Harmadik 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)
Tá-á-á-á (egész hang)
Tá-á-á (pontozott fél)
Ti (nyolcad)
Szinkópa
Szü-ü-ü-ün (egész értékű szünet)
Új:
Tám-ti/ Táji-ti (nyújtott ritmus)
Ti-tám/ Ti-táji (éles ritmus)
Ri-ri (tizenhatod pár)

- 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)

- Ismerje az alábbi zenei fogalmakat:
Hangsor - hangkészlet
Alkalmazkodó ritmus
Tempo giusto, parlando, rubato
műzene – népzene
kvint válasz – kvint váltás
dinamikai jelzések (p mf f)

új stílus – régi stílus
Váltakozó ütemmutató
Hangközök (T1, k2, N2, T8) K3, N3, T5
Előjegyzés 2# 2b-ig (Fisz, Cisz, Bé, Esz)

Hangsorok:
pentaton, pentachord, Hexachord
hétfokúság: Dúr/ Ion, dór, fríg, Mixolíd, eol/ természetes moll
Módosított hangok: fi, szi, tá

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)
- Népdalok elemzésére: hangkészlet – hangsor, sorszerkezet, kvint válasz észrevétele,
visszatérő sorszerkezet észrevétele

Dalanyag:
1. Szánt a babám, csireg, csörög (23.o.)
2. Aki szép lányt (24.o.)
3. Ha felmegyek… (25.o.)
4. S a te fejed akkora (44.o.)
5. Balázs… (44.o.)
6. Jánoshidi vásártéren (47.o.)
7. Kolozsváros olyan város , (48.o.)
8. A juhásznak (49.o.)
9. Gerencséri utca (50.o.)
10. Csipkefa (51.o.)
11. A gyulai (52.o.)
12. Künn a pusztán (53.o.)
13. Házasodik a lapát (54.o.) nem kell ABC-vel
14. Házasodik a tücsök (55.o.)
15. Kispiricsi falu végén (56.o.)
16. Kősziklán (56.o.)
17. Nézd meg lányom (58.o.)
18. Lányok ülnek (62.o.)
19. Megyen már a hajnalcsilllag (63.o.)
20. Éva szívem (64.o.)
21. Kónyár Verka (64.o.)
22. Este van már, csillag van az égen (65.o.)
23. Hidló végén (66.o.)
24. A karádi (67.o.)
25. Összegyűltek (69.o.)
26. Téli, nyári laboda (77.o.)
27. De szeretnék páva lenni (78.o.)
28. Már én többet nem kapálok (78.o.)
29. Gábor Áron rézágyúja (80.o.)
30. Kossuth Lajos táborába’ (83.o.)
31. Serkenj fel kegyes nép (89.o.)
32. Új esztendő (90.o.) csak szöveggel
33. A hajnali (90.o.)

34. Hipp, hopp (91.o.)
35. A,a,a (92.o.)
36. Három éjjel (93.o.)
37. Emlékezzél (94.o.) csak szöveggel
38. Talalaj (95.o.) csak szöveggel
39. Szent Gergely doktornak (96.o.) szolmizálva, szöveggel
40. Áll egy ifjú nyírfa (124.o.)
41. Kodály: Ez a lábom (kiosztott kotta)
42. Bárdos Lajos: Ringató (130.o.)
43. Bárdos Lajos: Elment a lúd (131.o.)
44. Szőnyi Erzsébet: Sárga csikó (138.o.)
45. Szőnyi Erzsébet: Én a hegyre (139.o.)

Valamint:
- gyakorlatok a 333 olvasógyakorlatból

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

