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1. évfolyam 

 

ÉNEK-ZENE 

 

 A tanulók 20 népdalt és gyermekdalt elő tudnak adni a kapcsolódó játékokkal emlékezetből 

c’-d”  hangterjedelemben. Csoportosan bátran,  zengő hangon  jó hangmagasságban 

énekelnek, képesek az új dalokat rövid előkészítést követően hallás után könnyedén 

megtanulni. 

 Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. Érzik az egyenletes 

lüktetést, tartják a tempót, érzékelik a tempóváltozást. A 2/4 és 4/4es metrumot helyesen 

hangsúlyozzák. 

 A tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) felismerik kottaképről (kézjel, betűkotta, ötvonalas  

kotta).  A  megismert  rit mikai  elemeket  tartalmazó  ritmusgyakorlatot pontosan, 

folyamatosan szólaltatják meg csoportosan és egyénileg is. A tanult dalok stílusában  

megszerkesztett  rövid  dallamfordulatokat  kézjelről,  betű kottáról és hangjegyről 

szolmizálva éneklik. Megfelelő előkészítés után ilyeneket kiegészítenek, rögtönöznek. 

 Képesek  csendben,  társaikkal  együtt  a  zenét  hallgatni,  megfigyelésekkel tapasztalatokat 

szereznek, melyek esztétikai és egyszerű zenei elemzés alapjául  

szolgálnak. Fejlődik hangszínhallásuk és formaérzékük. Ismereteket szereznek a 

hangszerekről. Szívesen és örömmel hallgatják újra a meghallgatott zeneműveket. 

 

VIZUÁLIS KULTÚRA 

 

 Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. 

 A felszerelés önálló rendben tartása. 

 Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések  felismerése, és azok  

 kifejezése. 

 Téralkotó feladatok során a személyes térbeli szükségletek felismerése. 

 Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése. 

 

TESTNEVELÉS 

 

 Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása 

 A testrészek megnevezése. 

 A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése. 

 Különbségtétel a jó és a rossz testtartás között álló és ülő helyzetben, a medence 

középhelyzetének beállítása. 

 Az iskolatáska gerinckímélő hordása. 

 A  testnevelésórák  alapvető rendszabályai,  a  legfontosabb  veszélyforrásai, balesetvédelmi 

szempontjai ismerete. 
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2. évfolyam 

 

ÉNEK – ZENE 

 

 A tanulók 20 népdalt és gyermekdalt elő tudnak adni a kapcsolódó játékokkal emlékezetből 

c’-d”  hangterjedelemben.  Csoportosan bátran,  zengő hangon  jó hangmagasságban 

énekelnek, képesek az új dalokat rövid előkészítést követően hallás után könnyedén 

megtanulni. 

 Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. Érzik az egyenletes 

lüktetést, tartják a tempót, érzékelik a tempóváltozást. A 2/4 és 4/4es metrumot helyesen 

hangsúlyozzák. 

 A tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) felismerik kottaképről (kézjel, betűkotta, ötvonalas  

kotta).  A  megismert  ritmikai  elemeket  tartalmazó  ritmusgyakorlatot pontosan, 

folyamatosan szólaltatják meg csoportosan és egyénileg is. A tanult dalok stílusában  

megszerkesztett  rövid  dallamfordulatokat  kézjelről,  betű kottáról és hangjegyről 

szolmizálva éneklik. Megfelelő előkészítés után ilyeneket kiegészítenek, rögtönöznek. 

 Képesek  csendben,  társaikkal  együtt  a  zenét  hallgatni,  megfigyelésekkel tapasztalatokat 

szereznek, melyek esztétikai és egyszerű zenei elemzés alapjául szolgálnak. Fejlődik 

hangszínhallásuk és formaérzékük. Ismereteket szereznek a hangszerekről. Szívesen és 

örömmel hallgatják újra a meghallgatott zeneműveket. 

 

VIZUÁLIS KULTÚRA 

 

 Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. 

 Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése. 

 Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és 

eszközhasználat,  a  környezettudatosság  szempontjainak  egyre  szélesebb körű 

figyelembevételével. 

 A felszerelés önálló rendben tartása. 

 A szobor, festmény, tárgy, épület közötti különbségek felismerése. 

 Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések  felismerése, és azok  

 kifejezése. 

 

TESTNEVELÉS 

 
 Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása. 

 A testrészek megnevezése. 

 A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése. 

 Különbségtétel a jó és a rossz testtartás között álló és ülő helyzetben. 

 Az iskolatáska gerinckímélő hordása. 

 A testnevelés  órák  alapvető rendszabályai,  a  legfontosabb  veszélyforrásai, balesetvédelmi 

szempontjai ismerete. 

 Fegyelmezett gyakorlás és odafigyelés a társakra, célszerű eszközhasználat. 
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3. évfolyam 

 

ÉNEK – ZENE 

 
 A tanulók 20 dalt (15 népzenei és 5 műzenei szemelvény) el tudnak énekelni 

emlékezetből a-e” hangterjedelemben több versszakkal, csoportosan. A népdalokat csokorba 

szedve is éneklik. Csoportosan bátran és zengő hangon jó hangmagasságban énekelnek a 

dalok élményekből kiinduló, szövegtartalmat kifejező megszólaltatásával. Képesek az új 

dalokat rövid előkészítést követően tanári segítséggel kézjelről vagy betűkottáról előbb 

szolmizálva, majd szöveggel megtanulni. Többszólamú éneklési készségük fejlődik.  
 Kreatívan részt  vesznek a generatív játékokban és  feladatokban.  Képesek 

ritmusvariációt, ritmussort alkotni. A 2/4 és 4/4-es metrumot helyesen hangsúlyozzák. 

Megkülönböztetik a tudatos zenehallgatást a háttérzenétől. Meg tudják nevezni a 

zeneművekben megszólaló ismert hangszertípusokat. Fejlődik formaérzékük, a formai 

építkezés jelenségeit (azonosság, hasonlóság, különbözőség, variáció) meg tudják 

fogalmazni.  

 Fejlődik zenei memóriájuk és belső hallásuk. 

 Figyelmesen hallgatják az életkori sajátosságaiknak megfelelő zenei részleteket. 

 

VIZUÁLIS KULTÚRA 

 
 Az alkotásra, megfigyelésre, elemzésre vonatkozó feladatok életkornak megfelelő          

           értelmezése. 

 Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. 

 Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése. 

 Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és  

            eszközhasználat,  a  környezettudatosság  szempontjainak  egyre  szélesebb körű  

           figyelembevételével. 

 A felszerelés önálló rendben tartása. 

 A szobor, festmény, tárgy, épület közötti különbségek felismerése. 

 Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések  felismerése, és azok  

 kifejezés. 

 

TESTNEVELÉS 

 
 Az órakezdés tudatos, önkontrollal szabályozva történik. A kialakított verbális és non  

           verbális kommunikációs formákat betartják. 

 Változatos tér irányokban tudnak tükrözni, mindkét tengely körüli mozgásokban  

 biztonsággal cselekszenek. 

 A természetes mozgások harmonikusak, a futások, dobások, ugrások közelítik a  

 sportági technikát. 

 A versengésben a játék szerepeket tudomásul veszik, a szabályokat betartják, a  

           tanári, esetenkénti tanulói irányító/bírói szerepét elfogadják. 

 A tisztaságot, a fittséget, a sportos életmód külső és fizikai megjelenését értéknek  

           tekintik 
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4. évfolyam 

 

ÉNEK – ZENE 

 

 A tanulók 40 dalt (30 népzenei és 10 mű zenei szemelvény) el tudnak énekelni 

emlékezetből a-e” hangterjedelemben több versszakkal, csoportosan. A népdalokat 

csokorba szedve is éneklik. Csoportosan bátran és zengő hangon jó 

hangmagasságban énekelnek a dalok élményekből kiinduló, szövegtartalmat kifejező 

megszólaltatásával. Képesek az új dalokat rövid előkészítést követően tanári 

segítséggel kézjelről vagy betűkottáról előbb szolmizálva, majd szöveggel 

megtanulni. Többszólamú éneklési készségük fejlődik. 

 Kreatívan részt  vesznek a generatív játékokban és  feladatokban.  Képesek 

ritmusvariációt, ritmussort alkotni. A 2/4 és 4/4-es metrumot helyesen 

hangsúlyozzák. Megkülönböztetik a tudatos zenehallgatást a háttérzenétől. Meg 

tudják nevezni a zeneművekben megszólaló ismert hangszertípusokat. Fejlődik 

formaérzékük, a formai építkezés jelenségeit (azonosság, hasonlóság, különbözőség, 

variáció) meg tudják fogalmazni.  

 Fejlődik zenei memóriájuk és belső hallásuk. 

 Figyelmesen hallgatják az életkori sajátosságaiknak megfelelő zenei részleteket. 

 

VIZUÁLIS KULTÚRA 

 

 Az alkotásra, megfigyelésre, elemzésre vonatkozó feladatok életkornak megfelelő 

értelmezése. 

 Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. 

 Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése. 

 Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és 

eszközhasználat,  a  környezettudatosság  szempontjainak  egyre  szélesebb körű 

figyelembevételével. 

 A felszerelés önálló rendben tartása. 

 A szobor, festmény, tárgy, épület közötti különbségek felismerése. 

 Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések  felismerése, és azok  

      kifejezés. 

 

TESTNEVELÉS 

 

 Az órakezdés tudatos, önkontrollal szabályozva történik. A kialakított verbális és 

non verbális kommunikációs formákat betartják. 

 Változatos tér irányokban tudnak tükrözni, mindkét tengely körüli mozgásokban  

      biztonsággal cselekszenek. 

 A természetes mozgások harmonikusak, a futások, dobások, ugrások közelítik a  

       sportági technikát. 

 A versengésben a játék szerepeket tudomásul veszik, a szabályokat betartják, a 

tanári, esetenkénti tanulói irányító/bírói szerepét elfogadják. 

 A tisztaságot, a fittséget, a sportos életmód külső és fizikai megjelenését értéknek 

tekintik. 


