Második osztály ÉNEK-ZENE
Elmélet:
- Az alábbi ritmusokat felhasznált 4x2, 8x2, 2x4, 4x4 , 2x3, 4x3 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)

ÚJ:
Tá-á-á-á (egész hang)
Tá-á-á (pontozott fél)
Ti (nyolcad)
Szinkópa
Szü-ü-ü-ün (egész értékű szünet)

- A tanult ritmusokat képes legyen két negyed, háromnegyed és négy negyed szerint
ütemekbe helyezni.
- Tanári hangoztatás után képes legyen a kottakirakóba (dallamkirakóba) lejegyezni 8-10
hangból álló dallamot. (előre megadott hangról indulva)
- s, l, t, d r m f s l t d’ r’ m’ hangkészlet ismerete (a hangok elhelyezése a vonalrendszerben)
- Ismerje az alábbi zenei fogalmakat:
párosító dalok
kánon
hangkészlet
hangsor
pentaton
pentachord
hexachord (lá és dó)

ABC-s hangok
Fisz és Bé
Előjegyzés
Módosítójel
kereszt
bé
feloldó jel
1#, 1b (pontos lejegyzése a megfelelő helyre)
violinkilcs/ G-kulcs
hangközök: T1, k2, N2, T8

Hangközök (szolmizálva, ABC-s névvel) és hangsorok (szolmizálva) hallás utáni felismerése.

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, (szolmizálva és ABC-s névvel)
hangjegyről (szolmizálva és ABC-s névvel)

Dalanyag:
1. Láttál-e már (22.o.)
2. Az én édesemért (30.o.)
3. Kelj fel juhász (31.o.)
4. Én Istenem (33.o.)
5. Láttad-e (34.o.)
6. Három éjjel (36.o.)
7. Hej, tulipán…(45.o.) (ABC nem)
8. Két szál deszka (47.o.)
9. Harcsa van…(48.o)
10. Kicsiny vagyok én (48.o.)

11. Szegény legény (49.o.)
12. János úr (49.o.)
13. Kis kece (50.o.)
14. Szinajom (53.o.)
15. Fehér liliomszál (54.o.)
16. Hej, piliga (58.o.)
17. Hajlik a meggyfa (59.o.)
18. Hej, Vargáné (71.o.)
19. Sárga csikó (72.o.)
20. Szántottam gyöpöt (73.o.)
21. Kis kacsa (74.o.)
22. Zöld fű közt (75.o.)
23. ABCD (77.o.)
24. Már megjöttünk (83.o.)
25. Este van már…( 84.o.)
26. Cifra palota (87.o.)
27. Komáromi kisleány (91.o.)
28. Zöld erdőben a tücsök (91.o.)
29. Két krajcárom…(92.o.)
30. Udvarom, udvarom (99.o.)
31. Kis kertemben uborka (100.o.)
32. Széles a Duna (101.o.)
33. Árkot ugrott a veréb (103.o.)
34. Mondok egyet, Elemér (103.o.)
35. Bidres-bodros (104.o.)
36. Fut a kicsi…(106.o.)
37. Gyere, jó pajtás (112.o.)
38. Török bársony süvegem (115.o.)

Valamint:
- gyakorlatok a 333 olvasógyakorlatból

Minden felsorolt dalt szöveggel, szolmizálva (kézjellel is) és ABC-s névvel (kottából) kell
tudni.

