
Rápli Györgyi – Szabó Katalin 
Énekeskönyv 5 – 6 – 7  

 
Az ének-zenei nevelés  

megújulásának lehetősége 



Hitvallás 

"Mit kellene tenni? Az iskolában úgy tanítani az 

éneket és zenét, hogy ne gyötrelem, hanem 

gyönyörűség legyen a tanulónak, s egész életére 

beleoltsa a nemesebb zene szomját... Sokszor 

egyetlen élmény egész életére megnyitja a fiatal 

lelket a zenének. Ezt az élményt nem lehet a 

véletlenre bízni: ezt megszerezni az iskola 

kötelessége."  

(Kodály Zoltán: Gyermekkarok, 1929) 

 

 



Alkalmazhatóság 

• Ének-zene kerettantervek „A” és „B” típus 

 



 
 

Kerettanterv 
„A” és „B” változat 

koncepcionális különbségei 
 „A” változat 

Az erőteljes általános zenei 
művelődést szolgálja 
- Élmények szerzése  a zenei megismerés során 
- A zeneelméleti és zenetörténeti 
alapismeretek a befogadást segítik 
- Előzetes tapasztalatokra épít: iskolában és 
iskolán kívüli szerzett élményeket erősít, 
használ 
- A zenehallgatási anyaga ajánlott 

„B” változat 

Az intellektuálisan érzékeny  
diákok fejlesztésére javasolt 
- Az 5-8. évfolyamon befogadói 
kompetenciák fejlesztése 
hangsúlyosabb  
- Kritikai képesség, önálló zenei világkép 
formálása 
-A zenei olvasás-írás alapozó szakaszban 
azonos hangsúlyú az énekléssel 
- A zenehallgatási anyaga kötelező 

 



            Újdonságok   

NAT 2012:  Mindennapos művészeti nevelés  

 1-4. évfolyam 
Emocionális érzékenység fejlesztése 
 

5-8. évfolyam 
Zenei tapasztalatok tudatosítása,  
elmélyítése, fejlesztése 
Generatív gyakorlatok előtérbe helyezése 
Hangversenylátogatás-koncertpedagógia 
IKT alkalmazása (tanár - diák) 

9-10. és 11-12. évfolyam 
 

Érzelmi és intellektuális befogadói 
kompetenciák egyensúlya 
 

Népzene-műzene: minden korból, 
műfajból  és stílusból 
 

 

 

FONTOS! 
A NAT-ban deklarált szinte minden fejlesztési cél 
megvalósítható az ének-zene tanítása során! 

 

1-6. évfolyam: Nem kronológiai  rend, zenei stílusok és műfajok teljes    

                         spektruma 

7-8. évfolyam: Kronologikus rendszerezés ismeretközlés szintjén 



Új tankönyv –  
 

Mi változik? 
• Szemlélet (élmény: zenei és társművészeti; interaktivitás; életkorhoz igazodó 

játékosság; szintetizálás – transzfer;  általános zenei művelés)  

• Változatos tanulásszervezés hangsúlya (pármunka, csoportmunka, 

differenciált feladatok, kooperativitás, témahét, projekt  „módszertani ötlettár”) 

• Változatos feladattípusok (a tankönyvben megjelennek: tanórai, tanórán kívüli, 

füzetfeladat, házi feladat, rögtönzés, kutatómunka, gyűjtőmunka, internetes böngészés…  
„módszertani ötlettár”)   

• Diákok aktivitásának ösztönzése (kutató munka; IKT alkalmazás; rögtönzés 

általi elmélyítés az ismeretek alkalmazásával…) 

• Szerkezet (két képesség szint:   

1. általános művelődést megalapozó, 2. tehetséggondozó;   
- tematikában a tanév időrendiségét követi; 
- az oldalak felépítése: ráhangoló – új anyag – kapcsolódások; 
- logikai egységenként összefoglaló oldalak;    
                                              - témakörök oldalsávokba rendezve) 
        

  



Új tankönyv –  

Mi változik? 

 - Differenciált tananyag közlés 

- „Friss” népzenei anyag CD melléklettel (karaoke változat is) 

- Erőteljes tantárgyi kapcsolódások, sokszínű kompetencia 
fejlesztés - transzfer 

- 5. és 6. osztályban műfaji rendeződés (lásd. NAT2012) 

- 7. osztálytól rendszerezés (lásd. NAT2012) 

- Kreatív zenei feladatok tanári továbbgondolásra 

- Gazdag tanulás szervezési módok  

- Témához kapcsolódó zenehallgatás és zeneelméleti játékok 

- Változatos kottakép  

- Magyarázó képzőművészeti alkotások, 

                             fotók, illusztrációk 
 



A tartalmak 5. évfolyam  
• A népzene világa 
- Népdalok; hangszeres népzene  
 (CD melléklettel) 

- Ünnepek, népszokások  
- Más népek dalai – Világzene 

• Barangolás a műfajok világában 
- Magyar történeti énekek (históriás ének, 

kuruc kor, 1848-as katonadalok) 

- Egy és többszólamúság (gregorián ének,  
lovagi kultúra, kánonéneklés) 

- Hangszeres zene és tánczene 
(reneszánsz, barokk) 

- Műdalok (bécsi klasszika) 

- Opera (barokk, bécsi klasszika) 

- Versenymű (barokk, XX. század,  
 bécsi klasszika) 

• Zenetörténeti barangolások  
 (őskor, ókor) 
  

 

6. évfolyam 

• A népdalok világa  
- Népdalok; hangszeres népzene  
 (CD melléklettel); népzenei projekt 

- Más népek dalai 
- Ünnepek 
- Népszokások dalai 

• Zeneirodalom – Műfajok és formák 
- Polifon, homofon (középkor, reneszánsz) 

- Kánonok (barokk, reneszánsz, XX. század) 

- Kortörténet (barokk) 

- Műfajok (passió, kantáta) 

- Katonadalok (kuruc kor; 1848, népies műdal) 

- Klasszikus műfajok (szonáta, variáció, 
vonósnégyes, szimfónia, divertimento, műdalok) 

 
 

 



A tartalmak 7. évfolyam 

• Műfajok világa 
- Régi és új stílus  (emlékeztető - CD melléklettel) 

- Műzene  (emlékeztető  - gregorián, barokk) 

• A népzene világa  
- Kodály: Kállai kettős; Székelyfonó 
- Újabb népdalok (műfaji sokszínűség) 

- Ünnepek, népszokások 
- Más népek dalai 

• Populáris zene (rockopera, rockzene) 

• Műzene 
- Klasszika  (dal, szimfónia, gyászzene, opera, musical, klasszikus „slágerek”) 

- Világzene  
- A romantika százada (dal, dalciklus, kánon, verbunkos, gyászmise, opera, balett, 

zongoraverseny, karakterdarabok, nemzeti romantika, szimfonikus költemény, oratórium, 
variáció) 

- A XX. század zenéje (variáció, magyar kórusművek, zenekari és kamaradarabok) 
 
 

  



Mi nem változik? 

Az alapelv:  

• A gyermek befogadóvá, alkalmazóvá nevelése 
gyakorlati tevékenységeken keresztül az élmény 
biztosításával. 

 

• A tankönyv segédeszköz a zenepedagógiai munkához, 
valódi tartalommal a tanár „öltözteti” azt fel. 



MINTAOLDALAK AZ 5-ES 
ÉNEKESKÖNYVBŐL 











MINTAOLDALAK A 6-OS 
ÉNEKESKÖNYVBŐL 











Könyvünket a hat, nyolc és 
tizenkét évfolyamos 

iskolák 7. osztályba lépő 
diákjainak ajánljuk. 

7.évfolyam 



Segédanyagok 

• Kerettantervi ajánlás 

• Tanári útmutatók, módszertani leírások 

• Tanmenet javaslatok 

• Népzenei CD-melléklet 

 

 



 

Érdeklődő figyelmüket köszönjük! 

 

Rápli Györgyi és Szabó Katalin 

vezetőtanárok 


