
Első osztály ÉNEK-ZENE 

 

Elmélet: 

- Az alábbi ritmusokat felhasznált 4x2, 8x2 ütemes motívumpárok, ritmusgyakorlatok 

felismerése, lejegyzése, visszatapsolása és ritmusnévvel való hangoztatása. 

Tá (negyed) 

Ti-ti (nyolcad pár) 

Szün (negyed szünet) 

Tá-á (félhang) 

Szü-ün (fél értékű szünet) 

 

- A tanult ritmusokat képes legyen két negyed szerint (azaz kettesével) ütemekbe helyezni. 

- Tanári hangoztatás után képes legyen a kottakirakóba (dallamkirakóba) lejegyezni 8-10 

hangból álló dallamot. (előre megadott hangról indulva) 

 - s, l, d r m s l d’ hangkészlet ismerete (a hangok elhelyezése a vonalrendszerben) 

- Ismerje az alábbi zenei fogalmakat: 

bettű kotta 

ismétlő jel 

ütemvonal 

tempó 

záróvonal 

ötvonal (vonalak, vonalközök, vonal alatt, vonal felett) 

pótvonal (első-felső, első-alsó, második-alsó) 

primavolta, secundavolta 

hangsúlyos, hangsúlytalan 

motívum 

Képes legyen: 

- Az egyenletes lüktetés tartására. (Énekes és ritmus gyakorlatoknál.) 

- Hangoztatni tudja a tanult ritmuselemeket. 

- Utószolmizálni tudja a már ismert dalok, dallam fordulatokat. 

- Tudjon olvasni kézjelről, betűkottáról, hangjegyről. 



 

Dalanyag: 

1. Csíp, csíp csóka (38.o.) 

2. Túrót ettem (44.o.) 

3. Fecskét látok… (45.o.) 

4. Mély kútba… (46.o.) 

5. Ess, eső, ess… (47.o.) 

6. Katalinka… (48.o.) 

7. Ignác, mit látsz? (49.o.) 

8. Úszik a kácsa (53.o.) 

9. Éliás, Tóbiás (54.o.) 

10. Gyertek lányok..( 56.o.) 

11. Hód, hód… (56.o.) 

12. Ej, haj, vadliba… (57.o.) 

13. Megy a kocsi…(58.o.) 

14. Jön a kocsi…(58.o.) 

15. Eresz alól (59.o.) 

16. Hajlik a meggyfa (60.o.) 

17. Hová mégy te (62.o.) csak szöveggel 

18. Ti csak esztek… (63.o.) 

19. Azért mondom… (70.o.) 

20. Fut, szalad… (70.o.) 

21. Kinyilt a… (72.o.) 

22. Megismerni…(72.o.) 

23. Elment a madárka (73.o.) 

24. Anyám, édesanyám…(74.o.) 

25. Brum-brum Brunó (74.o.) 

26. Árkot ugrott… (75.o.) 

27. Kicsi őz (75.o.) 

28. Kövön ült (77.o.) 

29. Nád alól (77.o.) 

30. Csizmám (77.o.) 

31. Ásom, vájom (79.o.) 

32. Egyszer egy időben (80.o.) 

33. Hol jártál (81.o.) 

34. A part alatt (84.o.) szöveggel 

35. Sándor napján (88.o.) 

36. Orgona ága (89.o.) 

37. Hajnalban a… (89.o.) 

 

 

 

 



Valamint: 

- gyakorlatok a 333 olvasógyakorlatból 

- a tankönyvben nem szereplő népi gyermekjátékok dalai, más gyerekdalok: 

A kállai,  

Haj, széna, széna 

Fehér liliom szál,  

Hej vára vára 

Borzas galagonya 

Jöjj ki napocska 

Tekereg a szél 

Aki nem lép egyszerre 

 

Minden felsorolt dal szöveggel, szolmizálva (kézjellel is).  


