárt magatartásformákat. 

AUTONÓMIA-FELELŐSSÉG  
Mérlegeli a zenehallgatás időpontját, időtartamát, és a pedagógiai folyamatban betöltött szerepét. 
Reálisan felméri és megjeleníti az órák témájában, tartalmában rejlő zenehallgatási lehetőségeket. 
Hatékonyan fejleszti saját, és tanulók befogadói kompetenciáit. 
Önállóan bővíti zenetörténeti tudását, és műismeretét. 

A tantárgyelem felelőse 

Név: Szesztay Zsuzsa Beosztás: egyetemi adjunktus 

Tudományos fokozat:  DLA 
  

 

  



6. Tantárgyelem neve: Ének, szolfézs, zeneelmélet II. Kreditértéke: 3 

Tantárgyelem besorolása: választható 
 

A Tantárgyelem elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, "képzési 
karaktere": 

elmélet (%): 40 

  gyakorlat (%): 60 

A tanóra típusa: gyakorlat   

óraszáma, az adott félévben: 45   

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: Kamaraéneklés, hangverseny. 

A számonkérés módja: kollokvium   

A tantárgyelem tantervi helye 
(hányadik félév): 

3.   

Előtanulmányi feltételek:  Ének, szolfézs zeneelmélet I. 

Tantárgyelem-leírás:  
Az 5. osztályos tankönyvek válogatott anyaga. 
Kodály, és Bertalotti kétszólamú énekgyakorlatai;  
Ritmikai ismeretek bővítése, összefüggések felismerése, gyakoroltatása. 
A reneszánsz és barokk zene formatípusai;  
Zeneelméleti ismeretek bővítése: hármashangzatok, a domináns szeptim. 
Szemelvények egy- és többszólamú furulyajátéka;  
Énekkari munka. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Pécsi Géza – Uzsalyné Pécsi Rita (2002): Kulcs a muzsikához. Énektár 2. Kulcs a muzsikához Alapítvány, 
Pécs 

2. Bánki Vera – Döbrössy János (1990): Szemelvénygyűjtemény I–II. BTF 
3. Kismartony–Döbrössy (2018): Énekeljünk két szólamban! Bicíniumgyűjtemény – jegyzet ELTE TÓK 
4. Legányné Hegyi Erzsébet (1971): Bach példatár. Editio Musica, Budapest 
5. Németh – Nógrádi – Puster (c1984): Szolfézs antológia. Zeneműkiadó Vállalat, Budapest 

AJÁNLOTT IRODALOM 

1. Rezeda. 96 csángó népdal. Közreadja Domokos Pál Péter (c1953). Zeneműkiadó, Budapest 
2. Dobszay László (2007): A magyar dal könyve. Timp Kiadó, Budapest 
3. Ungár Istvánné (1992): Szemelvénygyűjtemény az európai zeneirodalomból tanító- és óvóképzős 

hallgatók számára. BTF 
4. Molnár Antal (c1955): Klasszikus kánonok. Zeneműkiadó, Budapest 

TUDÁS   
Áttekintéssel rendelkezik az 5. osztályos tankönyvek dalairól és mondókáiról, más népek dalairól. 
Átlátja az eddig megismert ütemformák, valamint az Alla breve, és a nyolcad alapegységű ütemek egymáshoz 
való viszonyát;  
Rendszerben látja, és az eddig elsajátított ismereteivel összhangban értelmezni tudja a szűkített 5 és a bővített 
4; a dúr és moll hármashangzat (konszonancia és disszonancia); az alterált hangok, kromatika, a háromféle moll 
hangsor, szűkített kvart és terc fogalmát. 
Ismeri a nagy--, és kis triola fogalmát. 
Tisztában van a reneszánsz, és barokk zenetörténeti, fogalmakkal, műfajokkal. 
Tájékozott a releváns reneszánsz, és barokk művek területén. 



KÉPESSÉG  
Zenei írás -olvasás szintjén 3 kereszt és 3 bé előjegyzésig transzponál;  
A hangszeres, vagy énekes zenetörténeti szemelvényeket igényesen szólaltatja meg furulyán, 
kamaraéneklésben, vagy tanári zongorakísérettel. 
Adott dallamot felismer, és periódusnyi terjedelemben memorizál, és lejegyez 3#-3b előjegyzésig. 
Felismeri, reprodukálja, és rögzíti az eddig elsajátított hangközökön kívül szűkített 5-t és a bővített 4-t; a dúr és 
moll hármashangzatot (konszonancia és disszonancia), alterált hangokat, kromatikát tartalmazó zenei 
részleteket.  
Hallás után rögzíti, és a kvintkör bármely hangnemében reprodukálja a háromféle moll hangsort. 
Hallás után, és kottakép segítségével képes elemezni a szemelvények zenetörténeti, és alapvető formatani, és 
zeneelméleti vonatkozásait. 

ATTITŰD  
Elfogadja társai építő kritikáját. 
Elkötelezett az életkornak, kognitív érettségi-szintnek megfelelő szakmai anyag megismerésében.  
Törekszik az igényes munkavégzésre, eddig tanult ismereteinek önképzés útján történő kibővítésére. 

AUTONÓMIA-FELELŐSSÉG  
Önállóan végzi ritmus-osztinátók, rövidebb dallam-részletek komponálását. 
Önállóan végzi a zeneelméleti, és zenetörténeti anyag háttérismeretének elsajátítását. 
Hatékonyan, és felelősen vesz részt a kórus munkájában. 
Irányítás mellett végzi az adott zenehallgatási szemelvény háttér-ismeretanyagának feldolgozását, és 
módszertani előkészítését. 

A tantárgyelem felelőse 

Név: Szesztay Zsuzsa Beosztás: egyetemi adjunktus 

Tudományos fokozat:  DLA 
  

 

  



7. Tantárgyelem neve: Ének, szolfézs, zeneelmélet III. Kreditértéke: 2 

Tantárgyelem besorolása: választható 
 

A Tantárgyelem elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, "képzési 
karaktere": 

elmélet (%): 40 

  gyakorlat (%): 60 

A tanóra típusa: gyakorlat   

óraszáma, az adott félévben: 30   

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: Zenetörténeti prezentációk az adott 
stíluskorszakból. 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy   

A tantárgyelem tantervi helye 
(hányadik félév): 

4.   

Előtanulmányi feltételek:  Ének, szolfézs, zeneelmélet II. 

Tantárgyelem-leírás:  
A 6. osztályos tankönyvek válogatott anyaga. 
Kodály, és Bertalotti kétszólamú énekgyakorlatai;  
Ritmikai ismeretek bővítése, összefüggések felismerése, gyakoroltatása. 
A barokk és klasszikus zene formatípusai;  
Zeneelméleti ismeretek bővítése: négyeshangzatok, és fordításaik. 
Szemelvények egy- és többszólamú furulyajátéka;  
Énekkari munka. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Bánki Vera – Döbrössy János (1990): Szemelvénygyűjtemény I–II. BTF 
2. Rezeda. 96 csángó népdal. Közreadja Domokos Pál Péter (c1953). Zeneműkiadó, Budapest 
3. Kodály Zoltán (c1960): Tizenöt kétszólamú énekgyakorlat. Editio Musica, Budapest 
4. Legányné Hegyi Erzsébet (1971): Bach példatár. Editio Musica, Budapest  

AJÁNLOTT IRODALOM 

1. Bárdos Lajos (1982): Hangzatgyakorló I–II. Zeneműkiadó, Budapest 
2. Dobszay László (2007): A magyar dal könyve. Timp Kiadó, Budapest 
3. Ungár Istvánné (1992): Szemelvénygyűjtemény az európai zeneirodalomból tanító- és óvóképzős 

hallgatók számára. BTF 
4. Molnár Antal (c1955): Klasszikus kánonok. Zeneműkiadó, Budapest 

TUDÁS   
Áttekintéssel rendelkezik az 6. osztályos tankönyvek válogatott dalanyagáról, és zenetörténeti szemelvényeiről. 
Értelmezni tudja, és felismeri a felütés, és a hangsúlytalan kezdés jelenségét. 
Rendszerben látja az eddig megismert ritmusértékek, és a harmincketted viszonyát. 
Bővíti fogalmainak körét a moduláció, és az alteráció lehetőségeinek, módjainak területén. 
Tájékozott a releváns barokk, és klasszikus formatani fogalmak területén. 



KÉPESSÉG  
Furulyán egy-, és több szólamban is megszólaltatja az 6. osztályos dalokat, és a kijelölt szemelvényeket. 
Emlékezetből felidézi, 6. osztálynak megfelelő-, és a kiegészítő anyagból kijelölt szemelvényeket. 
A kétszólamú gyakorlatokat vizsgázó társsal, kamaraének formájában, igényesen adja elő. 
A tanult ritmikai, dallami, formai és együtthangzási ismereteket felismerni, lejegyezni, és reprodukálni képes.  
A tanult ritmikai, dallami, harmóniai ismeret segítségével adott rövid szövegre, vagy tanult népdalszkémára 
improvizál. 
Zenei írás -olvasás szintjén transzponál; 

ATTITŰD  
Elfogadja társai építő kritikáját. 
Elkötelezett az életkornak, kognitív érettségi-szintnek megfelelő szakmai anyag megismerésében.  
Törekszik az igényes munkavégzésre, eddig tanult ismereteinek önképzés útján történő kibővítésére. 
Nyitott más népek kultúrájának megismerésére. 

AUTONÓMIA-FELELŐSSÉG  
Önállóan végzi a zeneelméleti, és zenetörténeti anyag háttérismeretének elsajátítását. 
Hatékonyan, és felelősen vesz részt a kórus munkájában. 
Irányítás mellett végzi az adott zenehallgatási szemelvény háttér-ismeretanyagának feldolgozását, és 
módszertani előkészítését. 
Együttműködik hallgatói csoportok, és a kórus munkájában. 

A tantárgyelem felelőse 

Név: Szesztay Zsuzsa Beosztás: egyetemi adjunktus 

Tudományos fokozat:  DLA 
  

 

  



8. Tantárgyelem neve: Ének, szolfézs, zeneelmélet IV. Kreditértéke: 2 

Tantárgyelem besorolása: választható 
 

A Tantárgyelem elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, "képzési 
karaktere": 

elmélet (%): 40 

  gyakorlat (%): 60 

A tanóra típusa: gyakorlat   

óraszáma, az adott félévben: 30   

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: Kamaraéneklés, hangverseny. 
Konkrét zenehallgatási példához kapcsolódó módszertani elemek felkutatása, bemutatása a csoport előtt 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy   

A tantárgyelem tantervi helye 
(hányadik félév): 

5.   

Előtanulmányi feltételek:  Ének, szolfézs, zeneelmélet III. 

Tantárgyelem-leírás:  
A 6. osztályos tankönyvek válogatott anyaga. 
Ritmikai ismeretek bővítése, összefüggések felismerése, gyakoroltatása, felhasználása kreatív zenei gyakorlatok 
során. 
A klasszikus, és romantikus zene formatípusai, ezen belül a két stíluskorszakból szemelvények megszólaltatása.  
Zeneelméleti ismeretek bővítése: alterált akkordok, kitérés. 
Szemelvények egy- és többszólamú furulyajátéka;  
Énekkari munka. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Bánki Vera – Döbrössy János (1990): Szemelvénygyűjtemény I–II. BTF 
2. Rezeda. 96 csángó népdal. Közreadja Domokos Pál Péter (c1953). Zeneműkiadó, Budapest 
3. Kodály Zoltán (c1960): Tizenöt kétszólamú énekgyakorlat. Editio Musica, Budapest 
4. Legányné Hegyi Erzsébet (1971): Bach példatár. Editio Musica, Budapest  

AJÁNLOTT IRODALOM 

1. Bárdos Lajos (1982): Hangzatgyakorló I–II. Zeneműkiadó, Budapest 
2. Dobszay László (2007): A magyar dal könyve. Timp Kiadó, Budapest 
3. Ungár Istvánné (1992): Szemelvénygyűjtemény az európai zeneirodalomból tanító- és óvóképzős 

hallgatók számára. BTF 
4. Molnár Antal (c1955): Klasszikus kánonok. Zeneműkiadó, Budapest 

TUDÁS   
Áttekintéssel rendelkezik az 6. osztályos tankönyvek válogatott dalanyagáról, és zenetörténeti szemelvényeiről. 
Értelmezni tudja, felismeri, és reprodukálja a triola és a duola ütköztetését.  
Rendszerben látja, és önállóan alkalmazza az eddig megismert oktávnál nagyobb hangközöket. 
Zeneelméleti fogalmainak körét a kitérés, és az alterált akkordok ismeretével bővíti. 
Tájékozott a releváns klasszikus kisformák, és nagyformák, valamint a romantikus formatani, és zenetörténeti 
fogalmak területén. 
Látja az összefüggéseket az egyes stíluskorszakok között. 



KÉPESSÉG  
Kifogástalanul adja elő kottából, és kotta nélkül a 6. osztályos tankönyvek dalait, díszített magyar népdalokat és 
más népek dalait. 
Tanári zongorakísérettel, kamaraénekléssel szólaltatja meg meg a kijelölt klasszikus és romantikus dalokat, 
kórusműveket.;  
Ismeri a bonyolultabb ritmikai képletek együtthangzását. 
Képes önállóan hosszabb, nagy hangközugrásukat tartalmazó szekvenciákat énekelni, komponálni. 
Kottakép, és hangzás alapján felismeri az egyszerűbb, klasszikus kisformákat. 
Tisztában van a periódus-típusaival, és a klasszikus kis-, és nagyformákban betöltött, valamint a korai 
romantikus művekben módosult szerepével. 
Áttekintéssel rendelkezik az alterált akkordokkal kapcsolatos összhangzattani szabályokról. 
Képes egyszerűbb, ktszólamú szemelvényeket ének-zongorás előadásban megszólaltatni. 

ATTITŰD  
Elfogadja társai építő kritikáját. 
Elkötelezett az életkornak, kognitív érettségi-szintnek megfelelő szakmai anyag megismerésében.  
Törekszik az igényes munkavégzésre, eddig tanult ismereteinek önképzés útján történő kibővítésére. 
Nyitott más népek kultúrájának megismerésére. 
Vállalja az önálló felkészüléssel járó hangszeres gyakorlást. 

AUTONÓMIA-FELELŐSSÉG  
Önállóan végzi a zeneelméleti, és zenetörténeti anyag háttérismeretének elsajátítását. 
Hatékonyan, és felelősen vesz részt a kórus munkájában. 
Irányítás mellett végzi az adott zenehallgatási szemelvény háttér-ismeretanyagának feldolgozását, és 
módszertani előkészítését. 
Együttműködik hallgatói csoportok, és a kórus munkájában. 
Önállóan készül fel az előadandó kórusmű betanítására. 

A tantárgyelem felelőse 

Név: Szesztay Zsuzsa Beosztás: egyetemi adjunktus 

Tudományos fokozat:  DLA 
  

 

  



9. Tantárgyelem neve: Ének, szolfézs, zeneelmélet V. Kreditértéke: 3 

Tantárgyelem besorolása: választható 
 

A Tantárgyelem elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, "képzési 
karaktere": 

elmélet (%): 40 

  gyakorlat (%): 60 

A tanóra típusa: gyakorlat   

óraszáma, az adott félévben: 45   

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: Kamaraéneklés, hangverseny. 
Konkrét zenehallgatási példához kapcsolódó módszertani elemek felkutatása, bemutatása a csoport előtt 

A számonkérés módja: szigorlat   

A tantárgyelem tantervi helye 
(hányadik félév): 

6.   

Előtanulmányi feltételek:  Ének, szolfézs zeneelmélet IV.; Ének-zene tp. I.; Karvezetés, 
kórushangképzés I. 

Tantárgyelem-leírás:  
Az általános zenei ismeretek bővítése, gyakoroltatása, kreatív zenei gyakorlatok. 
Előadói kompetenciák fejlesztése. 
A romantika és 20. század zeneelméleti alapvetései, Kodály és Bartók könnyebb kórusművei. 
A romantikus zene vokális formatípusai, a 20. század nagy stíluskorszakainak átfogó ismerete az eddig 
megismert zenei műfajok tükrében.  
Zeneelméleti ismeretek bővítése: alterált akkordok, kitérés. 
Dallamdiktálás: két szólamban, az eddig elsajátított anyag segítségével. 
Szemelvények egy- és többszólamú furulyajátéka;  
Énekkari munka. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Bánki Vera – Döbrössy János (1990): Szemelvénygyűjtemény I–II. BTF 
2. Rezeda. 96 csángó népdal. Közreadja Domokos Pál Péter (c1953). Zeneműkiadó, Budapest 
3. Kodály Zoltán (c1960): Tizenöt kétszólamú énekgyakorlat. Editio Musica, Budapest 
4. Legányné Hegyi Erzsébet (1971): Bach példatár. Editio Musica, Budapest 
5. Németh – Nógrádi – Puster (c1984): Szolfézs antológia. Zeneműkiadó Vállalat, Budapest  

AJÁNLOTT IRODALOM 

1. Bárdos Lajos (1982): Hangzatgyakorló I–II. Zeneműkiadó, Budapest 
2. Dobszay László (2007): A magyar dal könyve. Timp Kiadó, Budapest 
3. Ungár Istvánné (1992): Szemelvénygyűjtemény az európai zeneirodalomból tanító- és óvóképzős 

hallgatók számára. BTF 
4. Molnár Antal (c1955): Klasszikus kánonok. Zeneműkiadó, Budapest 

TUDÁS   
A romantika, és a 20. századi zeneismeret tudásanyaga révén bővíti zeneelméleti fogalmainak körét. 
Tisztában van az egyes ütemfajták súlyviszonyaival, vezénylési módjával. 
Tájékozott az egy es 20. századi zenei irányzatok alapvetéseivel. 
Látja az összefüggéseket az egyes stílustörténeti korszakok műfajai között. 
Birtokában van az iskolai zenei tevékenységekhez szükséges készségeknek, és képességeknek. 



KÉPESSÉG  
Zenei ismereteinek változatos eszközeivel segíti a felelős, aktív szerepvállalás tanulását, a helyi, nemzeti és 
egyetemes emberi értékek elfogadását. 
Képes szakszerűen kifejezni magát mind szóban, mind írásban. 
Képes az alkotó információ- és könyvtárhasználatra és az információ- kommunikációs technológia használatára.   
Szaktárgyi felkészültségével kapcsolatban önreflexióra és önkorrekcióra képes. 

ATTITŰD  
Elkötelezett a tanulók tudásának és tanulási képességeinek folyamatos fejlesztése iránt. 
Nyitott a megismerés, illetve a tapasztalatszerzés iránt,  
Változatos eszközökkel törekszik a tanulók megismerési és alkotási vágyának, önművelési igényeinek a 
felébresztésére és fenntartására. 

AUTONÓMIA-FELELŐSSÉG  
A szakmáját és a szaktárgyainak megfelelő tudományterületeketa megszerzett ismeretek alapján megalapozó 
nézeteket felelősséggel vállalja. 

A tantárgyelem felelőse 

Név: Szesztay Zsuzsa Beosztás: egyetemi adjunktus 

Tudományos fokozat:  DLA 
  

 

  



10. Tantárgyelem neve: Ének-zene tp. II. Kreditértéke: 2 

Tantárgyelem besorolása: választható 
 

A Tantárgyelem elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, "képzési 
karaktere": 

elmélet (%): 60 

  gyakorlat (%): 40 

A tanóra típusa: szeminárium   

óraszáma, az adott félévben: 15   

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: Mikrotanítás, közös óra-elemzés, saját 
tanításra, és társak tanítására történő reflexió 

A számonkérés módja: kollokvium   

A tantárgyelem tantervi helye 
(hányadik félév): 

5.   

Előtanulmányi feltételek:  Ének-zene tp. I. 

Tantárgyelem-leírás:  
Az ének-zenei nevelés céljai, feladatai a 4–6. osztályban;  
A NAT fejlesztési követelményei a 4. és 6. osztályban, kerettantervek.  
A tantárgypedagógiai ismeretek kibővítése. 
Az ének-zene órák tervezése. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Réti Anna – Döbrössy János (2012): Az ének-zene tantárgy-pedagógiája – jegyzet. ELTE TÓK 
2. Pécsi Géza – Uzsalyné Pécsi Rita (2002): Kulcs a muzsikához. Énektár 2. Kulcs a muzsikához Alapítvány  
3. Szabó Helga (c1976): Énekes improvizáció az iskolában. I. Zeneműkiadó, Budapest 
4. Papp Géza (c1981): Készségfejlesztés az általános iskolai ének-zene órán. Tankönyvkiadó, Budapest 
5. Laczó Zoltán (1984): Zenehallgatás az általános iskola alsó tagozatában. Tankönyvkiadó, Budapest 
  

AJÁNLOTT IRODALOM 

1. Csillagné–Kerecsényi (1990): Az ének-zene tanítása az alsó tagozatban. Tankönyvkiadó, Budapest 
2. Ének – Zene – Nevelés. Szerk. Döbrössy János (2004). ELTE TÓFK Tudományos Közleményei XXV. Trezor 

Kiadó, Budapest 
3. Ének – Zene – Nevelés. Szerk. Döbrössy János (2011). ELTE TÓK Tudományos Közleményei XXXIII. ELTE 

TÓK, Budapest 
4. „Mi ez a gyönyörű?” – konferenciakötet. Szerk. Döbrössy János (2011). ELTE TÓK 
5. Hegyi István (1996): Világunk zeneoktatási öröksége. A zenetanítás kisenciklopédiája. Janus Pannonius 

TE, Pécs 

TUDÁS   
Bővíti fogalmainak körét az ének-zene tantárgypedagógia területén. 
Érti az egyes óra-típusok, óra-részek, és módszertani elemek összefüggéseit. 
Átlátja a fejlesztési célokat szolgáló módszertani eszközöket. 
Rendszerben látja egy adott témakidolgozásának és pedagógiai folyamatát. 
Tájékozott az énekórák tervezéséhez, írásos dokumentumainak elkészítéséhez szükséges dokumentumokról. 



KÉPESSÉG  
Önállóan, szakszerűen tervezi meg az énekórákat, készíti el írásos dokumentumait.  
Ismeri az eltérő képességű tanulókkal történő differenciált foglalkozás lehetőségeit 

ATTITŰD  
Nyitott az alternatív pedagógiai irányzatok iránt. 
Érdeklődő a kreatív, innovatív pedagógiai eljárások iránt. 
Törekszik a differenciálás különböző lehetőségeire az eltérő képességű tanulók esetében. 

AUTONÓMIA-FELELŐSSÉG  
Önállóan végzi a rá bízott óra-részletek, tanórák előkészítését, dokumentációjának szakszerű megírását. 
Hatékonyan működik együtt a csoporttársival az elemzések, és csoportos feladatok terén. 

A tantárgyelem felelőse 

Név: Szesztay Zsuzsa Beosztás: egyetemi adjunktus 

Tudományos fokozat:  DLA 
  

 

  



11. Tantárgyelem neve: Karvezetés, kórushangképzés II. Kreditértéke: 1 

Tantárgyelem besorolása: választható 
 

A Tantárgyelem elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, "képzési 
karaktere": 

elmélet (%): 20 

  gyakorlat (%): 80 

A tanóra típusa: gyakorlat   

óraszáma, az adott félévben: 15   

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: Hallgató-társakból alakult csoport, 
zongora vezénylése. 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy   

A tantárgyelem tantervi helye 
(hányadik félév): 

6.   

Előtanulmányi feltételek:  Karvezetés, kórushangképzés I. 

Tantárgyelem-leírás:  
A vezényléselméleti, és gyakorlati alapvetéseinek elsajátítása.  
Zenei mozzanatok felismerése a művek karvezetői elemzésével. 
Könnyebb 2- és 3 szólamú művek, zenei idézetek, népdalok vezénylése. 
A zenei folyamatok irányítása, szükséges korrekciója. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Ungár Istvánné (2003): Dalgyűjtemény tanítóképzős hallgatók számára – jegyzet. ELTE TÓFK 
2. Kismartony–Döbrössy (2018): Énekeljünk két szólamban! Bicíniumgyűjtemény – jegyzet ELTE TÓK 
3. Bárdos Lajos (c1951): Kicsinyek kórusa. Zeneműkiadó, Bp. 
4. Kodály Z. (c1941): Bicinia Hungarica I–IV. Zeneműkiadó, Bp. 
5. Bartók Béla: Egyneműkarok (1989). Editio Musica, Bp. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

1. Vásárhelyi Z. (1965): Az énekkari vezénylés módszertana. Zeneműkiadó, Budapest 
2. Kardos Pál (1969): Kórusnevelés, kórushangzás. Zeneműkiadó, Budapest 
3. Ugrin Gábor (1986): A mi dalaink. Tankönyvkiadó, Budapest 

TUDÁS   
Bővíti fogalmainak körét a vezénylés-technika területén. 
Érti az ütemezés és vezénylés közötti különbséget, az avizó és a hangsúlyos- hangsúlytalan ütemrész fogalmát. 
Látja az összefüggéseket az egyes ütemmutatók, és ütemrajzok, valamint dinamikai-, és tempó-átmenetek 
vezénylési gyakorlatai között. 

KÉPESSÉG  
Képes elindítani, és irányítani egyszerűbb zenei folyamatokat. 
Megítéli, és ismeretei kiválasztja az adott darabokhoz leginkább illő karaktert, vezénylési módot. 
Megfelelő hangmagasságon előadható dalcsokrokat állít össze. 
Meghallja a hibákat, és ki is javítja őket. 



ATTITŰD  
Hitelesen képviseli Kodály kórusnevelésről vallott elveit. 
Elkötelezett a karéneklés ügye mellett. 
A lehető magasabb színvonalú zenei interpretációra törekszik  
Mérlegeli az előre látható módon rendelkezésére álló próbaidőt, a kórus professzionális szintjét, és ennek 
megfelelően választ darabot. 
Kritikusan viszonyul a kórusművek színvonalához, pedagógiai, és esztétikai értékéhez. 

AUTONÓMIA-FELELŐSSÉG  
Önállóan végzi a kijelölt kompozíciók formatani elemzését. 
Felelősséget vállal órai munkájáért, előzetes felkészüléséért. 
Önállóan dönt, és megfelelő döntéseket hoz a kórusmű transzponálhatóságának kérdésében. 
Irányítás mellett végzi a kijelölt kompozíciók vezényléstechnikai megvalósítását. 
Felelősen működik együtt a hallgatói kamarakórussal. 

A tantárgyelem felelőse 

Név: Döbrössy János Beosztás: egyetemi tanár 

Tudományos fokozat:  DLA 
  

 

  



12. Tantárgyelem neve: Karvezetés, kórushangképzés III. Kreditértéke: 2 

Tantárgyelem besorolása: választható 
 

A Tantárgyelem elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, "képzési 
karaktere": 

elmélet (%): 20 

  gyakorlat (%): 80 

A tanóra típusa: gyakorlat   

óraszáma, az adott félévben: 15   

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: Hallgató-társakból alakult csoport, 
zongora vezénylése. 

A számonkérés módja: kollokvium   

A tantárgyelem tantervi helye 
(hányadik félév): 

7.   

Előtanulmányi feltételek:  Karvezetés, kórushangképzés II. 

Tantárgyelem-leírás:  
A vezényléselméleti, és gyakorlati alapvetéseinek elsajátítása.  
Zenei mozzanatok felismerése a művek karvezetői elemzésével. 
Könnyebb 2-, és 3 szólamú művek, zenei idézetek, népdalok vezénylése. 
A zenei folyamatok irányítása, szükséges korrekciója. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Ungár Istvánné (2003): Dalgyűjtemény tanítóképzős hallgatók számára – jegyzet. ELTE TÓFK 
2. Kismartony–Döbrössy (2018): Énekeljünk két szólamban! Bicíniumgyűjtemény – jegyzet ELTE TÓK 
3. Bárdos Lajos (c1951): Kicsinyek kórusa. Zeneműkiadó, Bp. 
4. Kodály Z. (c1941): Bicinia Hungarica I–IV. Zeneműkiadó, Bp. 
5. Bartók Béla: Egyneműkarok (1989). Editio Musica, Bp 

AJÁNLOTT IRODALOM 

1. Vásárhelyi Z. (1965): Az énekkari vezénylés módszertana. Zeneműkiadó, Budapest 
2. Kardos Pál (1969): Kórusnevelés, kórushangzás. Zeneműkiadó, Budapest 
3. Ugrin Gábor (1986): A mi dalaink. Tankönyvkiadó, Budapest 

TUDÁS   
Bővíti fogalmainak körét a vezénylés-technika területén. 
Érti az ütemezés és vezénylés közötti különbséget, az avizó és a hangsúlyos- hangsúlytalan ütemrész fogalmát. 
Látja az összefüggéseket az egyes ütemmutatók, és ütemrajzok, valamint dinamikai-, és tempó-átmenetek 
vezénylési gyakorlatai között. 
Énekkari munka 

KÉPESSÉG  
Képes elindítani, és irányítani egyszerűbb zenei folyamatokat. 
Megítéli, és ismeretei kiválasztja az adott darabokhoz leginkább illő karaktert, vezénylési módot. 
Megfelelő hangmagasságon előadható dalcsokrokat állít össze. 
Meghallja a hibákat, és ki is javítja őket. 



ATTITŰD  
Hitelesen képviseli Kodály kórusnevelésről vallott elveit. 
Elkötelezett a karéneklés ügye mellett. 
A lehető magasabb színvonalú zenei interpretációra törekszik  
Mérlegeli az előre látható módon rendelkezésére álló próbaidőt, a kórus professzionális szintjét, és ennek 
megfelelően választ darabot. 
Kritikusan viszonyul a kórusművek színvonalához, pedagógiai, és esztétikai értékéhez. 

AUTONÓMIA-FELELŐSSÉG  
Önállóan végzi a kijelölt kompozíciók formatani elemzését. 
Felelősséget vállal órai munkájáért, előzetes felkészüléséért. 
Önállóan dönt, és megfelelő döntéseket hoz a kórusmű transzponálhatóságának kérdésében. 
Irányítás mellett végzi a kijelölt kompozíciók vezényléstechnikai megvalósítását. 
Felelősen működik együtt a hallgatói kamarakórussal.  
A tantárgyelem felelőse 

Név: Döbrössy János Beosztás: egyetemi tanár 

Tudományos fokozat:  DLA 
  

 

  



13. Tantárgyelem neve: Zongora, partitúraolvasás I. Kreditértéke: 1 

Tantárgyelem besorolása: választható 
 

A Tantárgyelem elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, "képzési 
karaktere": 

elmélet (%): 20 

  gyakorlat (%): 80 

A tanóra típusa: gyakorlat   

óraszáma, az adott félévben: 15   

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők:  

A számonkérés módja: gyakorlati jegy   

A tantárgyelem tantervi helye 
(hányadik félév): 

2.   

Előtanulmányi feltételek:  Ének-zene és tp. I. 

Tantárgyelem-leírás:  
A felkészültségi szintnek megfelelően: 
technikai tanulmányok, etűdök  
zongorás kamarazene 
ének+zongorás bicíniumok 
dalkíséretek 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Komjáthy Aladárné (c1966): Zongoraiskola 1. Editio Musica, Budapest 
2. Komjáthy Aladárné (c1968): Zongoraiskola 2. Editio Musica, Budapest 
3. Döbrössy János (2003): Dalkíséretek – jegyzet. ELTE TÓFK 
4. Kismartony–Döbrössy (2018): Énekeljünk két szólamban! Bicíniumgyűjtemény – jegyzet ELTE TÓK 
5. Kodály Zoltán (c1960): Tizenöt kétszólamú énekgyakorlat. Editio Musica, Budapest 

AJÁNLOTT IRODALOM 

1. Válogatás a zongorairodalomból (Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, stb. különböző 
nehézségi szintű művei.) 

2. Máriássy István (2003): Cifra palota. 100 magyar gyerekdal zongora- vagy gitárkísérettel. 
Rózsavölgyi és Társa 

3. Hetvenegy magyar népdal (zg. kíséret: Halmos László). Magyar Kórus, Budapest, 1947. Reprint 
kiadás 

TUDÁS   
Bővíti zeneelméleti, és zenetörténeti fogalmainak körét. 
Érti az előjegyzések rendszerét.  
Látja az összefüggéseket a kottakép, az ABC-s rendszer, és a billentyűzet között. 

KÉPESSÉG  
Előzetes tanulmányainak megfelelő nehézségi szinten olvas kottát. 
Képes igényesen, kontrolláltan, megfelelő dinamikával előadni a félév során elsajátított darabokat. 



ATTITŰD  
Vállalja, hogy az órákra folyamatosan gyakorol, felkészülten érkezik. 
A tőle telhető legigényesebb előadásmódra törekszik. 
Kritikusan viszonyul az értéktelen, vagy kétes értékű kompozíciók iránt. 

AUTONÓMIA-FELELŐSSÉG  
Munkájáért, egyéni felkészülésének színvonaláért felelősséget vállal.  
Együttműködik a kamarazenei feladatokban. 
Reálisan felméri saját képességeit. 

A tantárgyelem felelőse 

Név: Dévai Adrienn Beosztás: egyetemi tanársegéd 

Tudományos fokozat:  doktorandusz 
  

 

  



14. Tantárgyelem neve: Zongora, partitúraolvasás II. Kreditértéke: 1 

Tantárgyelem besorolása: választható 
 

A Tantárgyelem elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, "képzési 
karaktere": 

elmélet (%): 20 

  gyakorlat (%): 80 

A tanóra típusa: gyakorlat   

óraszáma, az adott félévben: 15   

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők:  

A számonkérés módja: gyakorlati jegy   

A tantárgyelem tantervi helye 
(hányadik félév): 

3.   

Előtanulmányi feltételek:  Zongora, partitúraolvasás I. 

Tantárgyelem-leírás:  
A felkészültségi szintnek megfelelően: 
technikai tanulmányok, etűdök  
zongorás kamarazene 
ének+zongorás bicíniumok 
dalkíséretek 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Komjáthy Aladárné (c1966): Zongoraiskola 1. Editio Musica, Budapest 
2. Komjáthy Aladárné (c1968): Zongoraiskola 2. Editio Musica, Budapest 
3. Döbrössy János (2003): Dalkíséretek – jegyzet. ELTE TÓFK 
4. Kismartony–Döbrössy (2018): Énekeljünk két szólamban! Bicíniumgyűjtemény – jegyzet ELTE TÓK 
5. Kodály Zoltán (c1960): Tizenöt kétszólamú énekgyakorlat. Editio Musica, Budapest 

AJÁNLOTT IRODALOM 

1. Válogatás a zongorairodalomból (Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, stb. különböző 
nehézségi szintű művei.) 

2. Máriássy István (2003): Cifra palota. 100 magyar gyerekdal zongora- vagy gitárkísérettel. 
Rózsavölgyi és Társa 

3. Hetvenegy magyar népdal (zg. kíséret: Halmos László). Magyar Kórus, Budapest, 1947. Reprint 
kiadás 

TUDÁS   
Bővíti zeneelméleti, és zenetörténeti fogalmainak körét. 
Érti az előjegyzések rendszerét.  
Látja az összefüggéseket a kottakép, az ABC-s rendszer, és a billentyűzet között. 

KÉPESSÉG  
Előzetes tanulmányainak megfelelő nehézségi szinten olvas kottát. 
Képes igényesen, kontrolláltan, megfelelő dinamikával előadni a félév során elsajátított darabokat. 



ATTITŰD  
Vállalja, hogy az órákra folyamatosan gyakorol, felkészülten érkezik. 
A tőle telhető legigényesebb előadásmódra törekszik. 
Kritikusan viszonyul az értéktelen, vagy kétes értékű kompozíciók iránt. 

AUTONÓMIA-FELELŐSSÉG  
Munkájáért, egyéni felkészülésének színvonaláért felelősséget vállal.  
Együttműködik a kamarazenei feladatokban. 
Reálisan felméri saját képességeit. 

A tantárgyelem felelőse 

Név: Dévai Adrienn Beosztás: egyetemi tanársegéd 

Tudományos fokozat:  doktorandusz 
  

 

  



15. Tantárgyelem neve: Zongora, partitúraolvasás III. Kreditértéke: 1 

Tantárgyelem besorolása: választható 
 

A Tantárgyelem elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, "képzési 
karaktere": 

elmélet (%): 20 

  gyakorlat (%): 80 

A tanóra típusa: gyakorlat   

óraszáma, az adott félévben: 15   

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők:  

A számonkérés módja: gyakorlati jegy   

A tantárgyelem tantervi helye 
(hányadik félév): 

4.   

Előtanulmányi feltételek:  Zongora, partitúraolvasás I. 

Tantárgyelem-leírás:  
A felkészültségi szintnek megfelelően: 
technikai tanulmányok, etűdök  
zongorás kamarazene 
ének+zongorás bicíniumok 
dalkíséretek 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Komjáthy Aladárné (c1966): Zongoraiskola 1. Editio Musica, Budapest 
2. Komjáthy Aladárné (c1968): Zongoraiskola 2. Editio Musica, Budapest 
3. Döbrössy János (2003): Dalkíséretek – jegyzet. ELTE TÓFK 
4. Kismartony–Döbrössy (2018): Énekeljünk két szólamban! Bicíniumgyűjtemény – jegyzet ELTE TÓK 
5. Kodály Zoltán (c1960): Tizenöt kétszólamú énekgyakorlat. Editio Musica, Budapest 

AJÁNLOTT IRODALOM 

1. Válogatás a zongorairodalomból (Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, stb. különböző 
nehézségi szintű művei.) 

2. Máriássy István (2003): Cifra palota. 100 magyar gyerekdal zongora- vagy gitárkísérettel. 
Rózsavölgyi és Társa 

3. Hetvenegy magyar népdal (zg. kíséret: Halmos László). Magyar Kórus, Budapest, 1947. Reprint 
kiadás 

TUDÁS   
Bővíti zeneelméleti, és zenetörténeti fogalmainak körét. 
Érti az előjegyzések rendszerét.  
Látja az összefüggéseket a kottakép, az ABC-s rendszer, és a billentyűzet között. 

KÉPESSÉG  
Előzetes tanulmányainak megfelelő nehézségi szinten olvas kottát. 
Képes igényesen, kontrolláltan, megfelelő dinamikával előadni a félév során elsajátított darabokat. 



ATTITŰD  
Vállalja, hogy az órákra folyamatosan gyakorol, felkészülten érkezik. 
A tőle telhető legigényesebb előadásmódra törekszik. 
Kritikusan viszonyul az értéktelen, vagy kétes értékű kompozíciók iránt. 

AUTONÓMIA-FELELŐSSÉG  
Munkájáért, egyéni felkészülésének színvonaláért felelősséget vállal.  
Együttműködik a kamarazenei feladatokban. 
Reálisan felméri saját képességeit. 

A tantárgyelem felelőse 

Név: Dévai Adrienn Beosztás: egyetemi tanársegéd 

Tudományos fokozat:  doktorandusz 
  

 

  



16. Tantárgyelem neve: Zongora, partitúraolvasás IV. Kreditértéke: 1 

Tantárgyelem besorolása: választható 
 

A Tantárgyelem elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, "képzési 
karaktere": 

elmélet (%): 20 

  gyakorlat (%): 80 

A tanóra típusa: gyakorlat   

óraszáma, az adott félévben: 15   

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők:  

A számonkérés módja: gyakorlati jegy   

A tantárgyelem tantervi helye 
(hányadik félév): 

5.   

Előtanulmányi feltételek:  Zongora, partitúraolvasás II. 

Tantárgyelem-leírás:  
A felkészültségi szintnek megfelelően: 
technikai tanulmányok, etűdök  
zongorás kamarazene 
ének+zongorás bicíniumok 
dalkíséretek 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Komjáthy Aladárné (c1966): Zongoraiskola 1. Editio Musica, Budapest 
2. Komjáthy Aladárné (c1968): Zongoraiskola 2. Editio Musica, Budapest 
3. Döbrössy János (2003): Dalkíséretek – jegyzet. ELTE TÓFK 
4. Kismartony–Döbrössy (2018): Énekeljünk két szólamban! Bicíniumgyűjtemény – jegyzet ELTE TÓK 
5. Kodály Zoltán (c1960): Tizenöt kétszólamú énekgyakorlat. Editio Musica, Budapest 

AJÁNLOTT IRODALOM 

1. Válogatás a zongorairodalomból (Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, stb. különböző 
nehézségi szintű művei.) 

2. Máriássy István (2003): Cifra palota. 100 magyar gyerekdal zongora- vagy gitárkísérettel. 
Rózsavölgyi és Társa 

3. Hetvenegy magyar népdal (zg. kíséret: Halmos László). Magyar Kórus, Budapest, 1947. Reprint 
kiadás 

TUDÁS   
Bővíti zeneelméleti, és zenetörténeti fogalmainak körét. 
Érti az előjegyzések rendszerét.  
Látja az összefüggéseket a kottakép, az ABC-s rendszer, és a billentyűzet között. 

KÉPESSÉG  
Előzetes tanulmányainak megfelelő nehézségi szinten olvas kottát. 
Képes igényesen, kontrolláltan, megfelelő dinamikával előadni a félév során elsajátított darabokat. 



ATTITŰD  
Vállalja, hogy az órákra folyamatosan gyakorol, felkészülten érkezik. 
A tőle telhető legigényesebb előadásmódra törekszik. 
Kritikusan viszonyul az értéktelen, vagy kétes értékű kompozíciók iránt. 

AUTONÓMIA-FELELŐSSÉG  
Munkájáért, egyéni felkészülésének színvonaláért felelősséget vállal.  
Együttműködik a kamarazenei feladatokban. 
Reálisan felméri saját képességeit. 

A tantárgyelem felelőse 

Név: Dévai Adrienn Beosztás: egyetemi tanársegéd 

Tudományos fokozat:  doktorandusz 
  

 

  



17. Tantárgyelem neve: Hangképzés I. Kreditértéke: 1 

Tantárgyelem besorolása: választható 
 

A Tantárgyelem elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, "képzési 
karaktere": 

elmélet (%): 20 

  gyakorlat (%): 80 

A tanóra típusa: gyakorlat   

óraszáma, az adott félévben: 15   

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: Szereplés hangversenyen kamaraének, 
vagy egyéni előadás formájában. 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy   

A tantárgyelem tantervi helye 
(hányadik félév): 

2.   

Előtanulmányi feltételek:  Ének-zene és tp. I. 

Tantárgyelem-leírás:  
Hangegészségtani, és differenciált ének-technikai ismeretek. 
Fejlett halláskultúrára nevelés. 
Beszédtechnika. 
Magyar népdalanyag. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. A tanult dalok, kánonok, bicíniumok. 
2. Ádám Jenő (1956–1965): A dal mesterei I-VII. Editio Musica, Budapest 
3. Kerényi Miklós Gyögy (c1968): Énekiskola, Bp. Editio Musica, Budapest 
4. Kardos Pál (1969): Kórusnevelés, kórushangzás. Zeneműkiadó, Budapest 

AJÁNLOTT IRODALOM 

1. Bruckner Adrienne: Énekelni jó(l)! (1991) Kodály Intézet, Kecskemét 
2. Adorján Ilona (1962): Hangképzés, énektanítás. Eötvös József Könyvkiadó, Bp. 
3. Jelinek Gábor (1991): Út a természetes énekléshez. Akkord Kiadó, Budapest 
4. Ferencziné Ács Ildikó (1997): Hangképzés az iskolában. Bessenyei Gy. Kiadó, Nyíregyháza 

TUDÁS   
Tájékozott a hangképzés hangegészségtani elemeivel. 
Tisztában van a 6-12 éves korosztály beszéd-, és énekhang adottságaival. 
Látja az összefüggéseket a beszédfejlődés, és a rendszeres hangkarbantartás között. 

KÉPESSÉG  
Beszéd-, és énekhangját önállóan is karbantartja. 
Felismeri az egyes hangképzési problémákat, és ismeri a hangképzési problémákkal küzdőknek történő segítség 
metódusait. 



ATTITŰD  
Igényli a rendszeres hangkarbantartást. 

AUTONÓMIA-FELELŐSSÉG  
Felelősséget vállal a 6-12 éves korosztály egészséges hang-egészségtani fejlődéséért. 

A tantárgyelem felelőse 

Név: Dévai Adrienn Beosztás: egyetemi tanársegéd 

Tudományos fokozat:  doktorandusz 
  

 

  



13. Tantárgyelem neve: Hangképzés II. Kreditértéke: 1 

Tantárgyelem besorolása: választható 
 

A Tantárgyelem elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, "képzési 
karaktere": 

elmélet (%): 20 

  gyakorlat (%): 80 

A tanóra típusa: gyakorlat   

óraszáma, az adott félévben: 15   

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: Szereplés hangversenyen kamaraének, 
vagy egyéni előadás formájában. 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy   

A tantárgyelem tantervi helye 
(hányadik félév): 

3.   

Előtanulmányi feltételek:  Ének-zene és tp. I. 

Tantárgyelem-leírás:  
Hangegészségtani, és differenciált ének-technikai ismeretek. 
Fejlett halláskultúrára nevelés. 
Beszédtechnika. 
Magyar népdalanyag. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. A tanult dalok, kánonok, bicíniumok. 
2. Ádám Jenő (1956–1965): A dal mesterei I-VII. Editio Musica, Budapest 
3. Kerényi Miklós Gyögy (c1968): Énekiskola, Bp. Editio Musica, Budapest 
4. Kardos Pál (1969): Kórusnevelés, kórushangzás. Zeneműkiadó, Budapest 

AJÁNLOTT IRODALOM 

1. Bruckner Adrienne: Énekelni jó(l)! (1991) Kodály Intézet, Kecskemét 
2. Adorján Ilona (1962): Hangképzés, énektanítás. Eötvös József Könyvkiadó, Bp. 
3. Jelinek Gábor (1991): Út a természetes énekléshez. Akkord Kiadó, Budapest 
4. Ferencziné Ács Ildikó (1997): Hangképzés az iskolában. Bessenyei Gy. Kiadó, Nyíregyháza 

TUDÁS   
Tájékozott a hangképzés hangegészségtani elemeivel. 
Tisztában van a 6-12 éves korosztály beszéd-, és énekhang adottságaival. 
Látja az összefüggéseket a beszédfejlődés, és a rendszeres hangkarbantartás között. 

KÉPESSÉG  
Beszéd-, és énekhangját önállóan is karbantartja. 
Felismeri az egyes hangképzési problémákat, és ismeri a hangképzési problémákkal küzdőknek történő segítség 
metódusait. 



ATTITŰD  
Igényli a rendszeres hangkarbantartást. 

AUTONÓMIA-FELELŐSSÉG  
Felelősséget vállal a 6-12 éves korosztály egészséges hang-egészségtani fejlődéséért. 

A tantárgyelem felelőse 

Név: Dévai Adrienn Beosztás: egyetemi tanársegéd 

Tudományos fokozat:  doktorandusz 
  

 

  



13. Tantárgyelem neve: Zeneirodalom III. Kreditértéke: 2 

Tantárgyelem besorolása: választható 
 

A Tantárgyelem elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, "képzési 
karaktere": 

elmélet (%): 60 

  gyakorlat (%): 40 

A tanóra típusa: szeminárium   

óraszáma, az adott félévben: 15   

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: Műelemzés, mikrotanítás, óra-részlet 
elemzése 

A számonkérés módja: kollokvium   

A tantárgyelem tantervi helye 
(hányadik félév): 

8.   

Előtanulmányi feltételek:  Zeneirodalom II. 

Tantárgyelem-leírás:  
Zenetörténet, különös tekintettel a vokális zenére a kezdetektől a XIX. századig. 
Az általános iskola 5.-6. osztályos vokális zenetörténeti anyaga. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Frank Oszkár (1995): Zeneesztétika,  zeneirodalom. Nemzeti Tankönyvkiadó Bp. 
2. Körber Tivadar (2000): Zeneirodalom II. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 
3. Szabolcsi Bence (1984): A zene története. Zeneműkiadó, Budapest 
4. Dobszay László (1984): Magyar zenetörténet. Gondolat Kiadó, Budapest 

AJÁNLOTT IRODALOM 

1. Eric Salzman (1980): A 20. század zenéje. Zeneműkiadó, Budapest, 1980 
2. Kedves Tamás (1997): Szöveggyűjtemény a zeneesztétikai tanulmányokhoz. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest 
3. Dobszay László (felelős kiadó): Orpheusz hangzó zenetörténet 1–8. Nemzeti Kulturális Alap kiadványa 

iskolai könyvtárak számára 

TUDÁS   
Tájékozott az európai, és magyar zenetörténeti korszakolásában. 
Látja az összefüggéseket az 5-6. osztályos tananyag, és ezek zenetörténeti vonatkozásai között. 
Bővíti fogalmainak körét a műismeret, és elemzés terén. 
Felismeri a formatani, és zenetörténeti vonatkozások összefüggéseit. 
Ismeri a zenetörténeti anyag feldolgozása során alkalmazható változatos pedagógiai módszereket. 

KÉPESSÉG  
Jó ízléssel, biztos értékítélettel, és igényességgel választja ki, vagy adja elő az órákon meghallgatandó zenei 
részleteket.  
Tudatosan választja meg a zenehallgatási, és zenetörténeti anyag helyét a pedagógiai folyamatban. 
Változatos zenehallgatási, és feldolgozási módszereket ismer. 
Az órai gyakorlat során elemzéseket készít. 
Adott témából felkészül, dolgozatot ír. 



ATTITŰD  
Elkötelezett a megfelelő minőségű zenehallgatási anyag kiválasztásában. 
Törekszik arra, hogy a zenetörténeti anyagot, és az ehhez tartozó zenehallgatási részleteket a gyermekek 
kognitív fejlettségi szintjének megfelelő időkeretben, és módon illessze saját pedagógiai folyamatába. 
Hitelesen, és tudatosan képviseli a jó ízlést, és  a zenehallgatás alatt elvárt magatartásformákat. 

AUTONÓMIA-FELELŐSSÉG  
Mérlegeli a zenehallgatás időpontját, időtartamát, és a pedagógiai folyamatban betöltött szerepét. 
Reálisan felméri és megjeleníti az órák témájában, tartalmában rejlő zenehallgatási lehetőségeket. 
Hatékonyan fejleszti saját, és tanulók befogadói kompetenciáit. 
Önállóan bővíti zenetörténeti tudását, és műismeretét. 

A tantárgyelem felelőse 

Név: Szesztay Zsuzsa Beosztás: egyetemi adjunktus 

Tudományos fokozat:  DLA 
  

 

 


