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53. ábra. RG tankönyvének munkáltató feladatai 

54. ábra. Munkáltató tevékenységek KM-PVK tankönyvében 

55. ábra. FKV tankönyvének munkáltató feladatai 

56. ábra. OY tankönyvének munkáltató feladatai 

57. ábra. TI tankönyvének munkáltató feladatai 

58. ábra. Munkáltató feladatok FÉ kézikönyvében 

59. ábra. A vizsgált tankönyvek borítójának értékelése, s annak összevetése a gyerme-

kek és szakemberek szemszögébŊl. 

60. ábra. A vizsgált tankönyvek belsŊ illusztrációinak értékelése, s annak összevetése a 

gyermekek és szakemberek szemszögébŊl. 

61. ábra. A vizsgált tankönyvek dalanyagának műfaji összesítése 
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62. ábra. A vizsgált tankönyvek dalanyagának hangkészlet szerinti összesítése 

63. ábra. A vizsgált tankönyvek dalanyagának összesítése azok megjelenítési szempont-

jából 

64. ábra. A tankönyvek által javasolt zenehallgatási szemelvények célja 

65. ábra. A játékos mozgáslehetŊségek megjelenése a tankönyvekben 

66. ábra. A vizsgált tankönyvekben megjelenŊ jelrendszertípusok 

67. ábra. Írásos feladatok a tankönyvekben 

68. ábra. Többszólamúságot fejlesztŊ feladatok mennyisége a vizsgált tankönyvekben 

69. ábra. Hangszerek gyakorisága a vizsgált tankönyvekben 

70. ábra. A munkáltató feladatok gyakorisága 

71. ábra. A vizsgált tankönyvek kiegészítŊ segédanyaga 
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Táblázatok jegyzéke 
 

1. táblázat. Az ének-zene tankönyvekrŊl készült elemzések és recenziók összegzése 

2. táblázat. Györgyiné Dr. Koncz Judit saját szempontrendszere által elemzett tan-

könyvek felépítésének összesítŊ táblázata 

3. táblázat. A részletesebb elemzést képezŊ tankönyvek összegzése 

4. táblázat. Az összehasonlító énektankönyv elemzések fŊbb szempontrendszere 

5. táblázat. A tantervek felépítése, zenei vonatkozásai, és a kapcsolódó tankönyvek 

6. táblázat. A szlovákiai nemzetiségi iskolákra vonatkozó műveltségi területek és tan-

tárgyak rendszere 

7. táblázat. A romániai nemzetiségi iskolákra vonatkozó műveltségi területek és tan-

tárgyak rendszere 

8.  táblázat. Az ének-zene tantárgyi követelményei a vizsgált négy ország alaptanter-

veiben, oktatási programjaiban 

9. táblázat. Az ének-zene tanterv szerkezeti felépítése a külföldi magyar tannyelvű 

oktatásban 

10. táblázat. Kodály Zoltán zenepedagógiai művei és az európaiság megjelenése KP 

tankönyvében 

11. táblázat. Kodály Zoltán zenepedagógiai művei és az európaiság megjelenése KKJ 

tankönyvébe 

12. táblázat. Kodály Zoltán zenepedagógiai művei és az európaiság megjelenése SKZ 

tankönyvében 

13. táblázat. Kodály Zoltán zenepedagógiai művei és az európaiság megjelenése RG 

tankönyvében 

14. táblázat. Kodály Zoltán zenepedagógiai művei és az európaiság megjelenése KM-

PVK tankönyvében 

15. táblázat. Kodály Zoltán zenepedagógiai művei és az európaiság megjelenése FKV 

tankönyvében 

16. táblázat. Kodály Zoltán zenepedagógiai művei és az európaiság megjelenése OY 

tankönyvében 

17. táblázat. Kodály Zoltán zenepedagógiai művei és az európaiság megjelenése TI 

tankönyvében 
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18. táblázat. Kodály Zoltán zenepedagógiai művei és az európaiság megjelenése FÉ 

kézikönyvében 

19. táblázat. A vizsgált énektankönyvekben található dalok mennyiségi osztódása 

20. táblázat. A vizsgált tankönyvekben leggyakrabban elŊforduló dalok jegyzéke 

21. táblázat. A vizsgált tankönyvekben megjelenŊ Kodály-kompozíciók összesítése 

22. táblázat. Más népek zenéjének megjelenése a vizsgált tankönyvekben 

23. táblázat. A vizsgált tankönyvekben elŊforduló ritmikai elemek 

24. táblázat. A vizsgált tankönyvekben elŊforduló dallami elemek 

25. táblázat. A vizsgált tankönyvekben található ritmikai elemek elsajátítási fázisai 

26. táblázat. A vizsgált tankönyvekben található dallami elemek elsajátítási fázisai 

27. táblázat. Ritmikai elemek bemutatásához és tanításához felhasznált zenei anyag 

28. táblázat. Dallami elemek bemutatásához és tanításához felhasznált zenei anyag 

29. táblázat. Hangszínismeret megjelenése a vizsgált tankönyvekben 

30. táblázat. A helyes éneklési szokások megjelenése a vizsgált tankönyvekben 

31. táblázat. Az énekelési tevékenység során kimutatható feladattípusok összesítése 

32. táblázat. A népi játékok és játéktípusok osztályozása Lázár Katalin szerint 

33. táblázat. Mozgás nyújtotta lehetŊségek kimutatása KP tankönyvében 

34. táblázat. Mozgás nyújtotta lehetŊségek kimutatása KKJ tankönyvében 

35. táblázat. Mozgás nyújtotta lehetŊségek kimutatása SKZ tankönyvében 

36. táblázat. Mozgás nyújtotta lehetŊségek kimutatása RG tankönyvében 

37. táblázat. Mozgás nyújtotta lehetŊségek kimutatása KM-PVK tankönyvében 

38. táblázat. Mozgás nyújtotta lehetŊségek kimutatása FKV tankönyvében 

39. táblázat. Mozgás nyújtotta lehetŊségek kimutatása OY tankönyvében 

40. táblázat. Mozgás nyújtotta lehetŊségek kimutatása TI tankönyvében 

41. táblázat. Mozgás nyújtotta lehetŊségek kimutatása FÉ tankönyvében 

42. táblázat. A játék és mozgás nyújtotta lehetŊségek összegzése a vizsgált tanköny-

vekben 

43. táblázat. A vizsgált tankönyvek jelrendszerkínálata 

44. táblázat. Az írás-olvasási készséget fejlesztŊ feladattípusok összegzése 

45. táblázat. A többszólamúságra nevelés lehetŊségei a vizsgált tankönyvekben 

46. táblázat. A testhangszerek, gyermekhangszerek és sajátkészítésű hangszerek megje-

lenése és használata a vizsgált tankönyvekben 

47. táblázat. A gyermekek által használható hangszerek alkalmazási módjainak és fel-

adattípusainak összesítése 
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48. táblázat. A vizsgált tankönyvek munkáltató feladatainak aránya 

49. táblázat. KP tankönyvi paraméterei 

50. táblázat. KKJ tankönyvi paraméterei 

51. táblázat. SKZ tankönyvi paraméterei 

52. táblázat. RG tankönyvi paraméterei 

53. táblázat. KM-PVK tankönyvi paraméterei 

54. táblázat. FKV tankönyvi paraméterei 

55. táblázat. OY tankönyvi paraméterei 

56. táblázat. TI tankönyvi paraméterei 

57. táblázat. A vizsgált tankönyvek borítójának értékelése a gyermekek szemszögébŊl 

58. táblázat. A vizsgált tankönyvek borítójának értékelése a szakemberek szemszögé-

bŊl 

59. táblázat. A vizsgált tankönyvek belsŊ illusztrációinak értékelése a gyermekek 

szemszögébŊl 

60. táblázat. A vizsgált tankönyvek belsŊ illusztrációinak értékelése a szakemberek 

szemszögébŊl 

61. táblázat. A vizsgált tankönyvek összehasonlítása terjedelem, tömeg és beszerzési ár 

szempontjából 

62. táblázat. A vizsgált tankönyveket kiegészítŊ segédanyagok kimutatása 

63. táblázat. A zenei elemek tanításához leggyakrabban felhasznált dalanyag 
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1. Bevezető 
 

„A zene táplálék, vígasztaló elixír. A zene az élet szépsé-

gét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza.” 

(Kodály, 1989, 119. o.) 

 

A zene, a harmónia az ember lelki egyensúlyának záloga. Egész életünket valamilyen 

formában betöltik, áthatják a tudatosan, vagy akaratunkon kívül bennünket érŊ hangha-

tások, melyek nem minden esetben képviselik az értéket vagy ízlésformálást. A zene 

ereje nem egy kapszulában rejlik, amelyet napi három alkalommal kell bevenni, hanem 

attól függ, mennyire értjük, hogyan tudjuk átélni, figyelmesen hallgatni, vagy művelni. 

A „zeneértés” elengedhetetlen feltétele az általános műveltségnek, mely betekintést 

nyújt elsŊsorban a saját, valamint a más népek zenei kultúrájába, a nagy mesterek mun-

kásságába, s hozzásegít az egyes korszakok zenéjének megismeréséhez. Ennek a folya-

matnak fontos fŊszereplŊje a pedagógus, akinek megfelelŊ módszerekkel, hozzáértéssel 

kell bevezetnie tanulóit a zene birodalmába, és az iskola, mely arra vállalkozik, hogy 

a gyermeket a lehetŊ legkomplexebb módon fejlessze, élményekhez, ismeretekhez jut-

tassa. Kodály Zoltán már 1954-ben így fogalmaz Zenei nevelésünk reformjáról című 

cikkében: „[…] a zeneértést nem lehet a levegővel beszívni anélkül, hogy a zene elemeit 

meg ne tanulja valaki. Ez pedig hol történik? Csakis az általános iskolában. Az általá-

nos iskola kötelessége, hogy minden embernek kezébe adja a kulcsot, amivel bejut 

a zene birodalmába.” (Kodály, 1982, 286. o.) 

A zene az egyik legszínesebb világ. Fontos szerepet töltött be az ember fejlŊdésé-

ben, más-más szerepet kapott az egyes kultúrákban, túlmutat a szavakon, és áthidalja 

a nyelvi különbözŊségeket. „A zene nem adhatja pontos ábrázolását a világnak, ám 

ereje, más művészeti ágakkal szemben abban rejlik, hogy közvetlenül hat az érzésekre, 

és az emóciók legfinomabb rezzenéseit is tolmácsolni tudja. A zene kifejezhet pusztító, 

sötét drámaiságot és örömmámort, gyászt és extázist, izzó haragot és jéghideg dühöt, 

melankóliát és felszabadult vidámságot. S nemcsak eme érzéseket keltheti életre, hanem 

legfinomabb árnyalatait is, az átmenetet egyik érzésből a másikba. Szavakkal mindez 

nem adható vissza, festészet, szobrászat meg sem közelítheti.” (Sosztakovics, idézi: Ud-

vardi, 1991, 11. o.) 
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A zenetanulást sohasem késŊ elkezdeni. Az elhivatott zenetanár elsŊdleges célja, 

hogy felkeltse tanulóiban a zene iránti érdeklŊdést. A gyermekek számára meghatározó, 

hogy hogyan viszonyul maga a pedagógus a tantárgyhoz, mert csak pozitív példamuta-

tással érhetünk el kimagasló eredményeket, kelthetjük fel a gyermekek zene iránti szere-

tetét, s alakíthatjuk ki bennük az értékes zene iránti igényt. Munkánk eredményességét 

biztosítják az alaposan, szisztematikusan kidolgozott tantervek, kerettantervek és 

az ezek alapján „megkomponált” tankönyvek, segédeszközök, melyek útmutatást, vá-

lasztási lehetŊségeket nyújtanak a pedagógus számára. 

 

1.1. A kutatási téma jelentősége 

 

A kutatás előzményei, háttere 

Már egyetemi éveim alatt foglalkoztatott a gondolat, hogyan lesz valakibŊl elhivatott, jó 

pedagógus, és melyek azok a módszerek, amelyek által az eredmények is szembetűnŊ-

ek. Mindig kerestem a lehetŊséget a különféle nyári egyetemeken és egyéb továbbkép-

zéseken való részvételre, melyeken rádöbbentem arra, hogy hiába vagyunk mi is „Ko-

dály népe”, még sincsenek Szlovákiában olyan körülmények és módszerek a zene tanu-

lására-tanítására, mint Magyarországon.  

Pedagógus-pályafutásomat az észak-komáromi Marianum Egyházi Alapiskolában 

kezdtem, ahol emelt óraszámban oktathattam az ének-zenét Szabó Helga tankönyvei 

alapján. Sajnos nagyon kevés volt a hasonló kezdeményezés, s ezek nagy része – 

az említett iskolával együtt – hamarosan visszatért a hagyományos órabeosztáshoz (heti 

egy énekóra), vagy a felhasználható szabad tanórákat más tantárgyakkal töltötték ki. 

A szlovákiai magyar tannyelvű iskolák a hazai tankönyvkiadó magyar tannyelvű tan-

könyveit használták, melyek az 1989-es politikai változást követŊen tartalmilag és szer-

kezetileg is elavulttá váltak. Ennek ellenére még több mint tíz évig használatban marad-

tak. Az új tankönyvek iránti igény egyre erŊsödött, és a kezdeti lépésekre a 90-es évek 

közepén került sor. A Szlovák Oktatásügyi Minisztérium pályázatokat hirdetett új tan-

tervek és tankönyvek megírására. A pályázók között volt a Szlovák Pedagógiai Kiadó 

is, amely a pályázat módszertani részének kivitelezésére munkatársakat keresett. Felké-
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rést kaptam az alsó tagozatos „Zenei nevelés”1 tankönyvek megírására, melyek 2004-tŊl 

fokozatosan láttak napvilágot. 

 

A kutatási téma aktualitása 

Ahogyan változik az emberi szemléletvilág, ahogyan gyorsul a körülöttünk lévŊ élet, 

ahogy nŊnek az igényeink és emelkedik a követelményrendszer, ez mind hatással van, 

és befolyásolja az iskolai oktató-nevelŊ munkát. ElsŊsorban azért foglalkozunk ezzel 

a témával, mert az új, kompetenciaalapú oktatás magasabb igényeket támaszt a tanítás 

és tanári hozzáállás megreformálására, valamint a segédeszközök, taneszközök aktuali-

zálására. Fokozatosan jelentek meg oktatási célokat szolgáló könyvek, melyek gyakran 

értek meg több kiadást, esetleg módosultak, hogy a gyermeki igényeknek, a változó 

szemléletvilágnak, vagy az egyre modernebb, esetleg alternatív irányba haladó felfogá-

soknak megfeleljenek. Külföldi magyarként mindig igyekeztem figyelemmel kísérni 

a magyarországi tankönyvek megjelenését, a tankönyvpiac alakulását, illetve a tan-

könyvválasztás jogának és lehetŊségének fejleményeit. 

Másik aktuális okként említenénk azt a tényt, hogy a tankönyvkutatás és a tan-

könyvelemzés aránylag új keletű tudomány. Többféle szempontrendszer alapján készül-

tek tanulmányok tankönyvek összehasonlítása, elemzése céljából. Legtöbbjük anya-

nyelvi, vagy idegen nyelvi tankönyv, esetleg más, inkább reáltárgyak tanításához ké-

szült segédanyag elemzésére vállalkozott. Az ének-zene tankönyveket illetŊen alig ta-

lálni ilyen jellegű kutatást, vagy összehasonlító tankönyvelemzést. Az ehhez kapcsolódó 

tanulmányokban is csak néhány szempontot vettek figyelembe a szerzŊk.2  

Lényeges szempont még, hogy – az énektankönyvek megjelenését vizsgálva – 

az utóbbi kb. 60 évben a közoktatásban többször történtek tanterv-módosítások, órahá-

ló-átstrukturálások, vagy új tanítási módszerek kerültek kipróbálásra. Azt sem lehet fi-

gyelmen kívül hagyni, hogy az utóbbi két évtizedben robbanásszerűen megnŊtt a tan-

könyvválaszték, s újabbnál-újabb kiadványok jelentek meg a tankönyvpiacon. Termé-

szetesen nem csak a tárgyi eszközöket kell figyelembe vennünk, hanem azt is, hogy 

a vizsgált idŊszakban milyen módon változtak az igények, mennyire módosult a gyer-

                                                 
1 Szlovákiában a tantárgy, illetve a tankönyv neveként is alkalmazott kifejezés az ének-zene helyett. 
A 2008-as új oktatási törvény elrendeli a szlovákiai magyar tannyelvű alapiskolákban az Oktatási Minisz-
térium által elfogadott és a Szlovákiában kiadott tankönyvek használatát. 
2 Az ének-zene tankönyveket célba vevŊ tanulmányokkal, elemzésekkel és recenziókkal részletesebben 
foglalkozunk a szakirodalmat feltérképezŊ fejezetünkben. 
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mekek testi-, lelki- és pszichés akcelerációja, aminek tényét úgy a pedagógiatudomány, 

mint a pszichológia is igazolta, s mennyire tudta mindezt követni a pedagógusképzés. 

 

A kutatási probléma 

A felvázolt tényezŊk vezettek a kutatási probléma megfogalmazásához. Milyen mód-

szertani változatosság figyelhetŊ meg és tárható fel az ének-zene tanítása során, illetve 

az aktuális tankönyvekben, Magyarországon és a külföldi magyar tannyelvű alapisko-

lákban? Milyen taneszközök vannak a tanítók kezében, s hogyan, milyen eredményes-

séggel lehet ezeket használni? Megfelelnek-e a mostani modern tankönyvek a követel-

ményeknek, s mennyire segítik a gyermekek zenei képességeinek és készségeinek fejlŊ-

dését? A kutatás a megcélzott országokban használatos tantervi követelményrendszer 

összehasonlítására, az ismeretek elsajátításának módjaira, illetve az aktuális, jelenleg 

használatban lévŊ tankönyvek és segédanyagok minŊségére, szerkezeti és módszertani 

felépítésére összpontosít. 

 

A disszertáció célja 

A kutatás elsŊdleges célja a vizsgált országok ének-zene tanterveinek elemzése, a tan-

tervek által elŊírt tantárgyi követelményrendszer vizsgálata, valamint az elsŊ osztályos 

ismeretanyag többszempontú összehasonlító elemzése az aktuális tantervek és tanköny-

vek segítségével. Céljaim között szerepel még a magyarországi, illetve a környezŊ or-

szágok magyar tannyelvű iskoláiban használt ének-zene tankönyvek, módszertani kézi-

könyvek és segédanyagok összegyűjtése és vizsgálata. A pedagógiai kutatás feladata 

a négy ország (Magyarország, Szlovákia, Románia, Szerbia) ének-zene tanterveinek 

elemzése, az elsŊ osztályos ének-zene tankönyveinek zenei anyagában, zenepedagógiai 

és módszertani felfogásában fellelhetŊ azonosságok és különbségek kimutatása. 

 

1.2. A kutatás hipotézisei 
 

1) Feltételezzük, hogy a tantárgyi követelményeket különbözŊ tartalommal és elté-

rŊ módon dolgozzák fel a használatban lévŊ ének-zene tankönyvek. 

2) A magyar tanítási nyelvű, külföldön használatban lévŊ ének-zene tankönyvek-

ben a tantervi követelmények eltérése ellenére tartalmi és módszertani hasonló-

ságok mutathatók ki. 
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3) Feltételezzük, hogy a jelenlegi ének-zene tankönyvek módszertani felépítése 

megfelel a legfrissebb módszertani követelményeknek, elvárásoknak. 

4) A vizsgált tankönyvekben egyaránt fellelhetŊk tartalmi, módszertani azonossá-

gok és eltérések. Ezeket a sajátosságokat az összehasonlító tankönyvelemzés 

módszerével vizsgálhatjuk. 

 

1.3. A kutatás elméleti és gyakorlati megközelítése 

 

A kutatásban alkalmazott vizsgálati módszerek, eszközök 

A kutatásunk stratégiája elsŊsorban deduktív: dokumentumok, források, vagy felhalmo-

zott tapasztalatok elemzésére vállalkozik. A vizsgálat alapjául tehát a meghatározott 

szempontok szerint kiválasztott források szolgálnak. Az aktuális oktatási programokat, 

tanterveket, valamint az összehasonlításra és elemzésre kiválasztott magyarországi és 

külföldön használatos magyar tannyelvű, elsŊ osztályos ének-zene tankönyveket vettük 

alapul. A disszertációs munka az öt fŊ kutatási típus közül (alapkutatás, alkalmazott 

kutatás, akciókutatás, tantervi-, vagy programértékelés és mérés) a negyedik kutatási 

típusra épül. E kutatási típus célja, „hogy egy adott tanterv, taneszközegyüttes stb. haté-

konyságát a saját maga elé tűzött célok elérése szempontjából értékelje”. (Falus, 2004, 

28. o.) A kutatás és elemzés célja tehát a kiválasztott tankönyvek tartalmi, pedagógiai-

módszertani és könyvészeti jellegű vizsgálata. A kutatásban a dokumentum- és tarta-

lomelemzés, az egyéni szóbeli kikérdezés, és az adatok összehasonlító elemi vizsgálatá-

nak módszerét alkalmaztuk. 

 

A disszertációs munka felépítése 

A disszertáció két kutatási területe elméleti, illetve módszertani megközelítésű, melye-

ket négy fŊ fejezetben tárgyalunk. 

Az elsŊ, bevezetŊ fejezet a kutatási téma jelentŊségével, aktualitásával, a kutatás 

elméleti és gyakorlati megközelítésével foglalkozik, megfogalmazza a disszertáció cél-

ját és a kutatás hipotéziseit. 

A második fejezet a szakirodalmat alapul véve tárgyalja a tankönyv, tankönyv-

elemzés és tankönyvkutatás jelentŊségét. A fogalomértelmezést követŊen részletesen 

foglalkozunk a tankönyvelmélettel, a tankönyvkutatással kapcsolatos hazai és külföldi 

nézetekkel, a tankönyvelemzés kialakulásával, idŊszerűségével, módszereivel és a tan-
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könyvelemzési modellekkel. Betekintést nyújtunk az ének-zene tankönyv, tankönyvcsa-

lád és tankönyvsorozat fogalmak tárgykörébe, foglalkozunk a tankönyvi funkciókkal, 

tankönyvtípusokkal, valamint igyekszünk meghatározni a jó tankönyv ismérveit. Rész-

letesebb betekintést nyújtunk három konkrét ének-zene tankönyveket összehasonlító 

elemzésbe, melyek szempontrendszerei alapul szolgáltak a disszertációs munkában ki-

választott ének-zene tankönyvek összehasonlító elemzéséhez. 

A harmadik fejezet a magyarországi tantervek zenei vonatkozásait és változásait 

tárja fel, majd részletesen kitér a Nemzeti Alaptantervek művészetekkel, konkrétan 

az ének-zenével foglalkozó részeire. A fejezetben még szó esik a Magyarországon kívü-

li magyar tanítási nyelvű iskolák aktuális tanterveirŊl és tankönyveirŊl, bemutatja a tan-

tervi változásokat, az iskolarendszert és a kisebbség számára nyújtott lehetŊségeket 

az ének-zene oktatás terén. A választott területek között van a felvidéki, az erdélyi és 

a vajdasági magyar oktatási rendszer (jelenleg: Szlovákia, Románia és Szerbia). Kima-

radt kutatásunkból Kárpátalja, mivel információink szerint ott a magyar tannyelvű isko-

lák számára kevés tankönyv létezik, s az ének-zene oktatásához is különféle énekgyűj-

teményeket, kiadványokat használnak. Mivel célunk az elsŊ osztályos énektankönyvek 

összehasonlító elemzése, ezért ezt a kritériumot az adott kiadványok nem teljesítik. 

A negyedik fejezet a vizsgálati mintaként szolgáló, kilenc elsŊ osztályos énektan-

könyv összehasonlító elemzését tárgyalja az általunk meghatározott szempontrendszer 

és modell alapján. ElsŊdlegesen tartalmi szempontból vizsgáljuk az adott tankönyveket. 

Ezen belül kitérünk a tankönyvek dalanyagának több szempontú elemzésére és összeha-

sonlítására, (dalanyag műfaji tagoltsága, hangkészlet szerinti osztódása, s a dalok tan-

könyvi megjelenítése), majd a tankönyvekben fellelhetŊ zenei elemek vizsgálatára (rit-

mikai és dallami elemek), végül a zenehallgatási szemelvények elemzésére. Második 

szempont a tankönyvek pedagógiai-módszertani jellegének vizsgálata, mely során 

a készségfejlesztést, (éneklés, mozgás, játék, írás-olvasás, többszólamúság, hangszer-

használat, munkáltató jelleg), az életkori sajátosságokhoz való alkalmazkodást, a tanu-

lás-, tanítás módszertani megoldásait, valamint azok illusztrációs apparátusát taglaljuk. 

Az utolsó szempont a tankönyvek könyvészeti jellegű vizsgálata, mely során a kötés, 

a borító, a belsŊ illusztráció, a használhatóság, az áttekinthetŊség, az olvashatóság, 

a tipográfia és a tankönyvekhez kapcsolódó segédanyagok kapnak fŊbb szerepet. 
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A vizsgálati mintánkat alkotó tankönyvek a következŊk: 
 

1) Fürediné Kovács Veronika: Ének-zene I. Műszaki Könyvkiadó Kft., 2008 (FKV) 

2) Kaibinger Pál: Ének-zene 1-2. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1996 (KP) 

3) Kaszás Mária – Pappné VencsellŊi Klára: Ének-zene 1. Pedellus Tankönyvkiadó 

Kft., Debrecen, 2005 (KM-PVK) 

4) Krajcsné Kovács Judit: Csodálatos zenevilág. Dinasztia kiadó, Budapest, 1999 

(KKJ) 

5) Szerencsésné Kottász Zsuzsanna: Művészetek, mesterségek. Nemzeti Tankönyv-

kiadó, Budapest, 2003 (SKZ) 

6) Rápli Györgyi: Ének-zene. Konsept-H Könyvkiadó, Piliscsaba 2000 (RG) 

7) Orsovics Yvette: Zenei nevelés az alapiskola 1. osztálya számára. SPN – Mladé 

letá s.r.o., Bratislava, 2008 (OY) 

8) Tolnay Ilona: Daloljunk együtt! Zenekönyv az általános iskolák 1. osztálya szá-

mára, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005 (TI) 

9) Fórika Éva és mások: Ének-zene 1.-2. osztály. Tanári kézikönyv, Ábel Kiadó, 

Kolozsvár, 2001 

 

A szakirodalom 

A disszertációs munkához felhasznált szakirodalom tartalmilag négy, egymástól elhatá-

rolható részre oszlik. 

1) Általános tantervelmélettel, tankönyvkutatással és elemzéssel foglalkozó szak-

irodalom 

2) Cikkek, tanulmányok a tankönyvelemzés szempontjairól, a jó tankönyv ismérve-

irŊl 

3) A vizsgált országok ének-zene tanterveinek felépítése és azok változásai 

az ének-zene tantárggyal kapcsolatban 

4) A kiválasztott elsŊ évfolyamos ének-zene tankönyvek tanulmányozása és össze-

hasonlító vizsgálata. 

 

Az eredmények bemutatása, összegzés, várható eredmények 

Az alsó tagozatos ének-zene tankönyvek koncepciója, használatának tapasztalatai című 

disszertációs munka a kiválasztott hat magyarországi és három külföldi, elsŊ osztály 

számára íródott magyar ének-zene tankönyvek analízisével kíván választ adni arra 
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a kérdésre, hogy a tankönyvek tartalma milyen mértékben van összhangban napjaink 

zenepedagógiai célkitűzéseivel, s az aktuális tantervi követelményekkel. A vizsgálat 

eredményei és a hipotéziseire adott válaszok az utolsó fejezetben kerülnek kifejtésre. 

A disszertáció eredményei hozzájárulhatnak a tankönyvek minŊségi változásához, 

a megalapozottabb tankönyvválasztáshoz. A tankönyvek módszertani vizsgálata útmu-

tatót, vagy segítséget adhat a jövŊben megjelenŊ ének-zene tankönyvek szerkesztésé-

hez, kivitelezéséhez, tartalmi összeállításához. 
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2. A tankönyv, a tankönyvelemzés és a tankönyvkutatás 
értelmezése a szakirodalomban 
 

Munkánk központi fogalma a tankönyv, témája pedig az összehasonlító tankönyvelem-

zés. A kifejezés értelmezésére, a tankönyv jelentŊségére és használatának fontosságára 

már a középkorban is találunk utalást, ahogy azt az ismert közmondás is alátámasztja: 

„Haurit aquam cribro, qui vult discere sine libro.” – „Szitával merít vizet az, aki tan-

könyv nélkül akar tanulni.” (Mészáros, 1989, 9. o.) A tankönyv azokat a szövegeket, 

táblázatokat, ábrákat, számításokat, egyszóval ismeretanyagot tartalmazta, amelyet 

a tanulóknak el kellett sajátítaniuk. Fontos tisztázni azt is, hogy mit jelent maga a könyv 

fogalma. „Midőn az írás leválik a falról, vagy egyáltalán nem azt használja, megszüle-

tik – ősi formájában a könyv. Könyv volt tehát már minden kő, fa, csont, cserép vagy 

bőrdarab, amelyre a régi ember rótta közléseit.” (Várkonyi, 2001, 56. o.) Ennek fényé-

ben, tehát tágabb értelmezésben minden adathordózó, amire, vagy amibe az ember köz-

léseit, információit véste, írta, könyvnek számít. A szűkebb értelmezés viszont csak 

a nyomtatás feltalálásától számítja a könyv megjelenését. 

A középkori kódexeket, könyveket kézzel másolták, ami sokszor hosszú hónapo-

kat emésztett fel. A fokozatosan növekvŊ könyvigény hatékonyabb eljárásért kiáltott. 

Gutenberg3 találmánya mérföldkŊnek számított, hiszen a nyomtatás lehetŊvé tette, hogy 

gyorsabban és jóval nagyobb példányszámban készültek el az addig egyedi, kézzel írott, 

felbecsülhetetlen értékű kódexek és féltve Ŋrzött írások, melyek így szélesebb körben 

terjedhettek el. (Madas-Monok, 2003) Amióta létrejöttek az elsŊ iskolák, fokozatosan 

alakultak ki az iskolai taneszközök, segédeszközök, könyvek, könyvtárak. Iskolás jegy-

zetfüzet már a 12. századból is fönnmaradt, de konkrét tankönyvek születésérŊl és lété-

rŊl csak a késŊbbi idŊkbŊl tudunk. Fontos leszögezni, hogy a disszertációs munka nem 

a tankönyv születésének, fejlŊdésének történeti feltárását és bemutatását, hanem elsŊ-

sorban a tankönyv fogalmának meghatározását, értelmezését tűzte ki célul. 

A tankönyv, tankönyvcsalád, taneszköz, tankönyvellátás, segédanyag, tankönyv-

elemzés, tankönyvelmélet és tankönyvkutatás alapfogalmakkal gyakran találkozunk 

mind a gyakorlatban, mind pedig a szakirodalomban. A definíciók többé-kevésbé ha-

                                                 
3 1450-1455 között jelentette meg 180 példányban öntött betűs eljárással készített híres 42 soros Bibliáját. 
Az elsŊ magyar, nyomtatásban is megjelent históriás énekeket tartalmazó hangszeres gyűjtemény 1505-
1510 között került ki Hoffgreff György kolozsvári műhelyébŊl. (Kárpáti, 2004) 
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sonlóan értelmezik az adott fogalmakat, de tapasztalhatók közöttük eltérések is. Ezen 

eltérések az egyes fogalmak megközelítésének módjaiból, vagy az állandó változás, 

korszerűsödés és újítás figyelembevételébŊl adódhatnak. A fellelhetŊ definíciók nem 

egyértelmű használatát, valamint a kifejezések eltérŊ megfogalmazását Karlovitz János 

is hangsúlyozza, miszerint hiába alkalmazunk vagy használunk gyakran egy-egy kifeje-

zést, még sincsenek pontosan meghatározott, korszerű definíciók. (Karlovitz, 2001) 

Az alábbiakban tehát a szakirodalom tükrében megpróbáljuk összegezni és pontosítani 

a disszertáció központi fogalmainak értelmezési lehetŊségeit. 

 

2.1. Fogalomértelmezés 
 

Munkánk központi témája és kutatási területe a vizsgálati mintát képezŊ elsŊ osztályos 

ének-zene tankönyvek összehasonlító elemzése, ezért fontosnak tartjuk azt, hogy a té-

mához szorosan kapcsolódó fogalmakat megvizsgáljuk. Az összegyűjtött ismeretekbŊl 

és az énektantárgy sajátosságaiból kiindulva egy sajátos definíciót fogalmazunk meg 

a disszertáció központi kulcsfogalmával kapcsolatban. 

A tankönyvekkel, tankönyvelmélettel, vagy tankönyvkutatással foglalkozó publi-

kációkban fellelhetŊk hosszabb-rövidebb definíciók, konkrét értelmezések arra vonat-

kozóan, hogy a szerzŊk az adott társadalmi viszonyok vagy kutatási területük fényében 

miként értelmezik a tankönyv fogalmát. Sok esetben viszont nem kapunk egyértelmű 

választ a feltett kérdésre, mint ahogy arra Ábrahám István is utal: „A tankönyv fogalmát 

különbözőképpen lehet megadni: mondhatjuk azt, hogy minden olyan könyv, amely is-

meretgyarapításra szolgál, tankönyv. Az értelmezés igen tág, hiszen így tankönyvnek 

nevezhetnénk például a telefonkönyvet is... Él olyan definíció is, hogy az oktatásirányí-

tás (minisztérium) által kiadott tankönyvlistán szereplő könyvek tekintendők tankönyv-

nek. Ez utóbbi – jogi, gazdasági tartalmú – megfogalmazás egyrészt erősen szűkíti 

a fogalmat, hiszen iskolai oktatásban is huzamosabb ideig jól használható könyvek ma-

radnak ki ezekről a listákról, másrészt tankönyvvé nyilvánít olyan írott anyagokat, ame-

lyek funkciójukban, szerkezetükben nyilván nem minősíthetők tankönyveknek.” (Ábra-

hám, 1993, 3. o.) 

Mit is értünk valójában tankönyv alatt? A tankönyvek értelmezését tekintve nagy 

szélsŊségeket vélhetünk felfedezni a 20. századi Magyarországon. Van egy tágabb ér-

telmezés, mely szerint minden könyv, amelyet az oktatás folyamatában használnak, 
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tankönyvként értelmezhetŊ. A szűkebb értelmezés szerint viszont csak azokat a köny-

veket nevezhetjük tankönyveknek, melyek kimondottan az oktatás elŊsegítésére, didak-

tikai célzattal készültek. A tankönyvek valójában hű társadalmi korképek, hiszen 

az avatott szemek könnyen leszűrhetik a tankönyvbŊl az adott kor szellemiségét, kultú-

ráját, vagy éppen pedagógiai irányultságát. A tankönyv minŊségi vizsgálata pedig vá-

laszt adhat az adott ország gazdasági viszonyaira, társadalmi életének minŊségére, vagy 

az adott korszak technikai fejlettségi szintjére. (Karlovitz, 2001) Az alábbiakban össze-

gyűjtött definíciók szűkebb vagy tágabb értelemben próbálják értelmezni, pontosítani 

a tankönyv fogalmát. EbbŊl kiindulva igyekszünk választ adni arra a kérdésre, hogy 

melyek azok a jellemzŊ tulajdonságok, amelyek a tankönyvre, mint oktatási se-

gédeszközre vonatkoznak. Az általunk közölt értelmezések idŊrendi sorrendben követik 

egymást. 

Maziarz a tankönyvet egy tudományos, didaktikai műként értelmezi, amely fŊként 

a társadalom céljaitól, a szerzŊ elképzeléseitŊl és a tananyag feldolgozási módjától függ. 

A tankönyv eredetisége, koncepciója és a tankönyvi funkciók mindenképpen a szerzŊ 

alapelveit, akaratát, tudását, tapasztaltságát tükrözik. „A modern tankönyvnek egyszer-

smind szépirodalmi és képzőművészeti alkotásnak kell lennie. Ilyen tankönyvet írni való-

ságos művészet.” (Maziarz, 1967, 9-10. o.) 

Egy ismert, tankönyvelméleti tanulmányokat tartalmazó kiadványban az alábbi 

megközelítés olvasható: „Tankönyvön olyan könyv vagy brosúra alakú oktatási eszközt 

értünk, melyből a tanulók a pedagógus által irányított oktatási és nevelési folyamat so-

rán ismereteket és képességeket sajátítanak el, szilárd szemléletet és meggyőződést me-

rítenek. A tankönyvek az oktatási eszközök rendszerébe tartoznak.” (Strietzel, 1967, 64. 

o.) 

Egy késŊbbi, a tanárképzŊ fŊiskolák számára kiadott pedagógia tankönyvben ol-

vasható definícióban már a tantervi kapcsolat és a didaktikai szemléletmód is helyet 

kap: „A tankönyv a tantárgyak tantervi anyagának didaktikai szempontú feldolgozását 

tartalmazza, amelyből a tanulók a tanítási–tanulási folyamatban ismereteket szereznek, 

jártasságokat és készségeket sajátítanak el, s amelyből szilárd, tudományos világnézetet 

formálnak. A tankönyvek az oktatási eszközök közé tartoznak, s tulajdonképpen az okta-

tás tartalmának informatív hordozói.” (Dr. Szántó, 1979, 47. o.) 

Nagy Sándor oktatáselmélettel foglalkozó munkájában a tankönyv lényegi megha-

tározását a következŊképpen fejti ki: „A tankönyv strukturálisan célszerűen egyesíti 

magában az oktatás tartalmát, módszerét és eszközét, szervezi, valamint irányítja 
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a megismerő tevékenységet, lehetővé teszi a tanulóknak, hogy elsajátítsák az ismeretek 

rendszerét. A tankönyv módszertani apparátusának korszerűsítése arra hivatott, hogy 

elsajátíttassa az önképzési készséget, ösztönözze a tanulók megismerési aktivitásának 

különböző formáit, orientáljon a kiegészítő ismeretforrások felhasználására, fejlessze 

a tájékoztató irodalom felhasználási képességét.” (Nagy, 1981, 264. o.) Ez a megköze-

lítés abban hoz újat, hogy a tankönyv szerepét nemcsak az aktív alkalmazásban ragadja 

meg, de fontosnak tartja annak ösztönzŊ hatását a tanulók további ismeretszerzésével és 

kiegészítŊ vagy újabb információk keresésével kapcsolatban. Fontos kiemelni azt is, 

hogy szerinte az irányításban jelentŊs szerepe van a tankönyv struktúrájának, felépítésé-

nek. 

A tankönyv fogalmának következŊ értelmezése Takács Etel tanulmányában olvas-

ható: „A tankönyv [...] a közoktatás dokumentuma. Ebben a szerepében objektíven meg-

fogalmazható feladatoknak kell eleget tennie: a tanterv művelődési anyagát, tanítási és 

nevelési céljait, követelményeit közvetíti az iskolába. [...] Amikor azonban a tankönyv 

belép az iskolába, ott már szubjektív közegbe jut: emberi-személyes kapcsolatok hálójá-

ba kerül. Az iskola világában a tankönyv kommunikációs szerepe kerül előtérbe. A tan-

könyv és változatai bekapcsolódnak a tanár és a tanulók párbeszédébe [...]. Témákat, 

szemléletmódot, terminológiát és stílusmintát is közvetít a tankönyv. [...] a tanítási órák 

párbeszédei számára a tankönyv beszédén nemcsak a verbális szövegezést értve, hanem 

a tananyag feldolgozásának, közvetítésének teljes kódrendszerét: a betűtípusokat, 

az illusztrációkat, a szöveg tördelését és a szerkesztést, valamint a nyomdatechnika 

minden egyéb közlő-informáló eszközét.” (Takács, 1981/9, 814. o.) 

Shoemaker a következŊképpen közelíti meg a szóban forgó kifejezést: „A tan-

könyveket a nemzeti kultúra szimbólumainak is tekinthetjük [...]. Talán sokkal jobban 

kifejezik a nemzeti eszméket, eseményeket és értékeket, mint a pénzérméken és a zászló-

kon szereplő figurák.” (Shoemaker, idézi Závodszky, 1993, 19. o.) 

Závodszky tankönyv-definíciójában az ismeretek közvetítését és azok felhasználá-

sát emeli ki: „A tankönyvet úgy is meghatározhatjuk, mint olyan eszközt, amely a tanuló 

meglévő (részben iskolán kívül szerzett) ismereteit és tervezett új (részben a tanítási 

órán kapott) ismereteit meghatározott célok érdekében a tanuló által önállóan is hasz-

nosítható, hatékony rendszerbe szervezi.” (Závodszky, 1993, 21. o.) 

A tankönyvekkel, azok jellemvonásaival és funkciójával kapcsolatos megközelíté-

sek a szerzŊk felfogásától vagy elméleti elképzeléseitŊl függenek. Průcha többfélekép-

pen definiálja a tankönyv fogalmát, de végeredményben hangsúlyozza azt is, hogy ezek 
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a definíciók nem komplexek, és nem foglalják össze a teljes problematikát. Az egyik, 

tankönyvre vonatkozó értelmezése a következŊ: „Könyv formájú, a tanítást és a tanu-

lást segítő eszköz, melyben az adott tantárgyhoz kapcsolódó szakmai témakörök mód-

szertani és didaktikai szempontok szerint követik egymást, elősegítve így a tanulás fo-

lyamatát.” (Průcha, 1998, 13. o.) 

A legkomplexebben Karlovitz János fejti ki a tankönyv fogalmát. Tanulmányában 

többféle értelmezést vet össze. Ezek alapján elŊször hangsúlyozza a tankönyv legmeg-

határozóbb jellemzŊit, majd kiegészíti azt a modern és korszerű technikai változások 

figyelembe vételével: „A tankönyv az oktatás (a tanulás és tanítás, az önképzés) kiemel-

kedően fontos, évszázadok óta használt, napjainkban is legelterjedtebb, leghozzáférhe-

tőbb eszköze, amely oktatási intézmények és tantárgyak tanterveiben meghatározott 

ismeretanyagot közvetít didaktikai feldolgozásban, világos, célszerű (a tanulók fejlettsé-

gi szintjének megfelelő) kommunikációval; az ismeretnyújtás mellett készségeket, képes-

séget is fejleszt, nevelési feladatokat is megvalósít. Formai-kivitelezési tekintetben több-

nyire nyomtatott könyv, illetve több tagból álló tankönyvcsalád, ám mind gyakoribbak 

az audiovizuális elemekkel kiegészített könyvek, illetve az elektronikus információhor-

dozók (számítógépes floppylemezek, CD-ROM-ok, interneten megjelenő tananyagok). 

Jogi értelemben a tankönyv védelem alá eső alkotás, más megközelítésben az a könyv 

(elektronikus médium) védett, amelyet az adott országban (régióban) illetékes »elfoga-

dó« (minisztérium, bizottság, iskolafenntartó, iskolai tantestület stb.) tankönyvként jóvá-

hagy, iskolai használatra bevezet.” (Karlovitz, 2000/2, 51. o.) 

Pászti Károly a 2002-ben megrendezett zenei nevelési konferencián,4 szintén rész-

letesen kitért a tankönyv fogalmára: „Tankönyv: olyan, közforgalomba kerülő komplex 

nyomtatott sorozat része, amely kézikönyvvel, szükség szerint oktatási segédlet és/vagy 

segédkönyv használatával legalább egy évfolyamon keresztül biztosítja egy adott tan-

tárgy oktatását a mindenkori kerettanterv követelményeihez igazodva. Amennyiben 

az adott tantárgy elsajátítása több évfolyamon keresztül történik, iskolatípustól függően 

csak a teljes, tartalmilag, módszertanilag egymásra épülő, minden évfolyamra kidolgo-

zott tankönyvek sorozatának egy tagját jelenti. Amennyiben a könyv oktatási segédletre 

hivatkozik (például meghallgatandó zeneművekre), de azt nem teszi a könyv mellé, nem 

lehet a könyvet tankönyvvé minősíteni. Kézikönyv nélkül sem lehet könyvet tankönyvvé 
                                                 
4 2002 áprilisában a budapesti Zeneakadémia szervezésében került sor az „Új utak a zene és a társadalom 
kapcsolatában” című zenei nevelési konferenciára. A konferencia védnökei Dr. Pálinkás József oktatási 
miniszter, Falvai Sándor zongoraművész és SzŊnyi Erzsébet zeneszerzŊ voltak. A konferencián elhang-
zott elŊadások anyagából készült a „Hang és lélek” című tanulmánykötet. 
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nyilvánítani. Az önmagukban álló egy vagy két-három évfolyamra kidolgozott zenei 

könyvek legjobb esetben is csak segédkönyvek lehetnek általános iskolában.” (Pászti, 

2002, 155. o.) 

 
Összegzés 

A fentiekben idézett nézetek, definíciók lényegét, valamint azonos és különbözŊ voná-

sait igyekszünk összegezni az alábbiakban. Az egyes jellemzések mindegyike valami-

lyen módon hangsúlyozza azt, hogy a tankönyv olyan könyv – vagy nyomtatott doku-

mentum –, amely az oktatási folyamat fontos segédeszköze, s amelyet a tanítási folya-

mat során ismeretek, információk átadására használnak. Több jellemzés kibŊvíti ezt 

azzal, hogy a tankönyv anyaga szoros kapcsolatban van az adott tantervvel, s a tanterv 

által meghatározott ismeretanyagot általában egy tanévre vonatkozóan dolgozza fel. 

Gyakori szempont a tankönyv fogalmának meghatározásában a módszertani megközelí-

tés, illetve a tankönyvi sajátosságok, mint a küllem, a nyelvi tisztaság, az esztétikus, 

vonzó kialakítás stb. hangsúlyozása. Ritkábban olyan értelmezéseket is olvashatunk, 

melyek szerint a tankönyv hatással lehet az egyén világnézetének alakítására, fontos 

a tankönyvi funkció és a pedagógus szerepe, illetve a tankönyv ösztönzŊ hatással lehet 

használója további önképzésére, aktivitására vagy újabb információk gyűjtésére. Csak 

a legfrissebb definíciókban találunk utalásokat arra vonatkozóan, hogy a tankönyvek a-

latt nemcsak konkrét nyomtatott kiadványt érthetünk, hanem az egyre gyorsuló és fejlŊ-

dŊ világunkban más, modernebb formában is létezhetnek. 

Vizsgálatunk során az énektantárgy sajátosságaiból adódóan tankönyv alatt azt 

a nyomtatott kiadásban megjelent könyvet értjük, amely elsŊsorban a tanuló segédesz-

köze, konkrét ismeretanyagot dolgoz fel és közöl az adott (jelen esetben 1.) évfolyamra 

vonatkozóan az elŊírt tantervek fényében. Didaktikai szempontból átgondolt, logikus 

felépítésű, munkáltató jellegű, igazodik a gyermekek életkori sajátosságaihoz, segíti 

a képességek és készségek fejlesztését, pozitív nevelŊ hatású, megalapozza az általános 

műveltséget és ízlésfejlesztést. Kivitelezése (szerkezet, az új ismeretek megfelelŊ didak-

tikai feldolgozása, kötés, stb.) megfelelŊ, s metodikai jelleggel bír a tankönyvi illusztrá-

ciók többsége is, mely megkönnyíti az új ismeretanyag megértéstét és elsajátítását. 
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2.2. A tankönyvelmélet és a tankönyvelemzési módszerek átte-
kintése a szakirodalom tükrében 

 

Tankönyvelmélet és tankönyvkutatatás 

A tankönyvek a hosszú történelmi fejlŊdés eredményeként váltak az oktatás eszközévé. 

Kialakulásukról, fokozatos megújulásukról a történelmi változások fényében kaphatunk 

betekintést, hiszen a tankönyv nem más, mint szellemi érték, mely a társadalom által 

jött létre. Ahogy a tankönyvek tartalma, szerkezete, funkciója változott, úgy fogalma-

zódtak meg azok a kérdések, melyek a tankönyvek szerepére, korszerűségére, hatásfok-

ára, használhatóságára, funkcióira, struktúrájára és egyéb más összetevŊire vonatkoztak. 

Ezzel párhuzamosan alakult ki az ún. összehasonlító tankönyvelmélet, mely fŊként 

a tankönyvek elemzésével, kutatásával foglalkozik. A szakirodalmat fellapozva széles-

körű anyagra bukkanunk e témával kapcsolatban. Ezen belül is a tankönyvkutatás törté-

nelmi hátterével, elméleti megközelítésével foglalkozó tanulmányokat, írásokat, vagy 

éppen konkrét összehasonlító elemzéseket találunk. 

A 19. században merült fel a tankönyvelemzés igénye, melynek célja az volt, hogy 

a kiadványok hibáit, torzításait kijavítsák, s a negatív szemléletmódokat megváltoztas-

sák. A tankönyvkutatás kezdetei is erre az idŊszakra tehetŊek. „A tankönyvkutatás közel 

másfél évszázados történetét négy kisebb szakaszra lehet bontani: az első szakasz a XIX. 

század elejétől az I. világháború végéig, a második az I. világháború végétől a II. világ-

háború végéig, a harmadik 1945-től az 1970-es évek végéig, a negyedik pedig az 1980-

as évek elejétől napjainkig tartó időszak.” (Dárdai, 2002, 25. o.) Az UNESCO 1949-re 

kidolgozott egy dokumentumot, mely részletesen megfogalmazza a tankönyvelemzés 

céljait, eljárását, a fontos alapelveket és értékelési kritériumokat. Az iratban megfogal-

mazott alapelvek mind a mai napig érvényesek. Az UNESCO munkája mellett érdemes 

megemlíteni az 1949 májusában létrejött Európai Tanács5 tankönyvrevíziós tevékeny-

ségét, melynek céljai közt szerepel a szoros együttműködés, az emberi jogok megóvása, 

a demokrácia fenntartása és az európai jogrend védelme. Az Európai Tanács különféle 

szimpóziumok, konferenciák szervezésével 1953-tól kapcsolódott be a nemzetközi tan-

                                                 
5 Az Európa Tanács 1949-ben alakult. Ez a szervezet a legrégebbi európai, politikai tömörülés. Jelenleg 
45 tagállamot számlál, székhelye Strasbourgban található. Legfontosabb feladatkörei a demokrácia fej-
lesztése, az emberi jogok és az alapvetŊ szabadságok, a média és kommunikáció, a társadalmi és gazda-
sági ügyek, az oktatás, a kultúra, a kulturális örökség, a sport, az ifjúsági ügyek, az egészségvédelem és 
a környezetvédelem, a regionális fejlesztés és a helyi demokrácia, és a jogi együttműködés területei. 
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könyvmozgalomba. A tankönyvelmélet és tankönyvkutatás rohamos fejlŊdése a 20. 

század második felére tehetŊ. Nyugat-Németországban 1951-ben jött létre az ún. Nem-

zetközi Tankönyvjavítási Intézet, ahol már konkrétan foglalkoztak a tankönyvek korsze-

rűsítésével, fejlesztésével. Ennek hatására több országban, így Magyarországon is meg-

jelentek a tankönyvelméleti kutatások és a tervszerű, céltudatos tankönyvfejlesztés. 

A tankönyvkiadók évente tartottak tankönyvelméleti tanácskozásokat, s az 1976-ban 

éppen Budapesten zajló összejövetelen a munkáltatás tankönyvi lehetŊségeit boncolgat-

ták. E tanácskozásokat követŊen különféle kiadványok, tanulmányok jelentek meg, és 

sorra alakultak a tankönyvelmélettel foglalkozó csoportok. Míg külföldön külön intéze-

tek és bizottságok foglalkoztak a tankönyvek fejlesztésével, addig Magyarországon ezt 

a feladatot hosszú idŊn keresztül egyetlen szerkesztŊre bízták. Ez lehetett az oka annak, 

hogy jóval kevesebb tankönyvelméleti könyv és szakmai írás jelent meg Magyarorszá-

gon. (Karlovitz, 2001) 

Az 1990-es években azonban megerŊsödött ez az irányvonal, kikristályosodtak 

a tankönyvelméleti alapfogalmak, majd a tankönyvelmélet elsŊ összegzése 2001-ben 

látott napvilágot.6 Erre az idŊre tehetŊ még a tankönyvek segédanyagai iránti érdeklŊdés 

erŊsödése, ami a „tankönyvcsaládok” kialakulását eredményezte, valamint a tankönyv-

piac erŊsödése és a tankönyvvé nyilvánítással kapcsolatos szabályok pontosítása. 

A tankönyvelmélet Karlovitz szerint „olyan interdiszciplináris, mégis alapvetően peda-

gógiai tudományág, amely a tankönyvek különféle csoportjaira egyaránt érvényes, elvi, 

elméleti alapozó, valamint gyakorlati megvalósítási kérdéseivel foglalkozik.” 

(Karlovitz, 2001, 34. o.) Karlovitz néhány konkrét pontban meghatározta a tankönyv-

elmélet tárgyát, vizsgálódási területeit, melyeket a következŊkben a zenei nevelés fé-

nyében igyekszünk megvilágítani: 

 Tankönyvtörténet: vizsgálja a tankönyvek változását, fejlŊdését az évszázadok 

tükrében, vagy egy-egy konkrét tankönyv különbözŊ kiadásaiban fellelhetŊ eltéré-

seket. Az énekkönyvek esetében egy konkrét tankönyv fejlŊdését, annak változá-

sait az egyes kiadásokban, s azt, hogy mennyire hatottak a külsŊ tényezŊk (pl. 

a politikai szemléletmód változásai) a könyv dalanyagára, nyelvezetére. 

 Tankönyvkészítés faktoranalízise: a tankönyvnek az oktatás során betöltött funk-

cióit, a különbözŊ tankönyvmodelleket és típusokat vizsgálja. Ez a terület választ 

                                                 
6 Az említett könyv a már sokat idézett „Tankönyv – elmélet és gyakorlat” Karlovitz János tollából (Nem-
zeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001), melyet Fischerné Dárdai Ágnes „A tankönyvkutatás alapjai” 
(Dialog Campus, Budapest, Pécs, 2002) című könyve követett. 
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adhat azokra a kérdésekre, hogy az énektankönyvek mit is akarnak elérni a gyer-

mek nevelésében, milyen esztétikai funkciói vannak, melyek a fŊ feladatai, mi-

lyen segédanyagok tartoznak az adott tankönyvekhez, s ezen oktatási segédanyag-

ok közt milyen összefüggéseket találunk. 

 A jó tankönyv kritériumai: állandóan visszatérŊ kutatási téma, mely elsŊdlegesen 

a jóváhagyás körülményeit vizsgálja. Emellett figyelembe veszik és értelmezik 

a visszajelzéseket, kritikákat annak érdekében, hogy fokozatosan javíthassanak 

a tankönyvek hatékonyságán, minŊségén, a benne felhasznált módszerek megvá-

lasztásán, vagy egyéb pedagógiai-pszichológiai kontextusok módosításán. Min-

denképpen fontos, hogy a tankönyv elŊnyeit, erényeit a továbbiakban is megtart-

sák, a felmerülŊ gyengeségeket, esetleges pontatlanságokat pedig korrigálják. 

 A tananyagszervezés folyamata: mely során azt a folyamatot vizsgálhatjuk, 

amelyben a tankönyv létrejön, illetve ahogy ebben a folyamatban megvalósul 

a tanterv, a tankönyv és sok más eszköz. 

 Dokumentumvizsgálat, tartalomelemzés: fŊként a tankönyv által feldolgozott 

anyagot vizsgálja. Érdemes összevetni a konkrét énektankönyv-elemzéseket, me-

lyekbŊl a tanító számára egyértelművé válhatnak az adott tankönyv pozitívumai, 

esetleg hiányosságai. Ez a vizsgálati módszer magába foglalja még a zenetan-

könyvek készítése és fejlŊdése során felhasznált szakirodalom elemzését, de ide 

tartoznak az adott tankönyvek megjelenését befolyásoló rendeletek, vagy a foko-

zatosan megújult tantervek is. 

 Pszichológiai, kommunikációs, nyelvi-stilisztikai, vizuális elemzés: melynek a tan-

könyvirodalmat alapul véve többféle formája ismeretes. Az ilyen típusú elemzés-

bŊl feltérképezhetjük a tankönyvek emberformáló hatását, azt hogy mennyire vi-

lágos, érthetŊ, milyen kapcsolatban van a szöveg és a kép, s hogy mennyire jól 

használható az adott tankönyv. 

 Empirikus vizsgálat: ennek körébe tartozik a pedagógusok és diákok tankönyvvel 

kapcsolatos véleményének, tapasztalatainak felmérése, melyekbŊl leszűrhetŊ, 

hogy melyek a legkedveltebb, legjobban használható tankönyvek, milyen szem-

pontok szerint választanak tankönyvet a pedagógusok, vagy mennyire tudnak 

a tanulók azonosulni az adott tankönyvvel. 
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 Gyakorlati, pedagógiai vonatkozások elemzése: ez a szempont fŊként a tankönyv-

használat metodikai kérdéseit elemzi, és azzal foglalkozik, hogyan, milyen mód-

szerek segítségével tanítsuk az adott vagy általunk választott énekkönyvet. 

 Gazdasági és gazdaságossági kérdések vizsgálata: mely idŊrŊl idŊre megjelenik, 

eredményei fŊként a tankönyvkiadók számára fontosak. Ennél a szempontnál fŊ-

ként a finanszírozási, vagy a tankönyvpiaci gazdaságosság kérdései kerülnek elŊ-

térbe. (Karlovitz, 2001, 34-35. o.) 

 

Tankönyvelemzés, tankönyvelemzési modellek és módszerek 

A tankönyvelmélet megszületésével és fejlŊdésével, az egyre több szaktanulmány meg-

jelenésével párhuzamosan tehát megfogalmazódtak olyan tankönyvfogalmak, melyek 

egyértelművé tették a tankönyvekkel kapcsolatos kutatás, elemzés szükségességét. Dár-

dai Ágnes részletesen foglalkozik a nemzetközi és hazai tankönyvelméleti kutatások fŊ 

kérdéseivel, eredményeivel, illetve a tankönyvelemzés általános módszereivel. Megál-

lapítja, hogy mind nemzetközi, mind pedig hazai viszonylatban a didaktikai megközelí-

tés hiányzik, mivel még mindig a túlzottan klasszikus témaértelmezések uralják a tan-

könyvelemzéseket. Ha pedig a tankönyvek felhasználhatóságát fontosnak tartjuk, akkor 

a pedagógiai aspektussal is jóval behatóbban kellene foglalkozni.  

A tankönyvelemzés lényege a jó kategóriarendszer kialakítása, felépítése. „A ka-

tegóriákat a kutatás céljaiból vezetjük le: olyan kategóriákat határozunk meg, amelyek-

kel a vizsgálat elején megfogalmazott kérdéseinkre tudunk válaszolni... Minél árnyal-

tabbak és markánsabbak a méréshez szánt kategóriák, annál megalapozottabb következ-

tetésekhez juthatunk.” (Dárdai, 2002, 69. o.) A kategóriák – vagy elemzési szempontok 

– kialakítása összefügg a kutatás logikájával, a hipotézisekkel, a tankönyvekkel és 

a szakirodalommal, valamint az elemzés mélységével. Ha a megfogalmazott kategóriák 

segítségével több tankönyvet vizsgálunk, az eredmények nagyobb érvényességgel álta-

lánosíthatók. Kimutathatóak olyan azonosságok, eltérések, vagy következtetések, ame-

lyek a kiválasztott könyvre, könyvekre jellemzŊek. 

A tankönyvkutatás kapcsán fontos megemlíteni az ún. tankönyvelemzŊ modelle-

ket is.7 Dárdai szerint a legkomplexebb tankönyvkutatási modell Peter Weinbrenner 

                                                 
7 Gerd Stein „politikatudományi” tankönyvmodellje a 70-es években Németországban született meg. Koncepciója 
szerint a tankönyvnek hármas: tartalmi–információhordozó, pedagógiai és politikai dimenzióját különbözteti meg. Az 
osztrák Josef Thonhauser „funkcionális” modellje a tankönyvkutatás kettŊs feladatát: kritikai – analitikus és konstruk-
tív – szisztematikus fogalmazza meg, valamint öt funkcióját: az oktatási, tanulási folyamat eszköze; a társadalmi 
tudat kordokumentuma; a társadalmilag elvárt értékek elsajátításának eszköze; gazdasági faktor; a társadalmi-
politikai ellentétek megjelenítésének eszköze különíti el. (Kojanitz, 2002/11) 
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nevéhez fűzŊdik, aki a tankönyvkutatást tágabb kontextusba helyezi, ezáltal háromféle 

tankönyvkutatást fogalmaz meg. A folyamatorientált tankönyvkutatás a tankönyv kelet-

kezésével, jóváhagyási eljárásokkal, iskolába való bevezetésével, illetve annak haszná-

latával és végül megsemmisítésével foglalkozik. A produktumorientált tankönyvkutatás 

a könyvet, mint terméket, illetve az oktatás és a vizuális kommunikáció eszközét vizs-

gálja. A hatásorientált tankönyvkutatás pedig a tankönyv különféle hatásaira koncentrál, 

és arra, hogy a tankönyv miként befolyásolja a világképet, a gondolkodást és az elŊítéle-

teket. (Dárdai, 2002) 

Ahogy folyamatosan nŊtt a tankönyvelemzések száma, úgy alakultak ki a tan-

könyvelemzés módszerei. A magas színvonal elérése érdekében a tankönyvkutatók 

igyekeztek megfogalmazni a különféle módszertani eljárásokat. Egy korai tanulmány 

a lengyel és más külföldi szakirodalmat összevetve tesz kísérletet egyfajta felosztásra. 

Így a következŊ módszereket sorakoztatja fel: a) analitikai-logikai módszer, mely a tan-

könyv különbözŊ elméleti és gyakorlati problémáit igyekszik feltárni (ez a módszer igen 

jelentŊs a tankönyvelmélet szempontjából, de önmagában mégsem elegendŊ bizonyos 

problémák megoldására); b) történeti összehasonlító módszer, mely a tankönyvek törté-

netével, az oktatásban betöltött szerepével foglalkozik, valamint azok tartalmát, kon-

cepcióját egybeveti az adott tantervek által elŊírtakkal; c) empirikus módszer, melyhez 

a didaktikai és lélektani jellegű kísérletek sorolhatók; d) analitikus összehasonlító mód-

szer, amely a különféle országok hasonló jellegű tankönyveinek tartalmi, módszertani, 

technikai tényezŊit hasonlítja össze. (Maziarz, 1967) 

A 70-es években Meyers is kísérletet tett a módszertani eljárások megfogalmazá-

sára, amikor elkülönítette az egyedi, a csoportos és az összehasonlító tankönyvelemzést. 

Megállapította azt is, hogy a tankönyvelemzések alapvetŊen háromféle módszerrel zaj-

lanak. A deskriptív-hermeneutikus módszer a tankönyvet történeti forrásként kezeli, és 

a bizonyítást idézetekkel támasztja alá. Ez a módszer végeredményét tekintve szubjek-

tív, mert nem biztos, hogy minden kutató ugyanarra az eredményre jut, illetve a konklú-

ziók megfogalmazásai is elég tágak. A kvantitatív módszer fŊként a terjedelmet és gya-

koriságot vizsgálja. Ez a módszer konkrét adatokra épít, melyek kiegészítik a deskriptív 

elemzés megállapításait, de alapjában véve ennek is vannak hiányosságai. A harmadik 

az ún. kvalitatív módszer, mely az elŊzŊ két módszer ellensúlyozására került be 

az elemzés eszköztárába. Ez a fajta módszer nem a mennyiségre, hanem inkább a minŊ-

ségre fókuszál. Vizsgálhatja azt, hogy egy adott témát mennyire részletesen tárgyal 

a tankönyv, megemlíti-e, vagy esetleg kihagyja, de azt is, hogy egy konkrét anyagot 
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csak szövegben, szövegben és képben, vagy szöveg, kép és más egyéb kiegészítŊ mó-

don közöl. Ez a módszer inkább szaktudományi, melynek következtében elveszik a pe-

dagógiai szempont. A pedagógiai-módszertani vizsgálatok eredményeképpen született 

meg a didaktikai elemzés, mely többféle elemzési szempontot is felvet. A 80-as, 90-es 

években egyre nagyobb igény mutatkozott a komplexebb elemzések iránt, melyek 

a tankönyveket szélesebb dimenzióban vizsgálják. Maria Toley az eddigi tankönyv-

elemzŊ módszerek vizsgálatából kiindulva egy sajátos, hármas felosztást alkot. Elmélete 

szerint a hatáselemzés azt vizsgálja, hogy a tankönyv alkalmas-e arra, hogy a tantervek, 

pedagógiai dokumentumok céljait megvalósítsa; a folyamatelemzés a tanár–tankönyv–

diák viszonyát fejti ki; a potenciálelemzés fŊ vonala pedig a tankönyv formai és tartalmi 

minŊségének vizsgálata. (Dárdai, 2002) 

A tankönyvek vizsgálata során használt módszerek eltérŊek lehetnek. Průcha 

a következŊ vizsgálati módszereket különbözteti meg: 

a) Statisztikai módszerek – melyek a tankönyvek tulajdonságait vizsgálják különféle 

statisztikai szempontok szerint, pl. mérhetŊ adatok alapján. 

b) Szerkezeti módszerek – ide tartozik a tankönyvek minŊségi vizsgálata, az egyes 

strukturális összetevŊk és tartalmi tulajdonságok figyelembevételével. 

c) Kérdőíves módszerek – különbözŊ vélemények összegzése a tankönyvi tulajdon-

ságokat és használhatóságot illetŊen. A speciális kérdŊíves felmérés szakembe-

rek csoportjával vagy közvetlen használók csoportjával (tanuló, tanár) végezhe-

tŊ. 

d) Tesztelési módszerek – ez olyan módszer, amely egy adott tanulócsoport tudás-

szintjét vizsgálja. A tesztek segítségével kimutatható, hogy a tankönyv használa-

ta milyen kognitív fejlŊdési szintet eredményez. 

e) Kísérleti módszerek – módszertani és kommunikációs formák változtatásával sza-

bályozható a tankönyv néhány tulajdonsága. Ezzel az eljárással felmérhetŊ, hogy 

bizonyos tudatos változtatások milyen hatásokat váltanak ki azon tankönyvekkel 

szemben, amelyekben nem történt változtatás. 

f) Összehasonlító módszer – két, vagy több tankönyv összehasonlító elemzése bizo-

nyos szempontrendszer alapján (tartalom vagy a tananyag idŊszakos feldolgozá-

sa). Az összehasonlító elemzés alapját ugyanazon tantárgy más-más évfolyam-

hoz tartozó tankönyvei, különféle tantárgy azonos évfolyamú tankönyvei, illetve 

különbözŊ iskolatípusokban használt tankönyvek képezhetik. (Průcha, 1989). 



32 

Vizsgálatunk alapjául az analitikus-összehasonlító módszer szolgál, mivel kutatá-

sunk elsŊdleges célja az általunk kiválasztott elsŊ osztályos ének-zene tankönyvek tar-

talmi, pedagógiai-módszertani és könyvészeti jellegű elemzése. A kutatás további lé-

nyeges momentuma az összehasonlítás, mivel négy ország hasonló jellegű tankönyveit 

vettük alapul. Az ének-zene tantárgyi vonatkozásait és sajátosságait figyelembe véve 

igyekeztünk egy egyedi modellt kialakítani, melynek segítségével mélyrehatóan és ala-

posan vizsgáljuk, majd összevetjük az egyes tankönyvek elemzési szempontjait, illetŊ-

leg saját tapasztalataink és a vizsgálati eredmények alapján levont következtetések se-

gítségével hiteles válaszokat adhatunk az általunk felvetett hipotézisekre. 
 

Vizsgálati modellünk 

1. A tankönyvek tartalmi elemzése: 

a. A dalanyag vizsgálata 

i. Műfaji összetétel szempontjából (5 szempont) 

ii. Kodály Zoltán zenepedagógiai műveinek és a más népek zenéjének 

jelenléte a vizsgált tankönyvekben 

iii. Hangkészlet szempontjából (6 szempont) 

iv. A dalok tankönyvi megjelenítésének formái (4 szempont) 

b. Zenei elemek vizsgálata 

i. A ritmuselemek jelenléte, módszertani feldolgozása és a tudatosítá-

sukhoz felhasznált zenei anyag összehasonlítása a vizsgált tan-

könyvekben 

ii. A dallami elemek jelenléte, módszertani feldolgozása és a tudatosí-

tásukhoz felhasznált zenei anyag összehasonlítása a vizsgált tan-

könyvekben 

c. Zenehallgatási szemelvények vizsgálata (4 szempont) 

2. A tankönyvek pedagógiai-módszertani elemzése: 

a. Az éneklés, mint tevékenység elemzése 

b. A mozgás és játék lehetŊségeinek vizsgálata 

c. Az írás-olvasási készség fejlesztési módjainak és lehetŊségeinek vizsgá-

lata 

d. A többszólamúság megjelenésének és fejlesztési lehetŊségeinek vizsgála-

ta (3 szempont) 

e. A munkáltató jelleg vizsgálata (7 szempont) 
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3. A tankönyvek könyvészeti-technikai elemzése: 

a. A tankönyvi illusztrációk és borító vizsgálata (felmérés, 2 szempont) 

b. A tankönyvek tipográfiai elemzése 

c. A tankönyvek egyéb sajátosságai (6 szempont) 

d. A tankönyvekhez szervesen hozzátartozó segédanyagok 

 

Tankönyvkutatás, tankönyvanalízis 

Az elŊzŊekben már szó esett a tankönyv fogalmának értelmezésérŊl, illetve annak tá-

gabb és szűkebb megfogalmazásairól. Ha a tankönyveket kívánjuk valamilyen szem-

pontból vizsgálni, szót kell ejtenünk az ehhez szervesen kapcsolódó kutatásmódszertan-

ról is. Egy korai tanulmány a tankönyveket vizsgáló kutatások célját két oldalról közelí-

tette meg. Az egyik megközelítés a tankönyvek kialakításának problematikáját boncol-

gatja, melyen belül igyekeznek meghatározni az egyes tankönyvmintákat. A másik 

megközelítés az adott tankönyv használhatóságát vizsgálja, vagyis a tankönyvet, mint 

didaktikai és tudományos munkát igyekeznek megközelíteni, értékelik az adott tan-

könyv használhatóságát, illetve az oktatásban betöltött szerepét. (Marziarz, 1967) 

Kojanitz is részletesen tárgyalja ezt a témakört, s külön foglalkozik a tankönyvku-

tatással és tankönyvanalízissel. A tankönyvkutatás folyamatosan fejlŊdŊ kutatási terület, 

s alapvetŊen politikai indíttatású. A tankönyvkutatással több elemzés is foglalkozik, 

melyek fŊként valamilyen tartalmi problémát boncolgatnak. Egy másik terület a tan-

könyvet, mint médiumot vizsgálja, hiszen a tankönyv tömegkommunikációs eszközként 

is értelmezhetŊ. A harmadik kutatási irány a tankönyvet egy bonyolult folyamat termé-

keként kezeli, s választ keres azokra a kérdésekre, hogy is lesz egy ötletbŊl eladható 

termék, mik azok a feltételek, amelyek befolyásolják a tankönyvfejlesztéssel kapcsola-

tos döntéseket, illetve melyek azok az összetevŊk, amelyek által a tankönyv az iskolába 

kerül. A legfontosabb kutatási terület viszont az, amelyik a tankönyvet, mint tanulási 

eszközt értelmezi. Azt vizsgálja, hogy az adott tankönyv mennyire segíti a tanulást, mi-

lyen módszereket alkalmaz, vagy a pedagógiai, didaktikai sajátosságait elemzi. (Koja-

nitz, 2008) 

Tudjuk, hogy a tankönyvírás, tankönyvszerkesztés komoly, felelŊsségteljes mun-

ka, mivel a tankönyv az egyik legelterjedtebb könyvfajta, s elolvasása után nem teszik 

félre, hanem hosszabb ideig a tanár és a diák munkaeszköze marad. Elkülönülnek ben-

nük a didaktikai alapelvek, a módszertani kérdések, melyek szintén befolyásolhatják 

a tankönyvkészítést, szerkesztést. „A tankönyvelemzések akkor igazán értékesek, ha 
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felszínre hozzák a tankönyvkészítés kereteit sok esetben túllépő különféle nézeteket.” 

(Strietzel, 1967, 49. o.) A tankönyv-összehasonlítás és -elemzés útmutatást nyújthat 

a szerkesztŊknek, az íróknak és a bírálóknak egyaránt, hogy elsŊsorban saját nézeteiket 

vegyék nagyító alá, és fogadjanak el más szerkesztési elveket is a tökéletesebb és haté-

konyabb tankönyv megírása érdekében. 

 

2.3. A tankönyvek jellege; tankönyvi funkciók 
 

Tankönyv, tankönyvcsalád, tankönyvsorozat 

A tankönyvek valójában az oktató-nevelŊ folyamat szerves részét képezik, s gyakran 

nem önállóan kerülnek használatba. Mint ahogy azt már említettük, a faktoranalízis fel-

adata, hogy a tankönyvek és az azokhoz tartozó egyéb oktatói segédanyagok közti ösz-

szefüggéseket vizsgálja. A tankönyveket kiegészítŊ segédanyagok funkciójuk és kivite-

lezésük szempontjából sokfélék lehetnek. Vannak olyanok, amelyek szoros és szerves 

kapcsolatot képeznek, vannak viszont olyanok is, amelyek lazább kapcsolatban állnak 

az alaptankönyvvel. Ezen kiegészítŊ anyagok számának fokozatos növekedése miatt 

újabb fogalmakat, kifejezéseket kellett bevezetni. Így jött létre a „tankönyvcsalád” fo-

galma. A „magtankönyv” általában a konkrét ismeretanyagot közli, míg a hozzá kap-

csolódó segédanyagok a tananyag további feldolgozását, kiegészítését, begyakorlását 

segítik elŊ. A legismertebb könyvszerű kiegészítŊk közé sorolhatók a segédkönyvek, 

szöveggyűjtemények, feladatgyűjtemények, példatárak, táblázat- és képletgyűjtemé-

nyek, atlaszok, kották, munkafüzetek, albumok, tesztsorozatok, versenyfeladat-

gyűjtemények, tanári segédkönyvek, különféle audiovizuális, elektronikus segédletek. 

Ezek a segédanyagok nemcsak a tanuló, de a pedagógus munkáját is jelentŊsen meg-

könnyíthetik. A tankönyvcsalád tagjai tehát „szorosan együvé tartoznak, feltételezik 

egymást, voltaképpen csak együtt használhatók sikerrel, pontosabban önálló használa-

tuk sikere kétséges. Más segédletek viszont az egyes tankönyvektől függetlenednek, azaz 

sokféle tankönyv mellett is jól használhatók” (Karlovitz, 2001, 14. o.) 

A zeneoktatás folyamatában az „ének-tankönyvcsalád” tagjai közt találjuk 

az alábbiakat: 

 Énektankönyv: az elsajátítandó ismeretanyagot tartalmazza, figyelembe véve 

a gyermek életkori sajátosságait. Találunk köztük olyanokat, melyek munkáltató 

jellegűek, tehát a játékos feladatokat, az íráskészség fejlesztéséhez szükséges gya-
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korlatokat maga az alaptankönyv végezteti el. Vannak olyanok is, melyekhez kü-

lön munkafüzetek készültek. 

 Munkafüzet: a tankönyvet kiegészítŊ nyomtatott segédlet. Célja a gyakoroltatás, 

alkalmazás, készségek és képességek fejlesztése. Az énektankönyvekhez kapcso-

lódó munkafüzetek általában a különféle zenei elemek formájának, írásmódjának 

begyakorlását, illetve a zenével összefüggŊ dallami és ritmikai összetevŊkkel kap-

csolatos gyakorlatokat közlik. 

 Kotta: ebben a megfogalmazásban a tankönyv és a munkafüzet részét is képezi. 

Mint segédlet ide sorolhatók a különféle dal- és játékgyűjtemények, a zenehallga-

tási szemelvények anyagát vagy részleteit tartalmazó gyűjtemények. 

 Audiovizuális és elektronikus segédanyagok: érthetjük ez alatt a tankönyvben sze-

replŊ dalokat vagy azok feldolgozásait, illetve a zenehallgatásra javasolt műveket 

vagy azok részleteit tartalmazó hangkazettákat, CD lemezeket; de ide tartozhatnak 

a még nem igazán elterjedt, de egyre inkább tért hódító számítógépes zenei okta-

tóprogramok is. 

 Tanári segédkönyv:8 az oktató számára nyújt módszertani útmutatást, ötleteket és 

instrukciókat az adott tananyag feldolgozásához, átadásához. 
 

A tankönyvcsalád mellett fontos említést tenni az ún. „tankönyvsorozat”-ról is, 

mely egy adott iskolatípus teljes, vagy legalább több évre szóló tananyagát dolgozza fel 

különálló, de formai és tartalmi szempontból egymáshoz szervesen illeszkedŊ módon. 

A tankönyvszerzŊk vagy szerkesztŊk általában azonosak, és céljuk, hogy a tananyagot 

azonos szemléletmódban, fokozatosan elmélyülŊ szinten közöljék az addig megszokott 

és alkalmazott stratégiák, különféle verbális és nonverbális eszközök felhasználásával. 

A tankönyvsorozat tagjai önállóan is alkalmazhatók az egyes évfolyamokban. 

(Karlovitz, 2001) 
 

A tankönyvek funkciói 

A tankönyvi funkció vizsgálata, illetve a különféle tankönyvtípusok elkülönítése szintén 

a faktoranalízis feladatai közé tartozik. A tankönyvkutatás során több megközelítés is 

született a tankönyvek funkcióit illetŊen. Az alábbiakban közlünk néhány értelmezést. 

                                                 
8 Máig vitatott kérdés, hogy a tanári kézikönyv szerves részét képezi-e a tankönyvcsaládnak, hiszen 
a célközönség teljesen eltérŊ. A segédkönyvek a tankönyvcsalád részét képezik és megfogalmazásuk 
szerint plusz információkat is tartalmaznak. Ebben az értelmezésben tehát a tankönyvet kiegészítŊ segéd-
anyagok közé sorolható az a segédlet is, amely éppen a pedagógusok számára készült. 
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D. D. Zujev nyolc tankönyvi funkciót különböztet meg: 

 Az információs funkció: lényege, hogy a tankönyv egy adott tantárgy elsajátításá-

hoz szükséges tartalommal rendelkezik, mely olyan formában és módon van fel-

dolgozva, hogy az a tanulók számára elsajátítható, érthetŊ legyen. 

 Transzformációs funkció: az adott tantárgy szakmai információinak olyan jellegű 

didaktikai átdolgozását vagy transzformálását értjük, melynek segítségével az in-

formációk érthetŊvé, hozzáférhetŊvé válnak a tanulók számára. 

 A rendszerező funkció: a tankönyvek a tananyagot egyes évfolyamokra bontva bi-

zonyos rendszer szerint dolgozzák fel, ezzel segítve a folyamatosság és kapcsoló-

dás elvét. 

 Megszilárdító és ellenőrző funkció: a tankönyv a tanár irányításának segítségével 

lehetŊvé teszi a tanulók számára, hogy bizonyos ismereteket, tudást sajátítsanak 

el, s ezen ismereteiket tovább gyakorolják, vagy ellenŊrizzék azok helyességét. 

 Az önképző funkció: jelentŊsége abban rejlik, hogy ösztönözze a tanulókat a tan-

könyvvel való további önálló munkára, valamint hogy kialakítsa a diákban a tanu-

lás és az újabb ismeretek megismerése iránti vágyat. 

 Az integrációs funkció: lényege, hogy a tankönyv megfelelŊ alapot nyújtson a ta-

nulók számára megérteni, értelmezni és rendszerezni olyan információkat, melyek 

más egyéb forrásokból érkeznek. 

 A koordináló, összehangoló funkció: jelentése, hogy a tankönyv biztosítja más di-

daktikai eszközök koordinálásának alkalmazási lehetŊségeit. 

 A fejlesztő-nevelési funkció: feladata, hogy a tankönyv hozzájáruljon a harmoni-

kus személyiség fejlŊdéséhez, az ízlés és az esztétikai érzék kialakításához. 

(Zujev, 1986, 72. o.) 

 

Zujev tankönyvi funkciós elméletét alapul véve V. Michovsky egy jóval egysze-

rűbb megközelítést fogalmaz meg a tankönyvi funkciók tekintetében. Szerinte a tan-

könyveknek van egy didaktikai funkciójuk, mely a célokra és a tanítás folyamatára ala-

poz. Ide tartozik az információs, formai és metodikai jelleg. A másik tankönyvi funkci-

óként a szervezési funkciót jelöli meg, amely a tervezést, motiválást, ellenŊrzést és ön-

ellenŊrzést foglalja magába. (Kalhous – Obst, 2002) 
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Průcha más megvilágításba helyezi a tankönyvi funkciók csoportosítását: 

 Tankönyvi funkció a diákok számára: a tankönyvek valójában a tanulás alapját 

szolgálják, s a tanulók nemcsak bizonyos ismereteket sajátítanak el belŊlük, ha-

nem más, a tudással és műveltséggel kapcsolatos összetevŊket is (értékeket, nor-

mákat, álláspontokat stb.). 

 Tankönyvi funkció a tanárok számára: a tankönyvek használata a pedagógus ter-

vezŊ munkáját, a tanítás tartalmát segíti elŊ, de a tananyag tartalmának bemutatá-

sára, illetve a tanulók tudásának eredményessége értékelésére is alkalmas. 

(Průcha, 1998) 

Průcha ezen felül megkülönböztet még következŊ három funkciót is: 

 A tananyag közvetítésének funkciója: a tankönyv az ismeretek közvetítésére szol-

gáló segédeszköz, melyet a pedagógus különféle formában továbbít.  

 A tanulás és tanítás folyamatának funkciója: a tankönyv, mint didaktikai segéd-

eszköz segíti a tanulót a tanulásban, a pedagógust pedig a tanításában.  

 Szervezési funkció: a tankönyv informálja használóját a felhasználási lehetŊségek-

rŊl, tartalmi, és szerkezeti felépítésérŊl. (Průcha, 1997) 
 

Karlovitz János a tankönyv feladatait, funkcióit a következŊképpen összegzi:  

 Információs funkció: az információ tárolása, átadása, összegyűjtése a tankönyv Ŋsi 

feladata. Az információ mennyisége egyre bŊvül, melyet elsŊsorban szűrni, má-

sodsorban pedig rendszerezni kell. A jó tankönyv elegendŊ törzsanyagot és kiegé-

szítŊ anyagot kell, hogy tartalmazzon, melyek didaktikai feldolgozása teszi lehe-

tŊvé, hogy a tananyag tanulhatóvá, érthetŊvé váljon. 

 Transzformációs szerep: ez a funkció lehetŊvé teszi a tanulók számára, hogy az 

elsajátított ismereteket képesek legyenek a gyakorlatban is alkalmazni, használni. 

Teret kapnak a begyakorlásra, egyéni fejlŊdésre. A transzformációs szerep erŊsö-

dése egyenes arányt mutat a munkáltató típusú tankönyvi szerep erŊsödésével. 

 A nevelési szerepkör: ez alatt a tananyagban rejlŊ nevelési mozzanatok kihaszná-

lását értjük. Az ismeretszerzés és az ismeretek gyakorlati alkalmazása mellett 

olyan nevelési összetevŊket sorolhatunk ide, melyek segítenek a tanuló személyi-

ségének kibontakozásában és a mindennapi élet szabályaihoz való alkalmazko-

dásban. Gondolunk itt az erkölcsi szabályokra, normákra, az érzelmi, akarati hatá-

sokra, a világnézet alakítására, az önismeretre, önkontrollra. 
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 Az irányító funkció, koordináló szerep: valójában egy szükségbŊl vállalt szerep, 

mely értelmezhetŊ amolyan irányító funkciónak, és helyettesítve a tantervet, ve-

zetheti a tanítási-tanulási folyamatot. 

 Az önálló ismeretszerzésre késztetés funkciója: a tankönyvek sokszor túlmutatnak 

önmagukon. Akkor beszélünk errŊl a szereprŊl, ha a tankönyv a törzsanyagon kí-

vül más feladatokat is közöl, melyek felkeltik az érdeklŊdést és motiválják a tanu-

lót a további információgyűjtésre, kutatásra, olvasásra. 

 A tankönyv, mint oktatásügyi dokumentum és egyéb szerepek: a tankönyv doku-

mentumjellegére az is utal, hogy a tankönyvben lévŊ tananyag ellenŊrzésre, érté-

kelésre szolgál. (Karlovitz, 2001, 77-86. o.) 
 

Természetesen a tankönyveknek nemcsak a tanulási funkciót kell betölteniük, de 

amolyan útmutatásként is szolgálniuk kell, hogy a diákok megtanuljanak a tankönyv 

segítségével újabb információkhoz jutni, képesek legyenek értelmezni azokat, és min-

den elképzelhetŊ oldalról legyen a tankönyvnek valamiféle hozadéka. Értjük ez alatt 

a gondolkodás, a fantázia vagy akár az esztétikai érzék fejlesztését. A tankönyvszerzŊk 

bizonyára igyekeznek a fentebb felsorolt összetevŊket „belekomponálni” a tankönyvek-

be a szövegek, a feladatok, a példák megfogalmazásával, vagy akár az illusztrációk és 

képek kiválasztásával, elhelyezésével. 

D. D. Zujev és Kojanitz elméletét összehasonlítva párhuzamok mutatkoznak 

a tankönyvi funkciók meghatározásai közt. Általánosságban ugyanazon funkciókat vél-

jük felfedezni mindkét szerzŊnél. Eltéréseket fŊként a felállított sorrendben vagy a cso-

portosításban találunk. A felsorolt funkciók nem önállóan léteznek a tankönyvekben, 

bár megesik, hogy egy-egy tankönyv valamelyik funkciót – vagy néhányat közülük – 

erŊteljesebben hangsúlyoz. 

 

Tankönyvtípusok 

A tankönyvi funkciók felmérése és összevetése alapján a tankönyveket különféle típus-

csoportokba rendezhetjük. A tankönyvek ilyen jellegű felosztásával a nemzetközi tan-

könyvelméletben is találkozunk. Emellett természetesen más szempontok szerint is cso-

portosíthatók a tankönyvek. Az alábbiakban a funkciódominancia szerint soroljuk fel 

az egyes tankönyvtípusokat. 

1) Leíró, közlő típusú tankönyv: összességében véve az információ tárolását és közlé-

sét szolgálja. Ezen belül megkülönböztetünk altípusokat is. Az „információtáro-
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ló” tankönyv fŊként, ahogy arra a megfogalmazás is utal, az információ tárolására 

szolgál, viszonylag kevés magyarázattal, szemléltetéssel. Emiatt sokkal nagyobb 

szerep hárul a pedagógusra. Az „információátadó” tankönyv jóval gazdagabb 

a magyarázatokat és szemléltetést illetŊen. A tanuló dolga, hogy megértse és elsa-

játítsa ezeket, viszont ezek az ismeretek fŊként elméleti jellegűek. A harmadik al-

típushoz tartoznak a minimum ismeretanyagot közlŊ „minimumtankönyvek”, me-

lyek nemcsak olcsók, de a legfontosabb tudnivalókat tartalmazzák, szűkszavúak és 

visszafogottak. Itt is nagyon fontos a pedagógus közreműködése. 

2) Munkáltató tankönyvtípus: ezek a tankönyvek nemcsak az ismeretek sima közlé-

sére és átadásra szorítkoznak, hanem megjelenik bennük a tanulói aktivitásra való 

építés, központba állítják a kreativitás és a készségek fejlesztését, valamint az is-

meretek gyakorlati felhasználását, alkalmazását. Ha a munkáltatás magában a tan-

könyvben történik és nem egy külön kiegészítŊ részben, akkor „munkatankönyv-

ről” beszélünk. 

3) Programozott tankönyv: a programozott oktatás fŊként az egyéni munkára épít, 

erŊsen aktivizál és tartósabb ismereteket is nyújt. Ez a típusú tanítási mód és 

a programozott tankönyvek fŊként a tanuló önálló munkáját célozzák meg, és ke-

vésbé igénylik a pedagógus közreműködését. A tankönyv tehát úgy épül fel, hogy 

a tanulók annak alkalmazásával képesek legyenek elsajátítani a szükséges ismere-

teket. Ez azonban elég merev, hiányzik belŊle a flexibilitás és az egyéniség figye-

lembe vétele. 

4) Panorámatankönyvek: az ilyen típusú tankönyvek az önművelést, önálló tanulást 

segítik, s fŊként a felsŊoktatásban használatosak. Ezek a könyvek általában olyan 

gyűjtemények, melyekben különféle választható feladatok, elemzések találhatók, 

de a konkrét munka a diákok feladata. 

5) A modern technika eszközeivel élő tankönyvek:9 az egyre gyorsabban fejlŊdŊ tech-

nikai lehetŊségek az oktatásban is megtalálják a módot arra, hogy könnyebben el-

                                                 
9 A zeneoktatást elŊsegítŊ, s az adott kor technikai eszközeivel kiegészített kiadványok: 
1. Legkorábbi Kroó György „Muzsikáló zenetörténet” című kiadványa. A kötetek részét 20-20 bakelit-

lemez képezi. A négy kötet 1964-tŊl fokozatosan jelent meg a Gondolat kiadó gondozásában.  
2. Említésre méltó Pécsi Géza 1989-ben megjelent „Kulcs a muzsikához” című komplex taneszköz-

rendszere, mely a tankönyvhöz auditív, vizuális és audiovizuális elemeket is társít.  
3. Gonda János állította össze „A populáris zene antológiája” című tanári segédkönyvet az iskolai ének- 

és a zeneiskolai oktatáshoz, melyhez 3 darab hangkazetta tartozik. A kiadvány a FŊvárosi Pedagógiai 
Intézet jóvoltából 1992-ben látott napvilágot.  

4. Kiváló oktatási segédeszköz a Nemzeti Kulturális Alap Zenei Kollégiumának kiadványa a nyolc köte-
tes „Orfeusz hangzó zenetörténet”, mely 1997-ben jelent meg. A kötetek az egyes zeneművészeti ko-
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érhetŊvé, komplexebbé tegyék a tananyag továbbítását, átadását. Ma már szinte 

elképzelhetetlen az idegen nyelvek oktatása valamilyen audiovizuális eszköz nél-

kül. A zene is „hangzó nyelv”, tehát sok esetben szükségesek az ilyen modern 

technikai eszközök a zene megismeréséhez, megértéséhez. Ide tartoznak még azok 

a tankönyvek is, melyek számítógépes úton terjednek. 
 

A zeneoktatást segítŊ tankönyvek között találunk leíró jellegűeket, munkáltató 

tankönyvtípusokat és olyanokat is, melyekhez már szervesen hozzátartozik valamilyen 

modern technikai segédeszköz. Ezekre a típusokra a kiválasztott tankönyvek vizsgálata 

során részletesen is kitérünk. 

 

2.4. A jó tankönyv ismérvei 

 

Az oktatásban jelenleg egy olyan reformfolyamat zajlik, melynek lényege, hogy a taní-

tásközpontú gyakorlatot egy tanulóközpontú gyakorlat váltsa fel. „A nemzetközi tan-

könyvkutatásban is egyre meghatározóbbá válik az az irány, amely azt vizsgálja, hogy 

az új didaktikai koncepciók, tanuláselméleti felfogások hogyan szűrődnek át a tan-

könyvbe.” (Kojanitz, 2008, 67.o.) Az új kritériumrendszer azt a célt szolgálja, hogy 

konkrétabb segítséget nyújtson a tankönyvírók számára. A több száz tankönyvelemzést 

és átfogó vizsgálatot alapul véve fogalmazódtak meg a tankönyvekben fellelhetŊ gyako-

ri problémák, melyeket nyolc problématerület szerint csoportosítottak: 
 

 „Nem tükrözik a megváltozott igényeket. 

 Elavult tanítási és tanulási stratégiákat közvetítenek. 

 Nem érvényesül a tanulói nézőpont. 

 Nem segítik eléggé a tanulói aktivitást és az értelmes tanulást. 

 Inkább szakkönyvek, mint tankönyvek. 

 A fogalmi rendszer és a tevékenységrendszer esetleges. 

 A szövegezés nehezen érthető és nehezen tanulható. 

 Az illusztrációk alkalmazása nem elég tudatos és hatékony.” (Kojanitz, 2008, 

70. o.) 

                                                                                                                                               
rokat dolgozzák fel és mindegyikben 4-4 CD-lemez található. A szerkesztŊk közt találjuk Kovács 
Sándort, Malina Jánost, Farkas Zoltánt, Halász Pétert, Papp Mártát, Dalos Annát és Szitha Tündét. 
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A problémák orvoslására a következŊ javaslatot fogalmazza meg Kojanitz. Min-

denképpen szükséges lenne a tankönyvek koncepcionális megújítása, hogy azok kellŊ 

alapot nyújtsanak az ismeretek elsajátításához, alkalmazásához, tanulhatóak legyenek, 

illetve segítsék a problémamegoldó képességek fejlŊdését. A tankönyveknek akkor lesz 

jövŊje, ha átgondolt struktúrával, megfelelŊ alapismeretek biztosításával rendelkeznek, 

lehetŊséget adnak a képességfejlesztésre, az ismeretforrások közti kapcsolatok megte-

remtésére, megtanítanak tanulni, figyelembe veszik és gyakorlatban is adaptálják a ku-

tatási eredményeket. Fontos, hogy a szerzŊ által alkalmazott alapelvekhez, a kialakított 

koncepcióhoz, a tankönyv tartalmához és ismeretanyagához a pedagógus is megfelelŊ 

háttértudással rendelkezzen, mert csak így lesz képes eredményesen használni az adott 

tankönyvet. (Kojanitz, 2008) Sokakat foglalkoztat az a kérdés, hogy valójában milyen is 

a jó tankönyv. Ez a fogalom ugyanúgy a faktoranalízis témaköréhez tartozik, mint 

a gazdaságosság kérdéséhez. Az alábbiakban néhány fontos szempontot veszünk alapul, 

melyek fényében igyekszünk megfogalmazni a jó tankönyv ismérveit. 

 

Tanítás – Tanulás – Ismeretelsajátítás 

ElsŊ szempontként vetjük fel a tankönyv tanítás-tanulási lehetŊségeit, valamint, hogy 

milyen módon segíti elŊ az ismeretek alapos, gyors megalapozását, elsajátítását, s azok 

késŊbbi alkalmazását. „A jó tankönyv egyike azoknak az alapvető eszközöknek, ame-

lyeknek a gyakorló pedagógusokat hatékonyabb nevelési módszerek alkalmazására ösz-

tönzik.” (Marziarz, 1967, 7. o) 

J. Dewey is felvetette azt a kérdéskört, hogy milyen módon lehet feldolgozni 

a tankönyvekben a pedagógus segítségével továbbított ismeretanyagot, hogy az ne ké-

szen kapott szellemi táplálék legyen, hanem gondolkodásra, további munkára ösztönöz-

ze a tanulókat. Az UNESCO XXIII. Nemzetközi Konferenciáján elhangzott, hogy 

a világ könyvtermelésének csaknem felét teszik ki a tankönyvek, melyeket nemcsak egy 

alkalommal olvasnak el, hanem hosszabb ideig szolgálják a tudás és ismeretanyag meg-

szerzését. „Megállapíthatjuk tehát, hogy a tankönyvek a társadalmak kulturális fejlődé-

sének igen hatásos eszközei.” (Marziarz, 1967, 7. o.) Az iskola csak alapokat adhat, 

nem nyújthat egész életre való ismeretanyagot. A tananyag közvetve kell, hogy az önál-

ló ismeretszerzés készségét fejlessze, tehát meg kell tanítani a diákoknak a tankönyv 

helyes használatát. „A jó tankönyvben a tanulónak azonnal fel kell ismernie a gondola-

tok sorrendjét.” (Becher, 1967, 25. o.) Nem elhanyagolható a gondolkodás folyamatá-

nak elsajátítása sem, melynek segítségével juthatnak a tanulók újabb ismeretekhez. 
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Megtanulják szelektálni a fontos tudnivalókat, elválasztják a lényegest a kevésbé lénye-

gestŊl, képessé válnak arra, hogy az új ismereteket be tudják építeni a már meglévŊ is-

meretek rendszerébe. 

A könyv segít az ismeretek elsajátításában, de ellenŊrizhetŊ általa a tanulás ered-

ményessége is, ha a tanulónak megfelelŊ mennyiségű és nehézségű feladatokat, vagy 

konkrét problémát kell megoldania. A jó tankönyvnek nem az a szerepe, hogy elŊreve-

títse a tanítási óra menetét, hanem hogy a didaktikai célkitűzéseknek megfelelŊen járul-

jon hozzá az oktatás eredményességéhez, s kiváló segítséget nyújtson mind a pedagó-

gusnak, mind pedig a tanulónak. Akkor könnyíti meg a tankönyv az ismeretek elsajátí-

tását, gyakorlását, a rögzítést vagy az ismétlést, ha a tanulókat megfelelŊ tevékenysé-

gekre készteti, az anyagot pedig logikusan, szisztematikusan fejti ki. Ezt Karlovitz tö-

mören és találóan ekképp fogalmazza meg: „A tankönyv nem csupán tárolja, rögzíti 

az ismereteket, hanem jó módszerekkel hozzáférhetővé teszi, azaz tanítja is, segít nekünk 

az ismeretek elsajátításában, a köztük való eligazodásban, s lehetővé teszi az ismétlést.” 

(Karlovitz, 1980, 161-162. o.) 

Fontos szót ejteni a tankönyvek minŊség javításáról, hiszen „A tankönyvek szak-

mai garanciát adhatnak ahhoz, hogy az ismeretszerzés és a képességfejlesztés integrál-

tan és a tanulók életkorához alkalmazkodva történhessen meg.” (EndrŊdy, 2006/3) 

A tankönyvkutatás lényeges pontja, hogy mind a tanulók, mind pedig a pedagógusok 

szempontjából kell végiggondolni a tankönyveket. Vizsgálat tárgyát kell képeznie, hogy 

a tankönyv mivel segíti elŊ a tanuló számára a megértést és a gondolkodást, mivel segíti 

a pedagógus rövid és hosszú távú tervezését. A tankönyvszerzŊknek figyelembe kellene 

venniük, és kreatívan kellene alkalmazniuk a különféle kutatási eredményeket. 

 

A tankönyvek használhatósága 

A tankönyv használhatósága foglalkoztatja talán a legjobban a kutatókat. A tankönyv 

gyakorlati értéke függ attól, hogy az adott tankönyvet a diákok mennyire tudják fel-

használni, ami szorosan összefügg azzal a ténnyel, hogy megtanították-e Ŋket a könyv 

használatára. Az sem elhanyagolható szempont, hogy a tankönyv mennyire képes befo-

lyásolni a tanulók további fejlŊdését, ad-e lehetŊséget a késŊbbi öntevékeny tanulásra, 

önképzésre. „Egy-egy tankönyv objektív értékelését csak alapos iskolai használat után 

állapíthatjuk meg. A tankönyv társadalmi hasznosságát főképp minősége, módszertani, 

nyelvi, grafikai és egyéb vonatkozásai döntik el. [...] A tankönyv felhasználásában nagy 

szerepet játszik az elfogadott és a gyakorlatban alkalmazott pedagógiai rendszer, a ta-
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nár és a tanuló beállítottsága, jártasságuk a fenti eszköz használatában.” (Marziarz, 

1967, 8. o.). 

Vass Vilmos is utal arra, hogy megváltozott a tankönyv fogalma az utóbbi évtize-

dekben. ErŊsödött annak fejlesztŊ jellege, a tartalmat pedig inkább a funkcionális tudás 

váltotta fel. „Ez egyfelől azt jelenti, hogy a tankönyvekben és taneszközökben (a hagyomá-

nyos és digitális taneszközökben egyaránt) egyre nagyobb teret nyernek a megértést segítő 

szövegek, ábrák, képek és feladatok. Másfelől a korábbi tantervek tartalmi transzformációja 

(know what) helyett megjelennek a fejlesztés mikéntjére (know how) vonatkozó kérdések, 

feladatok, követelmények. Ez azt is jelenti, hogy a tankönyvek, taneszközök jellegükben kö-

zelítenek az oktatási programcsomagokhoz.” (Vass, 2008, 12. o.) 

 

A tartós és gazdaságos tankönyv 

Manapság a tankönyvkiadás az a terület, amelynél a legintenzívebben ment végbe 

a piacosodás. Egyre több a kiadó, egyre nagyobb a választék, s folyik a konkurencia-

harc. A kínálat mellett természetesen jobbak a szolgáltatások, és jobb a könyvek minŊ-

sége is. Emellett a tankönyvek ára is változó. Egyre nagyobb gondot okoz a szülŊknek 

minden évben bebiztosítani a tankönyveket gyermekeik számára (kivételt képeznek 

azok az országok, ahol az iskola tulajdonát képezik a tankönyvek, s a tanulók számára 

kölcsönözhetŊek lesznek az adott évfolyamban). Az ún. „tartós tankönyv” egyre gyak-

rabban használt kifejezés, melynek létrejöttét elsŊsorban takarékossági okok vezérelték. 

A tankönyvek tartósságának volta nemcsak a tartalomra, de a kivitelezésre is egyaránt 

kell, hogy vonatkozzék. Karlovitz szerint tehát az a tartós tankönyv, „[...] amelynek 

tananyaga és kivitelezése egyaránt lehetővé teszi, hogy a tanulók több évig – illetve 

egymásnak átadva – használni tudják. Nyilvánvaló, hogy tartalmilag tartós tankönyvek 

csak stabil (tartós) tantervek esetén születhetnek.” A tartós tankönyvek tehát idŊtállóak, 

melyeket az iskolai könyvtárak tárolnak, és akár egész évre kölcsönzik a tanulóknak. 

(Karlovitz, 2000/2) 

A tankönyv tartóssága nemcsak a kötésen, avagy az idŊtálló tényezŊn múlik. Ha 

tartós tankönyvrŊl beszélünk, nem sorolhatók ide például a munkatankönyvek, melybe a 

tanuló beleírhat, vagy saját elképzelése szerint alakíthatja azt. Mégsem mondhatjuk 

egyértelműen, hogy a tartós tankönyv olyan, amely több évig alkalmazható és beírás-

mentes, hiszen a gyakori politikai-szemléleti változások, a körülmények, vagy akár 

a gyors ütemű fejlŊdés és az ezt megalapozó hitelesség teszik szükségessé egy tankönyv 

átdolgozását. Úgyszintén befolyásoló tényezŊ az is, ha megváltozik az adott tantárgy 
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heti óraszáma (lásd ének-zene), vagy a gyakorlati felhasználást követŊen bizonyos kor-

rekciókra szorul. (Ábrahám, 1999/1.) 

 

A tankönyvválasztás 

A jó tankönyv kiválasztása nagyon sok gondot és fejtörést okozhat a pedagógusnak. Sok 

mindent kell figyelembe venni ahhoz, hogy a munka eredményes legyen, sikert nyújtson 

a diáknak és tanárnak egyaránt, és közös élmény legyen az ismeretek megszerzése és 

a tanulás.10 Ma egyre nagyobb a kínálat, újabb és újabb kiadók halmoznak el bennünket 

vadonatúj tankönyveikkel, kiadványaikkal. „A tankönyvpiac kínálatával általánosság-

ban elégedettek a pedagógusok, ám gondot okoz a tájékozódás a bő kínálatban.[...] 

Mert nem elég, hogy a könyv külső-belső megjelenése látszatra megfeleljen az elvárá-

soknak, hisz a tankönyv nemcsak a tanulók, hanem a pedagógusok számára is munka-

eszköz, s igazán csak akkor működik, ha azt használója hitelesen tudja bemutatni.” 

(Bordi, 2004/3) A szerzŊ az egyik tanulmányában a tankönyvválasztással kapcsolatos 

kérdésekre kereste a választ kollégái körében. A felmérés során a leggyakoribb szem-

pontok merültek fel, mint a minŊség, a korosztálynak megfelelŊ tartalom, a könyv isme-

rete, vagy a már meglévŊ tapasztalat az adott tankönyvvel kapcsolatban, a forma és 

a külsŊ megjelenés, illetve az ár. A felmérés eredménye azt bizonyította, hogy a peda-

gógusok elŊnyösebbnek tartották azokat a tankönyveket, amelyekhez részletesebben 

kidolgozott és hozzáférhetŊ segédanyagok tartoznak; s azok a szempontok, amelyek 

a tankönyv milyenségére, használhatóságára, módszertani-logikai felépítésére vonatkoz-

tak, csak ezután következtek. 

Egyértelmű, hogy a tanár felelŊssége a tankönyvválasztás, de ebben nagy szerep 

jut a szülŊknek is, mivel nekik kell az ezzel járó anyagi terheket állniuk. A 2000-ben 

készült TÁRKI felmérés11 azt bizonyítja, hogy a szülŊk mintegy fele igényelné, hogy 

részt vehessen a választásban, de legalábbis véleményt alkothasson a tankönyvválasz-

tással kapcsolatban. (Imre, 2000) 

 

A jó tankönyv ismérvei 

Gyakran találkozunk azzal a kérdéssel, hogy milyen is legyen a jó tankönyv, milyen 

kritériumoknak feleljen meg, vagy melyek azok az összetevŊk, amelyek segítségével 
                                                 
10 vö. Kiss, 1876, ElŊszó 
11 Az Oktatási Minisztérium megbízásából készült 2000 májusában az a felmérés, mely a tankönyvvá-
lasztás és tankönyvhasználat kérdéseire kereste a választ. A kérdŊíves és interjús felmérés 500 általános 
iskolában folyt. 
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erre a kérdésre egyértelmű választ adhatunk. EndrŊdy Orsolya fŊleg a tankönyvek nyel-

vezetének fontosságát emeli ki, vagyis, hogy a tankönyvi szöveg amolyan nyelvi minta 

is legyen. Szerinte a tankönyvek minŊségének két biztosítéka van: a tankönyvpiac és 

a szigorú jóváhagyási rendszer. (EndrŊdy, 2006/3) 

Botka Ildikó szerint a jó tankönyv betartja a fokozatosság elvét, és megfelelŊ játé-

kossággal kelti fel a diákok érdeklŊdését, figyelmét. Néhány szempontot állít össze a jó 

tankönyvre vonatkozó vélemények, megfigyelések alapján: 

 Érthetőség, szemléletesség, tanulhatóság: fontos a tankönyvi és tantervi összeha-

sonlítás, a kivitelezés és a minŊség. 

 Érthető, szemléletes illusztrációk: ide tartozik az oldalszerkesztés, a betűtípus, 

a szöveg és az illusztrációk gondos illeszkedése, a címek, alcímek kiemelése, 

a von-zó, érthetŊ ábrák, grafikonok stb. 

 Életkori sajátosságok figyelembe vétele: legyen közérthetŊ, egyértelmű, nyelvi 

szempontoknak megfelelŊ, igazodjon a diák szintjéhez. 

 A kisebbségi oktatás és nyelvi igényesség: a tankönyvek szolgálják az anyanyelvi 

nevelés, illetve zenei anyanyelv oktatását, az illusztrációk igazodjanak a népi ha-

gyományokhoz, de a nemzetiségi oktatásban tanulók számára az adott nemzet sa-

játosságait is közölje. 

 A tankönyv, mint munkafüzet: tartalmazzon logikus, gondolkodtató, kreativitásfej-

lesztŊ feladatokat. (Botka, 2010/8-9) 
 

Zátonyi rámutat arra, hogy idŊszerűvé vált több tantárgyból is a tankönyvek cseré-

je. Ezen megállapítását a tankönyvi kritériumok összegzésével támasztja alá: 

 Tudományos hitelesség és érthetőség: mivel a tantárgyak többsége valamely tu-

dományágra épül, s átveszi annak szemléletmódját, nyelvezetét, így nehezen fe-

lelnek meg a tankönyvek az optimális feldolgozási szintnek; szükséges tehát 

az egyszerűsítés. 

 A tananyag sorrendje, logikai felépítése: a tananyagrészeknek szorosan egymásra 

kell épülniük, figyelembe kell venni az elŊzŊleg elsajátított ismereteket. 

 A tananyag feldolgozásának mélysége: a tanterv szűkszavúsága, rövid címszavas 

meghatározása a tartalmi és módszertani szabadság érvényesítése szempontjából 

kedvezŊ; a részletesebben kidolgozott tankönyvek kevesebb tanári kiegészítést 

igényelnek, a kevésbé részletezŊ tankönyvek viszont gondot okozhatnak a hiány-

zó gyermek esetében. 
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 A tanulói aktivitás és a tankönyv: a tanulók személyiségének, képességeinek ki-

alakításához alapfeltétel a tevékenység, ezért biztosítani kell a tanulók számára 

az aktivitást; kérdés, hogy az ismeretszerzés, feldolgozás, vagy gyakorlás fázisá-

ban adjon több lehetŊséget a tankönyv. 

 Differenciálás: a tanulók különbözŊ mértékben tudnak eleget tenni a tantervi kö-

vetelményeknek; szükséges az eltérŊ követelményrendszer támasztása, a differen-

ciált munka; a törzsanyag tehát még tartalmazhat kiegészítŊ anyagot, olvasmá-

nyokat, érdekes információkat az ügyesebbek számára. 

 Motiváció: a tanár biztosítja leginkább, de a tankönyv is befolyásolhatja; szüksé-

ges a sikerélmény, problémafelvetés, önálló munka. 

 A tankönyv stílusa: legyen világos, érthetŊ, a nyelvtani szabályoknak megfelelŊ, 

bŊvítse a szókincset; minden tankönyv egy meghatározott stílust képvisel a szerzŊ 

egyéniségével és kifejezŊkészségével társítva. 

 Illusztráció: segítse a tananyag megértését, kellŊképpen motiváljon. 

 Alternatív lehetőségek: azonos tantárgyhoz többféle könyvet is kínálnak. (Zátonyi, 

1991/4) 
 

A fentiekbŊl kiderül, hogy a jó tankönyv nagyon sok pozitív szempontnak kell, 

hogy megfeleljen. Látható, hogy a tankönyvírónak is komoly felkészültséggel, rálátással 

és szakmai tudással kell rendelkeznie. Ismernie kell a tantárgyat, a tantervek követel-

ményrendszerét, az adott korcsoport életkori sajátosságait. Rendelkeznie kell jó fogal-

mazási készséggel, átfogó rálátással, ismereti tudással. Ötletes elképzeléseivel, kreativi-

tásával pedig nemcsak a tanulót, de a pedagógust is segítheti annak munkájában. A jó 

tankönyvnek tehát teljesítenie kell az eddig felsorolt funkciókat, s feladata nemcsak az, 

hogy segítse a diákokat és a pedagógusokat a tanulási-tanítási folyamatban, hanem az is, 

hogy a tanár segítségével a diákok tanulják meg használni az adott tankönyvet, tanulja-

nak meg eligazodni, tájékozódni a tananyagban, és önállóan legyenek képesek újabb 

ismereteket szerezni, vagy tovább bŊvíteni látókörüket. 
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2.5. Az ének tankönyvek összehasonlító elemzései a szakiroda-
lom tükrében 

 

Mint ahogy azt már a bevezetŊben is említettük, teljes, átfogó, vagy konkrét szempont-

ok szerinti komplex összehasonlító elemzés még nem készült a jelenleg használatos 

ének-zene tankönyvekrŊl. Az ehhez a témához kapcsolódó szakirodalmat pásztázva 

többféle megközelítéssel fogtak hozzá a cikkek, tanulmányok írói az ének-zene tan-

könyvek bemutatásához vagy konkrét értékeléséhez. Ezeket az írásokat, recenziókat 

nem tekinthetjük elemzéseknek, mivel vagy csak nagyon egyoldalúan közelítik meg 

a szerzŊk az adott témát, vagy inkább információátadó jelleggel készültek. Az alábbiak-

ban a magyarországi folyóiratokból (Csengőszó, Ének-Zene Módszertani Lapok, Men-

tor, Tandem, Tanító, Módszertani Közlemények) és a jelentŊsebb tanulmányokból12 

gyűjtöttük össze azokat a recenziókat, írásokat, vagy ismertetŊket, melyek a Magyaror-

szágon használatos ének-zene tankönyveket hivatottak bemutatni, esetleg valamilyen 

szempontból értékelni. Az így összegyűjtött írások tartalmi töltete segítségül szolgált 

vizsgálati mintánk kiválasztásához. A jelenleg választható ének-zene tankönyvekrŊl, 

s köztük a kutatásunk tárgyát képezŊ tankönyvekrŊl készült elemzéseket és recenziókat 

az alábbi táblázat összegzi. 
 

1. táblázat. Az ének-zene tankönyvekről készült elemzések és recenziók összegzése 
tankönyv, ki-

adás éve, kiadó recenzió, tanulmány elemzem/ 
nem elemzem 

Kodály Zoltán - 
Ádám JenŊ: 
Énekes könyv, 
(Nemzeti Tk. 
1948) 

- CsengŊszó, 1996/1, IV. évf., (Kismartony Katalin – Kardos Má- 
   ria) 
- Tandem, 1999/1, IV. évf., (Pászti Károly)  
- Mentor, 2003/1, V. évf., (Bródy Zsuzsa) 
- Ének-zene-nevelés, (szerk.) Döbrössy János, 2004, (Ungár Ist- 
   vánné Orosz Györgyi) 
- Tanító, 2005/7, 43. évf., (Pappné VencsellŊi Klára) 
- Az énektanítás alapjai, 2008, (Györgyiné Koncz Judit) 

- 

Lantos RezsŊné - 
Lukin Lászlóné: 
Ének-zene 1. 
(Nemzeti Tk. 
1978) 

- CsengŊszó, 1996/1, IV. évf., (Kismartony K. – Kardos M.) 
- Ének-Zene Módszertani Lapok, 1998/4, 5. évf., (Márkusné Nat- 
   ter-Nád Klára) 
- Tandem, 1999/1, IV. évf., (Pászti K.) 
- Tanító, 2002/2, 40. évf., (Ördög Mária) 
- Ének-zene-nevelés, (szerk.) Döbrössy J., 2004, (Ungár Isvánné 
  Orosz Györgyi) 
- Az énektanítás alapjai, 2008, (Györgyiné Koncz J.) 

- 

                                                 
12 A) Györgyiné Koncz Judit: Az énektanítás alapjai című könyvének 5. fejezete: „A tankönyvválasztás 
szempontjai, az énekkönyvek jellemzői” (121-139. o.) 
    B) Ungár Istvánné Orosz Györgyi: „Gondolatok az ezredforduló alsó tagozatos ének-zene tankönyvei-
ről” című tanulmánya a Döbrössy János által szerkesztett Ének-zene-nevelés c. kiadványban (77-109. o.) 
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Szabó Helga: 
Első énekesköny-
vem (Nemzeti 
Tk. 1979) 

- Tandem, 1999/1, IV. évf., (Pászti K.) 

- 

Kaibinger Pál: 
Ének-zene 1-2 
(Nemzeti Tk. 
1994) 

- Tanító, 2005/7, 43. évf., (Pappné VencsellŊi K.) 

+ 

Süle Ferenc – 
Albertné Balogh 
Márta: Dalos 
könyv (Apáczai 
Kiadó, 1995) 

- CsengŊszó, 1996/1, IV. évf., (Kismartony K. – Kardos M.) 
- Ének-Zene Módszertani Lapok, 1998/4, 5. évf., (Márkusné Nat- 
  ter-Nád K.) 
- Ének-zene-nevelés, (szerk.) Döbrössy J., 2004, (Ungár Istvánné 
  Orosz Gy.) 
- Tanító, 2005/7, 43. évf., (Pappné VencsellŊi Klára) 
- Az énektanítás alapjai, 2008, (Györgyiné Koncz J.) 

- 

Krajcsné Kovács 
Judit: Csodálatos 
zenevilág (Di-
nasztia Kiadó, 
1996) 

- Mentor, 2003/1, V. évf., (Bródy Zs.) 
- Mentor, 2003/1, V. évf., (Bánki Vera – Kismartony K.) 
- Ének-zene-nevelés, (szerk.) Döbrössy J., 2004, (Ungár Istvánné  
  Orosz Györgyi) 
- Tanító, 2005/7, 43. évf., (Pappné VencsellŊi K.) 

+ 

Bánki Vera - 
Kismartony Ka-
talin: Zene-játék 
(Kyrios, 1999, 
ill. Aura Kiadó, 
2001) 

- Tanító, 2002/3, 40. évf., (Turmezeyné Heller Erika) 
- Tanító, 2003/7, 41. évf., (Bánki V. – Kismartony K.) 
- Ének-zene-nevelés, (szerk.) Döbrössy J., 2004, (Ungár Istvánné  
  Orosz Györgyi) 
- Tanító, 2005/7, 43. évf., (Pappné VencsellŊi K.) 

- 

Rápli Györgyi: 
Ének-zene 1.  
(Konsept-H 
Kiadó, 2000) 

- Mentor, 2003/1, V. évf., (Bródy Zs.) 
- Ének-zene-nevelés, (szerk.) Döbrössy J., 2004, (Ungár Istvánné  
  Orosz Gy.) 
- Tanító, 2005/7, 43. évf., (Pappné VencsellŊi K.) 

+ 

Szerencsésné 
Kottász Zsuzsan-
na: Művészetek, 
mesterségek 
(Nemzeti Tk. 
2000) 

- Mentor, 2003/1, V. évf., (Bródy Zs.) 
- Tanító, 2005/7, 43. évf., (Pappné VencsellŊi K.) 
- Az énektanítás alapjai, 2008, (Györgyiné Koncz J.) + 

Lassúné Ruskó 
Renáta: Ének-
zene 1. (Mozaik 
Kiadó, 2001) 

- Ének-zene-nevelés, (szerk.) Döbrössy János, 2004, (Ungár Ist 
  vánné Orosz Gy.) 
- Tanító, 2005/7, 43. évf., (Pappné VencsellŊi K.) 
- Az énektanítás alapjai, 2008, (Györgyiné Koncz J.) 

- 

Kaszás Mária – 
Pappné Vencsel-
lŊi Klára: Ének-
zene I. (Pedellus 
Tk. 2001.), 

- Módszertani Közlemények, 2005/5, 45. évf., (Nanszákné Dr. 
  Cserfalvi Ilona) 
- Az énektanítás alapjai, 2008, (Györgyiné Koncz J.) + 

Fürediné Kovács 
Veronika: Ének-
Zene I., (Műszaki 
Kiadó, 2008) 

 
+ 

 

Kíváncsiak voltunk tehát arra, hogy a megjelent írások, tanulmányok milyen 

szempontok alapján vizsgálják az adott tankönyveket, mely tankönyvek képezték gyak-

rabban alapját valamiféle elemzésnek, illetŊleg kaphat-e egy zenetanár átfogó képet e 

tankönyvek pozitívumairól, használhatóságáról, hiányosságairól, hogy ezen információk 

figyelembe vételével könnyebbé váljon számára a tankönyvválasztás. A recenziók, ta-
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nulmányok tartalmát tekintve a szerzŊk többféle szempontrendszert vettek alapul 

az általuk vizsgált tankönyvek elemzése során. Voltak, akik a módszertani szemponto-

kat részesítették elŊnyben, mások viszont saját szempontrendszerük alapján elemezték 

a kiválasztott tankönyveket, azok dalanyagát, a dallami és ritmikai elemek feldolgozá-

sát, esetleg a tankönyvi illusztrációk jellegét, ekképp nyújtva átfogó képet az adott tan-

könyvekrŊl. 

Az elsŊ szakmai reflexió – mely inkább kritikai jellegű tanulmány – 1996-ban 

a Csengőszó hasábjain jelent meg.13 A Kismartony – Kardos szerzŊpáros három ének-

tankönyv részletes vizsgálatával foglalkozik (A/Lantos – Lukin, B/Kodály – Ádám és 

C/Süle Ferenc). Az elsŊ szempontot maga a koncepció jelentette (mikor íródtak és mely 

tantervhez kapcsolódnak a kiválasztott tankönyvek). A második megfigyelt szempont 

a dalanyag milyensége (értéket képviselnek-e a tankönyvben megjelenŊ dalok, vannak-e 

ismeretlen forrásból származó, vagy vitatható művészi értékű dallamok). A tanulmány 

kitér még a ritmikai és dallami elemek tanítására, (van-e megfelelŊ elŊkészítés, mely 

ritmikai és dallami elemek jelennek meg az adott tankönyvekben), valamint írására 

(hányféle lejegyzési móddal találkozik a gyermek, van-e munkáltató része a könyvnek, 

ad-e lehetŊséget dallamkirakó használatára, a megtanult hangokat milyen módon gyako-

roltatja, esetleg ismerteti fel a késŊbbiekben). Fontos szempont volt az is, hogy a vizs-

gált tankönyvek adnak-e lehetŊséget improvizációs feladatok végzésére, vagy a több-

szólamúság gyakorlására. Emellett szó esik a tankönyvekben fellelhetŊ zenehallgatási 

részletek jellegérŊl, művészi értékérŊl, az adott tananyaghoz való kapcsolódásáról, illet-

ve a tanórán történŊ zenehallgatás módszertani lépéseirŊl. A tanulmány másik fŊ részé-

ben a kiválasztott tankönyvek külalakját, illusztrációit, színvilágát hasonlítja össze 

a szerzŊpáros. Választ keresnek azokra a kérdésekre, hogy a dalokhoz kapcsolt rajzok, 

illusztrációk milyen mértékben segítik a tanulást, az énektechnika javulását, a helyes 

légzést, vagy könnyebbé teszik-e az új zenei elemek megértését. Az „A” és „B” könyv-

nél a szerzŊk kiemelik az egységes, éneklési kedvet kiváltó stílust és a gyermekek élet-

korához alkalmazkodó megoldásokat. A „C” könyv esetében kritikus észrevételt olvas-

hatunk: „Elszomorított ez a legfrissebb énekes tankönyv. Az illusztrációk hivalkodók, 

magakelletők, sok helyen csak térkitöltő funkciójuk van. A sok »cukorfalat-figura« 

semmilyen kapcsolatban sem áll a zenei anyaggal. A zene szemléltetéséhez egy-két rit-

                                                 
13 Kismartony Katalin – Kardos Mária: Ízlés-zene-kép. Gondolatok a forgalomban lévŊ alsó tagozatos 
énekeskönyvekrŊl, részletesebben az elsŊ osztályos tankönyvekrŊl. In.: CsengŊszó, IV. évf., 1996. január, 
p. 18-21. 
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mussal kapcsolatos illusztráción kívül egyáltalán nem járul hozzá. Kemény a vád, de 

sajnos igaz: ízlésromboló hatású.” (Kismartony – Kardos, 1996/1, 20. o.) 

Történeti megközelítésű összefoglalást olvashatunk az Ének-Zene Módszertani 

Lapok 1998/4. számában.14 A cikk írója az „Ŋsanyagtól”, a Kodály – Ádám Énekes-

könyv sorozattól kezdi a tankönyvek történeti bemutatását, majd szót ejt a Lantos – Lu-

kin szerzŊpáros Ének-zene tankönyveirŊl, említi az Apáczai Kiadó tankönyveit, a Pécsi 

Géza által szerkesztett Kulcs a muzsikához című könyvsorozatot, s emellett még a líce-

umi, gimnáziumi és felsŊ tagozatos énekkönyveket is felsorakoztatja. 

Hasonló, szintén történeti jellegű bemutatásra vállalkozik az a cikksorozat,15 

amely 1999-ben jelent meg a Tandem című folyóiratban. Pászti Károly a cikksorozat 

negyedik, s egyben utolsó részben foglalkozik az általános iskolai énektankönyvek rö-

vid történeti összefoglalásával, illetve külön alpont foglalkozik a Lantos – Lukin szer-

zŊpáros által szerkesztett Ének-zene 1. tankönyvvel. Az említett könyv rövid, csaknem 

címszavas bemutatását a szerzŊ a következŊ gondolattal zárja: „Az elsős könyv követel-

ménye rendkívül csekély. Igen egyszerű dalokat és ritmusokat tárgyal. Ez nemcsak 

a »normálos« gyerekek miatt alakult így, hanem az alacsonyan kvalifikált tanárok miatt 

is.” (Pászti, 1999/1, 14. o.) 

„Nem minden feltétlenül rossz, vagy elavult, ami régi” – olvasható Ördög Mária 

cikkében.16 A szerzŊ az általa átdolgozott, az elsŊ osztály számára íródott Lantos – Lu-

kin Ének-zene című tankönyv új kiadásával ismerteti meg az olvasókat. ElŊször röviden 

értékeli az eredeti tankönyvet, kiemeli annak gyermekközpontú megközelítését, megfe-

lelŊ dalanyagát, a kodályi szellemiséget, a megfelelŊ elrendezést és illusztrációkat, majd 

az új, átdolgozott kiadással hasonlítja össze azokat. Az új kiadás külsŊ megjelenésében 

megŊrizte ugyan eredeti formáját, de a cikk szerzŊje több pozitív változásra hívja fel 

a figyelmet. Ilyen például a tankönyv dalanyagának, szerkezeti felépítésének módosítá-

sa, új fejezet, tartalom és forrásjegyzék megjelenése, valamint a tankönyvvel egy idŊben 

napvilágot látott Tanmenetjavaslat, illetve a „Tengertánc” című hangzóanyag, mely 

az 1. és 2. osztály zenehallgatási anyagát tartalmazza. 

                                                 
14 Márkusné Natter-Nád Klára: Az ének-zene tankönyvek története 1945-től napjainkig, Ének-zene mód-
szertani lapok, 1998/4, 5. évf., p. 24-30. 
15 Pászti Károly: Ének-zenetankönyvek IV. Általános iskolai ének-zenekönyvek. In.: Tandem 1999/1, 
Tankönyvkritikai és oktatási folyóirat, IV. évf., p. 14-16. (A cikksorozat elsŊ részében a zeneoktatás ma-
gyarországi intézményeinek történetét és SzŊnyi Erzsébet A zenei írás-olvasás módszertanát, a második 
részben a zeneiskolákban használatos Zenei elŊképzŊt és Dobszay László A hangok világát, a harmadik 
részben pedig Szabó Helga, az ének-zenetagozatos iskolákban számára írt énekes könyveit mutatja be.) 
16 Ördög Mária: Miben új az átdolgozott kiadás? In.: Tanító, 2002/2, 40. évf., p. 15 



51 

Bemutató jellegű, pozitív méltatást olvashatunk Turmezeyné Heller Erika tollá-

ból.17 A cikk a Bánki – Kismartony szerzŊpáros Zene-játék című tankönyveit méltatja. 

A szerzŊ rövid ismertetŊt nyújt a tankönyvek szerkezeti felépítésérŊl, koncepciójáról és 

az ének-zene tanításának újszerű felfogásáról, melyet a következŊképp összegez: 

„A Zene-játék tankönyvek megvalósították azt, amit a címük ígér. A magas zenei igé-

nyességet ötvözik a játékkal, mesével. Nemcsak az alternatív iskolákban tanítóknak 

ajánlható, hanem mindenkinek, akinek fontos, hogy órái játékosak és örömteliek legye-

nek, de amellett zenei ismereteket is nyújtsanak.” (Turmezeyné, 2002, 25. o.) 

Az elŊzŊ íráshoz szervesen kapcsolódik a Zene-játék szerzŊpárosa által közölt 

tankönyvbemutatás.18 Céljuk, hogy módszertani szempontból közelítsék meg az általuk 

szerkesztett és napvilágot látott tankönyv adta lehetŊségeket, a tankönyv koncepcióját, 

a könyvhöz tartozó segédeszközöket, módszertani útmutatót, s néhány ötletet és megol-

dási lehetŊséget javasoljanak a tankönyv eredményes használatához. A szerzŊpáros ek-

képp fogalmazza meg a tankönyv fontosságát: „Nem azt állítjuk, hogy minden ötletünk 

eredeti, de azt igen, hogy erre a könyvre szükség van. Dalkincse friss, és ez ugyan 

a legfontosabb alkotóeleme, mégis időben csak töredéke az énekórai foglalatosságok-

nak. Ezért legfőbb célunk az volt, hogy segítségére legyünk az éneket tanítóknak abban, 

hogy óráikat igényesen, tartalmasan, s minden résztvevő számára élvezhetően tudják 

eltölteni.” (Bánki – Kismartony, 2003/1, 9. o.) Hasonló, inkább könyvismertetés jellegű 

írás olvasható a Tanító című folyóiratban,19 illetve részletes útmutató áll a pedagógusok 

és szülŊk rendelkezésére a világhálón is.20 

Több ének-zene tankönyvet bemutató tanulmány jelent meg Bródy Zsuzsa tollá-

ból,21 melyben néhány általa választott tankönyv felhasználási lehetŊségeit taglalja. Po-

zitívan méltatja, s néhány konkrét példával is alátámasztja Rápli Györgyi Ének-zene 

tankönyvének ötletes feldolgozását, dicséri a formájában is egyedi Művészetek és mes-

                                                 
17 Turmezeyné Heller Erika: Az élményszerű ének-zene órákért. In.: Tanító, 2002/3, 40. évf., p. 25 
18 Bánki Vera – Kismartony Katalin: Játék, módszer, élmény. In.: Mentor, 2003/1. V. évf., p. 8-9 
19 Bánki Vera – Kismartony Katalin: Ajándék a tanítónak: Ének-zene tankönyv – mintha mesekönyv lenne 
– (könyvismertetés). In.: Tanító, 2003/7, 41. évf., p. 3 
20 Bánki Vera, Stark Gábor, Széplaki Gyöngyi, Kismartony Katalin: ZENE – JÁTÉK I., Kártyacsomag, 
Útmutató, ZENE - JÁTÉK II., Munkafüzet, Útmutató. ElérhetŊ a:  
htt-
ps://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:3bzHHfrBjVIJ:www.ntk.hu/c/document_library/get_file?uui
d%3Dd2aedc91-7322-472e-adc3-d54e1c3e915d%26groupId%3D10801+b%C3%A1nki+vera-
kismartony+katalin:+Zene-
j%C3%A1t%C3%A9k+I.&hl=hu&gl=hu&pid=bl&srcid=ADGEEShcdXROF9u5AJUtcGyEZ7AI-
aTt9g2_X5UEsQrv6IiMNEcPmxYOmcye6teQam6Lmo6_cVU4mw9VilKKAHGL_2EjE1SEaQJgG5Am
MpCF8kRSBzT5gsbXNmm9de-6NVnpsgpEyqaf&sig=AHIEtbSumstT4HyFxroyC0IUobjrj23nig linken. 
21 Bródy Zsuzsa: Tankönyvek felhőtlen énekórákhoz. In.: Mentor, 2003/1, V. évf., p. 9-10. 

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:3bzHHfrBjVIJ:www.ntk.hu/c/document_library/get_file?uuid%3Dd2aedc91-7322-472e-adc3-d54e1c3e915d%26groupId%3D10801+b%C3%A1nki+vera-kismartony+katalin:+Zene-j%C3%A1t%C3%A9k+I.&hl=hu&gl=hu&pid=bl&srcid=ADGEEShcdXROF9u5AJUtcGyEZ7AI-aTt9g2_X5UEsQrv6IiMNEcPmxYOmcye6teQam6Lmo6_cVU4mw9VilKKAHGL_2EjE1SEaQJgG5AmMpCF8kRSBzT5gsbXNmm9de-6NVnpsgpEyqaf&sig=AHIEtbSumstT4HyFxroyC0IUobjrj23nig
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:3bzHHfrBjVIJ:www.ntk.hu/c/document_library/get_file?uuid%3Dd2aedc91-7322-472e-adc3-d54e1c3e915d%26groupId%3D10801+b%C3%A1nki+vera-kismartony+katalin:+Zene-j%C3%A1t%C3%A9k+I.&hl=hu&gl=hu&pid=bl&srcid=ADGEEShcdXROF9u5AJUtcGyEZ7AI-aTt9g2_X5UEsQrv6IiMNEcPmxYOmcye6teQam6Lmo6_cVU4mw9VilKKAHGL_2EjE1SEaQJgG5AmMpCF8kRSBzT5gsbXNmm9de-6NVnpsgpEyqaf&sig=AHIEtbSumstT4HyFxroyC0IUobjrj23nig
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:3bzHHfrBjVIJ:www.ntk.hu/c/document_library/get_file?uuid%3Dd2aedc91-7322-472e-adc3-d54e1c3e915d%26groupId%3D10801+b%C3%A1nki+vera-kismartony+katalin:+Zene-j%C3%A1t%C3%A9k+I.&hl=hu&gl=hu&pid=bl&srcid=ADGEEShcdXROF9u5AJUtcGyEZ7AI-aTt9g2_X5UEsQrv6IiMNEcPmxYOmcye6teQam6Lmo6_cVU4mw9VilKKAHGL_2EjE1SEaQJgG5AmMpCF8kRSBzT5gsbXNmm9de-6NVnpsgpEyqaf&sig=AHIEtbSumstT4HyFxroyC0IUobjrj23nig
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:3bzHHfrBjVIJ:www.ntk.hu/c/document_library/get_file?uuid%3Dd2aedc91-7322-472e-adc3-d54e1c3e915d%26groupId%3D10801+b%C3%A1nki+vera-kismartony+katalin:+Zene-j%C3%A1t%C3%A9k+I.&hl=hu&gl=hu&pid=bl&srcid=ADGEEShcdXROF9u5AJUtcGyEZ7AI-aTt9g2_X5UEsQrv6IiMNEcPmxYOmcye6teQam6Lmo6_cVU4mw9VilKKAHGL_2EjE1SEaQJgG5AmMpCF8kRSBzT5gsbXNmm9de-6NVnpsgpEyqaf&sig=AHIEtbSumstT4HyFxroyC0IUobjrj23nig
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:3bzHHfrBjVIJ:www.ntk.hu/c/document_library/get_file?uuid%3Dd2aedc91-7322-472e-adc3-d54e1c3e915d%26groupId%3D10801+b%C3%A1nki+vera-kismartony+katalin:+Zene-j%C3%A1t%C3%A9k+I.&hl=hu&gl=hu&pid=bl&srcid=ADGEEShcdXROF9u5AJUtcGyEZ7AI-aTt9g2_X5UEsQrv6IiMNEcPmxYOmcye6teQam6Lmo6_cVU4mw9VilKKAHGL_2EjE1SEaQJgG5AmMpCF8kRSBzT5gsbXNmm9de-6NVnpsgpEyqaf&sig=AHIEtbSumstT4HyFxroyC0IUobjrj23nig
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:3bzHHfrBjVIJ:www.ntk.hu/c/document_library/get_file?uuid%3Dd2aedc91-7322-472e-adc3-d54e1c3e915d%26groupId%3D10801+b%C3%A1nki+vera-kismartony+katalin:+Zene-j%C3%A1t%C3%A9k+I.&hl=hu&gl=hu&pid=bl&srcid=ADGEEShcdXROF9u5AJUtcGyEZ7AI-aTt9g2_X5UEsQrv6IiMNEcPmxYOmcye6teQam6Lmo6_cVU4mw9VilKKAHGL_2EjE1SEaQJgG5AmMpCF8kRSBzT5gsbXNmm9de-6NVnpsgpEyqaf&sig=AHIEtbSumstT4HyFxroyC0IUobjrj23nig
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:3bzHHfrBjVIJ:www.ntk.hu/c/document_library/get_file?uuid%3Dd2aedc91-7322-472e-adc3-d54e1c3e915d%26groupId%3D10801+b%C3%A1nki+vera-kismartony+katalin:+Zene-j%C3%A1t%C3%A9k+I.&hl=hu&gl=hu&pid=bl&srcid=ADGEEShcdXROF9u5AJUtcGyEZ7AI-aTt9g2_X5UEsQrv6IiMNEcPmxYOmcye6teQam6Lmo6_cVU4mw9VilKKAHGL_2EjE1SEaQJgG5AmMpCF8kRSBzT5gsbXNmm9de-6NVnpsgpEyqaf&sig=AHIEtbSumstT4HyFxroyC0IUobjrj23nig
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terségek című integrált tankönyv témakörök szerinti kidolgozását, melynek zenei részét 

(a technika és rajz mellett) Szerencsésné Kottász Zsuzsa állította össze, s nem utolsó 

sorban elismerŊen nyilatkozik Krajcsné Kovács Judit Csodálatos zenevilág című tan-

könyvének gyermek közeli kidolgozásáról. Emellett kitér a könyv néhány apró hibájára, 

hiányosságára is. A választék tehát nagyon széles, ezért is zárja írását a szerzŊ az alábbi 

gondolatokkal: „A különböző összeállítású tankönyvcsaládok közül legjobb, ha minden 

tanító a zenei tudásához, érdeklődéséhez legjobban alkalmazkodót választja, csak úgy 

tud hiteles maradni a tanításban, s azzal érheti el a legnagyobb eredményeket.” (Bródy, 

2003/1, 9. o.) 

A Kaszás Mária – Pappné VencsellŊi Klára szerzŊpáros által szerkesztett alsó ta-

gozatos Ének-zene munkatankönyv-sorozat22 bemutatása található a Módszertani Köz-

leményekben. A szerzŊ kiemeli a tankönyv pozitívumait, bemutatja annak szerkezeti 

felépítését és a tankönyv nyújtotta játékos lehetŊségeket. 

Részletesebb, komolyabb elemzésekre, tanulmányokra is bukkantunk. Ezekben 

az írásokban, könyvfejezetekben már jóval több szempontot vettek figyelembe a szer-

zŊk, s legalább öt tankönyvet vizsgáltak és állítottak szembe egymással. Az alábbiakban 

részletesen mutatjuk be és vetjük össze ezeket a tanulmányokat, tankönyvelemzéseket. 

 

2.5.1. „Gondolatok az ezredforduló alsó tagozatos ének-zene tan-
könyveiről”23 

 

A tanulmány 2004-ben jelent meg, s szerzŊje amolyan összegzést készített az alsó tago-

zat számára készült énektankönyvekrŊl, konkrétan hat kiadó hétféle tankönyvét mutatja 

be. A szerzŊ által vizsgált tankönyvek a következŊk: 

1) Kodály Zoltán – Ádám JenŊ: Énekes könyvek (Nemzeti Tk.) 

2) Lantos RezsŊné – Lukin Lászlóné: Ének-zene (Nemzeti Tk.) 

3) Süle Ferenc – Albertné Balogh Márta: Dalos könyvek (Apáczai Kiadó) 

4) Krajcsné Kovács Judit: Csodálatos zenevilág (Dinasztia Kiadó) 

5) Bánki Vera – Kismartony Katalin: Zene-játék (Kyrios, illetve Aura Kiadó) 

6) Rápli Györgyi: Ének-zene (Konsept-H Kiadó) 

                                                 
22 Nanszákné Dr. Cserfalvi Ilona: Kaszás Mária – Pappné Vencsellői Klára: Ének-zene I. osztály. In.: 
Módszertani Közlemények, 2005/5, 45.évf., p. 235-236 
23 Ungár Istvánné Orosz Györgyi: Gondolatok az ezredforduló alsó tagozatos ének-zene tankönyveiről. 
In.: Döbrössy János (szerk.): Ének-zene-nevelés. Bp.: Trezor Kiadó, 2004. p. 77-109. 
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7) Lassúné Ruskó Renáta: Ének-zene (Mozaik Kiadó). 
 

A szerzŊ a már napvilágot látott és forgalomban lévŊ tankönyvek tartalmi bemuta-

tását végzi el fŊként a dalanyag szempontjából, a ritmus-, és dallami elemek, s azok 

tanításának módszertani megközelítése felŊl, helyenként pedig kitér a tankönyvekhez 

szorosan kapcsolódó segédanyagokra (hangzóanyag, dallamkirakó), illetve az illusztrá-

ciók ízlésbeli szerepére. 

1) ElsŊként a Nemzeti Tankönyvkiadó által megjelentetett Kodály Zoltán – Ádám 

Jenő Énekes könyv sorozatát mutatja be, mint „Ŋsforrást”. Ez a tankönyvsorozat 

dalanyagát tekintve a pentatónián alapuló magyar zenei anyanyelvre alapoz, a ma-

gyar népi gyermekjáték- és népdalkincsbŊl válogat, valamint a relatív szolmizációt 

helyezi elŊtérbe a kottaolvasási készség fejlesztésére. A tankönyvek ismeretanya-

ga tanítási egységekre tagolódik, melyeken belül konkrét ritmikai elemek, rit-

musmotívumok, ritmusgyakorlatok, valamint dallamhangok, ezek kézjelei, a vo-

nalrendszerben való elhelyezkedésük és egymáshoz való viszonyuk jelennek meg. 

Az egyes dallamhangokat különféle színekkel jelölik, s a képi megjelenítés is jól 

megragadja és elŊsegíti a hangzás és a jel összekapcsolását. A tankönyvekben ér-

vényesül a fokozatosság elve, a könnyűtŊl a bonyolultig, az ismerttŊl az új, isme-

retlen elemekig való haladás. Ungár Istvánné a következŊképpen foglalja össze e 

tankönyvsorozat jelentŊségét: „Kodály Zoltán – Ádám Jenő nem bajlódtak túlsá-

gosan fogalmak mindenáron való megtanításával, elsősorban a zenei képességek 

kibontakoztatására és a készségek sokoldalú fejlesztésére törekedtek. Módszerük 

nyitott és ma is modern. Igényes tanító remekül tudja használni az Énekes könyve-

ket, sokat meríthet belőlük még akkor is, ha iskolája más tankönyveket rendelt 

meg.” (Ungár, 2004, 90. o.) 

2) A következŊkben az tanulmányíró részletesen ismerteti a mintegy harminc évvel 

késŊbb, szintén a Nemzeti Tankönyvkiadó gondozásában megjelenŊ, Lantos Re-

zsőné – Lukin Lászlóné gazdag ének-zene tanítói tapasztalatokkal rendelkezŊ szer-

zŊpáros Ének zene munkatankönyveit (I-III.) és Tegzes György Ének-zene tan-

könyvét (IV.). Ekkorra már széles körben elterjedtek és beváltak Kodály Zoltán 

zenetanítási módszerei, valamint kialakult az ének-zene tantárgypedagógia termi-

nológiája is. Ez a tankönyv szintén a Kodály – Ádám könyvek mintájára a ritmus-

jelek, gyakori ritmusmotívumok, ritmusjátékok alapozásával kezd. A ritmusérté-

kek kombinációit játékos olvasással, reprodukálással, kiegészítéssel és felismerés-
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sel bŊvíti. Korábban jelenik meg a kettes ütem fogalma, s a lejegyzéshez szüksé-

ges jelrendszer megismerése, mint például az ütemvonal, záróvonal, ismétlŊjel. 

A dallamhangok megismerését és tudatosítását alapos elŊkészítés elŊzi meg. Több 

dalt gyűjtenek tarsolyba, melyeket felhasználva, a dallam menetét követve fóku-

szálódik a figyelem az ismert dallamhangra, vagy annak helyére. Ily módon foko-

zatosan jutnak el az új dallami elemek megismeréséig. A megjelenítés és gyakor-

lás itt már nem csak kottaképpel, betűkottával vagy kézjelekkel történik, hanem 

a dallammotívumokat korongokkal, az ún. dallamkirakó segítségével a tanulók 

maguk rakják ki. Ennek segítségével nemcsak a dallami írás-olvasás készségének 

gyakorlását alapozzuk meg, hanem a dallamhoz szervesen kapcsolódó ritmus is 

nagyobb értelmet kap. A dallamhangok alaposabb elŊkészítése lehet az oka annak, 

hogy ezen tankönyvsorozat elsŊ osztályos könyvében csupán a szó-mi-la dallam-

hangokkal ismerkednek meg a tanulók, míg a Kodály – Ádám elsŊ osztályos Éne-

kes könyvben e három dallamhanghoz a dó is társul. Nagyobb hangsúlyt kap a tan-

könyvsorozatban a többszólamúságra nevelés, a formai szerkezet: az azonosság, 

hasonlóság, különbözŊség tudatosítása, valamint a zenei képzet és a zenei ismeret 

összekapcsolása a készségfejlesztésben. A tankönyv dalanyagát tekintve szintén a 

népi gyermekjátékdalokra, a magyar zenei anyanyelvre, a magyar népdalokra épít. 

A tankönyvsorozathoz Laczó Zoltán gondos, hozzáértŊ áttekintéssel állított össze 

zenehallgatási anyagot, melynek sokszínűsége megalapozza a gyermekek zenei íz-

lését és az igényes zenehallgatóvá nevelés lehetŊségét. A két tankönyvsorozat ér-

tékességét így foglalja össze a szerzŊ: „Ez tehát az a két énektankönyv sorozat, 

amely kikezdhetetlen értékeket hordoz, s a kiváló megvalósítói révén méltán lett 

példamutató a magyar általános iskolai ének-zene tanítás.” (Ungár, 2004, 98. o.) 

3) A tankönyvpiac kialakulása, az igények, módszerek elterjedése hívta életre az 

újabb kiadványokat, mint például az Apáczai Kiadó Dalos könyvét, mely Süle Fe-

renc munkája. A könyv elsŊ pillantásra figyelemfelkeltŊ a túlzott illusztrációkkal, 

melyeknek nincs sok közük a dalanyaghoz. A túldíszített, túlszínezett megoldással 

a szerzŊ valószínűleg a divatot, a tömegízlést próbálta kiszolgálni. A ritmus- és 

dallami elemek hasonló sorrendben követik egymást, mint a Kodály – Ádám tan-

könyvsorozatban, csak hiányzik a megfelelŊ elŊkészítés, alapozás. A feladatok ál-

talában a zenei elemek megtanítására, írására, vagy gyakorlására utalnak. Kevés 

a hangoztatás, felismerés, így nincs lehetŊség a hangzás és jel összekapcsolására. 

A könyv hátulján dallamkirakó található, de utasítás, feladat e segédeszköz hasz-
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nálatára a tankönyvben nincs. A dalanyag szintén a magyar népi játékok és gyer-

mekdalok körébŊl merít, de a 78-as tantervhez képest kissé átalakult. A tanköny-

vet átgondolatlannak, zenétlennek minŊsíti a tanulmány írója: „A zenei feladatok 

előkészítetlenek. Nem a zenei élmény és a zenei tevékenység szerves egységére 

alapoz a zenei írás-olvasás tanítás. Hiányzik a készségfejlesztés és a zenei élmény 

találkozására való törekvés, pedig ez minden más módszerben megtalálható.” 

(Ungár, 2004, 103. o.) 

4) A következŊ munkatankönyv-sorozat a Dinasztia Tankönyvkiadó által kiadott 

Csodálatos zenevilág, amely Krajcsné Kovács Judit (I-III) és Krónerné Rózsavöl-

gyi Ildikó (IV) munkája. Szakmailag átgondolt, „ügyesen beépítette a 78-as tanterv 

óta továbbfejlődött jó énektanítói hagyomány gyakorlati elemeit, s teret enged 

a gyermeki tevékenységnek.” (Ungár, 2004, 104. o.) A ritmus- és dallami elemek 

megismertetési és tudatosítási folyamata jól elŊkészített, megalapozott. Rengeteg 

a mozgást kihasználó lehetŊség, s a színes, játékos feladatok kibontakoztatják 

a gyermekek zenei alkotókedvét. A zenehallgatási anyag Laczó Zoltán összeállítá-

sára épül. A dalanyag összeállításánál a szerzŊk szintén a magyar népi gyermek-

dalok, gyermekjátékok, népdalok közül válogattak. A tankönyv végén dalcsokor-

ajánlatok, játékdalok, valamint jeles- és ünnepi alkalmakhoz kapcsolódó dalok ta-

lálhatók. Átgondoltabb szerkesztéssel, sokkal használhatóbb lenne a könyv ezen 

része. Amit a cikk írója megjegyez, az, hogy a negyedikes tankönyv nem épül 

szervesen az elŊzŊekre, a gyermekek addigi ismeretanyagára. 

5) A Kyrios, illetve Aura Kiadó jelentette meg Bánki Vera – Kismartony Katalin 

szerzŊpáros Zene-játék című köteteit, amelyek valóságos színes képeskönyvek. 

A könyvekhez dalkártyák és többféle zenés megfogalmazású társasjáték is tarto-

zik. Az elgondolás nagyszerű: a dal, zene, játék hármas egységében szinte Kodály 

szelleme éled újjá. A kotta, dallam, zenei megoldások új megvilágítást és értelmet 

kapnak. Az elŊkészítés és gyakorlás, valamint a játékos feladatok mind elŊsegítik 

a zenei alkotókedv kibontakoztatását, és valóban megszerettetik a gyermekekkel 

a zenét. A tankönyvek zenei anyaga szintén a népi gyermekjátékokra, népdalokra 

alapoz, melyeket rögtön élményadó zenehallgatási szemelvényekkel készít elŊ. 

A zenehallgatás tehát szerves része a készségfejlesztésnek. A tankönyv végén lévŊ 

kottatár kiegészítésként csokorba gyűjt más népek anyanyelvén énekelt dalokat is. 

6) Rápli Györgyi Ének-zene tankönyvei a Konsept-H Kiadó gondozásában jelentek 

meg. Ezekben a tankönyvekben is sok a színes, játékos elem. BŊséges választékot 
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nyújt mozgásra, kapcsolódjon ez a mozgásos-énekes játékokhoz, vagy a ritmus, il-

letve dallami elemek elŊkészítéséhez, térbeli ábrázolásához, vagy a tudatosítási 

fázishoz. A könyvhöz csatolt ritmuskártyák, korongok és dallamkirakó változatos-

ságot nyújtanak a gyermeki zenei tevékenységek végzése során. A dallamhango-

kat kis házikóba helyezi a szerzŊ, melyekhez konkrét színek is társulnak. Munka-

tankönyv lévén sok lehetŊséget kínál a zenei írás-olvasás elsajátítására. A tan-

könyv dalanyagában a megszokott, ismert gyermekdalok és népdalok között sok 

újabb, eddig nem használt játékdal, mondóka szerepel. A zenehallgatási anyag is 

sokrétű, melyek más-más zenei tevékenységhez kötŊdnek. A könyvek végén dal-

lamtár található, melyekben népszokások, a könyvben elŊforduló dalok kottája és 

játékleírásai kapnak helyet. 

7) A Mozaik Kiadó kiadásában láttak napvilágot Lassúné Ruskó Renáta Ének-zene 

munkatankönyvei. A tankönyv szerkezetileg jól áttekinthetŊ, „módszerét a Lantos-

né – Lukinné által kialakított hagyomány és gondos felépítés jellemzi”. (Ungár, 

2004, 108. o.) Jól áttekinthetŊek az egyes tanórákra szerkesztett tervezetek is, sok 

a készségfejlesztŊ feladat, s a zenei anyag gondos kiválogatása biztosítja az eszté-

tikai élmény megszületését a zeneórákon. 

 

2.5.2. „Barangolás az énekkönyvek világában”24 

 

A következŊ írás Pappné Vencsellői Klára munkája. A szerzŊ nemcsak a tantárgype-

dagógia25 elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozik, hanem a Pedellus Tankönyvki-

adó gondozásában megjelentetett Ének-zene alsó tagozatos tankönyvek társszerzŊje is. 

Az említett segédanyag egyik fejezete a Barangolás az énekkönyvek világában címmel 

tankönyvbemutatásra és tankönyv-összehasonlításra vállalkozik. A 90-es évekig mond-

hatni egységes volt az ének-zenetanítás Magyarországon, hiszen mindenki a Nemzeti 

Tankönyvkiadó Lantos – Lukin és Tegzes által írt tankönyveket használta. A tanköny-

vek nemcsak formailag, de szerkezetileg, valamint a zenei anyag tekintetében átgondol-

tak, egymásra épülŊk voltak, és megfeleltek az adott tanterv követelményeinek. 

                                                 
24 Pappné VencsellŊi Klára: Barangolás az énekkönyvek világában. In.: Tanító, 2005/7, 43. évf., p. 19-21. 
25 Ének – zene tantárgypedagógia az alsó tagozatban éneket tanító pedagógusok számára. A Pedellus 
Tankönyvkiadó gondozásában megjelent segédanyag zeneelméleti alapismereteket, a zene kifejezŊeszkö-
zeit, a zenei képességfejlesztést, a dalanyagot, daltanítási módszereket, a zenehallgatásra való nevelés 
kérdéseit, a kreativitás fejlesztését és egyéb gyakorlati tudnivalókat közöl. Külön fejezetben foglalkozik 
az énekkönyvekkel. 
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A Nemzeti Alaptanterv viszont már szabadabb kezet engedett, nem határozta meg 

az évenkénti követelményt, csak a 4. évi kimenetet fogalmazta meg. Így tehát teljes 

szabadságot engedélyezett a dalanyag kiválasztásában, valamint a módszerek és kész-

ségfejlesztés menetében. Talán ez volt az oka annak, hogy felpezsdült a tankönyvírási 

és tankönyvkiadási kedv. Sorra jelentek meg az egyes kiadók ének-zene tankönyvei, 

melyeknek száma mára már 10-nél is több. Pappné VencsellŊi Klára a 9 „legismerteb-

bet” sorolja fel és vizsgálja: 
 

1) Kodály Zoltán – Ádám JenŊ: Énekes könyvek (Nemzeti Tk.) 

2) Süle Ferenc – Albertné Balogh Márta: Dalos könyvek (Apáczai Kiadó) 

3) Krajcsné Kovács Judit: Csodálatos zenevilág (Dinasztia Kiadó) 

4) Szerencsésné Kottász Zsuzsanna: Művészetek, mesterségek (Nemzeti Tk.) 

5) Kaibinger Pál: Ének-zene (Nemzetei Tk.) 

6) Bánki Vera – Kismartony Katalin: Zene-játék (Kyrios, illetve Aura Kiadó) 

7) Rápli Györgyi: Ének-zene (Konsept-H Kiadó) 

8) Lassúné Ruskó Renáta: Ének-zene (Mozaik Kiadó) 

9) Csákányné Rápli Rita – Szíjjné Sisak Éva – Szíjj Ferenc: Énekkönyvek (Apá-

czai Kiadó). 
 

Nehéz feladat lehet – nemcsak egy kezdŊ, de egy tapasztalt pedagógus számára is 

– kiválasztani e kínálatból a legjobbat, azt, amelyik megfelel saját elvárásainak, 

s amelybŊl a közös munka öröm lesz a gyermekek számára is. A cikk írója nem bocsát-

kozik részletesebb elemzésbe, inkább néhány jó tanácsot fogalmaz meg, s összegzi azon 

gondolatokat, melyek segíthetnek e dilemma eloszlatásában. Mindenképpen ismerni 

kell az adott tankönyv vagy tankönyvcsalád ritmikai-dallami- szerkezeti összeállítását, 

hogy az arányos-e, illetve, hogy illeszkedik-e a kerettanterv elvárásaihoz? Megjelennek-

e a tantárgypedagógia módszerei? MegfigyelhetŊ-e az új zenei elem megismeréséhez 

szükséges három szint? Milyen jelrendszert alkalmaz a tankönyv a zenei írás-olvasás 

készségének kialakítására, fejlesztésére? A tankönyv dalanyaga megfelel-e az adott kor-

osztálynak, s arányosan oszlik-e el az egyes évfolyamokban? Milyen jellegű a tan-

könyv? Igényes-e, hiteles-e, s vajon művészi értéket képvisel-e a választott dalanyag? 

Milyen jellegűek a tankönyv illusztrációi, ábrái? Milyen segédanyagok társulnak 

a könyvhöz vagy tankönyvcsaládhoz? Van-e hangzóanyag, s nem utolsó sorban meny-

nyire tartós az adott könyv, illetve milyen árat szabnak meg érte? 
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A következŊkben az összegzett szempontok szerint foglalja össze észrevételeit 

a szerzŊ a kerettantervi ajánlások és követelmények tükrében. Feltünteti, hogy az alsó 

tagozat egyes évfolyamaiban melyek azok a ritmus- és dallami elemek, illetve az ütem 

és motívum fogalmaival kapcsolatos ismeretek, melyeket a kerettanterv elŊír. Ennek 

fényében kijelenthetŊ, hogy nem mindegyik könyv felel meg az elvárásoknak. Egyesek 

gyorsabb tempót diktálnak, mások pedig hiányosak. Több tankönyvben az új ritmikai- 

vagy dallami elem tanításának menete kusza, hiányos, nem követi a hármasság egysé-

gét, miszerint a tudatosítási fázist egy alapos elŊkészítésnek kellene megelŊznie, s ezt 

követné egy hosszabb, sokféle lehetŊséget nyújtó gyakorlási szakasz. „A motivált tanu-

lás feltétele, hogy miként jutunk el a konkrét érzékeléstől az absztrakt jelig.” (Pappné, 

2007, 150. o.) Itt a zenei írás-olvasás készségének kialakítására fókuszál. Nem elégsé-

ges, ha a gyermek értelmezés, magyarázat, hangzásélmény nélkül automatikusan másol, 

ír egy ritmussort, húzza meg az ütemvonalakat vagy kottáz. Ez nem a megfelelŊ út a 

zene csodálatos világának megismeréséhez, hiszen a készségek fejlesztése során a tanu-

lónak el kellene jutnia egy olyan szintre, hogy el tudjon képzelni, láthatóvá tudjon vará-

zsolni egy hallott dallamot, illetve a látott kottakép elevenedjék meg képzeletében, belsŊ 

hallásában. A kisiskolás gyermek számára fontos, hogy az új ismeretanyagot többféle 

módon, játékos feladatokkal rögzítsük. Sem a kottaolvasás, sem az éneklés nem olyan 

könnyű, mint azt sokan feltételezik. Mintapéldaként érdemes a Kodály – Ádám tan-

könyvekbŊl kiindulni, melyek rengeteg ritmus-, és dallami feladatot sorakoztatnak fel, 

fŊként az elsŊ és második osztályos tankönyvekben. A dalanyag tekintetében sem 

az az elsŊdleges, hogy a lehetŊ legtöbb dalt tartalmazza az adott könyv, hiszen ezt kép-

telenség megtanítani, megismerni, évi 37 óra alkalmával, hanem az, hogy a dalok meg-

feleljenek az adott korosztály érdeklŊdésének, képességeinek, esetlegesen alkalmakhoz 

is kötŊdjenek, s felhasználhatóak legyenek a zenei elemek tanítása, gyakorlása során. 

A tankönyvekben rengeteg a hiba és hiányosság. A feladatok sokszor egyáltalán nem 

kapcsolódnak az adott tananyaghoz, témához. Megjelennek olyan szövegek, melyeket a 

szerzŊk viccnek tartanak, de ezek többsége egyáltalán nem hordoz semmiféle művészi 

értéket. Ami a tankönyvek illusztrálását illeti, megjelenítésük sokszor meseszerű, már-

már eltúlzott. Nem utolsó szempont figyelembe venni azt, hogy az illusztrációk, ábrák 

milyen mértékben segítik a megértést, vagy éppen a lényegrŊl terelik-e el a figyelmet. 

Összegezve tehát óriási felelŊsség hárul egy tankönyvíróra, hogy minden követelmény-

nek megfeleljen. A pedagógus pedig talán csak az általa kiválasztott tankönyv használa-

ta során figyel fel olyan dolgokra, hiányosságokra, melyek az elsŊ átlapozáskor elkerül-



59 

ték a figyelmét. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy egy jó könyvbŊl csak jól lehet 

tanítani. „Arra biztatjuk ezért a tanítókat, hogy kritikával forgassák a választott könyvet, 

ne bízzanak abban vakon. Szakmai segítségként pedig forduljanak a Kodály – Ádám-

könyvekhez, illetve Ádám Jenő Módszeres énektanítás a relatív szolmizáció alapján cí-

mű kitűnő munkájához.” (Pappné, 2007, 152. o.) 

 

2.5.3. „A tankönyvválasztás szempontjai, az énekkönyvek jellem-
zői”26 

 

A legátfogóbb és talán legrészletesebb tankönyvbemutatás és -elemzés Györgyiné Dr. 

Koncz Judit módszertani könyvének 5. fejezete.27 A szerzŊ célja röviden bemutatni, 

„[...] hogy milyenek az általános iskolában használható egyes ének-zene tankönyvek, 

miben különböznek, miben hasonlítanak egymásra, hogyan, milyen módszerekkel juttat-

ják el a gyerekeket arra a szintre, ami szükséges az egységes követelményszint elérésé-

hez.” (Györgyiné, 2008, 122. o.) A pedagógusnak tudatosítania kell azt, hogy nem csak 

egy évre választ tankönyvet. A szerzŊ az alábbi hat tankönyvsorozat elsŊ osztály számá-

ra írt tankönyveit választotta ki elemzés céljából: 
 

1) Kodály Zoltán – Ádám JenŊ: Énekes könyv (Nemzeti Tk.), (Á-K) 

2) Lantos RezsŊné – Lukin Lászlóné: Ének-zene (Nemzeti Tk.), (L-L) 

3) Süle Ferenc – Albertné Balogh Márta: Első daloskönyvem (Apáczai Kiadó), 

(SF) 

4) Szerencsésné Kottász Zsuzsanna: Művészetek, mesterségek I. (Nemzeti Tk.), 

(SKZ) 

5) Kaszás Mária – Pappné VencsellŊi Klára: Ének-zene I. (Pedellus Tk.), (K-P) 

6) Lassúné Ruskó Renáta: Ének-zene munkatankönyv I. (Mozaik Kiadó), (LRR). 
 

A felsorolt tankönyvek vizsgálatánál az alábbi szempontokat vette figyelembe az szer-

zŊ: 

 „a dalok mennyisége és minősége, 

 a ritmikai- és dallami ismeretek tanításának módja, 

 a zenei írás-olvasás tanításának, a készségfejlesztés módja, 

                                                 
26 Györgyiné Koncz Judit: Az énektanítás alapjai. Bp.: Károli Egyetem Kiadó, 2008. 
27 A fejezet címe: A tankönyvválasztás szempontjai, az énekkönyvek jellemzői. 121-139. o. 
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 az illusztrációk összehasonlítása”.28 

A szerzŊ minden szempontot külön értelmez a kiválasztott tankönyvek fényében. 

A tankönyvek dalanyagát tekintve kiindulhatunk a Nemzeti Alaptanterv és a kerettan-

tervek adta lehetŊségekbŊl. A heti egy énekóra, amely éves tekintetben 37 órát tesz ki, 

kb. 30-40 új dal tanítását teszi lehetŊvé. Vannak könyvek, melyek ennél jóval több dalt 

közölnek, így lehetŊséget adnak a választásra. Vannak viszont olyanok, melyek csak az 

épp elŊírt mennyiségű dalt tartalmazzák. A tankönyvek nagyrészt a magyar népzenére 

alapoznak. Kínálatukban a gyermekdalokon kívül népi játékdalok, mozgásos játékok és 

népdalok is szerepelnek. Találunk köztük ünnepekkel, népi szokásokkal kapcsolatos 

dalokat is. A tankönyvekben megjelenŊ dalanyagot a szerzŊ táblázatban összesítette, 

melyben az újonnan tanult dalok mellett az óvodában tanult, s a tankönyvekben ismét-

lésre szánt dalok is helyet kaptak. Ez a felsorolás kizárólag az elsŊ osztályos tanköny-

veket érinti. Némelyiknél elŊfordul viszont az, hogy az adott dal a tankönyvcsalád más 

évfolyamában jelenik meg. A táblázatban felsorolt 198 dal között 38 olyan dalt találunk, 

amely legalább három tankönyvben szerepel. Tanácsos tehát e dalokból kiindulni, java-

solt megtanításuk egy közös dalkincs kialakítása érdekében. 

A további három megfigyelési szempontot a szerzŊ a „könyvek felépítése” cím 

alatt összegezve tárgyalja. Ennek kimutatása, rövid összegzése található az alábbi táblá-

zatban. 
 

2. táblázat. Györgyiné Dr. Koncz Judit saját szempontrendszere által elemzett tanköny-

vek felépítésének összesítő táblázata 

 Ritmuselemek, rimus-
készség fejlesztése 

Dallami elemek,  
hallásfejlesztés 

Zenei írás-olvasási 
készség fejlesztése Illusztrációk 

Á-K 

- elŊtérben a ritmusér-
zék fejlesztése 
- egyenletes lüktetés 
érzékeltetése járással, 
mozgással, hangszerek 
hangoztatásával 
- sok játékos gyakorlat 
- Tá, ti-ti, majd a szün 
tudatosítása 
- nincs ütembeosztás 

- kezdetben a dalanyag 
bŊvítését hangsúlyozza  
- szó-mi hangpár kellŊ-
en elŊkészített tanítása 
név nélkül, csak kézjel-
lel, s a magasság pon-
tosításával  
- hamar kapcsolja a lá 
dallamhangot, s év vé-
géig megjelenik a dó is 
- az ötvonalas rendszer 
fokozatosan egészül ki 

- ritmusmotívumok-
kal foglalkozik, de a 
ritmusírást nem köve-
teli azonnal 
- a dallamhangok 
közti viszonyra fóku-
szál, s azokat színek-
kel társítja 
- kezdetben 3 vonalas 
rendszert alkalmaz 
- a tempó és dinami-
kai változatok megje-
leníti 

-Kaeszné Lukács 
Kató 
 

- színes, egysé-
ges stílus, illesz-
kedik a tana-
nyaghoz 
- ritmus és dal-
lam megjelení-
tése illusztrációk 
segítségével 

                                                 
28 Érdemes megjegyezni, hogy a tankönyvelemzés szerves részét ugyan nem képezi a taneszközök, se-
gédeszközök vizsgálata, de a szerzŊ ezzel a problémakörrel egy külön fejezetben foglalkozik. Felsorakoz-
tatja az ének-zene tanítás során használható taneszközöket, didaktikai és oktatási segédeszközöket, a 
tanári segédleteket, amivel a gyakorló pedagógusok hatékonyabb és eredményesebb munkájához nyújt 
támpontokat, ötleteket. 
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L-L 

- egyenletes lüktetés 
gyakorlása különféle 
mozgásokkal 
- Tá és ti-ti tudatosí-
tása, ritmushangsze-
rekkel, ritmuskártyák-
kal, majd a szünet 
tanítása 
- kettes ütem tanítása 
ütemhangsúlyok segít-
ségével 
- ütemvonal, ismétlŊjel, 
záróvonal, ütemmutató 

- A dalok kezdetektŊl 
ötvonalas rendszerben 
is megjelennek 
- magas-mély relációk 
megfigyeltetése 
- szó-mi elkészítés, tu-
datosítás hangnévvel, 
kézjellel együtt 
- lá dallamhang tanítá-
sa ugyanilyen módon 
- ötvonalas rendszerben 
dolgozik 

- ritmuskirakás, írás 
- konkrét ritmusmotí-
vumokkal foglalkozik 
- dalfelismerés dal-
lammotívumokról 
- utószolmizálás 
- dallamkirakó hasz-
nálata kezdetektŊl 
- relatív szolmizáció 
megalapozása 

- Rákosy Anikó 
 

(hasonlít a ré-
gebbi kiadáshoz, 
GyŊrffy Anna 
képeihez) 
- színes, egysé-
ges, alkalmaz-
kodnak a dalok-
hoz 
- inkább ritmus 
megjelenítése 
képekkel 

S-F 

- Tá, ti-ti, szün megta-
nítása  
- a ritmuselemeket elŊ-
készítés nélkül mutatja 
be – inkább ismeret-
közlés 
- sablonos feladatok, 
kevés a variáció 

- Szó-mi-lá dallam-
hangokon kívül a dó 
hangot is megtanítja 
- nem foglalkozik jel-
legzetes motívumokkal 
- dalrészleteket, teljes 
dalokat szolmizáltat 
 

- munkafüzet: rutin-
szerű feladatok 
- nem segítik a kész-
ségfejlesztést 
- dallamkirakó a 
könyv végén, de uta-
lás és feladat nincs 
hozzá rendelve 
 

- Kurucz Krisz-
tina 
 

- túldíszített, stí-
lusa nem homo-
gén, gyakoriak a 
stilizált rajzok, 
sok esetben nem 
kapcsolódnak a 
dalokhoz 
- figyelemeltere-
lŊ képek 

SKZ 

- hangsúly a ritmikai 
ismeretek tanításán 
- sok érdekes ritmus-
feladat: ritmusvissz-
hang, ritmusfelelgetŊs, 
kártyák, pálcika 
- Egyenletes lüktetés, 
majd a Tá, ti-ti és vé-
gül a szün 

- magas-mély relációk 
érzékeltetése többféle 
variált formában  
- lá-szó-mi hangok és 
ezek fordulatainak taní-
tása kézjelekkel együtt 
- teljes vonalrendszer 
megismertetése 

- három tárgy közös 
tankönyve 
- alapos elŊkészítés, 
aránylag kevés gya-
korlás 
- a megismerés után 
rögtön írásban gyako-
roltat 
- dallamkirakó, imp-
rovizációs gyakorla-
tok 

- Somorjai Éva 
 

- egyszerű, ho-
mogén stílus 
- kapcsolódnak a 
dalokhoz 
- ritmus és dal-
lam megjelení-
tése 

KP 

- egyenletes lüktetés 
érzékeltetése többféle 
módon 
- Tá és ti-ti ritmus-
elemek tanítása illuszt-
ráció segítségével 
- ritmusvisszhang 
- Szünet tanítása 
- 4 mérŊnyi egységek 

- sok dalismétlés, dal-
csokrok képek alapján 
- magas-mély reláció, 
dallamrajzok 
- a dallamhangok szí-
nekkel történŊ megkü-
lönböztetése 
- hangok közti kapcso-
lat 
-2-3 vonalas rendszer 

- alaposan foglalko-
zik formatani ismere-
tek megalapozásával 
- sok változatos, játé-
kos feladat 
- ütemezés a hangsú-
lyos és hangsúlytalan 
ütemsúlyok értelme-
zésében 
- ismétlŊjel, ütemmu-
tató, záróvonal 

- Tamasi Kinga 
 

- színes, stílusa 
egységes, ma-
gyarázó jellegű, 
a képek a meg-
értést, gyakor-
lást szolgálják 
- minden dalhoz 
kis ikon tartozik 
- a gyermekfigu-
rák, arckifejezé-
sek kivitelezése 
megkérdŊjelez-
hetŊ 

LRR 

- egyenletes lüktetés 
mozgással való érzé-
keltetését a Tá, ti-ti 
értékek, és a szün taní-
tása követi 
- ritmusvisszhang – a 
többszólamúság elŊké-
szítésére 
- változatos gyakorla-
tok 

- szisztematikus dalis-
métlés a tanóra anya-
gának elŊkészítéséhez 
- szó-mi - dalismétlés-
sel, dallamrajzzal 
- lá - hozzákapcsolja a 
már megtanult dallam-
hangokhoz 

- hangoszlop, ötvona-
las rendszer 
- a dallamhangok 
egymáshoz való vi-
szonya, dallamkirakó 
- kettes ütem, ütem-
vonal, záróvonal, 
ismétlŊjel bevezetése 

- Deák Ferenc 
 

- szép, ízléses, 
színes képek 
- homogén stílus 
- az oktatási cé-
loknak megfe-
lelnek 
- minden dalhoz 
kis ikon tartozik 
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Az elemzést követŊen megállapíthatjuk, hogy a tankönyvek anyaga, felépítése 

nagyban igazodik a tanterv által elŊírt követelményrendszerhez. A ritmuselemeket és a 

ritmuskészség fejlesztését figyelve arra a következtetésre jutunk, hogy a fent elemzett 

tankönyvek mindegyike kisebb-nagyobb eltéréssel az egyenletes lüktetésbŊl kiindulva 

a Tá, ti-ti ritmuselemet tanítja, majd a negyedértékű szünettel egészíti ki a sort. Többsé-

gük sok érdekes és játékos ritmusgyakorlattal, feladattal erŊsíti a tanult ritmuselemeket, 

vagy konkrét ritmusmotívumokkal dolgoztat. Az Ádám – Kodály-féle tankönyv kivéte-

lével az összes többi év végéig megtanítja és pontosítja az ütemezés, ütembe szedés 

fortélyát, illetve az ehhez kapcsolódó kifejezéseket, mint az ütemvonal, ütemmutató, 

záróvonal, illetve ismétlŊjel. Az új zenei elemek elŊkészítését Süle Ferenc tankönyv-

ének kivételével mindegyik alkalmazza. A dallami elemeket figyelembe véve az elsŊ 

osztályban általában a szó-mi, majd a lá-szó-mi dallamfordulatok kerülnek tanításra. Itt 

már nagyobb eltérésekkel találkozunk. A dallami elemek általában a magas-mély relá-

ciók megfigyeltetésével, érzékeltetésével és hallás által a térben való megjelenítéssel 

kerülnek elŊkészítésre. Vannak szerzŊk, akik rögtön kapcsolják a dallamhang kézjelét, 

helyét, viszonyát a tudatosítási fázishoz, van viszont olyan megoldás is, ahol csak ké-

sŊbb nevezik meg szolmizálva az adott dallamhangot. Az Ádám – Kodály és a Süle Fe-

renc-féle tankönyvekben az említett három dallamhang mellé meg a dó is párosul. 

A gyakorlat bebizonyította, hogy ez kissé elhamarkodott az elsŊ osztályban. 

A legnagyobb eltérés a tankönyvek összehasonlítása során a zenei írás-olvasás és 

készségfejlesztés terén mutatkozott. Az Ádám – Kodály tankönyvek nem követelik meg 

feltétlenül a ritmus azonnali írását, viszont a dallamkirakó alkalmazása idŊben megjele-

nik. A vonalrendszert a háromvonalas megjelenítéstŊl fokozatosan egészíti ki, melynek 

lényege, hogy a gyermek bármennyi vonalat is lát, ne legyen zavaró számára, hanem 

ezzel inkább a dallamhangok egymáshoz való viszonyát igyekszik bevésetni. E tan-

könyv erŊssége tehát a szolmizálás-kottaolvasás megtanítása. Érdekesség még ezen kí-

vül az is, hogy a tempó és dinamika adta lehetŊségeket igyekszik maximálisan kihasz-

nálni. Nehézséget okozhat az, hogy a szerzŊk nem építik be a tankönyvbe a dalismét-

lést, és nem tartozik a tankönyvhöz konkrét kidolgozott zenehallgatási anyag sem. 

A Lantos – Lukin tankönyvek már kezdettŊl hangsúlyozzák a zenei írás-olvasás tanítá-

sának fontosságát rengeteg játékos gyakorlattal, feladattal, ritmuskirakóval, dallamkira-

kóval. A tankönyv gyakorlatai, feladatai, mint például a dalok felismerése dallammotí-

vumokból, vagy a gyakori utószolmizálás a hallás fejlesztésére összpontosítanak. 

A könyv könnyen és jól tanítható, ami a szerzŊk alapos felkészültségérŊl és a könyv 
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tudatos kidolgozásáról tanúskodik. A könyv szintén nem rendelkezik külön zenehallga-

tási anyaggal. Süle Ferenc tankönyvéhez munkafüzet is készült, de az itt felsorakozta-

tott feladatok inkább sablonos megoldást kínálnak, s elég messze állnak a készségfej-

lesztéstŊl. A tankönyvben dallamkirakó is található, de egyetlen feladat sem utal ennek 

valamiféle használatára. A könyvben sok a pontatlanság, de egy jó, gyakorlott pedagó-

gus kiegészítve ezeket alapos munkát végezhet e könyv felhasználásával. A tankönyv-

höz a munkafüzeten kívül külön zenehallgatási anyag is készült. A Szerencsésné 

Kottász Zsuzsanna által kidolgozott tankönyv elŊkészít minden tanítandó anyagot, s a 

gyermekeknek sok lehetŊséget biztosít a gyakorlásra. Az új elem tanításával szinte pár-

huzamosan kapcsolja be annak írását. Használtatja a dallamkirakót és improvizációs 

feladatokkal egészíti ki a gyakorlatok sorát. A könyv inkább gyakorlottabb pedagógu-

sok számára ajánlott, mivel Ŋk már képesek változatos módon kitölteni a 45 perces tan-

órát. A Kaszás – Pappné-féle tankönyv sok játékos és változatos gyakorlatot, feladatot 

vonultat fel. A tanítási egységek szervesen épülnek egymásra, ezért ez az a tankönyv, 

amelybŊl a legtöbbet tanulhat a gyermek. A könyv egyedisége abban rejlik, hogy alapo-

san foglalkozik formatani ismeretekkel, s fejleszti a gyermek reproduktív képzeletét. 

A Lassúné Ruskó Renáta által írt tankönyv is nagyon alapos, jól felépített és átgondolt. 

Jól tanítható, bár sok esetben ismételtet olyan dalokat, melyeknek kottaképe nem talál-

ható meg a tankönyvben. Ez gondot okozhat, mivel az óvodában tanult daloknak sokfé-

le változata ismeretes, s nem mindig egyértelmű, melyik variációra is gondol a szerzŊ. 

A dallamhangokat hangoszlopokon, illetve ötvonalas rendszerben helyezi el, dallamki-

rakót alkalmaz, és komoly hangsúlyt fektet a dallamhangok egymáshoz való viszonyá-

nak megalapozására. A tankönyv újítása abban rejlik, hogy rögtön az elején bemutatja, 

szemlélteti a helyes éneklési szokásokat, mint a testtartás, a levegŊvétel és az artikulá-

ció. 

 

2.6. Összegzés 

 

A fent leírtakból kiderül, hogy a zenével foglalkozó szakemberek vagy tankönyvírók 

igyekeztek hangot adni véleményüknek különféle szaklapokban, folyóiratokban, mód-

szertani könyvekben. Olvashattunk olyan írásokat, melyeknek célja az adott ének-zene 

tankönyv bemutatása volt, emellett magukba foglalták a tankönyv használatának mód-

szertani kérdéseit, a tankönyvhöz készült segédanyagok bemutatását, valamint a szerzŊ 
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javaslatait. Az írások többsége viszont a tankönyvek tartalmi funkciójára koncentrált, 

s így amolyan tankönyvelemzések, tankönyv-összehasonlítások születtek. A szerzŊk 

minimálisan legalább három, legfeljebb kilenc tankönyvet vizsgáltak. A három széle-

sebb körű tanulmány alapján az alábbi táblázatban összesítettük azt, hogy mely tan-

könyvek képezték alapját részletesebb vizsgálatnak. 

 

3. táblázat. A részletesebb elemzést képező tankönyvek összegzése 

 
Ungár Istvánné 

Orosz Györgyike 
Pappné Ven-
csellői Klára 

Györgyiné 
Koncz Judit 

Kodály–Ádám: Énekes könyv  
(Nemzeti Tk.) 

+ + + 

Lantos–Lukin: Ének-zene (Nemzeti Tk.) + – + 

Süle Ferenc – Albertné Balogh Márta: 
Dalos könyv (Apáczai K.) + + + 

Krajcsné Kovács Judit: Csodálatos zenevi-
lág (Dinasztia K.) + + – 

Bánki Vera – Kismartony Katalin: Zene-
játék (Kyrios, ill. Aura K.) + + – 

Rápli Györgyi: Ének-zene (Konsept-H K.) + + – 
Lassúné Ruskó Renáta: Ének-zene (Moza-
ik K.) + + + 

Szerencsésné Kottász Zsuzsanna: Művé-
szetek, mesterségek (Nemzeti Tk.) – + + 

Kaibinger Pál: Ének-zene (Nemzeti Tk.) – + – 
Kaszás Mária– Pappné VencsellŊi Klára: 
Ének-zene I. (Pedellus Tk.) – – + 

 

A vizsgált tankönyvek elemzési szempontjai között szerepelt elsŊsorban a dal-

anyag összeállítása az életkori sajátosságok fényében, a ritmus- és dallami elemek meg-

jelenése, a készségfejlesztéshez szükséges feladatok, az írás-olvasás kialakításának for-

mái, a tankönyvben fellehetŊ illusztrációk esztétikai és módszertani jellege, illetve 

a tananyag feldolgozásának, szerkezeti felépítésének módszertani elŊnyei, vagy esetle-

ges hiányosságai (4. táblázat).  

A saját vizsgálatunkat megalapozó szempontrendszer kialakításához elsŊsorban 

alapul vettük a szakirodalomban fellelhetŊ elméleti ismereteket (2.2), valamint a fent 

összesített tankönyvelemzések és -bemutatások során tapasztalható és kimutatható ele-

mezési szempontokat. A vizsgálati modellünk felvázolása szintén a 2.2-es fejezetben 

található. 
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4. táblázat. Az összehasonlító énektankönyv-elemzések főbb szempontrendszerei 
 

Dal-
anyag 

Zenei 
elemek 

Zenei 
írás-

olvasás 
Módszerta-
ni megköze-

lítés 
Illuszt-
ráció 

Segéda-
nyagok 

Egyéb 
szempon-

tok 
Ungár Istvánné 
Orosz Györgyi + + + + + + – 

Pappné Ven-
csellŊi Klára + + + + + + + 

Györgyiné 
Koncz Judit + + + – + – – 

 

Összegzésképpen a fent bemutatott tanulmányok és tankönyvelemzések alapján 

elmondható, hogy minden tankönyvnek egyaránt vannak pozitívumai és negatívumai is, 

viszont nem minden tankönyv veszi figyelembe a fokozatosság elvét, vagy a gyermekek 

életkori sajátosságait. Tartalmi szempontból nagyon hasonlóak a tankönyvek, de ami 

a módszereket, a tanítás menetét, a tananyag felépítését és feldolgozását illeti, jelentŊs 

eltérések tapasztalhatóak. Lényeges viszont az, hogy a tankönyvek segítségével és 

a pedagógus átgondolt és tudatos munkájával a gyermekek eljussanak a követelmény-

rendszer által megadott szintre. 
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3. Az ének-zene tantárgy tantervi változásai és jelenlegi 
helyzete Magyarországon és a vizsgált országokban 

 

Az a kérdéskör, hogy „mit”, „miért” és „hogyan” tanítsunk egyidŊs a neveléssel és 

a pedagógiával. A kötelezŊ oktatás bevezetésével párhuzamosan jelentek meg a tanter-

vek, illetve a különféle tantervelméleti munkák. Többféle elméleti megközelítés látott 

napvilágot. Volt, amelyik a műveltségtartalmat állította a középpontba (Kármán Mór), 

volt, amelyikben a gazdaság–társadalom–politika hármas egységéhez igazodtak a kép-

zési célok (Herbert Spencer), és voltak olyanok is, amelyek a gyermek fejlŊdését és 

érdeklŊdését tartották szem elŊtt (reformpedagógia, John Dewey, Nagy László). 

A tantervfejlesztés terén az UNESCO töltött be lényeges szerepet, amelynek 

moszkvai szakértŊi értekezlete 1968-ban átfogó koncepciót dolgozott ki a „szisztemati-

kus tantervi reformról”. Ezt követŊen több országban alakultak ún. tantervi központok, 

melyek célul tűzték ki a tantervek és az iskolaügy folyamatos korszerűsítését. Az aktuá-

lis tanterv mindig szorosan összefüggött az adott társadalom eszméivel, s követi annak 

változásait, illetŊleg annak cél- és feladatrendszere, műveltségtartalma az adott hagyo-

mányokhoz, feltételekhez, vagy gyakorlathoz kapcsolódik. A tantervek olyan dokumen-

tumok, amelyek részben meghatározzák, részben irányítják, részben pedig befolyásolják 

az iskolában zajló pedagógiai tevékenységet. Összefoglalva tehát a tantervnek tartal-

maznia kell az oktató-nevelŊ munka alapvetŊ céljait és feladatait, a tantárgyi kereteket, 

idŊarányokat és művelŊdéstartalmat, a követelményrendszert, a tervezett tanulói telje-

sítményt, a tanulási folyamat irányának módszertani alapelveit, illetve az irányításhoz 

szükséges eszközrendszert. (Ballér, 1978, 7-18. o.) 

 

3.1. Az ének-zene tantervi változásai Magyarországon 

 

Az ének-zene oktatás mai helyzetének feltérképezéséhez szükségesnek tartjuk összefog-

lalni a tantárgy céljait, feladatait, módszereit, illetve a tantárgyak között elfoglalt helyét. 

Célunk, hogy a munkánk központi témájául szolgáló alsó tagozatos ének-zene tantárgy 

változásait szemügyre vegyük, s átfogó képet kapjunk arról, hogy a tantervek milyen 

hangsúlyt fektetnek eme művészeti tárgy oktatására. Fontosnak tartjuk tehát, hogy rö-
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vid, történeti összegzést nyújtsunk az ének-zene tárgynak a tantervekben elfoglalt helyé-

rŊl, módszertani megközelítésérŊl, s a tankönyvek, illetve módszertani kézikönyvek 

alakulásáról. Az alábbi táblázatban röviden összegeztük az ének-zene tantárgy tantervi 

változásait és szerepét. Ezt követŊen a táblázatban megjelenŊ tantervek zenei vonatko-

zásaira és a kapcsolódó tankönyvekre részletesen is kitérünk. 

 

5. táblázat. A tantervek felépítése, zenei vonatkozásai és a kapcsolódó tankönyvek 

Tanterv Jóváhagyó 
A tanterv felépí-
tése, jellemzői, 

újítások 

Az ének-zene tan-
tervi vonatkozásai 

Egyéb összetevők, aktuális 
tankönyvek 

„Ratio Edu-
cationis” 
(1777) 

Mária Terézia, 
1777. aug. 22 Az elsŊ tanterv 

Szegényes. Csupán a 
hangszerjáték kap-
csán említi a zenét. 

 

„Ratio Edu-
cationis 
Publicae” 
(1806) 

I. Ferenc ma-
gyar király, 
1805. augusz-
tus 5. 

Az I. Ratio Edu-
cationis többször 
módosított átdol-
gozott kiadása 

Zenei vonatkozások-
ban nincs újítás az e-
lŊzŊhöz képest. 

MinŊségi változások a tan-
terv általános megfogalma-
zását illetŊen 

„Tanterv a 
népiskolák 
számára” 
(1869, 1870) 

Eötvös József, 
vallás- és köz-
oktatásügyi 
miniszter. 

4 részbŊl áll:  

1. Tantárgyak  

2. A tantárgyak 
évfolyamok sze-
rinti felosztása és 
terjedelme  

3. A tanítási idŊ 
felosztása  

4. Taneszközök 

„Éneklés” címszó 
alatt heti 1 óra, a 4. 
osztályban eseten-
ként heti 2 óra. 

Konkrét ismeret-
anyag és követel-
ményrendszer az 1-6 
osztály számára. 

6-12 éves gy. mindennapi 
iskolábajárási kötelezettsé-
ge, tanítók képzési színvo-
nalának növekedése, új 
tantárgykörök. 

Szotyori Nagy József: Ének-
tani vezér- és olvasókönyv, 
Gyakorlókönyv az énektaní-
tásra, az I. és II. elemi osz-
tály számára, 

Bartalus István Éneklő ABC, 

Sztankó Béla: Dalos Könyv 

Trefort Ágos-
ton (1878) mó-
dosítás 

„Tanterv és 
utasítás az 
elemi népis-
kola számá-
ra” (1905) 

Berzeviczky 
Albert  

Követelmény-
rendszer és isme-
retanyag az egyes 
évfolyamokra. Az 
utolsó fejezet óra-
terveket, mód-
szertani tanácso-
kat nyújt.  

1-3. osztály: heti 2x 
fél óra 

4.-6. osztály: heti 2 
énekóra  

Alapos a módszerek 
tekintetében. ElŊtér-
ben a népdalok ének-
lése 

Dr. Kacsoh Pongrác: Éne-
keskönyvek az elemi népis-
kolák számára 

„Tanterv az 
elemi népis-
kola számá-
ra” (1925) 

Klebelsberg 
Kunó aláírá-
sával 

Az 1905-ös tan-
terv továbbfej-
lesztett változata. 
Hiányzik belŊle a 
részletes utasítás. 
Meghatározott 
idŊbeosztás 

A zenei anyag konk-
rét meghatározása, 
módszerek javaslata. 

1-3. osztály: heti 2x 
fél óra 

4.-6. osztály: heti 2 
énekóra 

 

A dokumentum tartalmaz 
egy listát a választható tan-
könyvekrŊl, vezérkönyvek-
rŊl és szemléltetŊ eszközök-
rŊl. 

Sztankó Béla: Dalos Könyv  

Kacsoh Pongrác: Énekes-
könyveinek átdolgozott 
kiadványai Harmat Artúr és 
Karvaly Viktor szerkeszté-
sében 
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„Tanterv és 
utasítások a 
népiskola 
számára” 
(1932) 

Dr. Karafiáth 
JenŊ aláírásá-
val 

Módszertani 
könyv a tanítónak. 
Az énekes tevé-
kenység lehetŊsé-
ge más tanórákon. 
Megfogalmazza 
az ének nevelŊ 
értékét. 

Közli a zenei isme-
retek, készségek fo-
kozatos egymásra é-
pülését. 

Az énekórák száma 
az éves óraszámhoz 
viszonyítva 5,77%. 

Középpontban a gyermek. 

Kerényi György – Rajeczky 
Benjamin: Énekes Ábécé, 
Éneklő iskola 

„Tanterv és 
útmutatások 
a nyolcosz-
tályos népis-
kola számá-
ra” (1941) 

Hóman Bálint 
minisztersége 
alatt jelent 
meg 

Szűkszavúbb tan-
anyagelosztás. 
Kimarad az isme-
retközlés és kész-
ségfejlesztés.  

Az ének tárgy célja 
megegyezik az elŊ-
zŊvel. Kihangsúlyoz-
za a nemzetnevelést. 

Az énekórák száma 
az éves óraszámhoz 
viszonyítva 6,45%. 

Szathmáry Ferenc: Arany-
kapu  

Kodály Zoltán: Iskolai ének-
gyűjtemény 

Kodály – Ádám: Szó-Mi 
énekeskönyvek 

Ádám JenŊ: Módszeres 
énektanítás a relatív szol-
mizáció alapján  

„Tanterv az 
általános is-
kola számá-
ra” (1946) 

Dr. Keresztury 
DezsŊ aláírá-
sával, 1946. 
július 6., Bp. 

Új rendeletek a 8 
osztályos általá-
nos iskolák beve-
zetésérŊl Miklós 
Béla miniszterel-
nök aláírásával. A 
tantervhez útmu-
tató is tartozik. 

Heti 2 énekóra.  

Az iskola feladata, és 
az é-z tárgy célja 
eltér az elŊzŊektŊl. 
Tematikus részeket 
különít el. 

Kodály Z. – Ádám J.: Éne-
kes Könyv – tankönyvso-
rozat 

„Tanterv az 
általános is-
kolák szá-
mára” 
(1950) 

Darvas József 
vallás- és köz-
oktatásügyi 
miniszter 

Szocialista szem-
léletű, központi, 
erŊsen elŊíró jel-
legű tanterv. Isko-
lák államosítása. 

Heti 2 énekóra. 

Természettudományi tár-
gyak szerepének megerŊsö-
dése. Módosító rendeletek. 

Gadányi József, Pálinkás Jó-
zsef, Perényi László, Pet-
neki JenŊ és Rossa ErnŊ: 
Énekeskönyv az általános 
iskolák I-VIII. osztályai 
számára. 

„Tanterv és 
utasítás az 
általános is-
kola 1-4 osz-
tálya számá-
ra” (1956) 

A Ped. Tudo-
mányos Inté-
zet dolgozza 
ki. Erdey-Grúz 
Tibor aláírásá-
val jelent meg. 

ElŊíró jellegű, 
centrális tanterv. 
Követelmények 
megfogalmazása.  

Heti 2 énekóra.  

A tananyag négy fŊ 
részre tagolódik 

Az elŊzŊ években kialakult 
ismeretanyag megtanítását 
írja elŊ. Módosítások: 1957-
ben, és 1961-ben. 

Kodály – Ádám: Énekes-
könyv az általános iskolák 
I.-IV. osztályai számára. 

„Tanterv és 
utasítás az 
általános is-
kolák szá-
mára” 
(1963) 

Ilku Pál aláírá-
sával. 

ElŊíró jellegű, 
centrális tanterv a 
pedagógiai logika 
érvényesülésével. 

Témakörök szerint 
jelöli meg a tantárgy 
feladatait.  

1. és 2. osztály heti 
2x fél óra. 3. és 4. 
osztály heti 2 óra. 

Rendszerezi a tananyagot. 

Hegyi József – Kovács 
Lajos: Ének-zene kézikönyv 
az 1. osztály számára. 

„Az általá-
nos iskolai 
nevelés és 
oktatás ter-
ve” (1978) 

Oktatási mi-
niszter 
114/1977 

Meghatározza az 
AI-i nevelŊmunka 
célját, tartalmazza 
a tantárgyakra 
bontott tantervet. 

Meghatározza az é-
nekes és zenehallga-
tási szemelvényeket, 
rögzíti a zenei isme-
retek és készségfej-
lesztés anyagát. Az 
énekórák száma az 
éves óraszámhoz vi-
szonyítva 6,4%. 

Ajánlja Kodály zenepeda-
gógiai munkáit, s a relatív 
szolmizációt.  

Lantos RezsŊné – Lukin 
Lászlóné: Ének-zene 1-3. 

Tegzes György: Ének-zene 
4. 
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Magyarországon fŊként a 18. század második fele hozott nagy változásokat, hi-

szen ez az idŊszak nemcsak a történelemben, de pedagógiai téren is meglehetŊsen moz-

galmas volt, tele reformokkal, újításokkal, melyeknek célja az ország fellendítése. Ezért 

tehát a tantervi kutatást a Methodus29 és a Ratio Educationis30 megjelenésétŊl kezdtük. 

A Methodus részletes leírást nyújt a református elemi iskola tanítójának feladatairól. Ezt 

a szabályzatot a többi protestáns kollégiumok elemi osztályaiban is használták. A do-

kumentumban az ének tanításáról a következŊket olvashatjuk: „Már ebben az osztály-

ban az éneklés alapelemeinek oktatását is el kell kezdeni. Emellett tanuljanak meg né-

hány éneket és zsoltárt […].” (Mészáros – Németh – Pukánszky, 2003. 418. o.) A tan-

tervi és iskolai reformok áttörését a Ratio Educationis bevezetése jelentette, mely egy 

felülrŊl jövŊ országos szabályozás volt a nép iskoláival, igényeivel kapcsolatban. Ez 

a rendelkezés azért is kiemelkedŊ jelentŊséggel bír, mert elsŊ ízben próbált meg létre-

hozni egy egységes oktatási-nevelési rendszert, amelyet az állam felügyelt. A dokumen-

tum zenei oldalát vizsgálva igencsak szegényes, hiszen csak egyetlen mondat foglalko-

zik a zenével, „s itt sem az iskolai énekoktatásról van szó, hanem az istentiszteleti zene 

biztosításáról.” (Györgyiné, 2007, 8. o.) 

Az új társadalmi és politikai körülmények változásával idŊszerűvé vált a magyar 

köznevelés reformja is. A dokumentum többszöri módosítását követŊen 1806-ban ér-

vénybe is lépett az új oktatási-nevelési szabályzat a Ratio Educationis Publicae,31 mely 

minŊségi javulást hozott az elŊzŊhöz képest. Pontosította az iskolafenntartás módját, 

a tanítók alkalmazását képesítéshez kötötte, s megszigorította a szülŊk kötelezettségeit 

is. (Koren, 1968) A szabályzat ének-zene oktatásával kapcsolatos része sajnos egyenér-

tékű maradt az elŊdjével: „A zeneoktató elsősorban az orgonajátékra oktatja a tanítóje-

löltet...” (Ratio Educationis, 310. o.) Ez bizonyíték arra, hogy nem a nép zenei művelt-

ségének fejlesztését, hanem inkább az egyház érdekeit tartották szem elŊtt. 

A 19. századi közoktatás és a nemzetiségi iskolahálózat Eötvös József második 

minisztersége alatt bontakozott ki a legjobban, aki égetŊ feladatának tartotta a népokta-

                                                 
29 A Debreceni Református Kollégium 1770-ben nyomtatásban kiadott latin nyelvű szabályzata. 
30 A hazai tanügy teljes rendszerének tervezete, melyet Ürményi József tanügyi tanácsos munkatársaival 
együtt dolgozott ki és 1777. augusztus 22-én Mária Terézia hagyott jóvá. A tanterv elŊször Bécsben jelent 
meg latin nyelven, majd magyar fordításban is: „Magyarország és a társországok átfogó oktatási-nevelési 
rendszere” címmel. 
31 A Ratio Educationis átdolgozott oktató-nevelŊ szabályzata, mely számos új rendelkezést tartalmazott. I. 
Ferenc király 1805. augusztus 5-én hagyta jóvá. Óriási elŊrelépést jelentett abban, hogy szerepet szánt 
az iskolai oktatásban a magyar nyelvnek is. Ez a dokumentum egészen 1848-ig meghatározta a magyar 
közoktatásügy alakulását. (Mészáros, 1989) 



70 

tás nagyszabású megreformálását, melyet az 1868-as népoktatási törvény32 alapján el is 

indított. 1869-ben látott napvilágot a Tanterv a népiskolák számára, amelyet az elkövet-

kezendŊ tíz év során több alkalommal módosítottak, bŊvítettek. Zenei szempontból az 

1869-es tanterv, illetve a késŊbbi bŊvített dokumentumok közel azonosnak mondhatók. 

Pozitívuma, hogy az ének-zene oktatását éneklés címszó alatt a művészeti tárgyak közé 

sorolja és heti egy, helyenként heti két órában írja elŊ annak oktatását. A tantárgyi köve-

telményeket minden osztályra külön fogalmazza meg (1-6), melyek közt szerepel a hal-

lóérzék és hangképzés gyakorlása, dalok tanulása, s azok megfelelŊ elŊadásmódban 

történŊ reprodukálása. Óriási fejlŊdést jelentett tehát az énekórák besorolása a kötelezŊ-

en tanított tárgyak közé, hiszen ezt megelŊzŊen voltak olyan tantervek is, melyek csak 

választható tárgyként ajánlották annak oktatását. „Az 1869-ben megjelent tanterv 

Szotyori Nagy József Énektani vezér- és olvasókönyvét jelöli meg javasolt irodalom-

ként.” (Szabó, 1989, 29. o.) Említést érdemel még az 1-6. osztályosok számára készült 

Bartalus István Éneklő ABC című tankönyvsorozata (1872), Szotyori Nagy József Gya-

korlókönyv az énektanításra, az I. és II. elemi osztály számára (1872) és Sztankó Béla 

Dalos Könyv33 és Tájékoztató a Daloskönyvhöz (1890) című kiadványai. 

A régi tanterv hiányosságait felismerve, s azokat figyelembe véve született meg 

az új tanterv és utasítás.34 Követte elŊdje irányvonalát, de ebben a dokumentumban már 

pontosan meghatározott célokat, feladatcsoportokat, kijelölt tananyagot találunk. Elkü-

löníti a tantervet a módszeres utasításoktól. Az éneklés, mint tantárgy szorosan kapcso-

lódik a népiskola céljaihoz, mely szerint a növendékeket valláserkölcsi alapon nevelje, 

nemzeti műveltséget adjon számukra és felkészítse Ŋket az életre. A tárgy sajátos célja, 

hogy „felébressze és ápolja a zenei érzéket; gyakorolja a hallást, fejlessze az ütemérzé-

ket; járuljon hozzá a kedély műveléséhez, s legyen hathatós eszköze a vallásos és haza-

fias érzületek ápolásának.” (Tanterv, 1905, XLI. o.) A tantervhez szorosan kapcsolódik 

az utasítás, mely még bŊvebben fejti ki a tantárgyra vonatkozó alaki, tárgyi és végcélo-

kat, feladatokat, nagy hangsúlyt fektet a hagyományápolásra és a maradandó értékű 

zenei anyag megismerésére. Az 1905-ös tantervhez kapcsolódik, több utalást és idézetet 

                                                 
32 Magyarország elsŊ népoktatási törvénye az 1868. évi XXXVIII. tc., amelyre 1868. június 23-án került 
a képviselŊház elé, s a király csak dec. 15-én szentesítette azt. Ez a törvény elrendelte a 6-12 éves gyer-
mekek iskolakötelezettségét. Az elemi iskola 6 osztályosra bŊvült, és az elemi népiskola elnevezést kapta. 
(Mészáros- Németh- Pukánszky, 2001) 
33 A kiadvány a budapesti Franklin Társulat gondozásában megjelent, melynek használatát a székesfŊvá-
ros tanácsa Budapest összes községi népiskoláiban elrendelte. A gyűjtemény az I. és II. osztály anyagát 
tartalmazza. 
34 „Tanterv és utasítás az elemi népiskola számára” Berzevicky Albert minisztersége alatt jelent meg 
1905-ben. Kiadta a vallás- és közoktat. m. kir. min. Budapesten az Egyetemi Nyomda jóvoltából. 
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is tartalmaz Dr. Kacsoh Pongrác Az elemi iskolai énektanítás pedagógiája35 című taní-

tóknak szóló két kötetes vezérkönyve (1912). A vezérkönyvben kifejtett módszerének 

gyakorlati megvalósítása az Énekeskönyvek az elemi népiskolák számára (1912) című 

könyvsorozatban érvényesül. 

Viharos politikai idŊszak következtében a népoktatás körülményei több vonatko-

zásban is megromlottak, ezért a kormány 1921-ben törvényjavaslatot terjesztett be 

az országgyűlés elé az iskoláztatási kötelezettség teljesítésének biztosítására, mely való-

jában megerŊsítette és kiegészítette az 1868-as törvény tankötelezettségre vonatkozó 

utasításait. Ezt követŊen kezdetét vette egy nagymértékű iskolaépítési program. 

Az újabb népiskolai tanterv 1925-ben jelent meg.36 Az iskola célja többek között a val-

lásos, erkölcsös, öntudatos polgár nevelése, aki általános műveltségét és ismereteit meg-

felelŊen tudja értékesíteni a gyakorlati életben. A tanterv ének tantárgyra vonatkozó 

részének kidolgozásában kiemelkedŊ szerepe volt Sztankó Béla törekvéseinek. A terve-

zet elŊtérbe helyezi a népdaléneklést, melyet a korosztálynak megfelelŊen rendez el. 

A tanterv a következŊképpen határozza meg az ének tárgy célját: „Maradandó értékű, 

magyar dalok és énekek elsajátítása s ezzel a magyar dal megkedveltetése, az énekhang 

ápolása, a zenei érzék felébresztése, az esztétikai érzés, a vallásos és hazafias érzület és 

társas szellem erősbítése, az önálló, tudatos éneklés megalapozása.” (Tanterv, 1925, 

45. o.) Az új tanterv nyomán fokozatosan jelentek meg népiskolai tankönyvek fŊként 

a III.-IV. osztály számára.37 1927-ben újból napvilágot láttak Sztankó Béla Dalosköny-

vei, valamint Kacsoh Pongrác 1912-ben ismertté vált Énekeskönyveinek38 (1928) és 

vezérkönyvének (1931)39 átdolgozott kiadásai Harmat Artúr és Karvaly Viktor szer-

kesztésében. 

                                                 
35 Az „A” kötet pedagógiai vonatkozású, melyben a szerzŊ összegzi az énektanítás céljait, feladatait, 
útmutatót nyújt a zenei hallás és az énekhang képzéséhez, ápolásához, módszertani segítséget ad a dalok 
és zenei elemek tanításához és bemutatja a tanításhoz szükséges segédeszközöket is. A „B” kötet az 1-6 
osztály zenei anyagát tartalmazza. 
36 Az 1925-ös „Tanterv az elemi népiskola számára” Klebelsberg Kunó aláírásával jelent meg, mely az 
elŊzŊ tanterv továbbfejlesztett változata. 
37 Tiboldi József: Énekeskönyv az elemi népiskolák III-IV. osztálya számára (1926), Osztie Béla – Steiner 
RezsŊ – Szűcs Gyula: Magyar Énekeskönyv az elemi népiskolák III-IV. osztálya számára (1927). 
38 Harmat Artúr – Karvaly Viktor: Énekeskönyv az elemi népiskolák III., V., VI. osztálya számára. Bp., 
1928. 
39 A kiadvány Budapesten, a Rózsavölgyi és Társa zeneműkereskedŊk Kiadásában jelent meg. A könyv 
címe változatlan maradt: „Az elemi iskolai énektanítás pedagógiája I.” (segédkönyv a tanító részére). 
Az I. kötet tartalmazza az 1-2. osztály, míg a II. kötet a 3-6. osztály zenei tananyagát. Az 1912-es kiadás-
sal hasonlítva ez a kiadvány bŊvebb zenei- és dalkínálatot nyújt, s újat hoz abban is, hogy az új ismere-
tekhez kapcsolódó magyarázatot, vagy megjegyzéseket rögtön az adott dal után közli. 
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Az 1932-ben kiadott tanterv40 igyekszik középpontba helyezni a gyermeket, 

s részletes utasítással is bŊvül, mely a tanítónak amolyan módszertani könyvként is 

szolgál. Az ének tantárgy céljainak megfogalmazása nagyban hasonlít az 1925-ös tan-

tervben írottakhoz, viszont a részletes zenei ismeretek komoly zenei oktatásra utalnak. 

Az is jelentŊs elŊrelépés, hogy a zene helyet kap az énekórákon kívül is, mint például 

imádságok alkalmával, a hitoktatáson belül, vagy más tantárgyak anyagának kiegészíté-

seként, esetleg énekkar szervezésével. Ez a dokumentum nagyon átgondolt, részletesen 

kidolgozott a követelményrendszere, mely választási lehetŊséget ad a tanítónak a kotta-

olvasásra vonatkozó abszolút vagy relatív szolmizáció használatához, és a tanítás ma-

ximumát jelöli meg. Ez a gyakorlatban egyedinek számít, hiszen a tantervek nagy több-

sége inkább a minimum követelményeket fogalmazza meg. Kapcsolódó kiadványként 

kell említeni Kerényi György Dr. és Rajeczky Benjamin Dr. által szerkesztett Énekes 

Ábécét41 (1938), melyet a vallás- és közoktatásügyi miniszter csak 1946-ban nyilvánított 

tankönyvvé a polgári fiú- és leányiskolák, gimnáziumok és leánygimnáziumok alsó osz-

tályai számára, valamint az Éneklő iskola, Vezérkönyv az Énekes Ábécéhez című mód-

szertani könyvet (1940). 

1941. szeptember 1-tŊl a nyolc osztályos népiskolák megszervezése mindenütt kö-

telezŊvé vált. Ebben az évben jelent meg az erre az új iskolatípusra kidolgozott tanterv 

is.42 Szerkezeti felépítése hasonlított az elŊzŊleg említett hatosztályos népiskolai tan-

tervhez. Az ének tantárgy célja nagyrészt megegyezett az 1932-es tantervben olvasható 

célokkal, viszont az egyes osztályokra lebontott tananyag jóval szűkszavúbb lett. Ez 

jelentŊs visszalépést eredményezett. A tanterv pozitívumaként említhetŊ, hogy a zenére 

fordítandó éves óraszám közel egy százalékkal magasabb az elŊzŊ tantervhez képest. 

A módszertani útmutatás részletesen fogalmazza meg a relatív szolmizáció lényegét, és 

értékes még az iskolai énekkarról szóló pont is. Szathmáry Ferenc Aranykapu címmel 

vezérkönyv-sorozatot szerkesztett a néptanítók számára. Az „1. o. Ének” kötetet az ele-

mi iskolák, óvodák, játékos zenei elŊkészítŊ tanfolyamok, vagy zeneóvodák számára 

Vikár Sándor írta.43 Kodály Zoltán, Kerényi György közreműködésével 1941-ben elké-

                                                 
40 „Tanterv és utasítások a népiskola számára” Dr. Karafiáth JenŊ aláírásával jelent meg Budapesten 
1932-ben. 
41 Az „Elméleti rész” az I – IV. osztályig nyújt rövid módszertani utasításokat, zeneelméleti ismereteket, 
zenei kifejezések megfogalmazását és utalást arra, hogy melyik osztályban mit is tanuljanak a tanulók. 
42 „Tanterv és útmutatások a nyolcosztályos népiskola számára”, mely Hóman Bálint minisztersége alatt 
jelent meg 1941-ben Budapesten a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda jóvoltából. 
43 Az 1. részben található az elsŊ osztály Énekvezérkönyve, mely az I. osztályos énektanításhoz vonatko-
zó bevezetést, az elsŊ osztály tantervét, a tananyag vázlatos kidolgozását, a felhasznált dalok betűrendes 
jegyzékét és a tananyag táblázatos felosztását tartalmazza. 



73 

szítik az Iskolai énekgyűjteményt,44 mely igazodik az aktuális tantervhez. A gyűjtemény 

alapul szolgált Kodály Zoltán és Ádám Jenő által szerkesztett Szó-Mi énekeskönyvek-

nek45 (1943) a népiskolák nyolc osztálya számára. 1944-ben látott napvilágot Ádám 

Jenő Módszeres énektanítás a relatív szolmizáció alapján című módszertana, mely való-

jában vezérkönyvként szolgált a fent említett Iskolai énekgyűjteményhez és útmutató 

az ének-zene megfelelŊ tanításához. 

1945 után alapvetŊen változtak meg a társadalmi és szociális körülmények, amivel 

párhuzamosan módosult az iskoláztatás is. Megszületett egy új iskolatípus, az általános 

iskola létesítésérŊl szóló rendelet.46 Az új iskolatípushoz kapcsolódó tanterv47 az általá-

nos iskola egyik fontos feladataként írja elŊ, hogy „a tanulót egységes, alapvető, nemze-

ti műveltséghez juttassa, mindenirányú továbbnevelésre képessé tegye és közösségi éle-

tünk tudatos és erkölcsös tagjává nevelje.” (Tanterv, 1946, 14. o.) Ez a tanterv zenei 

tekintetben merŊben eltért az elŊzŊektŊl. Már nem fektetett olyan nagy hangsúlyt a ha-

zafias érzület ápolására, hanem célként tűzte ki a zenei anyanyelv elsajátítását, az ének-

lési kedv fejlesztését, a zenei érdeklŊdés felkeltését, a képességek fejlesztését és az írás-

olvasási jártasságok megszerzését az elŊírt heti két órában. Tananyag tekintetében is 

jóval részletesebben írja le a ritmikai-, melodikai-, dinamikai-, tempóbeli, vagy a hang-

fejlesztéssel, többszólamúsággal és népi játékokkal kapcsolatos feladatokat. A tanterv-

hez útmutató is tartozik, mely az énektanítás célját három fŊ pontban fogalmazza meg. 

ElsŊként emeli ki a zenei anyanyelv megismertetését, s a magyar népdalokon keresztül 

nemzeti kultúránk megszerettetését, majd a hazai és külföldi műzene értékes művein 

keresztül a nemzeti kultúrkincs megbecsülését, és végül a zenei elemek, sajátosságok 

tudatosítását, melyek alapjául szolgálnak a szép és tudatos éneklésnek, a zenei művelet-

lenség és írástudatlanság kiküszöbölésének. A tanterv csekély módosításáról 1947-ben 

miniszteri rendelet intézkedett. Az 1946-os tantervhez igazodik Kodály Zoltán – Ádám 

Jenő Énekeskönyv (1948) sorozata az általános iskolák nyolc osztály számára. A kötetek 
                                                 
44 A két kötetes kiadványt a M. Kir. Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter megbízásából az Országos Köz-
oktatási Tanács 1943-44-ben jelentette meg. Az elsŊ kötet a 6-10 éves tanulók számára közöl zenei anya-
got, melynek összeállítására a fokozatosság jellemzŊ. 
45 „Szólj síp” Énekeskönyv az általános iskolák I. osztálya számára; „Lánc-lánc” Énekeskönyv az általá-
nos iskolák II. osztálya számára; „Csipkefa” Énekeskönyv népiskolák III. osztálya számára; „Vígan-
vígan” Énekeskönyv az általános iskolák IV. osztálya számára; „Besüt a nap” Énekeskönyv az általános 
iskolák V. osztálya számára; „Repülj fecském” Énekeskönyv az általános iskolák VI. osztálya számára; 
Énekeskönyv az általános iskolák VII. osztálya számára; Énekeskönyv az általános iskolák VIII. osztálya 
számára. 
46 Miklós Béla az ideiglenes nemzeti kormány miniszterelnöke 1945. augusztus 16-án írta alá az általános 
iskola létesítésérŊl szóló rendeletet. 
47 „Tanterv az általános iskola számára”, mely Dr. Keresztury DezsŊ aláírásával jelent meg 1946. július 
6-án, Budapesten. 
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dalanyagának forrása az Iskolai Énekgyűjtemény, s mind a mai napig az ének-zene ok-

tatására szánt tankönyvek Ŋsforrása. Átgondolt módszertani összeállításával, logikai 

felépítésével, s a gyermekek számára megfelelŊ nehézségű gyakorlatokkal értéket kép-

visel, s mintaként szolgálhat akár a legmodernebb tankönyvek írói számára is. 

Az egypártrendszer, a politikai szemléletváltás, az iskolák államosítása mind rá-

nyomta bélyegét az iskolákban folyó oktató-nevelŊ munkára, a tantervekre s az iskolai 

tantárgyak változtatására. 1950-ben gyökeresen alakították tovább az általános iskolák 

tantervét, s ennek végeredményeképpen megjelent az elsŊ szocialista szemléletű tan-

terv.48 A tantervben az ének tantárgy fŊ céljai között szerepelt a Szovjetunió s a mun-

kásosztály különféle harci dalainak tanítása, éneklése. Emellett természetesen a zenei 

írás-olvasás, a relatív szolmizáció elsajátítása, a zenei érdeklŊdés felkeltése, a zenei lá-

tókör kiszélesítése, a művészi ízlésformálás és az éneklési készség fejlesztése, a gyer-

meki hang kiművelése, valamint a dalok, zeneművek átélése, megértése is helyet kapott 

benne. A megfogalmazott célok tehát mind a szocialista jellem és embereszmény for-

málását voltak hivatottak erŊsíteni. A tantervi követelmények eltérŊek voltak az ének-

szakos nevelŊvel rendelkezŊ és az énekszakos nevelŊvel nem rendelkezŊ intézmények, 

iskolák között. Ez a tanterv is heti két énekórát határozott meg. Az Oktatásügyi Minisz-

térium hamar felfigyelt a tanterv hiányosságaira és a koncepció kevésbé átgondolt voltá-

ra, aminek következménye az 1951-es módosító rendelet lett. Az új, 1950-es tanterv 

szemléletmódjának már nem feleltek meg a Kodály – Ádám tankönyvek. Az új tan-

könyvek49 elkészítését Gadányi József, Pálinkás József, Perényi László, Petneki JenŊ és 

Rossa ErnŊ vállalták magukra, s tankönyvsorozatuk 1951-tŊl 1963-ig (közben az 1956-

os tantervhez igazodva némi változtatásokkal) meghatározták az iskolai énektanítás 

anyagát. 

A megjelent tantervkritikák alapozták meg az újabb tanterv kidolgozását, melynek 

feladata immár az 1954-ben megalakult Pedagógiai Tudományos Intézet kompetenciá-

jába tartozott. Az 1956-os Tanterv50 elŊíró jellegű, centrális tanterv volt. Az elŊzŊekhez 

viszonyítva tananyagcsökkentést vagy tananyag-módosítást alkalmaztak. A koncepció-

ról szóló részekben olvasható, hogy az új tantervnek tudományosan megalapozottnak 

kell lennie, s a társadalom eszméit és célkitűzésit kell szolgálnia. A régi tantervbŊl 

igyekeztek megtartani mindent, amit jónak és helyesnek tartottak. Új tantárgyakat ve-
                                                 
48 „Tanterv az általános iskolák számára”, mely Darvas József miniszter aláírásával lépett érvénybe 
1950-ben. 
49 Énekeskönyv az általános iskolák I-VIII. osztályai számára. 
50 „Tanterv és utasítás az általános iskola 1-4 osztálya számára”, Erdey-Grúz Tibor jóváhagyásával. 
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zettek be, majd az elkészült tantervet kísérleti iskolákban próbálták ki, megfigyelve, 

hogy mely tananyagrészek felelnek meg legjobban az adott életkornak, illetve, hogy 

a képességek, készségek fejlesztésére mennyi idŊt kell szánni. A tanterv öt fŊ nevelési 

területet jelölt meg, melyek közül az esztétikai nevelés körébe tartozik az ének. A tan-

tárgy feladatai között szerepel, hogy „értékes magyar népdalok elsajátításával emelje 

magas fokra a tanulók éneklőkedvét, [...] alapozza meg a zenei műveltséget, készítse elő 

a magyar zenei nyelv megértését, [...] átélt énekléssel fejlessze a tanulók érzelmi és aka-

rati életét.” (Tanterv, 1956. 114. o.) A tanterv a tananyag leírását négy fŊ részre osztot-

ta. A „Dalok” fejezet felsorolta, hogy az egyes osztályokban milyen dalok javasoltak 

tanításra. A „Szép éneklés” elnevezésű fejezet a hangképzésre, elŊadásmódra összpon-

tosítja a figyelmet. „A zenei hallás és a ritmusérzék fejlesztése, a zenei írás-olvasás” 

című fejezet fŊként az ismeretanyagot szabja meg, de meghatározza még a gyakorlás 

módját és az erre fordítandó idŊt is. A negyedik, „Követelmények” fejezetben a dalok 

számát, minŊségét, és egyéb más kívánalmakat határoz meg a tanterv. Ez a tanterv is 

az elŊzŊekhez hasonlóan 2 énekórát ír elŊ az alsó tagozat minden osztálya számára. 

A tantervet 1957-ben, majd 1961-ben is módosították. 1958-ban kísérleti célból megje-

lenik Kodály Zoltán és Ádám JenŊ két új énekeskönyve az általános iskolák I. és II. 

osztály számára, melyek az 1948-as tankönyvek változatai. 

Az új oktatási törvény, mely 1961-ben látott napvilágot és 1963-ban lépett ér-

vénybe, meghatározta az új tantervek elkészítését is. Az elŊzŊhöz hasonlóan az új tan-

terv51 elŊíró jellegű és centrális, de szerkesztési elveiben fŊként a pedagógiai logika 

érvényesül. A tantervben új tantárgyak jelennek meg, mint pl. a környezetismeret, vagy 

a gyakorlati foglalkozás, s az eddig énekként nevezett tárgy elnevezését ének-zenére 

módosítja. Az ének-zene tantárgy feladatai közt a következŊket olvashatjuk: „Tanítsa 

meg a tanulókat értékes, nagy többségben magyar gyermek- és népdalok szép és zenei-

leg pontos éneklésére [...]. Alapozza meg a zenei anyanyelv iránti érzéküket [...]. Kelt-

sen szeretetet népünk dalain keresztül az éneklés iránt. Kedveltesse meg a hangszeres 

zenét. Közös énekléssel járuljon hozzá a közösség kialakításához.” (Tanterv, 1963, 195-

199. o.) Az 1963-as tanterv az óraterhelést az elsŊ és második osztályban heti kétszer fél 

órára módosítja, míg a harmadik és negyedik osztályban meghagyja a heti két órát. 

A tananyagot az alábbi négy témakörbe rendszerezi: Szemelvények, Ismeretek és kész-

                                                 
51 „Tanterv és utasítás az általános iskolák számára” (szerk. Miklósvári Sándor), mely Ilku Pál művelŊ-
désügyi miniszter aláírásával jelent meg. Kiad. a Műv. Min. A 162/19al62 MM. sz. utasítása. Budapest, 
1963. Tankönyvkiadó. 
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ségfejlesztés, Hangerő és tempó, valamint Követelmények. A tantervet a „Tantervi utasí-

tás” zárja, melyben a pedagógusra vonatkozó metodikai, módszertani tevékenységek 

olvashatók. Az életbe lépŊ új tanterv a meglévŊ könyvek átírását, vagy bevonását, illet-

ve új tankönyvek írását vonta maga után. Az elsŊ osztályban elŊírt heti két félórás ének-

tanításhoz elegendŊnek tartják csupán tanári kézikönyv52 használatát. 

1978-tól újra megváltozott az általános iskolák tananyaga. Az új dokumentum el-

nevezése immáron nem tanterv volt, hanem „Az általános iskolai nevelés és oktatás 

terve”, meghatározta az általános iskola nevelŊmunkájának célját, mely tükrözi a politi-

kai hovatartozást és meggyŊzŊdést, valamint tartalmazta a tantárgyakra lebontott tanter-

veket is. „Az ének-zene tanítás célja a világ esztétikai birtokbavételének megalapozása 

a zene sajátos eszközeivel [...]. E cél elérése érdekében a tanulókat aktív énekléssel és 

zenehallgatással mindenekelőtt kollektív zenei élményekhez kell juttatni [...]. Az ének-

zene tanítása tegye fogékonnyá a tanulókat a fejlettségi szintjüknek megfelelő vokális és 

hangszeres zene befogadására.” (Tanterv, 1978, II. kötet, 339. o.) A tanterv meghatá-

rozza a tanítandó dalokat (30%-ban szabad választást engedélyez a tanítónak), zenehall-

gatási szemelvényeket, illetve a zenei ismeretekkel és készségfejlesztéssel kapcsolatos 

információkat, melyekre százalékos javaslatot is tesz. Megfogalmazza a követelmény-

rendszert, módszertani javaslatokat kínál, ajánlja Kodály Zoltán zenepedagógiai munká-

inak használatát, illetve a relatív szolmizáció alkalmazását. Az oktatás egészének átfogó 

megújítását célozza. A tantervben a tananyag felépítése logikus, egymásra épül és na-

gyon jó alapot szolgál a Nemzeti Alaptanterv követelményeinek teljesítéséhez. Kodály 

Zoltán útmutatásait követve az 1978-as tantervhez igazodnak a Nemzeti Tankönyvkiadó 

gondozásában megjelent Lantos RezsŊné – Lukin Lászlóné: Ének-zene 1-3., Tegzes 

György: Ének-zene 4. tankönyvei. 

 

3.2. A Nemzeti Alaptantervek az ének-zene fényében 

 

A 20. és 21. század emberének életvitele nagyon felgyorsult. Nemcsak a társadalom, de 

a gazdaság, sŊt az emberi kapcsolatok is állandó elvárásokat támasztanak, folyamatos 

alkalmazkodást követelnek meg az egyéntŊl és a közösségtŊl egyaránt. Fokozatosan 

bŊvült a tanulás és tudás fogalomköre a teljes felnŊtt élet valamennyi színterét átszŊve, 

                                                 
52 Hegyi József – Kovács Alajos: Ének-zene kézikönyv az 1. osztály számára (szerk. Péter József) 1963-
1978 
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mely jelenség okai közé sorolható a globalizáció, a világháló elterjedése, az élethosszig 

tartó tanulás elvárásai, az európai integrációs törekvések stb. A klasszikus műveltség 

fogalma a társadalmi változások fényében állandóan átértékelŊdik, és egyre nagyobb 

szerepet kap az általános műveltség, valamint a tudás gyakorlati felhasználhatósága. 

A tudományos ismeretek megszerzése és birtoklása nem mindenki számára adott, de 

az általános ismeretszerzés, műveltség, illetve a globális társadalom termékeinek fel-

használhatósága biztosított a nagy tömegek számára.  

Hosszú és rögös út vezetett a sillabusztól, a Ratio Educationis szabályain, az elŊíró 

(tartalomközpontú, centrális oktatáspolitikát képviselŊ) tanterven keresztül a kétpólusú 

tantervi szabályozási modell kidolgozásáig. Ez a rendszer az oktatás szabadságának és 

egységének együttes érvényesítése szellemében a tankötelezettség egész idŊtartamát 

felölelve, műveltségi területek szerint állapította meg az iskolák és tanulók oktatása 

számára elŊírt közös, alapvetŊ (nem minimális) tartalmakat. Hangsúlyozza a nemzeti és 

európai kultúra értékeit, valamint a helyi és iskolai önállóság érvényesítését. Közép-

pontba kerül a tanulók differenciált személyiségfejlesztése, a korszerű gyakorlati tar-

talmak megértése és alkalmazása. 

A Nemzeti Alaptanterv (ezután: Nat) bevezetésének égetŊ szükségességét többféle 

tényezŊ is befolyásolta. Meggyengült az utolsó központi tanterv szabályozó szerepe. 

A tantervi változásokat figyelve az 1978-tól bevezetésre kerülŊ nevelési-oktatási tervek 

több tekintetben is jelentŊs változásokat képviseltek. Életbe lépésüket hosszú elŊkészítŊ 

munkálatok elŊzték meg, de pozitívumaik mellett negatív hatásuk is megmutatkozott. 

Ez azt bizonyította, hogy újfajta szemléletre van szükség, s ez a régi típusú, felülrŊl irá-

nyított, átfogó tantervi reform már kissé elavultnak minŊsül, és nem alkalmazkodik 

a helyi igényekhez, feltételekhez. A rendszerváltozás hatott legjobban e dokumentumok 

szemléletére, ami a tananyag, s a tankönyvek gyors elavulását eredményezte. A másik 

fontos tényezŊ az volt, hogy változások történtek a közoktatási rendszer irányításában 

és szerkezetében is. Az oktatási törvény felszámolta a közoktatási rendszer uniformizá-

lását, illetve lehetŊvé tette az iskolafenntartók jogkörének szélesebb körű bŊvülését. 

(Ballér, 1996) 
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3.2.1. A Nemzeti Alaptanterv (1995) zeneoktatási vonatkozásai 
 

Az elsŊ hivatalos Nat,53 „mely a Magyar Köztársaságnak a közoktatásról szóló – több-

ször módosított – az 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározott alapdokumentuma”, 

1995-ben jelent meg. A Nat követelményeit tekintve demokratikus (a demokrácia érték-

rendjére támaszkodik), nemzeti (fontosnak tartja a nemzeti hagyományok és nemzeti 

azonosságtudat kibontakoztatását), és európai-humanista (hovatartozásunkat erŊsíti). 

A dokumentum tartalmát tekintve több újítás is megfigyelhetŊ. Az eddig megszokott 

tantárgyi szemléletet a tanítási tartalom integrált szemlélete váltja fel, hiszen a művelt-

ség kánonját tíz műveltségi területben54 foglalja össze. (Vass, 2008, 2. o.) A hetedik 

műveltségi terület, az ún. művészetek. Ide tartozik az ének-zene; a tánc; a dráma; a vizu-

ális kultúra; a mozgóképkultúra és a médiaismeret. „A Művészetek műveltségi terület 

alapja a nemzeti és az egyetemes emberi kultúra, valamint a mindennapi életünk, a ter-

mészet és a tervezett-alakított környezetünk esztétikai jelentésekkel is bíró tartománya. 

[...] Az Ének-zene a szavak fölött »hangzó nyelv« élményével és az aktív énekléssel hat 

az érzelmekre, az emberi lélekre. A zenei nevelés elsősorban a zenei anyanyelv és a zene 

sajátos összetevőinek megismerését jelenti. A zenehallgatás a zenemű érzelmi hatásai 

miatt nélkülözhetetlen személyiségfejlesztő eszköz.” (Nat, 1995, 14. o.) A műveltségi 

területek oktatásához tartoznak még a közös követelmények,55 melyeket alaposan 

szemügyre véve szoros kapcsolatok mutathatók ki az ének-zene tantárggyal. 

Az ének-zene általános fejlesztési követelményeit a Nat a korosztályt illetŊen két 

nagyobb életkori szakaszra bontja (1-6. és 7-10. évfolyam), s ennek fényében további 

négy készség köré csoportosítja: 

 „I. Az éneklési készség fejlesztése: A zene megszerettetése, az élményekből fakadó 

aktív éneklési kedv felkeltése, az éneklési kultúra kialakítása, továbbfejlesztése. 

 II. A zenei hallás fejlesztése: A zenei hallás fejlesztésének célja a zenei emlékezet 

és a zenei képzelet fejlesztése. 

                                                 
53 A 130/1995. (X. 26.) Korm. Rendelet szól a NAT kiadásáról. „1. § (1) A Kormány a közoktatás szerve-
zésével és irányításával kapcsolatos egyes átmeneti szabályokról szóló 1995. évi LXXXV. törvény 2. §-
ában kapott felhatalmazás alapján e rendelet mellékleteként kiadja a Nemzeti Alaptantervet.” 
54 1. Anyanyelv és irodalom; 2. ÉlŊ idegen nyelv; 3. Matematika; 4. Ember és társadalom; 5. Ember és 
természet; 6. Földünk és környezetünk; 7. Művészetek; 8. Informatika; 9. Életvitel és gyakorlati ismere-
tek; 10. Testnevelés és sport. 
55 Hon- és népismeret; Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz; Környezeti nevelés; Kommunikációs 
kultúra; Testi és lelki egészség; Tanulás; Pályaorientáció. 



79 

 III. A zenei írás-olvasás készségei, a reprodukciós képesség fejlesztése: A zenei 

élményekből induló elvonatkoztatás a ritmikai és dallami elemek megismerését, 

felismerését és megszólaltatását szolgálja. 

 IV. A zeneértő és -érző képesség fejlesztése: A zeneművekben különböző hangula-

tok, egyszerű zenei formák, előadói apparátus megfigyelése. A vokális zene, hang-

szeres zene megfigyelése különböző feldolgozásokban.” (Nat, 1995, 15-17. o.) 
 

A leírásból természetesen nem maradnak el a részletes követelmények sem. A dal-

éneklés, a zenei ismeretek dallami és ritmikai elemeinek megismerése, a zenehallgatás 

és az improvizáció határozzák meg a tananyagot, a fejlesztési követelményeket és 

a minimális teljesítményt a 4., 6., 8. és 10. évfolyam végére.  

 

3.2.2. A Nemzeti Alaptanterv (2003) zeneoktatási vonatkozásai 

 

A második hivatalosan is elfogadott Nemzeti Alaptanterv 2003-ban látott napvilágot.56 

Ebben a dokumentumban már jelentŊs szerkezeti és tartalmi változások is történtek. 

Az eddigi kétpólusú szabályozási rendszer változatlanul megmaradt ugyan, de elmarad-

tak a részletes követelmények, melyek helyét a lényeget jobban kifejezŊ fejlesztési fel-

adatok vették át.57 Az elŊzŊkhöz képest e fejlesztési feladatokat az egész oktatási rend-

szert átfogó módon (1-12. évfolyamra) dolgozták ki, hiszen közben a tankötelezettséget 

is megemelték a 18. életévig. A dokumentum rövidebb és áttekinthetŊbb lett. JelentŊsé-

ge még abban is megmutatkozott, hogy az eddig megszokott tartalmi hangsúly helyett 

a tanulás kompetencia alapú koncepciójára fókuszált.58 Emellett megnŊtt a kiemelt fej-

lesztési feladatok hangsúlya, szerepe. (Vass, 2008, 3. o.) 

A 2003-as Nat kilenc kulcskompetenciát sorakoztat fel.59 Ide tartozik az „Esztéti-

kai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség”, mely „magában foglalja az esztétikai 

                                                 
56 243/2003. (XII. 17.) Korm. Rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetésérŊl és alkalmazásá-
ról. 
57 Énkép, önismeret, Hon- és népismeret, Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra, Aktív állampol-
gárságra, demokráciára nevelés, Gazdasági nevelés, Környezettudatosságra nevelés, A tanulás tanítása, 
Testi és lelki egészség, Felkészülés a felnŊttlét szerepeire. 
58 „A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes bol-
dogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához.” 
(Nat, 2003, 8. o.) 
59 1. Anyanyelvi kommunikáció, 2. Idegen nyelvi kommunikáció, 3. Matematikai kompetencia, 4. Termé-
szettudományos kompetencia, 5. Digitális kompetencia, 6. A hatékony, önálló tanulás, 7. Szociális és 
állampolgári kompetencia, 8. KezdeményezŊképesség és vállalkozói kompetencia, 9. Esztétikai-
művészeti tudatosság és kifejezŊképesség. 
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megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának 

elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ide-

értve különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális művé-

szeteket, a tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, 

a fotót s a mozgóképet.” (Nat, 2003, 12-13. o.) Beletartozik ebbe a nemzeti és az egye-

temes európai kultúra, valamint a művészeti alkotások értékének tudatosítása, az ízlés-

fejlŊdés, a mindennapok esztétikája, az önkifejezés, a műalkotások és elŊadások elem-

zésének képessége, s nem utolsó sorban a művészi kifejezés sokfélesége iránti nyitott-

ság, a kreativitás és kultúrismereteink további gazdagítása. 

A szóban forgó dokumentum szintén tíz műveltségterületet különböztet meg.60 

A művészetek részterületei az ének-zene, a dráma és a tánc, a vizuális kultúra, a mozgó-

képkultúra és a médiaismeret. „A Művészetek műveltségi terület alapja a kultúra, 

amelybe a művészeteken kívül beletartozik mindennapi életünk, valamint szűkebb és 

szélesebb értelemben vett környezetünk is. E tág kultúraértelmezésből következően sok-

féle lehetőség adódik a tanulók sajátos megismerési módjainak, tevékenységeinek érvé-

nyesüléséhez.” (Nat, 2003, 116. o.) A művészeti nevelés, esztétika és ízlésformálás ha-

tékonyságát növeli, ha a művészetek körébe tartozó részterületek más műveltségi terüle-

tekkel összefonódva is megjelennek a nevelŊ-oktató munka során, illetve ha a tanár ki-

használja az interdiszciplináris kapcsolatok nyújtotta lehetŊségeket. A művészetek kö-

rébe tartozó ének-zene célját és lényegét a következŊképpen fogalmazza meg a 2003-as 

Nat: „[...] A zenei nevelés középpontjában a zenei élmény áll, mely az élet minden moz-

zanatát tartalmassá, gazdagabbá teszi. Cél a zene megszerettetése, a zenei kifejezőesz-

közök megismertetése révén olyan motivációk kialakítása, melyek lehetővé teszik a tanu-

lók aktív részvételét a zenei kommunikációban. A zenei nevelés sajátos eszközei a zene 

megértésén, befogadásán és reprodukálásán keresztül lehetőséget teremtenek a harmo-

nikus személyiség kibontakozásához. Kiemelkedően fontos a zenei ízlésformálás, a zenei 

ítélőképesség fejlesztése, mert ez teszi lehetővé az értékes műalkotások felismerését és 

elfogadását, a kritikai képesség kialakulását. [...]” (Nat, 2003, 118. o.) 
 

Az egyes részterületek külön fejlesztési feladatokat is feltüntetnek. Az ének-zene 

fŊ fejlesztési feladatainak szerkezete a következŊ: 

                                                 
60 1. Magyar nyelv és irodalom, 2. ÉlŊ idegen nyelv, 3. Matematika, 4. Ember és társadalom, 5. Ember a 
természetben, 6. Földünk – környezetünk, 7. Művészetek, 8. Informatika, 9. Életvitel és gyakorlati isme-
retek, 10. Testnevelés és sport. 
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  1. Zenei alkotóképesség 

1.1 Interpretáció 

1.2 Improvizáció 

2. MegismerŊ- és befogadó képességek 

2.1 Zenehallgatás 

2.2 Zenei hallás és kottaismeret. 
 

Az elsŊ témakör a zenei alkotóképesség. Ezen belül az interpretáció az éneklési 

készséget, az énekes szokások, és a technika kialakítását, a zenélési kedv felkeltését, és 

a zene nyújtotta élmény iránti vágyat, míg az improvizáció a személyiség nyitottságát, 

a zenei fantáziát, kreativitást és örömteli muzsikálást szolgálja. A második témakör 

a zene megismerése és befogadása, melyhez szorosan kapcsolódik a zenehallgatás. A 

zenehallgatás nemcsak értelmi és érzelmi erŊket szabadít fel, hanem varázslatos erejével 

kialakítja a személyiség belsŊ harmóniáját. Az újabb és újabb zenei részletek, zenemű-

vek képessé teszik a gyermeket, hogy felismerje a művészi értéket, átélje magát az él-

ményt, s egyre nagyobb igénye váljék további ismeretek, zenei anyagok befogadására. 

A hallásfejlesztés és kottaismeret elŊsegíti a gyermek emlékezetének, gondolkodásának 

fejlesztését. Szolgálja a zenei élménybŊl kiinduló elvonatkoztatást, a zenei elemek fel-

ismerését, megszólaltatását és késŊbbi újraalkotását. A kottaismeret a zenei műveltség 

alapja is egyben. A felsorolt fejlesztési feladatokhoz a dokumentum táblázatot kapcsol, 

melyben életkorokra szétbontva (1-4., 5-6., 7-8., 9-12. évfolyam) dolgozza fel az egyes 

témakörök tartalmi vonatkozásait. 

 

3.2.3. A Nemzeti Alaptanterv (2007) változásai 

 

A Nat érvényes értékeket, műveltségképet, tudás- és tanulásértelmezést fogalmaz meg 

a kötelező iskolázás időszakára. Napjainkban felértékelődik a formális, informális, 

nonformális kultúra- és tudásközvetítő rendszerek, intézmények, szervezetek szerepe. 

Ez a jövőben csak tovább hatványozódik, mivel a kötelező iskolai képzéstől nem vár-

hatjuk el, hogy befejezett, lezárt tudást nyújtson. Inkább a kulcskompetenciák, a tanulási 

képességek kialakítása, vagy az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumok 

válnak alapvető jelentőségűvé. A Nat-ban megfogalmazott fejlesztési feladatok nyitot-
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tak akár a szakmai képzés, a felnőttoktatás vagy az egyéni, illetve közösségi önművelő-

dést segítő intézmények követelményei és az általuk kínált lehetőségek felé. 

Az oktatási miniszter 2006 szeptemberétŊl elrendelte a Nat-2003 felülvizsgálatát, 

melynek fŊ célja a jogi, az oktatáspolitikai és az általános pedagógiai szempontok érvé-

nyesítése volt. Ezen szempontokat figyelembe véve értékelték ki az addigi tapasztalato-

kat és megkezdték a módosítások kidolgozását. Fontos volt, hogy a 2003-as Nat kompe-

tencia-alapúságát megtartsák és strukturálják, valamint hogy újragondolják a kiemelt 

fejlesztési feladatokat.61 A szerkesztŊk arra törekedtek, hogy továbbfejlesszék az elŊzŊ 

Nat tanuláskoncepcióját. Hangsúlyossá váltak az általános és kiemelt fejlesztési felada-

tok és a kereszttantervek. A dokumentum megalapozta az EU által javasolt kulcskompe-

tenciák rendszerét.62 Hosszas viták és egyeztetések után fokozatosan kialakultak a Nat-

200763 tartalmi jellemzŊi. A Nemzeti Alaptanterv meghatározta a kulcskompetenciákra 

alapozott fŊ műveltségi területeket,64 valamint a kiemelt műveltségfejlesztési feladatok 

megvalósítását. AlapvetŊ fontosságúnak tartja az elsajátított tudás használhatóságát, 

melynek érdekében fontos a kulcskompetenciák fejlesztése és az egész életen át tartó 

tanulás. (Vass, 2008, 3. o.) 

A művészetek műveltségi terület, s ezen belül az ének-zene alapelvei, céljai, fel-

adatai, valamint tartalmi követelményei nem változtak a 2003-as Nat-hez viszonyítva. 

 

3.2.4. A Nemzeti Alaptanterv (2012) módosításai 

 

Mivel ebben az évben már aktuális az új Nat (2012),65 mindenképpen szólnunk kell 

a benne megfogalmazott változásokról, módosításokról, annak ellenére, hogy a vizsgált 

tankönyveink még az elŊzŊ alaptantervekkel vannak szoros kapcsolatban, azokból 

merítkeztek, illetve azokra épültek. Az új Nat a köznevelés feladatát „a nemzeti művelt-

ség átadásában és az egyetemes kultúra közvetítésében, a szellemi-érzelmi fogékonyság 

és az erkölcsi érték elmélyítésében jelöli meg.” (Nat, 2012, 5. o.) További feladatai közé 

                                                 
61 vö. Nat 2003 
62 vö. Nat 2003 
63 243/2003 (XII. 17.) Korm. rendelet (a 202/2007. (VII. 31.) Korm. rendelettel módosított, egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg.  
64 vö. Nat 2003 
65 A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetésérŊl és 
alkalmazásáról. A Kormány a nemzeti köznevelésrŊl szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés b) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében 
új rendelkezéseket hagy jóvá. 
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sorolja a tanuláshoz, munkához szükséges képességek, készségek, ismeretek fejleszté-

sét, az egyéni és csoportos teljesítmény ösztönzését, valamint a nemzeti és társadalmi 

összetartozás erŊsítését. Célja, hogy fejlessze a harmonikus személyiséget, kialakítsa 

a helyes, a jó, s az igazságos iránti törekvést, mellyel a felnövekvŊ nemzedék felelŊs 

polgárává válik nemzetének, megtalálja helyét a családban és társadalomban egyaránt, 

képes helyes döntéseket hozni, véleményt alkotni, és elhivatottságnak érezze saját kul-

túrája megŊrzését, továbbadását. A Nat-2012 fontos szerepet szán a nemzeti öntudat 

fejlesztésének, a hagyományápolásnak, a szülŊkkel való együttműködés által a családi 

neveléshez nyújtott segítségnek, s arra törekszik, hogy az elsajátított tudás értékálló 

legyen és megfeleljen a kor igényeinek, követelményeinek. 

Nagyobb változást vélünk felfedezni a fejlesztési területek rendjében, 66 amelyek 

már kiegészülnek a nevelési célokkal is. Az eddigi kilenc terület módosult és tizenkettŊ-

re bŊvült, hiszen a tudományok gyors fejlŊdése, a társadalmi szükségletek újabb formái 

eltérŊ feladatok megoldását kívánják mind a tanulóktól, mind a pedagógusoktól, mind 

pedig az iskoláktól. Ahhoz, hogy a kijelölt fejlesztési területek, nevelési célok és kulcs-

kompetenciák67 kellŊ módon és ütemben fejlŊdjenek, elsŊsorban a tanulás iránti moti-

vációt kell pozitív irányba mozdítani. Emellett lehetŊséget kell nyújtani a tanulók szá-

mára, hogy cselekvŊ módon vegyenek részt a tanulás menetében, ismereteiket, tudásu-

kat képesek legyenek a gyakorlatban is megvalósítani. A jobb felkészültség érdekében 

fontos a differenciálás, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása és a tehetséges ta-

nulók támogatása. 

A 2012-es Nat a közoktatás tartalmát – az eddig megszokott módon – tíz művelt-

ségi terület68 szerint határozza meg, amit százalékos arányban javasol. A Művészetek 

műveltségi terület célja az ízlésformálás, a mozgáskoordináció fejlesztése, a forma-, 

ritmus-, színérzék kialakítása, a figyelem, az emlékezet és a kommunikációs készségek 

fejlesztése. „A művészetek tanítása hozzájárul a nemzeti és európai azonosságtudat 

kialakításához, a kultúra hagyományos és mai értékeinek megismeréséhez, közös él-

ményanyaggal szolgálva az összetartozás érzésének erősítését.” (Nat, 2012, 151. o.) 

                                                 
66 Az erkölcsi nevelés; Nemzeti öntudat, Hazafias nevelés; Állampolgárságra, demokráciára nevelés; Az 
önismeret és a társas kultúra fejlesztése; A családi életre nevelés; A testi és lelki életre nevelés; FelelŊs-
ségvállalás másokért, önkéntesség; Fenntarthatóság, környezettudatosság; Pályaorientáció; Gazdasági és 
pénzügyi nevelés; Médiatudatosságra nevelés; A tanulás tanítása. 
67 1. Anyanyelvi kommunikáció, 2. Idegen nyelvi kommunikáció, 3. Matematikai kompetencia, 4. Termé-
szettudományos és technikai kompetencia, 5. Digitális kompetencia , 6. Szociális és állampolgári kompe-
tencia, 7. KezdeményezŊképesség és vállalkozói kompetencia, 8. Esztétikai-művészeti tudatosság és 
kifejezŊképesség, 9. A hatékony, önálló tanulás. 
68 vö. Nat-2003 
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A művészetek műveltségi terület részterületei azonosak az eddigiekkel: ének-zene, drá-

ma és tánc, rajz és vizuális kultúra, mozgóképkultúra és médiaismeret. Az iskolai ének-

zenei nevelés fŊ céljai és alapelvei közé tartozik az igényes zene megszerettetése és a 

zenei élmény általi személyiségformálás. A Nat konkrétan megfogalmazza, hogy az 

ének-zenei nevelés alapja a Kodály-koncepció, mely alapul szolgál egy európai művelt-

ségű, saját hagyományait ŊrzŊ nyitott és kreatív ember neveléséhez. „Az ének-zene ok-

tatás célja olyan közös, együttes élmény megteremtése, amelynek révén a befogadás és 

az önkifejezés, valamint az egymásra figyelés harmóniája valósul meg. [...] Az aktív 

közös zenélés, mint csapatmunka és közösségi élmény a hátrányos szociokulturális stá-

tusú fiatalok felzárkóztatásának is a leghatékonyabb eszközei között szerepel.” (Nat, 

2012, 152. o.) 
 

Az ének-zenei nevelés fejlesztési feladatai az alábbiak szerint módosultak: 

1 Zenei reprodukció 

1.1 Éneklés 

1.2 Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív zenei tevé-

kenység 

1.3 FelismerŊ kottaolvasás 

2 Zenei befogadás 

2.1 Befogadói kompetenciák fejlesztése 

2.2 Zenehallgatás. 
 

Eltérés tapasztalható még a fejlesztési feladatok korcsoportokra való bontásában 

is. Az eddigi négy korcsoport háromra szűkült (1-4., 5-8., 9-12.). A Nat elsŊsorban ki-

fejti az egyes fejlesztési feladatok lényegét, majd részletes leírást olvashatunk az adott 

korcsoportokra jellemzŊen. Újat hoz még a közműveltségi tartalmak megjelenítésében 

is. 
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3.3. A zenei nevelés jelenlegi helyzete a szlovákiai magyar tan-
nyelvű általános iskolákban 

 

Szlovákiában az 1989-es év nagy változásokat eredményezett mind társadalmi, mind 

pedig politikai viszonylatban. Az addig használt tankönyvek,69 melyek az 1984-es isko-

latörvényt követŊ tantervekhez igazodtak, ideológiájuk és a dalanyag tekintetében el-

avulttá váltak. Ennek ellenére még sokáig használatban maradtak. Az ország politikai és 

világnézeti változását hamarosan a tantervek megújulása is követte. 

A Szlovák Oktatásügyi Minisztérium 2001 augusztusában fogadta el az új magyar 

tanítási nyelvű iskolák számára készült zenei nevelés tantervet.70 A tanterv a követke-

zŊképpen fogalmazza meg a tantárgy céljait és feladatait: „Célja a harmonikus szemé-

lyiség kibontakoztatása a zene sajátos eszközeivel. Célja továbbá az is, hogy elvezesse a 

tanulókat a zene megértéséhez, megszerettetéséhez [...]. Nagyon fontos továbbá, hogy a 

tanulók érzelmi világa fokozatosan gazdagodjon, játékosságuk a zenei tevékenységeken 

keresztül kibontakozzon, valamint helyes irányba fejlődjön ízlésformáló megnyilvánulá-

suk.” (Tanterv, 2001, 3. o.) A tanterv tartalmazza a zenei anyagot és a zenei tevékeny-

ségek rendszerét, majd az egyes osztályokra lebontva részletesen közli a célokat, felada-

tokat, tartalmat és tananyagot. Ez utóbbit a következŊ négy részre bontva tárgyalja: 

 „Énekes szemelvények” – meghatározza a tanítandó és javasolt gyermekdalokat, 

alkalmi dalokat. 

 „Zenehallgatás” – felsorolásra kerülnek az adott évfolyamban javasolt, zenehall-

gatásra szánt zeneművek, rövid zenei szemelvények, vagy feldolgozások.  

 „Zenei ismeretek és készségfejlesztés” – megtalálhatók itt a tanítandó ritmus- és 

dallami elemek, illetve a zenei írás-olvasáshoz szükséges ismeretek. 

 „Táncos, játékos mozgásra nevelés”, mely a játék és mozgás összekapcsolásának 

jellemzŊit taglalja. 

A tanterv érvénybe lépését követŊen látszott csupán némi hajlandóság új magyar tan-

nyelvű tankönyvek megjelentetésére. Az Oktatásügyi Minisztérium által kiírt tankönyv-

                                                 
69 Kovácsné K. Zsuzsanna – Molnárné N. Erzsébet: Zenei nevelés 2. SPN, Bratislava 1986; Kovácsné K. 
Zsuzsanna – Molnárné N. Erzsébet: Zenei nevelés 3. SPN, Bratislava 1987; Kovácsné K. Zsuzsanna – 
Molnárné N. Erzsébet: Zenei nevelés 4. SPN, Bratislava 1988. A tankönyveket az SZSZK Oktatási Mi-
nisztériuma hagyta jóvá. 
70 Tanterv az alapiskola 1-4. osztálya számára Zenei nevelés – Učebné osnovy pre 1-4. ročník základnej 
školy s vyučovacím jazykom maďarským Hudobná výchova, amely 2001. szeptember 1-én lépett érvény-
be. 
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pályázatot a Szlovák Pedagógiai Könyvkiadó nyerte meg. A kiadó jóvoltából 2004-tŊl 

fokozatosan születtek meg és láttak napvilágot a jelenleg is használatban lévŊ Zenei 

nevelés tankönyvek.71 Az elsŊ osztály számára készült tankönyv kutatásunk egyik vizs-

gálati mintája is egyben. 

Szlovákiában 2008. szeptember 1-tŊl lépett érvénybe a 245/2008-as számú iskola-

törvény,72 amely meghatározza az állami oktatási programot. Az oktatási program ma-

gába foglalja az iskolák általános céljait, a tanulók személyiségének fejlesztéséhez nél-

külözhetetlen kulcskompetenciákat73 és az oktató folyamat tartalmi kereteit. Ez a prog-

ram alapot és kiindulópontot nyújt minden iskola számára az egyéni iskolai program 

kidolgozásához, melyben elŊtérbe kerülnek az adott iskola specifikumai, követelmé-

nyei, vagy regionális jellemzŊi. A dokumentumban külön helyet kapnak az egyes kor-

csoportoknak és iskolatípusoknak megfelelŊ programok. Az alapiskolák alsó tagozatára 

(1-4. évfolyam) vonatkozó oktatási program74 igazodik a szlovák iskolatörvényhez. 

A célok mellett meghatározza a tanuló fejlettségi szintjét, elsajátított képességeit, tudá-

sát. A program fejlesztési, műveltségi területeket különböztet meg, melyekhez az aktuá-

lis tantárgyak kapcsolódnak. Az alábbi táblázatban a szlovákiai nemzetiségi iskolák75 

számára meghatározott műveltségi területek és tantárgyak felosztását közöljük: 

 

6.  táblázat. A szlovákiai nemzetiségi iskolákra vonatkozó műveltségi területek és 

tantárgyak rendszere 

Fejlesztési, műveltségi terület Tantárgyak 

Nyelv és kommunikáció 

Szlovák nyelv és irodalom 

Nemzetiségi nyelv és irodalom 

ElsŊ idegen nyelv  

Matematika és ismeretekkel való munka 
Matematika 

Informatikai nevelés 

                                                 
71Zenei nevelés 1. (2004), Zenei nevelés 2. (2005), Zenei nevelés 3. (2006), Zenei nevelés 4 (2007). 
Az alsó tagozatos tankönyvek szerzŊje Orsovics Yvette, a felsŊ tagozatos tankönyveket pedig Lukovics 
Mária és Striber Lajos írták. 
72 Zákon č. 245/2008 Z. z. – Zákon o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov – 
Nevelési és oktatási törvény, melyet 2008. május 22-én fogadtak el és 2008. szeptember 1-én lépett ér-
vénybe. 
73 Szociális – kommunikációs, Matematikai és természettudományi gondolkodás, Informatikai és kom-
munikációs, Tanulás tanulása, Problémamegoldó, Egyéni, szociális és állampolgári, Kultúrát értŊ, és 
kifejezŊ kompetencia. 
74 Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základných škôl (ISCED 1), mely hozzáférhetŊ az alábbi web-
oldalon: http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=2319 
75 Szlovákiai magyar tannyelvű iskolák számára vonatkozó felosztás. 
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Természet és társadalom 
Természetismeret 

Honismeret 

Ember és értékek 
Etikai nevelés 

Hitoktatás 

Ember és a munka világa Munkára nevelés 

Művészet és kultúra 
Zenei nevelés 

KépzŊművészeti nevelés 

Egészség és mozgás Testi nevelés 
 

(ISCED 1, 2009, 8-11. o.) 
 

A „Művészet és kultúra” műveltségi terület feladata a nemzet és világ kulturális 

örökségének közvetítése, valamint hozzájárulása az általános nemzeti műveltség meg-

alapozásához. LehetŊség nyílik az interdiszciplináris kapcsolatok kiaknázására, a zene 

és képzŊművészeti alkotások értékelésére, értelmezésére illetve reprodukálására. A ze-

nei nevelés céljai között szerepel a népdalok megismerése, a zenei anyanyelv elsajátítá-

sa, a népi szokások megismerése, a régi és jelenkori zenei darabok hallgatása. A kogni-

tív célok közül a legfontosabbak a következŊk: a zenei világ megismerése a gyermekjá-

tékon keresztül, az aktív zenélés folytán fokozatosan elsajátítani az alapvetŊ zenei isme-

reteket, fejleszteni a gyermek zenei készségeit, és fokozatosan alakítani esztétikai érzé-

két és ízlésvilágát. A szocioaffektív célokhoz tartozik a nyitottság, más zenei kultúrák 

értékelése és elfogadása, megtanulni csoportokban dolgozni, tervezni, és megvalósítani 

különféle ötleteket a zenei kifejezés terén. Végül pedig a pszichomotorikus célok ma-

gukban foglalják azt, hogy a fokozatosan elsajátított képességek segítségével a tanuló 

megvalósíthassa saját elképzeléseit, pozitív viszonyt alakítson ki környezetével, tisz-

telje saját és mások kultúráját s annak történelmi hátterét. 

A zenei nevelés tartalmi összetevŊit képezi a zenei anyag, más népek zenéje, ze-

nés mesék, zenés-mozgásos játékok, évszakokhoz kapcsolódó zenei anyag és népi szo-

kások, valamint a zenei tevékenység rendszere. A zenei oktató-nevelŊ munkához a pe-

dagógus olyan formákat és módszereket válasszon, melyek megalapozzák a tanulók 

zenei aktivitását, felkeltik az érdeklŊdésüket a zene iránt és zenei élményhez juthatnak. 

A fŊ zenei tevékenységek a következŊk: 

1) „Vokális tevékenység”, melybe beletartozik a helyes éneklési szokások kialakítá-

sa, a hangterjedelem fokozatos bŊvítése, az egyszólamú és egyszerű kétszólamú-

ság kialakítása, a dallamimprovizáció, a ritmus, metrum megismerése és alkalma-

zása, valamint a kottaolvasás képességének elsajátítása. 
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2) A „Hangszeres tevékenység” magába foglalja az egyszerű ritmus- és dallamhang-

szereken való játék elsajátítását, az osztináto és ritmuskíséret hangoztatását és an-

nak improvizálását ismert dalokhoz, egyszerű zenei formákhoz. 

3) A „Zenei-mozgásos tevékenység” lényege a hallott zenének mozgással, tánccal, 

gesztusokkal való kifejezése, egyszerű ritmuskíséret rögtönzése testhangszerek al-

kalmazásával, s a zene egyes kifejezŊeszközeinek mozgással való megkülönbözte-

tése. 

4) A „Percepciós tevékenység” alatt a zene aktív befogadását, átélését és értelmezé-

sét értjük. A tanuló legyen képes megkülönböztetni környezete zajait, hangjait, és 

tanuljon meg egyre hosszabb ideig figyelmesen hallgatni zenei részleteket, zene-

műveket, külön-féle zenei formákat. 

5) A „Zenei-dramatikus tevékenység” lehetŊséget nyújt arra, hogy a fentebb említett 

zenei tevékenységek felhasználásával és alkalmazásával megfelelŊ és élvezetes 

módon tudjanak a tanulók dramatikus történeteket, játékokat bemutatni, elŊadni. 

(ISCED 1 – Zenei nevelés, 2009) 76 
 

„A tevékenység célja: a zene megszerettetése, a befogadására való képességek 

megalapozása, zenei anyanyelvünk ápolása.” (Kovács, 2002, 15. o.) A zenei tevékeny-

ségeket a tanító tehát úgy irányítsa, hogy a gyermekek számára a fent felsorolt zenei 

tevékenységek örömet szerezzenek, ezáltal is növelve magabiztosságukat, önbecsülésü-

ket. A játék öröme, a dal szépsége, a szavak színessége és jelentése kerüljön a közép-

pontba, s a gyermek játéknak, örömnek érezze mindazt, ami az énekórán történik. 

A zenei tevékenységek fontos feladata, hogy általuk a gyermekek különbözŊ zenei 

készségek, képességek, részképességek, pszichikus és gondolkodási funkciók birtokába 

jussanak, a kellemes élményeket elraktározzák, s ezekbŊl fakad majd a késŊbbiekben – 

az utánzás természetes vágya alapján – a késztetés, hogy bátran énekeljenek, ritmusra 

mozogjanak. A zenei tevékenységet, amikor csak lehetséges, játékos formába kell önte-

ni, hiszen „Mindezek az örömforrások – a funkciógyakorlás és az utánzás, a mozgás-

ritmus, az illúzió stb. – az érésnek, a fejlődésnek, a gyermek érdeklődésének és tevé-

kenységének a feszültségeit vezetik le.” (Mérei – Binét, 2001, 128. o.) 

                                                 
76 Štátny vzdelávací program – Hudobná výchova (vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra) Príloha ISCED 
1 – Az állami oktatási program műveltségterületeihez tartozó mellékletekben, többek közt a zenei neve-
léshez kapcsolódóan megtalálható az adott tantárgy jellemzése, céljai, feladatai, valamint táblázatba fog-
lalva a kompetenciák, tevékenységek, várható eredmények. 
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3.4. A zenei nevelés jelenlegi helyzete Románia magyar tanítási 
nyelvű általános iskoláiban 

 

A romániai oktatási rendszer mind az iskolastruktúra, mind a tanterv, mind pedig 

a vizsgarendszer szintjén szabályozó jellegű. Az 1989-es politikai változásokat követŊ-

en mindhárom terület állandó módosításokat, változásokat élt meg. 1994-tŊl veszi kez-

detét az oktatási reform, mely több szakaszra bontható. Az 1995-ben kiadott alaptanterv 

nem hozott lényegi változást, mindössze a tantárgyak összetételében. Az új szemléletű, 

a nemzetközi gyakorlathoz igazodó kétpólusú alaptanterv bevezetésére 1998-ban került 

sor, majd a 2001-es kormányváltást követŊ intézkedések leszűkítették a helyi szintű 

tervezés lehetŊségét, ami némi visszalépést eredményezett. A 2004-tŊl tervezett válto-

zások az európai szabványhoz igazodtak, megreformálták a szakképzést, újrarendezték 

az oktatási profilokat. (Fóris-Ferenczi – Birta-Székely, 2007) 

A romániai Nemzeti Alaptanterv (Curriculum Naţional) követelményrendszere 

az életkori jellemzŊkre figyelŊ, ún. pedagógiai szakaszokra épül,77 de emellett oktatási 

szakaszokat is megkülönböztet.78 Az egyes évfolyamok tantárgyi tantervei a fejlesztési 

követelményekhez rendelik a részletes követelményeket és a tanulási tevékenységek 

rendszerét. A romániai alaptanterv műveltségterületeket különböztet meg, melyeken 

belül meghatározza a kötelezŊ tantárgyakat, az évfolyamokon, iskolatípusokon belüli 

tantárgyi elrendezést és a tantárgyak kötelezŊ, vagy maximálisan választható óraszámát. 

Az alábbi táblázat a romániai magyar tanítási nyelvű iskolák 1-2. számára meghatáro-

zott műveltségterületeket és azok tantárgyi felosztását összegeztük: 
 

7.  táblázat. A romániai nemzetiségi iskolákra vonatkozó műveltségi területek és 

tantárgyak rendszere 

Műveltségterületek Tantárgyak 

Nyelv és kommunikáció 
Román nyelv 

Anyanyelv 

Matematika és természettudományok 
Matematika 

Környezetismeret 

                                                 
77 I.-II. szint: Alapképességek kialakításának szakasza, III. szint – Fejlesztés, elmélyítés, IV. szint: Pálya-
orientáció, V. szint: Elmélyítés, szakosodás. 
78 Óvodai szakasz (3-5.), IskolaelŊkészítŊ szakasz (5-7.), Elemi oktatás (I-IV.), Alsó középfok (VI-VIII.), 
FelsŊ középfok (IX-XIII.) 
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Ember és társadalom Vallás 

Művészetek 
Zenei nevelés 

KépzŊművészeti nevelés 

Testnevelés és sport Testnevelés 

Technológiák Gyakorlati készségek 

Tanácsadás és pályaorientáció  

 

A művészetek műveltségterülethez tartozik a zenei nevelés és a képzŊművészeti 

nevelés. A zenei nevelés szerves része az általános iskolai esztétikai nevelésnek, mely 

hatással van a tanulók személyiségének összetevŊire. Az alaptanterv az elemi oktatás-

ban folyó zenei nevelésnek két szintjét különbözteti meg. Az egyik a hallásra alapozó 

szakasz, amely az elsŊ és második osztályra, a másik pedig a tudatosító, íráshoz kapcso-

lódó szakasz, amely a harmadik és negyedik osztályra vonatkozik. A Nemzeti Alaptan-

terv megfogalmazza még az egyes tantárgyakra vonatkozó fŊ célkitűzéseket, melyek 

a zenei nevelés esetében kiterjednek a vokális tevékenységre és a zenei elemek alkalma-

zására, valamint a zenei ismeretek elsajátítására és az önkifejezésre. Az alaptanterv 

emellett konkrétan elŊírja az egyes évfolyamokra vonatkozó tantárgyi követelmény-

rendszert és az elérésükhöz szükséges módszereket. 

A romániai magyar tannyelvű elemi iskolák zenei nevelés tanterve a közoktatási 

reform elveit alkalmazza, és igazodik az országos Nemzeti Alaptantervhez. A 2004-ben 

megjelent dokumentum szerkezeti felépítésében helyet kap a személyiségfejlesztés, 

a célkitűzések kerete, az általános követelmények, az oktatási tevékenységek és az okta-

tás tartalma. Megfogalmazza, hogy az általános elveket a magyar tannyelvű iskolákban 

a zenei anyanyelv sajátosságaiból kiindulva alkalmazza, mely a magyar gyermek- és 

népdalokon tükrözŊdik. A tanulók látókörét szélesítik a román és a más népek zenéjé-

vel, valamint az egyetemes zeneirodalom alkotásaival. 

A tanterv szerkezetileg két nagy részre tagolódik. Az elsŊ a zenei nevelés célkitű-

zéseinek kerete, melyek: 

1) „Az énekes és hangszeres előadókészség fejlesztése” 

2) „A zenei kifejezőeszközök megismerése, tudatos és kreatív alkalmazása” 

3) „A zenei élmény iránti fogékonyság kialakítása és a zenei felfogóképesség fej-

lesztése”. 

Az egyes osztályokra kidolgozott tanterv általános követelményeket és különbözŊ tevé-

kenységeket fogalmaz meg a célkitűzéseknek megfelelŊen. 
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A második rész a tanítás tartalmát összegzi: 

 „Énekes és hangszeres tevékenység” (az éneklés helyes szokásainak kialakítása, 

mondókák, kiolvasók ritmizálása) 

 „A zenei kifejezőeszközök” (a zenei hang tulajdonságainak megismerése: a ritmus, 

dallam, dinamika, tempó, hangszín) 

 „A zeni élmény iránti fogékonyság kialakítása” (zenehallgatás, iskolai elŊadáso-

kon való részvétel) 

 „Dalkészletjavaslat” (az elsajátításra javasolt fŊként magyar és néhány román dal 

jegyzéke) 

 „Zenehallgatási javaslatok” (élŊzene, ajánlott zeneművek, részletek, karakterda-

rabok). 
 

A Románia területén együtt élŊ nemzetiségek általában a minisztérium által jóvá-

hagyott román nyelvű tankönyvek lefordított változatait használták. A nemzetiségek 

részére nyújtott tankönyvek választéka elmaradt a román nyelvű tankönyvek kínálatától. 

„A kisebbségi igazgatóság magyar oktatásért felelős (fő)tanfelügyelője újságcikkekben, 

és a különböző fórumokon elhangzott nyilatkozataiban próbálta »lebeszélni« a magyar 

pedagógusokat arról, hogy magyar nyelven tantervet, tankönyvet írjanak. [...] Ennek 

következtében maradtak le a magyar nyelv és irodalomolvasás tankönyvei egy évvel, és 

ezért (is) történhet meg, hogy a magyar nyelven tanulók egy-két évvel később jutnak 

a tantervnek megfelelő (közismereti) tankönyvhöz, mint a románul tanulók.” (Székely, 

1999/2) A magyar nyelvű oktatás számára magyar nyelven megírt tankönyveket csupán 

az anyanyelv és az ének-zene oktatására adtak ki, de ezeket is inkább az 1-4. osztályok 

számára. A magyar területeken és iskolákban tehát igyekeztek saját tankönyveket hasz-

nálni az ének-zene oktatására.79 Az elemi iskola elsŊ két osztályában az állami tanterv-

                                                 
79 a) Guttmann Mihály – G. Takács Gabriella: Énekeskönyv (1960), Editura didactică şi pedagogikă 
Bucureşti (Hegyi, 1996) 
b) Verestóy Ilona: Ének-zene Tankönyv a III. osztály számára (1995), Editura didactică şi pedagogikă 
Bucureşti 
c) Nagy Katalin: Ének-zene Tankönyv a IV. osztály számára (1997), Editura didactică şi pedagogikă 
Bucureşti 
d) Fórika Éva – Tomai Gyöngyi: Ének-zene Tankönyv a III. osztály számára (2001), Ábel Kiadó, Kolozs-
vár 
e) Fórika Éva – Tomai Gyöngyi: Ének-zene Tankönyv a IV. osztály számára (2006), Ábel Kiadó, Kolozs-
vár 
f) Romocea Judith – Nagy Ágnes Magdolna: Ének-zene Tankönyv a III. osztály számára (2006), Stúdium 
Könyvkiadó, Kolozsvár 
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hez alkalmazkodva különféle énekgyűjtemények, kiadványok80 segítik a pedagógusok 

munkáját, valamint egy viszonylag új kiadvány: Ének-Zene Tanítói kézikönyv 1. és 2. 

osztály,81 amely vizsgálati mintánk is egyben. A kézikönyv szerkezeti és tartalmi felépí-

tésére az összehasonlító tankönyvelemzést tartalmazó negyedik fejezetben térünk ki. 

 

3.5. A zenei nevelés jelenlegi helyzete a mai Szerbia magyar 
tannyelvű általános iskoláiban 

 

Tudni kell, hogy a régi Jugoszláviában nem volt központilag elŊírt tanterv, hanem min-

den egyes köztársaság sajátosságaihoz alkalmazkodó tanterv volt érvényben. Így nem is 

alkalmaztak egységes módszereket a zenetanítás során. A szerb tanterv kimondta, hogy 

nem az a fontos, milyen módszert alkalmaz valaki, hanem az, hogy az általa választott 

módszer segítségével az elemi iskoláztatás ideje alatt pozitív eredményeket érjen el, 

s mindenképpen vegye figyelembe a fokozatosság elvét, és az osztálymunka során le-

gyen következetes. Tehát mivel nincs központilag meghatározott tanterv, így valóban 

sokféle módszert alkalmaznak az ének-zene tanítása során az egyes iskolákban. Általá-

ban az abszolút szolmizációt használják, de fokozatosan egyre nagyobb teret hódít a 

relatív szolmizáció és a Kodály-koncepció fŊként a magyar tannyelvű iskolákban, ahol 

mindenképpen igyekeznek megalapozni a zenei anyanyelvet, megismertetni a gyerme-

kekkel saját kultúrájukat, de emellett foglalkoznak az állami nyelvezettel, a szerb és 

más népek zenéjével is. A tankönyvkiadás általában alkalmazkodik az adott területek 

tanterveihez. LehetŊség van a nemzetiségi nyelven kiadott tankönyvek, énekgyűjtemé-

nyek alkalmazására, melyeknek dalanyaga elŊtérbe helyezi ugyan az adott kisebbség 

                                                 
80 a) Nagy Ágnes Magdolna – Romocea Judith: Nyitnikék – Irány a zene birodalma. Stúdium Könyvki-
adó, Kolozsvár, 2007. 
b) Csukáné Klimó Mária: Játsszunk játékot, táncot, színházat! Régiók Magyar Tankönyvtanácsa, Kolozs-
vár, 2005 
c) László Bakk Anikó: Csimbum és a Hangmanók. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 2001 
d) Selmeczi Marcella (szerk.): Csodakürt. Népek gyermekdalai. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1984 
e) László Bakk Anikó (szerk.): Egyedem begyedem. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1981 
f) Szabó M. Klára (szerk.): Dalolj velünk – Énekgyűjtemény az I-IV. osztály számára. Editura didactică şi 
pedagogikă Bucureşti, 1977 
g) Szilágyi Domokos – Vermesy Péter: Pimpimpáré Vers és muzsika gyermekeknek (1976) Kriterion 
Könyvkiadó, Bukarest 
81 A kiadvány Fórika Éva – Tomai Gyöngyi – Kiss Jolán szerzŊk munkája és a kolozsvári Ábel Kiadónál 
látott napvilágot. A könyv megjelenését a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma támogatta és kéz-
irat gyanánt 300 példányban sokszorosította az Erdélyi Tankönyvtanács. A kézikönyvhöz jelenleg nincs 
forgalomban tankönyv. 
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vagy nemzetiség zenei anyagát, de emellett ismerteti az ország területén élŊ népek dal-

lamkincsét is. 

A központilag elfogadott szerb oktatási program82 elŊírja az általános iskola célját, 

feladatait, meghatározza az egyes osztályokban tanításra kerülŊ tantárgyakat és azok 

heti, illetve éves szintű óramennyiségét. Emellett részletesen közli az adott tantárgyak 

céljait és követelményrendszerét. A program az elsŊ és második osztályban heti egy 

tanórát ír elŊ az ún. „Zenekultúra” (Музичка култура) elnevezésű tantárgy számára. 

A tantárggyal kapcsolatos célok, feladatok és követelmények megfogalmazása teljes 

mértékben megegyezik az 1990-es tantervvel. 

A zenekultúra tantárgy szerkezeti felosztásában elsŊként az operatív feladatok 

meghatározása olvasható. A tanulók hallás után tanulják a dalokat, gyermekjátékokat, 

megismerkednek az értékes mű- és népzenével, valamint a gyermekhangszerek haszná-

latával. A tantárgyi program tartalmi felépítése a következŊ: 

1) „Zenei tevékenységek – előadásmód” 

a. „Éneklés” – a korosztálynak megfelelŊ zenei anyag kiválasztása, tantár-

gyak közti korreláció kihasználása, különféle tematikájú és a nemzeti kul-

túrát megismertetŊ dalok éneklése, gyermekjátékok mozgással való elŊ-

adása és egyszerű dallamfordulatok gyakorlása. 

b. „Hangszerjáték” – ritmushangszerek, valamint saját hangszerek készítése 

és alkalmazása, hangszerek hangszínének megkülönböztetése, egyenletes 

lüktetés, ritmus, vagy osztinató hangoztatása. 

2) „Zenehallgatás” – vokális-instrumentális művek hallgatása, zenés mesék kitalálá-

sa – a fantázia fejlesztése, a nemzeti zeneirodalom megismerése, és a zenei hang 

tulajdonságainak megfigyelése és értelmezése. 

3) „Alkotótevékenység” – közvetlen környezetünk zajainak improvizatív reproduká-

lása, egyszerű kíséretek alkotása, és mozgás kitalálása dalokhoz, mondókákhoz. 
 

A vajdasági magyar tanítási nyelvű iskolák oktatásának javítását a Nemzeti Ta-

nács83 vállalta fel. A központi tantervek 30%-os eltérést engedélyeznek a kisebbségi 

                                                 
82 Пpaвилник o наcтaвнoм плaнy и програму за први и други разред основног образовања и 
васпитања (Elfogadva 2004. július 21, Belgrád) 
http://www.mpn.gov.rs/propisi/dokumenti/propis-209-Pravilnik_plan_osnovno_razred_1_i_2-1.doc 
83 A Magyar Nemzeti Tanács (MNT, szerbül Национални савет мађарске националне мањине) a vaj-
dasági magyarság országos kisebbségi önkormányzati szerve, amely törvényben szabályozott keretek 
között a nyelvhasználat, az oktatás, a tájékoztatás és a kultúra kérdéseiben képviseli a magyar nemzeti 
közösséget, részt vesz a döntéshozatali eljárásokban, egyes kérdésekben, valamint intézményeket alapít-
hat. Az Ideiglenes Magyar Nemzeti Tanács 1999. augusztus 20-án alakult meg Szabadkán, mely a mai 

http://www.mpn.gov.rs/propisi/dokumenti/propis-209-Pravilnik_plan_osnovno_razred_1_i_2-1.doc
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szerb_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vajdas%C3%A1gi_magyarok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vajdas%C3%A1gi_magyarok
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oktatás számára. A magyar nyelvű zeneoktatási törekvéseket követŊen napvilágot látott 

„A zeneművészet tanterve a magyar tannyelvű általános iskolák számára”. A tervezetet 

2011 februárjában nyújtották be az Oktatásügyi Minisztériumnak, amely szinte azonnal 

elfogadásra került. A tanterv szerkezeti felépítése igazodik a központi programban fel-

vázolt tervezethez, csupán annak tartalmi megközelítésében találunk némi eltérést. 

A zeneművészet oktatása a kodályi koncepciót követi, s a népdalokra, gyermekjátékda-

lokra alapoz. A zenei tevékenységeket az éneklésre és a ritmuskészség fejlesztésére 

bontja. Ez utóbbi magába foglalja a kiszámolók, mondókák különféle mozgásformákkal 

való elŊadását és a zenei írás-olvasás alapjainak elsajátítását. A tanterv kiegészül az 

adott osztály számára javasolt zenei anyag felsorolásával, mely gyermekjátékokat, 

gyermekdalokat, más népek dalait és zenehallgatási szemelvényeket sorakoztat fel. 

A magyar tanítási nyelvű iskolák alsó tagozatán sokáig a szerb tankönyvek fordí-

tásait használták az oktatásban.84 Ugyancsak a Nemzeti Tanács felkérésére született 

meg 2005-ben a magyar tannyelvű iskolák számára íródott tankönyv,85 mely vizsgálati 

mintánk is egyben. 

 

3.6. A magyarországi és a külföldi Nemzeti Alaptantervek és 
ének-zene tantervek összegzése 

 

Foglaljuk össze, miként kapcsolódik a magyarországi Nat és a vizsgált országok alap-

tanterveinek és oktatási programjainak pedagógiai koncepciója az ének-zene tantárgy 

működési feltételeihez. 
 

1) Ahogy az elŊzŊekben már utaltunk rá, a tantervek megszokott tantárgycentrikussá-

gát a műveltségi területekre való bontás váltotta fel. Az ének-zene minden esetben 

a „művészet” vagy a „kultúra” körébe tartozik. Kivételt képez a szerbiai tanterv, 

melyben még nem jelenik meg a műveltségi területekre való bontás, csupán a tan-

órák beosztását és azok heti és éves tanóramennyiségét tünteti fel egyes évfo-

lyamokra bontva. 

                                                                                                                                               
MNT elŊdje. A 35 tagú mai MNT 2002. szeptember 21-én alakult és október 19-én tartotta elsŊ alakuló 
gyűlését. A MNT alapszabályát lásd a köv. linken: http://www.mnt.org.rs/166-Alapszabaly.  
84 Varga Péter – Szűcs Budai József: Zeneország kapuja I., II. Pokrajinski zavod za izdavanje udžbenika, 
Novi Sad, 1967 
85 Tolnay Ilona: Daloljunk együtt! Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005 

http://www.mnt.org.rs/166-Alapszabaly
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2) Az eddig pontosan meghatározott óraszámok helyett egy újabb, százalékos idŊ-

arányokban való megjelölést találunk. A radikális csökkenés szembetűnŊ, javulást 

mutat a legújabb, 2012-es Nat. A külföldi, központilag elfogadott tantervek konk-

rétan meghatározott óraszámot jelölnek, mely az ének-zene tantárgy esetében 

az elsŊ évfolyamban egységesen heti egy tanóra. A teljes alsó tagozatos képzést 

vizsgálva (1-4. évfolyam) a szlovákiai és romániai oktatási program változatlanul 

heti egy, míg a szerbiai program 1-2. osztályban heti egy, 3-4. osztályban pedig 

heti két tanórát ír elŊ. 

3) A kötelezŊ tartalmi megfogalmazások helyett a közös követelmények kerülnek 

középpontba. A külföldi ének-zene tantervek konkrét tartalmi töltettel is el vannak 

látva. 

4) A magyarországi Nat immár nem külön évfolyamokra írja szét a célokat, feladato-

kat, tartalmi összefüggéseket, hanem nagyobb életkori szakaszokat kapcsol össze 

(Nat-1995: 1-6. és 7-10., a Nat-2003 és 2007: 1-4., 5-6., 7-8. és 9-12., Nat-2012: 

1-4., 5-8., 9-12.). A külföldi alaptantervek mindegyike – hasonlóan a magyaror-

szági Nat-hoz – külön tárgyalja az alsó tagozatra (1-4. évfolyam) érvényes célo-

kat, feladatokat és követelményeket. 
 

A művészeti tárgyak háttérbe szorulása, mellŊzése fokozatosan érzŊdött. A heti 

egy énekóra nem elégséges a kijelölt célok, feladatok eléréséhez, elvégzéséhez. A 2012-

es Nat új szemléletmódot és külön szabályokat hoz fŊként a nevelés tárgyak oktatását 

illetŊen, köztük a művészeti nevelést is. LehetŊséget kínál arra, hogy alsó tagozaton 

a tanuló naponta találkozzon a művészetekkel, melyek a délutáni foglalkozások kereté-

ben egészíthetŊk ki. Ugyanúgy megfogalmazza, hogy az 5-12. évfolyamos tanulók szá-

mára is biztosítani kell a szélesebb körű művészeti nevelést úgy a tanórákon, mint 

a tanórákon kívül is. (Tanterv, 2012) 

Fontos megemlíteni azt is, hogy a Nat kiemeli a tárgy képességfejlesztŊ jellegét, 

az integrálás és differenciálás lehetŊségeit, valamint a tantárgyon túli tanítási szemléle-

tet. „Annak érdekében, hogy ne passzív múlt, hanem aktív, funkcionáló jelen legyen 

a Kodály-módszerből, s adekvát válaszokat adhassunk a kor kihívásaira énektanítá-

sunkban is, két lehetséges út van előttünk: 
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 vissza a „tiszta forráshoz”86 (de nemcsak idézni, hanem cselekedni; szellemiségé-

ben követni a kodályi gondolatokat) és 

 előre, a kutatásokkal87 alapozott zenei nevelés irányába lépni (feltárni a problé-

mák okait, és egzakt adatokkal bizonyítani az eredményeket, hogy tudatosan épít-

sünk a mért alapokra, például a gyerekek mért optimális teljesítőképességének 

szintjére az egyes életkorokban stb.).” (L. Nagy, 2002/11) 
 

A külföldi központi tanterveket megfigyelve azonosságok és eltérések is tapasz-

talhatóak, mind a magyarországi Nat-tal, mind pedig az egyes országok által elŊírtakkal 

kapcsolatban (8. táblázat).  

 

8. táblázat. Az ének-zene tantárgyi követelményei a vizsgált négy ország alaptantervei-

ben, oktatási programjaiban 
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1. Zenei alkotóképes-
ség 

    1.1 Interpretáció 

    1.2 Improvizáció 

2. MegismerŊ- és be-
fogadó képességek 

    2.1 Zenehallgatás 

    2.2 Zenei hallás és 
kottaismeret. 

1. Vokális tevé-
kenység  

2. Hangszeres tevé-
kenység  

3. Zenei-mozgásos 
tevékenység  

4. Percepciós tevé-
kenység  

5. Zenei-dramati-
kus tevékenység 

A) Tevékenységi és 
tanulási célok 

1. A zene vokális és 
instrumentális mó-
don való befogadá-
sa és használata  

2. Zenei kifejezés-
mód 

B) Zenei ismeretek 

1. Éneklés 

2. Hangszeres játék 

3. A zenei nyelv sa-
játosságai (hang-
szín, ritmus, dallam, 
interpretáció) 

+ ajánlott dalanyag 

1. Zenei tevé-
kenységek 
(éneklés, hang-
szerjáték) 

2. Zenehallgatás 

3. Alkotás 

 

Mind a négy ország elŊírásai között megjelenik az éneklés, mint legfŊbb tevé-

kenység, a zenehallgatás és a hangszerjáték. Az éneklés általában a zenei kifejezésmód 

vagy tevékenységrendszer egyik összetevŊje. A szlovákiai központi oktatási program-

ban külön tevékenységként jelenik meg. A zenehallgatást a magyarországi Nat mint 

megismerést, befogadást értelmezi, míg a külföldi programok ezt a tevékenységformát 
                                                 
86 Kodály Zoltán: Visszatekintés I–II–III-ban összefoglalva. 
87 Lásd errŊl a Parlando c. zenepedagógiai folyóirat a „NAT ürügyén – elmélet az iskolai énektanítás 
szolgálatában” alcímű fejezetének tanulmányait és a vonatkozó könyvismertetéseket, a szerzŊ szerkeszté-
sében megjelent különszámban. Bp., 1998. 1–2. szám, 11-61. 
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külön tárgyalják. Vannak a vizsgált alaptanterveknek egyedi jellegzetességei is, mint 

például a szlovák oktatási programban elŊírt zenés-dramatikus tevékenység, vagy a ro-

mániai tantervben konkrétan meghatározott dalanyag. Az improvizációra való utalás 

a magyarországi Nat-ban jelenik meg egyedül. 
 

A következŊkben összesítettük az ének-zene tantervek elŊírásait, tartalmát a vizs-

gált külföldi országokban (9. táblázat). 

 

9. táblázat. Az ének-zene tanterv szerkezeti felépítése a külföldi magyar tannyelvű okta-

tásban 
 SZLOVÁKIA ROMÁNIA SZERBIA 
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1. Énekes szemelvények 

2. Zenehallgatás, konkrét 
szemelvények 

3. Zenei ismeretek és 
készségfejlesztés 

4. Táncos, játékos moz-
gásra nevelés 

1. Énekes és hangszeres te-
vékenység 

2. A zenei kifejezŊeszközök 

3. A zenei élmény iránti fo-
gékonyság kialakítása 

4. Dalkészletjavaslat 

5. Zenehallgatási javaslatok 

1 Zenei tevékenységek (é-
neklés, ritmuskészség) 

2 Zenehallgatás 

3 Alkotómunka 

4 Zenei szemelvények 
(gyermekjátékok, gyer-
mekdalok, más népek da-
lai, zenehallgatási anyag) 

 

A magyar kisebbség számára elŊírt tantervi és tantárgyi követelmények nagyban 

összefüggenek az adott országban elfogadott és aktuális nemzeti alaptantervekkel, okta-

tási programokkal. A tanterv tartalmi részét illetŊen vannak eltérések, melyek specifi-

kussá teszik a magyar tannyelven folyó oktatást. Mindhárom ország ének-zene tanterv-

ének elsŊdleges céljai között szerepel a magyar anyanyelvű gyermekek nemzeti zenéjé-

nek és dalkincsének megismertetése, emellett az adott ország zenéjének tananyagba 

való bekapcsolása. A tantervek mindegyike hangsúlyozza az éneklési tevékenység elsŊ-

rendűségét, jelentŊs szerepet nyújt a zenehallgatásra, és megfogalmazza az elsajátítandó 

zenei ismereteket is. 
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4. Az ének-zene tankönyvek összehasonlító elemzése 
 

„A tankönyv a felnövekvő nemzedék oktatási és nevelési 

folyamatának egyik legfontosabb tényezője.”  

(Zujev, 1986, 69. o.) 

 

A tankönyvek elemzése, értelmezése és értékelése során sokféle aspektust vehetünk 

figyelembe, melyek szerint összeállíthatók a vizsgálati szempontok. Průcha a következŊ 

rendszert állította fel a tankönyvelemzés alapjául: 

A tankönyvek értékelésének tárgya: 
 

 (1)    (2)     (3) 
tankönyvi tulajdonságok  tankönyvi használhat   tankönyvi hatékonyság 

a) Kommunikációs  a) közvetlenül a tanulás-tanítás   változások (struktúra)  

b) Tartalmi   során     tankönyvhasználat 

c) Ergonomikus   b) a használók véleménye,  

álláspontja (tanárok, diákok) 

 
az értékelési folyamat 

formája, jellege 

         (Průcha, 1989, 39. o.) 

 

A fenti vázlatból kitűnik, hogy az értékelés tárgya lehet maga a tankönyv (1), vagy 

a tanítás-tanulás folyamatának szerves része (2, 3). Minden esetben specifikus célokról, 

vagy összetevŊkrŊl beszélünk, azaz teljes egészében szükséges minden terület megfi-

gyelése és vizsgálata. (Průcha, 1989, 39. o.). TankönyvekrŊl lévén szó, vizsgálható tehát 

azok tulajdonsága, az oktató-nevelŊ folyamatban való felhasználhatósága (pl. milyen 

gyakran tanulnak a diákok az adott tankönyvbŊl, vagy milyen gyakorisággal használják 

a tankönyvet a pedagógusok), illetve a tankönyv hatékonysága (milyen módon hat 

a tankönyv a tanulók fejlŊdésére). 

A tankönyvelemzéssel kapcsolatos szakirodalom áttanulmányozását követŊen 

vizsgálatunk módszereként az összehasonlító vizsgálati módszert választottuk. A mód-

szer megválasztását arra a tényre alapoztuk, hogy vizsgálati mintánkat négy ország 

nyolc elsŊ osztály számára megjelent ének-zene tankönyve és egy részletes tanítói kézi-

könyv képezi. Az összehasonlító elemzést az általunk meghatározott szempontrendszer 
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alapján (tartalmi, pedagógiai-módszertani, formai) végeztük. A vizsgálat során a tan-

könyvek azok megjelenési sorrendjében követik egymást. 

 

4.1. A tankönyvek tartalmi szempontú vizsgálata 

 

Az iskolába lépés a gyermek számára komoly mérföldkŊ. Meg kell felelniük az új elvá-

rásoknak, hiszen a tanulás kötelességekkel jár, és a rendszerességhez is hozzá kell szok-

niuk. A nevelési tárgyak jelentik a felüdülést, pihenést, a játszva tanulás örömét. Az elsŊ 

évfolyamba érkezŊ gyermekek zenei tudása, képességei változóak. Más-más gyermek-

dalt, játékdalt hoznak magukkal az óvodából. A pedagógus feladata, hogy az év elején 

egy egységes dalanyagot alakítson ki, amelyre aztán a késŊbbiekben építhet. Az elsŊs 

ének-zene tankönyvekben nagy számmal találunk gyermekdalokat, népi mozgásos 

gyermekjátékdalokat, mondókákat és elvétve még népdalt is. A tankönyvek ajánlotta 

dalanyag sokféle szempontnak kell, hogy megfeleljen: 

 Alkalmazkodjon a gyermek életkori sajátosságaihoz (mind tartalom, mind hang-

készlet, mind elsajátíthatóság szempontjából), 

 Képviseljen esztétikai-művészi értéket (hogy késŊbb képes legyen a jó és rossz, il-

letve értékes és értéktelen megkülönböztetésére), 

 Fontos szerepet töltsön be az esztétikai élmény megszerzésében (ízlésvilága meg-

felelŊen fejlŊdjön és fogékonnyá váljon a szépre), 

 Legyen idŊszerű (hogy az éppen aktuális ünnepekhez, jeles napokhoz kapcsolód-

jon a hozzá illŊ dal), 

 Legyen változatos, színes (hogy felkeltsük a gyermekek érdeklŊdését, derűs lég-

kört tudjunk kialakítani, s ez által megszerettessük ezt a tárgyat). 
 

Vizsgálatunk során az általunk kiválasztott ének-zene tankönyvek részletes össze-

hasonlító elemzését végezzük el a felállított szempontrendszerünk alapján. A tanköny-

vek egymást követŊ sorrendje megfelel megjelenésük idŊrendiségének. 

 

4.1.1. A tankönyvek dalanyaga 

 

Az elsŊ vizsgálati szempont a tankönyvek tartalmát, illetŊleg dalanyagát célozza meg. 

Ezen belül állítottunk össze négyféle konkrét szempontrendszert, melyek segítségével 
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arra a kérdésre kerestük a választ, hogy az egyes tankönyvekben a tanításra javasolt 

dalok valóban megfelelnek-e a fent felsorolt követelményeknek. A tankönyvek dal-

anyagának vizsgálatát végül összegezzük és értékeljük, melybŊl kiderül, melyek a leg-

gyakrabban elŊforduló dalok, illetve mely dalok javasolhatók arra, hogy az elsŊ évfo-

lyam elején kialakítsunk egy alap dalanyagot. 

1) A tankönyvi dalanyag elsŊ vizsgálati szempontja a műfaji rendszereződés. Ezzel 

választ kapunk arra a kérdésre, hogy a dalok megfelelnek-e a gyermekek életkori 

sajátosságainak, illetve, hogy valóban művészi értéket képviselnek-e? A dalok 

műfaji besorolását a következŊ szempontok szerint osztályoztuk: 

a) Népi gyermekjáték – ide tartoznak azok a magyar népi gyermekjátékdalok, 

amelyekhez játék, mozgás, vagy az idŊk során kialakult koreográfia kapcso-

lódik. 

b) Gyermekdal – ebbe a csoportba soroltuk azokat a dalokat, amelyeknek alapja 

népi szöveg vagy mondóka, illetve nem tartozik hozzájuk sem játék, sem 

mozgás, sem pedig népszokás. 

c) Népdal, jeles napok dalai – a nép ajkán meghonosodott és évszázadokon át 

fennmaradt dallamkincsünk, szokásdallamok, jeles napokhoz kapcsolódó 

népi eredetű dalok. 

d) Műdalok – ezt a csoportot azok a dalok képezik, amelyeknek szöveg-, vagy 

dallamíróját, esetleg mindkettŊt ismerjük. 

e) Más népek dalai – nem magyar eredetű dalok, más népek dallamai magyar 

vagy eredeti szöveggel, melyek fŊként az európai népzenei dalkincsbŊl 

származnak. 

2) Mivel vizsgálati mintánkat magyar tannyelvű tankönyvek képezik, feltételeztük, 

hogy Kodály Zoltán zenepedagógiája és módszere meghatározó, és valamilyen 

formában jelen is van a tankönyvekben. JelentŊs Kodály zenepedagógiai művei-

nek száma, melyek szervesen kapcsolódnak az általa kidolgozott koncepcióhoz. 

ElsŊsorban arra voltunk kíváncsiak, hogy a tankönyvek zenei anyaga tartalmaz-e 

olvasógyakorlatokat, vagy gyermekdalokat, s ezek milyen formában vannak jelen 

a tankönyvekben? Kodály emellett hangsúlyozta, hogy nyitottnak kell lenni más 

nemzetek kultúrája iránt is, s a gyermekeknek meg kell tanulniuk feltétel nélkül 

elfogadni az európai, illetve az egyetemes kultúrkincset. EbbŊl következik, hogy 

a vizsgálati tényezŊ kiterjedt az idegen eredetű dalok mennyiségére, minŊségére. 
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A második vizsgálati szempont tehát Kodály Zoltán zenepedagógiai munkáinak, 

illetve a más népek dalainak jelenléte az általunk vizsgált tankönyvekben. 

3) A harmadik vizsgálati szempontunk a dalanyag hangkészlet szerinti tagolódása. 

Mivel az elsŊ évfolyamban megkezdŊdik a zenei ismeretek alapozása (ritmikai és 

dallami elemek tudatosítása), mindenképpen fontos, hogy olyan dalokat tanítsunk, 

amelyek segítségével könnyedén elsajátíthatóak az új zenei elemek. Arról sem 

szabad megfeledkezni, hogy a gyermek hangterjedelme még eléggé korlátozott 

ebben a korai életszakaszban. Ezt fokozatosan bŊvítjük, tehát mindenképpen szük-

séges, hogy megfelelŊ mennyiségű dal legyen a palettánkon, melyek ugyanakkor 

megfelelnek a gyermekek életkori sajátosságainak és fokozatosan alakuló hang-

készletüknek. A dalanyag hangkészleti tagolódását a következŊképpen csoportosí-

tottuk: 

a) Két dallamhangból álló dalok (biton, bichord), 

b) Három dallamhangból álló dalok (triton, trichord), 

c) Négy dallamhangból álló dalok (tetraton, tetrachord), 

d) Öt dallamhangból álló dalok (pentaton, pentachord), 

e) Hat dallamhangból álló dalok (hexachord), 

f) Hét dallamhangból álló dalok (dúr, moll, esetleg modális hangsorok). 

4) Változatosságot véltünk felfedezni a dalok közlési formáját tekintve is. Ezért 

a tankönyvi dalanyag vizsgálatának utolsó szempontjaként a dalok megjelenítésé-

nek lehetséges változatait választottuk. A tanévkezdéstŊl körülbelül fél év telik el, 

amíg az elsŊsök az olvasás művészetét elsajátítják. Azért, hogy a tankönyvet az el-

sŊ pillanattól kezdve használhassák, sok esetben illusztrációk szemléltetik az új, 

vagy ismétlésre, gyakorlásra szánt dalokat. Van, ahol a dalok kottáját rögtön közli 

a szerzŊ, van, ahol ugyanez a függelék részét képezi. Találunk viszont olyan meg-

oldásokat is, ahol különféle elgondolások miatt a dalok kottája hiányosan jelenik 

meg. A harmadik vizsgálati szempontunk tehát a tankönyvekben lévŊ dalok meg-

jelenésének, közlésének változatai, formái, melyeket az alábbiak szerint rendsze-

reztünk: 

a) Teljes kottakép (a tankönyvben vagy a mellékletben közölt pontos dal-

lammal és szöveggel ellátott kotta) 

b) Részleges kottakép (a dalanyag olyan formájú közlése, amelyben a szöveg 

megtalálható, a dallam viszont hiányos, s ezzel a szerzŊ további feladat elé 

állítja a tanulót) 



102 

c) Csupán a szöveg (a gyermekdal, vagy gyermekjáték szövegét közli csak 

a szerzŊ, a dallamot viszont nem) 

d) Képi utalás, cím (ez esetben sem a dal kottája, sem pedig annak szövege 

nem jelenik meg a tankönyvben, hanem csupán a címébŊl, vagy a dalra jel-

lemzŊ illusztrációról, ikonról következtetünk rá). 
 

4.1.1.1. Kaibinger Pál: Ének-zene 1-2 (KP) 

 

A vizsgált tankönyv a Nemzeti Tankönyvkiadó gondozásában jelent meg Budapesten 

1995-ben. Ez a kiadvány két évfolyam tananyagát foglalja magába. Az elsŊ osztályét 

az 5-45., míg a második osztályét a 49-85. oldalakon találjuk. A következŊkben a tan-

könyv elsŊ osztályos énekes zenei anyagát vesszük szemügyre az általunk meghatáro-

zott szempontok alapján. A tankönyvben található dalok teljes jegyzékét lásd az 1. sz. 

mellékletben. 

A vizsgált tankönyv mindössze 29 dalt tartalmaz. A tanításra javasolt dalok sok 

esetben ismétlŊdnek, visszatérnek a tankönyvben. A dalok nagy többségét a szerzŊ fŊ-

leg a magyar népi gyermekjátékok és gyermekdalok sorából válogatta. A dalanyag mű-

faji tagolódását tekintve majdnem azonos számban találhatóak népi gyermekjátékok 

(10) és gyerekdalok (11). Ezek összessége a teljes dalanyag több mint 70%-át képezi (1. 

ábra). A dalok között egyetlen jeles napi dallamot találtunk, amely a karácsonyi ünnep-

körhöz kapcsolódik. A műdalok kategóriájába fŊként Kodály Zoltán és tanítványainak 

gyermekdalai, de emellett egy Gryllus – Keszeli kompozíció is helyet kapott a tan-

könyvben. MeglepŊ volt számunkra, hogy a csaknem harminc dal között nem találtunk 

sem népdalt, sem pedig rokon, vagy más népektŊl származó dallamot sem. 

34%

39%

3%

24%
Népi gyermekjáték
Gyermekdal
Népdal, jeles napok dalai
Műdal

 
1. ábra 

A dalanyag műfaji rendszere KP tankönyvében 
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A vizsgált tankönyvben mindössze két példát találtunk Kodály Zoltán zenepeda-

gógiai műveibŊl. Az eredeti olvasógyakorlatra nem utal a tankönyv, viszont pontosan 

feltünteti a dallam és szöveg szerzŊjét (10. táblázat). 

 

10. táblázat. Kodály Zoltán zenepedagógiai művei és az európaiság megjelenése KP 

tankönyvében 

Fut, szalad a pejkó Kodály Z. – Weöres S., 28. o. 333/161 
Kis emberek dalai/26 

Megy a kocsi Kodály Z. – Weöres S., 26. o. 333/223 
Kis emberek dalai/22 

 

A dalanyag hangkészletbeli tagolódását tekintve arányosságot vélünk felfedezni, 

hiszen majdnem azonos számban találhatók két-három-négy és öt hangból álló dalla-

mok is (2. ábra). A hat hangból álló dalok száma a legmagasabb (12), melyek nagy ré-

szét a népi gyermekjátékok képezik. A százalékos arányt tekintve a gyermekdalok ösz-

szeállítása, azok szerkezeti besorolása logikus és átgondolt felépítésre utal. 
 

14%

14%

17%
14%

41%
Két hang (biton, bichord)

Három hang (triton, trichord)

Négy hang (tetraton)

Öt hang (pentaton, pentachord)

Hat hang (hexachord)

 

2. ábra  

A dalanyag hangkészlet szerinti tagolódása KP tankönyvében 

 

Pozitívan értékelendŊ az, hogy a tankönyvben található dalok kivétel nélkül, teljes 

közlésben jelennek meg (3. ábra). Ez azt jelenti, hogy nemcsak a szöveg, de a dallam is 

minden esetben megtalálható. A dallam közlésének viszont a szerzŊ többféle formáját 

választotta. Az év elején, ahol a 2-3 dallamhangból álló kis ambitusú gyermekdalok 

sorát láthatjuk, Kodályhoz hasonlóan háromvonalas rendszert alkalmaz a dallamok 

megjelenítésére. Így a gyermekek számára áttekinthetŊbbé válnak az elsajátítandó új 

dallamhangok (sz-m, és sz-l) egymáshoz való viszonya, illetve elhelyezése a vonalrend-

szerben. A három vonalból álló vonalrendszerben az egyes vonalak elején a szerzŊ fel-
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tünteti a szolmizációs megnevezéseket (sz-m-d). A pedagógus tehát a gyermekek hang-

magasságához alkalmazkodva, megfelelŊ hangterjedelemben énekeltetheti azokat. 

Az elsŊ teljes, ötvonalas kottaképpel a 23. oldalon találkozunk két karácsonyi dal közlé-

sénél. Ezt követŊen e kétféle módot (a három-és ötvonalas rendszert) felváltva alkal-

mazza a szerzŊ. 
 

100%

Teljes kottakép

 

3. ábra 

 A dalanyag megjelenésének változatai, KP tankönyvében 

 

4.1.1.2. Krajcsné Kovács Judit: Csodálatos zenevilág (KKJ) 

 

A vizsgált tankönyv a Dinasztia Kiadó gondozásában jelent meg. A szerzŊ a tankönyv 

bevezetŊjében röviden ismerteti a zenei tevékenységeket, kiemeli, hogy mit tart a leg-

fontosabbnak, és valójában mit is várhat a tanuló a tanév során. „Ez a tankönyv azért 

készült, hogy bevezessen benneteket a zene csodálatos világába” (Krajcsné, 1999, 3. o.) 

A kiadó honlapján a következŊ rövid bemutatás és ajánlás olvasható a tankönyvrŊl: 

„Az első osztályos ének-zene tankönyvvel olyan művet adunk a pedagógusok kezébe, 

amely figyelembe veszi a tanulók életkori sajátosságait, betartja a fokozatosság elvét, 

szemléletes, egyszerű dallamokból kiinduló zenei ismereteket nyújt, és differenciált fog-

lalkoztatással biztosítja a tehetséggondozást és felzárkóztatást. A tankönyv dalanyaga 

az óvodából hozott gyermekdalokra és mondókákra támaszkodik, mint közös dalkincsre, 

majd ezt bővíti a korosztálynak megfelelő dalokkal. A könyv nagy hangsúlyt helyez 

az előkészítő időszakra, ahol olyan dalokat vesz sorra a szerző, amelyekben megtalálha-

tó a tudatosítandó zenei jelenség.”88 

                                                 
88(http://www.dinasztia.hu/webset32.cgi?&L=520&O=72&X=HU&M=310000&WSID=452605956&A=
HU&FM=400003&TM=410009&S=6&B=2&TA=395, Letöltve: 2012-09-21) 

http://www.dinasztia.hu/webset32.cgi?&L=520&O=72&X=HU&M=310000&WSID=452605956&A=HU&FM=400003&TM=410009&S=6&B=2&TA=395
http://www.dinasztia.hu/webset32.cgi?&L=520&O=72&X=HU&M=310000&WSID=452605956&A=HU&FM=400003&TM=410009&S=6&B=2&TA=395
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Az alábbiakban a tankönyv énekes zenei anyagának vizsgálata jelenik meg az álta-

lunk meghatározott szempontok alapján. A tankönyvben található dalok teljes jegyzéke 

a 2. számú mellékletben található. 

A vizsgált tankönyvben 59 dalt számoltunk össze. Ez a mennyiség soknak mond-

ható a heti egy énekóra kereteihez viszonyítva. A dalok többségét a szerzŊ itt is népi 

gyermekjátékok és gyermekdalok közül válogatta (4. ábra). A népi gyermekjátékok és 

gyermekdalok a tankönyv teljes dalanyagának csaknem 80%-át teszik ki. A gyermekjá-

tékok (26) közt találunk párválasztó körjátékokat, páros játékot és ügyességi játékokat. 

A gyermekdalok (18) fŊként egyszerű ritmikájú, kis ambitusú, néhány dallamhangból 

álló dalok, melyek fŊként a gyermeki élettel, természettel, idŊjárással kapcsolatosak. 

A dalanyag részét képezi még négy olyan dal, amelyek a népdal és jeles napok csoport-

jához tartoznak. Közülük kettŊ újévköszöntŊ szokásdallam, egy a karácsonyi ünnepkör-

höz kapcsolódik, egy pedig Kossuth Lajost üdvözítŊ népdal. A dalanyag műdalokkal (8) 

is büszkélkedik, melyek közt hat Kodály-, és két Járdányi dallamot találtunk. A dalok 

szövegírói jól ismert költŊegyéniségek: Weöres Sándor, Csukás István, Gazdag Erzsi és 

SzŊnyi Zoltán. A más népek dalai műfaji csoportot mindössze két dalocska képviseli, 

egy francia (Hull a pelyhes) és egy szlovák (A zöld fenyőfán) dallam. Megállapítható 

tehát, hogy a vizsgált tankönyv dalanyaga nagyon színes és gazdag, akár heti két ének-

órára is elegendŊ lenne. 
 

45%

31%

7%

14% 3%
Népi gyermekjáték
Gyermekdal
Népdalok, jeles napok dalai
Műdal
Más népek dalai

 

4. ábra  

A dalanyag műfaji rendszere KKJ tankönyvében 

 

KKJ tankönyvének dalanyagában hat Kodály-dallamot találtunk, melyek fŊként 

a Kis emberek dalai című kiadványból származnak. Emellett egy francia és egy szlovák 

gyermekdal magyar szövegű fordítása is bekerült a dalok sorába (11. táblázat). Két dal 
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esetében (Árok szélén, Mackó brummog) sem a dallam, sem pedig a szövegíró nevét 

nem tüntette fel a szerzŊ. 

 

11. táblázat. Kodály Zoltán zenepedagógiai művei és az európaiság megjelenése KKJ 

tankönyvében 

Árok szélén Kodály Z. – Weöres S., 67.o. 333/144 
Kis emberek dalai/27 

De jó a dió! Kodály Z. – Csukás I., 55. o. Kis emberek dalai/19 
Bicínia Hungarica I/2 

Eresz alól fecskefia Kodály Z. – Weöres S., 60. o. 333/222 
Kis emberek dalai/18 

Ezüst szánkót hajt a dér Kodály Z. – Gazdag E., 57. o. Kis emberek dalai/37 
Jertek velem a mezŊre Kodály Z. – Gazdag E., 62. o. Kis emberek dalai/45 

Mackó brummog Kodály Z. – Weöres S., Csukás 
I., 68. o. 

333/20 
Kis emberek dalai/15 

A zöld fenyŊfán Más népek dalai, 57. o. 

A dallam eredetileg szlovák népdal, 
Petneki JenŊ versével. A népdalt Bar-
tók Béla C-dúr rondójában dolgozta 
fel, s mint rondótéma jelenik meg. 

Hull a pelyhes  Más népek dalai, 56. o. Eredetileg francia gyermekdal, Rossa 
ErnŊ szövegével. 

 
A dalanyag hangkészlet szerinti megoszlása nagyon arányos (5. ábra). Az egysze-

rű két-három dallamhangból álló daloktól a hexachord hangkészletig mindenre bŊven 

találunk példát. Egy jeles napi hétfokú dallam is fellelhetŊ a tankönyvben. A dalanyag e 

szempont szerinti összeállítása tehát logikusságra és átgondolt felépítésre utal. Az egy-

szerű dallamoktól fokozatosan jut el a bonyolultabbakig, kellŊképpen alakítva ezzel 

a gyermekek éneklési készségét, fokozatosan bŊvítve hangterjedelmüket. 
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Hétfokú (dúr, moll, modális)

 

5. ábra 

A dalanyag hangkészlet szerinti tagolódása KKJ tankönyvében 

 

A tankönyv dalanyagának megjelenítése pozitívan értékelendŊ, hiszen a szerzŊ há-

rom dal kivételével (Csip-csip csóka, Hová mégy te, Itt a köcsög) az összes dal kottaké-
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pét teljes egységben közli (6. ábra). A dalok nagy többsége a tankönyv végén lévŊ kot-

tatárban (54-73. o.) található. Néhány egyszerű, fŊleg két-három dallamhangból álló dal 

kottájára azonban korábban is rábukkanunk, melyek valójában a tudatosítandó dallam-

hangok helyét és egymáshoz való viszonyát hivatottak jelölni. Ilyen pl. a Cicuskám kelj 

fel! (32. o.), vagy a Gyertek lányok ligetre (38. o.). 
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6. ábra 

  A dalanyag megjelenésének változatai, KKJ tankönyvében 

 

4.1.1.3. Szerencsésné Kottász Zsuzsa: Művészetek, mesterségek (SKZ) 

 

A vizsgált tankönyvet a Nemzeti Tankönyvkiadó adta ki. A tankönyv a maga nemében 

egyedinek mondható, hiszen nemcsak az ének-zene jelenik meg benne, hanem a techni-

ka és képzŊművészeti nevelés tanórákon is ugyanúgy alkalmazható a szóban forgó tan-

könyv. A következŊkben a tankönyv énekes zenei anyagát vizsgáljuk az általunk meg-

határozott szempontok szerint. A tankönyvben található dalok jegyzékét lásd a 3. sz. 

mellékletben. 

A vizsgált tankönyv összesen 62 dalt tartalmaz, ami nagyon soknak tűnik, még 

abban az esetben is, ha a pedagógus válogat a javasolt anyagból. A dalok túlnyomó 

többsége a magyar népi gyermekjátékok és gyermekdalok sorából került ki. A tanköny-

vi dalanyag műfaji tagolódását tekintve legmagasabb számban népi gyermekjátékot 

találunk, szám szerint 30-at, mely a teljes dalkészlet csaknem felét teszi ki. Legtöbbjük 

körjáték, de találhatók köztük sorjátékok, páros játékok és mozgást imitáló játékok is. 

Ezen dalok éneklése és játékuk bekapcsolása a nevelŊ-oktató munkába bŊ lehetŊséget 

nyújt az élményteli alkalmak kialakítására. Szintén magas arányszámú a gyermekdalok 

mennyisége, mely a maga 27 darabjával nem sokkal marad le a népi gyermekjátékoktól. 

Ha alaposabban megvizsgáljuk ezt a csoportot, talán színesebb paletta tárul elénk. Talá-
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lunk köztük népi mondóka szövegeket, különféle naptári ünnepekhez kapcsolódó dalo-

kat, illetve Kodály és tanítványai tollából született, gyermekeknek szánt énekeket. 

A népdal és a jeles napokhoz kapcsolódó dalok száma szintén elenyészŊ, mindössze 

négy, melyek közül három a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódik. A más népek dalai 

műfaji csoportot egyetlen francia gyermekdal (Hull a pelyhes) képviseli (7. ábra). 
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7. ábra  

 A dalanyag műfaji rendszere SKZ tankönyvében 

 

A vizsgált tankönyv KP tankönyvéhez hasonlóan szintén csak két Kodály- és 

egyetlen francia gyermekdalt közöl (12. táblázat). A tankönyvben sem a dalok műfaja, 

sem azok eredete, sem pedig a szerzŊk nincsenek feltüntetve. 

 

12. táblázat. Kodály Zoltán zenepedagógiai művei és az európaiság megjelenése SKZ 

tankönyvében 
Csizmám kopogó Kodály Z. – Weöres S., 27. o. Kis emberek dalai/47. sz. 

Járjunk táncot Kodály Z. – Weöres S., 26. o. 333/258 
Kis emberek dalai/42. sz. 

Hull a pelyhes  Más népek dalai, 15. o. Eredetileg francia gyermekdal Rossa 
ErnŊ szövegével. 

 
A dalanyag hangkészleti tagolódását figyelve kitűnik, hogy túlnyomó többségben 

van a hat hangból álló dalok csoportja (27). Ennek fŊ oka az, hogy a dalanyag nagy ré-

szét a népi gyermekjátékok képezik. Elég jelentŊs az öt hangból álló dalok aránya is 

(14), melyek inkább a pentaton hangkészlet megalapozói. A két- és három hangot tar-

talmazó dalok mennyisége kielégítŊnek mondható (12), melyek alapul szolgálnak 

az elsajátítandó dallamhangok elŊkészítéséhez és tudatosításához. Találunk a dalanyag-

ban két olyan dalt is, amelyek hangkészlete hét hangból áll. Ezen dalok hangnemét te-

kintve dúr dallamok, s mindkettŊ a karácsonyi ünnepkörhöz tartozik (8. ábra). Tapasz-
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talataink alapján az elsŊ évfolyamban elég ritkák a hat hangnál nagyobb hangterjedelmű 

dallamok, mivel a gyermekek hangi adottságai még nem képesek 5-6 hangtól szélesebb 

ambitusú dallamokat tisztán és kellŊ magabiztossággal elénekelni. 
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8. ábra 

 A dalanyag hangkészlet szerinti tagolódása SKZ tankönyvében 

 

A vizsgált tankönyv dalainak közlését vizsgálva az általunk meghatározott szem-

pontok közül kétféle megoldással találkoztunk. Az új dalok, amelyek elsajátítási célból 

kerültek bele a tankönyvbe, folyamatában, teljes kottaképpel és szöveggel jelennek meg 

(30). Figyelemre méltó az is, hogy a dalok hangmagasságának megválasztásánál körül-

tekintŊen járt el a szerzŊ, hiszen abszolút hangmagasságban a gyermekek számára is 

kényelmesen elŊadhatóak. Kivételt képeznek azok a dalok, amelyek hangterjedelme 

meghaladja vagy túllépi a hétfokúságot. A tankönyvben található dalanyag nagyobb 

többsége (32) viszont csak címként jelenik meg (9. ábra). Ezek a dalok általában 

az órakezdéskor szükséges bemelegítést vagy ismétlést szolgálják, s arra következtethe-

tünk, hogy ezekkel a dalokkal a gyermekeknek már találkozniuk kellett az óvodában. 

Természetesen ezekbŊl is bŊven válogathat a pedagógus, hiszen a tankönyv 

dalanyagmennyisége bŊven túllépi azt a keretet, amelyet a heti egy énekórán képesek 

elsajátítani a gyerekek. Több esetben találkozunk ugyanazon dal más dallam-, vagy 

szövegvariánsával, ami egy elsŊ osztályos gyermek számára zavaró lehet. Ezen ténye-

zŊket figyelembe véve érdemesebb lett volna szűkíteni a dalok számát, s inkább mellék-

letben, vagy kottatárban közölni azokat. Ahhoz, hogy a besorolásnál következetesek 

legyünk, az ilyen esetekben fŊként Forrai Katalin „Ének az óvodában” című könyvére 

támaszkodtunk. A vizsgált tankönyv sem a dalok műfaját, sem az esetleges szerzŊket 

nem tünteti fel. 
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9. ábra  

A dalanyag megjelenésének változatai SKZ tankönyvében 

 

4.1.1.4. Rápli Györgyi: Ének-zene I. (RG) 

 

A szóban forgó tankönyvet a Konsept-H Könyvkiadó jelentette meg. A szerzŊ a „Bekö-

szöntő”-ben inkább a tanárok felé fordul és néhány módszertani tanáccsal látja el Ŋket. 

„Szeretnénk remélni, hogy lelkes izgalommal forgatják tanáraink a dalos játékokat, 

melyek szisztematikus válogatásai egyúttal segítenek a zenei ismeretek könnyű, játékos 

elsajátításában. [...] Játsszanak együtt alkotó fantáziájú, az újra szomjazó fogékony 

diákjaikkal!” (Rápli, 2000, 3. o.) 

ElsŊként a tankönyv énekes zenei anyagát vizsgáljuk az általunk meghatározott 

szempontok alapján. A tankönyvben található dalok teljes jegyzékét lásd a 4. sz. mellék-

letben. 

A vizsgált tankönyvben fellelhetŊ dalok száma 60, bár több dal változata is megje-

lenik. Ezeknél többnyire a hangkészlet és dallam tér el egymástól, de vannak szövegi 

változatok is. Ilyenek pl. az Elvesztettem zsebkendőmet című népi gyermekjáték (32. o. 

– hexachord, és 50. o. – tetraton, a Fecskét látok (53. o. – trichord, 59. o. – hexachord), 

a Hinta palinta (15. o. – hexachord, 56. o. – triton), vagy a Süss fel nap! (24. o. – 

bichord, 54. o. – hexachord). 

A teljes dalanyag több mint felét (32) magyar népi gyermekjátékok alkotják. Talá-

lunk köztük bŊven sor-, és körjátékokat, valamint párválasztó- és ügyességi játékokat 

egyaránt. A szerzŊ tehát nem véletlenül emelte ki bevezetŊjében a gyermekjátékok fon-

tos szerepét és a játéknak, mint tevékenységnek személyiségformáló erejét. A gyermek-

dalok (14) az elŊzŊekhez hasonlóan egyszerű, kis hangterjedelmű dalocskák. MeglepŊ-

en bŊ a népdalok és jeles napi dalok kínálata (8). Ezek közül négy kapcsolódik a kará-
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csonyi ünnepkörhöz (Lucázás, Betlehemezés), négy pedig magyar népdalkincsünk egy-

egy gyöngyszeme. A tankönyvben található műdalok száma összesen hat, melyek közül 

egy-egy Kodály-, SzŊnyi-, és Kemény dallam, két Gryllus-kompozíció, illetve egy nép-

dal dallamára költött SzŊnyi Zoltán szöveggel ellátott dal. MeglepŊ volt számunkra, 

hogy az aránylag nagy mennyiségű és széles skálájú dalanyag közt egyetlenegy olyan 

dallam sincs, amely a más népek dallamvilágát tárná a gyermekek elé (10. ábra). 
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10. ábra 

A dalanyag műfaji rendszere RG tankönyvében 

 

RG tankönyve tartalmaz néhány ismert zeneszerzŊ által írt gyermekdalt, de Ko-

dály-dallamot csupán egyet (13. táblázat). Nem találtunk példát más népek dalanyagára 

sem. A tankönyv pozitívuma, hogy a népdalok, szokásdallamok, gyermekdalok kotta-

képénél a szerzŊ feltünteti az adott dallam származási, gyűjtési helyét, vagy a dallam, 

illetve szöveg szerzŊjének nevét. 

 

13. táblázat. Kodály Zoltán zenepedagógiai művei és az európaiság megjelenése RG 

tankönyvében 
Ezüst szánkót haj a dér Kodály Z. – Weöres S., Gazdag E. 41. o. Kis emberek dalai/37 

 

Ha a dalanyag hangkészlet szerinti osztódását figyeljük, aránytalanságot vélünk 

felfedezni. Ez fŊként abból adódik, hogy a vizsgált tankönyv dalanyaga kimondottan 

sok népi gyermekjátékot tartalmaz, melyek hangkészlete nagyrészt hexachord (11. áb-

ra). Ehhez képest a két-három dallamhangból álló dalok mennyisége kevésnek bizonyul 

(15), fŊként azért is, mert kezdetben az ilyen típusú dalocskákkal alapozható meg a tisz-

ta, megfelelŊ éneklés, illetve ezen dalok szolgálnak majd segítségül a dallami elemek 

elsajátításához. 
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11. ábra  

A dalanyag hangkészlet szerinti tagolódása RG tankönyvében 

 

A tankönyvben felsorakoztatott dalokat egyetlen kivétellel, teljes kottaképpel (dal-

lam és szöveg) közli a szerzŊ (12. ábra). Az Én kis kertet kerteltem kezdetű gyermekdal 

csupán címként jelenik meg, de olyan szövegkörnyezetben és feladatban, amelyhez 

szükséges e dal elŊzŊ ismerete. Feltételezhetjük tehát, hogy a dalt a gyermekeknek is-

merniük kell, de az is elŊfordulhat, hogy ennek a dalnak a kottaképe véletlenül maradt 

ki, hiszen az összes többi valamilyen formában megjelenik a tankönyvben. KiemelendŊ 

az is, hogy a daloknál a szerzŊ feltünteti azok származását, gyűjtési helyét, az esetleges 

dallam- és szövegírót, illetve a dal műfaját is. 
 

98%

2%

Teljes kottakép
Cím, vagy képi megjelenítés

 

12. ábra 

A dalanyag megjelenésének változatai RG tankönyvében 

 

4.1.1.5. Kaszás Mária – Pappné Vencsellői Klára: Ének-zene 1. (KM-PVK) 

 

A vizsgált tankönyv a Pedellus Tankönyvkiadó Kft. jóvoltából jelent meg Debrecenben, 

2001-ben. A tankönyvben található dalok pontos jegyzékét lásd az 5. sz. mellékletben. 
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A tankönyvben található dalok száma 52, ami a heti egy énekóra esetében soknak 

mondható. A szerzŊk külön jelölik az új, tanulásra javasolt dalokat, amelyek a tan-

könyvben szereplŊ dalanyagnak kicsivel több, mint a felét teszik ki. A többi dal inkább 

ismétlés, feltételezhetŊen az óvodából már ismert dalanyag. Ahogy a lenti ábrán (13. 

ábra) a műfaji megoszlás is mutatja, a dalanyag fele népi gyermekjáték (26). Érdekes-

nek mondható, hogy az általában ismert és gyakran alkalmazott népi játékok mellett 

megjelennek olyanok is, amelyeket ritkábban hallani, vagy ismeretlenebbek számunkra. 

Ez mindenképpen a zenei anyag felpezsdítésére utal. Látható, hogy a szerzŊk a tan-

könyv szerkesztése során igyekeztek nem a megszokott dalokat használni, hogy 

a gyermekek minél sokszínűbb példáját kapják az értékes magyar zenei anyanyelvük-

nek. A dalanyag másik nagy csoportját képezik a gyermekdalok (16), melyek fŊleg a 

gyermeki világot, a mindennapi életet, a természetet és a környezetet jelenítik meg. 

Ezek általában egyszerű, 2-4 hangból álló, kis ambitusú dalocskák. A tankönyvben 

megjelenŊ műdalok (8) fŊként Kodály Zoltán kompozíciói, Weöres Sándor és Gazdag 

Erzsi szövegeivel, de találunk egy SzŊnyi Erzsébet dallamot is, illetve gyermekdalok 

dallamához kapcsolt szövegeket Donászy Magda és SzŊnyi Zoltán tollából. A megtanu-

lásra és éneklésre javasolt más népek dalait két dalocska képviseli, egy szlovák (A zöld 

fenyőfán) és egy francia dal (Hull a pelyhes). A tankönyvben ezen kívül található még 

több dal is a más nemzetek zenei anyagából, de ezeket inkább zenehallgatásra javasol-

ják a szerzŊk (erre a késŊbbiekben részletesen is kitérünk). 
 

50%

31%

15%
4%

Népi gyermekjáték
Gyermekdal
Műdal
Más népek dalai

 

13. ábra  

A dalanyag műfaji rendszere KM-PVK tankönyvében 

 

A vizsgált tankönyv gazdag zenei anyaga ellenére viszonylag kevés a Kodály-

kompozíció (14. táblázat). Az új, tanítandó dalok között találunk egy szlovák és egy 

francia gyermekdalt is, melyeknek származási helye nincs ugyan feltüntetve, de a dalok 
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műfaját, esetleges szerzŊjét vagy szövegíróját majdnem mindenütt pontosan jelöli 

a tankönyv. Érdemes megjegyezni, hogy a vizsgált tankönyvben nagyobb kínálatot talá-

lunk a más népek zenéjének megismerésére: finn, orosz, svájci, szlovák gyermek- és 

népdalok, melyek a kottatárban kaptak helyet, s inkább zenehallgatási anyagként funk-

cionálnak. (14-es számú melléklet) 

 

14. táblázat. Kodály Zoltán zenepedagógiai művei és az európaiság megjelenése KM-

PVK tankönyvében 
Csizmám kopogó Kodály Z. – Weöres S., 41. o. Kis emberek dalai/47 

De jó a dió! Kodály Z. – Csukás I., 11. o. Kis emberek dalai/19 
Bicínia Hungarica I. / 2 Induló 

Itt a farsang Kodály Z. – Gazdag E., 37. o. Kis emberek dalai/46 

Megy a kocsi Kodály Z. – Weöres S., 69. o. 333/223 
Kis emberek dalai/22 

A zöld fenyŊfán Más népek dalai, 30. o. Szlovák gyermekdal 

Hull a pelyhes Más népek dalai, 26. o. Francia gyermekdal (csupán címként je-
lenik meg a tankönyvben) 

 
A dalanyag hangkészlet szerinti összeállítása szintén arányos, ami az elsŊ évfo-

lyam tananyagának fokozatos felépítésére és elrendezésére utal (14. ábra). BŊven akad-

nak a dalok közt 2-3 dallamhangból álló dalok, melyeket fŊként a zenei elemek tanítása 

során javasolt alkalmazni, illetve a hangkészlet fokozatos bŊvítése, annak vegyes, de 

emellett arányos felépítése nagyban elŊsegíti a gyermekek hangi adottságainak tervsze-

rű fejlesztését. 
 

19%

15%

21%
17%

28% Két hang (biton, bichord)
Három hang (triton, trichord)
Négy hang (tetraton)
Öt hang (pentaton, pentachord)
Hat hang (hexachord)

 

14. ábra  

A dalanyag hangkészlet szerinti tagolódása KM-PVK tankönyvében 

 

A tanításra javasolt dalok mindegyike valamilyen formában megjelenik a tan-

könyvben (15. ábra). Legtöbbjük hagyományos kottakép formájában, de találkozunk 



115 

olyan közlési móddal is, amely 2-3 vonalas rendszerben történik szolmizációs betűjele-

ket alkalmazva (hasonlóan a Kodály – Ádám tankönyvekhez), vagy betűkotta formájá-

ban, esetleg térben elhelyezett rajzolt képek, ikonok segítségével. A színekkel való ki-

emelés is több esetben meghatározó. A teljes dalanyagból 20 dalnak csak a címe jelenik 

meg, illetve a dal szövegére jellemzŊ rajzolt kis kártyalap utal az ismétlésre szánt da-

locskára. A szerzŊk által megfogalmazott feladatok vagy a szövegkörnyezet arra enged 

következtetni, hogy ezeket a dalokat már az óvodából ismerniük kellene a gyermekek-

nek. 
 

62%

38%

Teljes kottakép
Cím, vagy képi megjelenítés

 

15. ábra  

A dalanyag megjelenésének változatai, KM-PVK tankönyvében 

 

4.1.1.6. Fürediné Kovács Veronika: Ének-zene I. (FKV) 

 

A vizsgált tankönyv a Műszaki Kiadó gondozásában jelent meg. Az elŊszóban 

a következŊ olvasható: „Az Ének-zene I. tankönyv a legújabb Nemzeti Alaptanterv 

(2007) és a minisztériumi kerettanterv (2008) ajánlásai nyomán készült, és a kompeten-

ciák fejlesztését tekinti alapcélnak az ének-zene oktatásán belül.” (Fürediné, 2008, 3. o.) 

Az alábbiakban, a tankönyvben szereplŊ énekes zenei anyagot vizsgáltuk, s az ál-

talunk meghatározott szempontok szerint csoportosítottuk. A tankönyvben található 

dalok jegyzékét lásd a 6. sz. mellékletben. 

A nevezett tankönyv összesen 38 dalt tartalmaz. A dalok többségét a szerzŊ fŊként 

a magyar népi gyermekjátékok és gyermekdalok körébŊl válogatta. Legtöbbjük egysze-

rű, a gyermeki világ mozzanatait ábrázoló játékos dal, hiszen a gyermekeknek az óvo-

dából az iskolába való átlépéskor fontos és szükséges, hogy a játékosság, a játszva tanu-

lás, az elegendŊ mozgási lehetŊség, s emellett az élményszerzés a lehetŊ leggyakrabban 

jelen legyen. A tankönyvben túlnyomó többségben találhatók népi gyermekjátékok (14). 
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Ezek nagy többsége körjáték (11), van köztük egy sorjáték, illetve szöveget imitáló 

mozgásos játék is. A gyermekdalok száma is jelentŊs (12), melyek jó példái a gyermeki 

világ ábrázolásának. Ezek nagy része fŊként népi szöveg vagy mondóka dallamos for-

mája. Ritmikai és dallami szempontból egyszerűek, igazodnak a gyermekek életkori 

sajátosságaihoz, képességeihez. A műdalok kategóriájában fŊként Kodály-dallamokat 

találunk, melyek szövegét Weöres Sándor vagy Csukás István írták. A dalanyagban már 

megjelenik a népdal, bár ez még az elsŊ évfolyamban elenyészŊ, mindössze három. 

Szintén három azon dalok száma, amelyek a más népek dalanyagát (francia, szlovák, 

mari-cseremisz) ismertetik meg a gyermekekkel (16. ábra). 
 

36%

32%

8%

16%
8%

Népi gyermekjáték
Gyermekdal
Népdal, jeles napok dalai
Műdal
Más népek dalai

 

16. ábra 
A dalanyag műfaji rendszere FKV tankönyvében 

 

A tankönyv öt Kodály-dallamot és három más népzenei anyagot tartalmaz (15. 

táblázat). Hiányosságot véltünk felfedezni a dalok jellegének, műfajának, vagy a szö-

veg-, ill. dalszerzŊk nevének feltüntetésében, melyeket vagy nem minden esetben, vagy 

nem egységesen, vagy éppen hibásan közöl a tankönyv. Sajnos ez félreértésekre adhat 

okot. 
 

15. táblázat. Kodály Zoltán zenepedagógiai művei és az európaiság megjelenése FKV 

tankönyvében 

De jó a dió Kodály Z. – Csukás I., 54. o. Kis emberek dalai/1 
Bicínia Hungarica I/2 

Dirmeg-dörmög a 
mord medve Kodály Z. – Csukás I., 51. o. 333/21 

Kis emberek dalai/13 

Eresz alól fecskefia Kodály Z. – Weöres S., 53.o. 333/222 
Kis emberek dalai/15 

Fut, szalad a pejkó Kodály Z. – Weöres S., 61. o. 333/161 
Kis emberek dalai/26 

Fűzzünk lombot 

Kodály Z. – Weöres S. – Károlyi A., 64. o. 
(Hibás tankönyvi megjelentés! SzerzŊpá-
rosként Vass – Weörest tünteti fel, de a 
kottakép valójában a Kodály-féle dallam) 

333/57 
Kis emberek dalai/34 
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Ág, ág kicsi ág Más népek dalai, 32. o. 
Mari-cseremisz dallam, Forrai 
Katalin: Európai gyermekdalok 
II./57 

A zöld fenyŊfán Más népek dalai, 30. o. 

A dallam eredetileg szlovák 
népdal, Petneki JenŊ versével. A 
népdalt Bartók Béla feldolgozta 
C-dúr rondójában, mint rondó-
téma. 

Hull a pelyhes  Más népek dalai, 28. o. Eredetileg francia gyermekdal 
Rossa ErnŊ magyar szövegével 

 
A következŊ ábra mutatja, hogy a tankönyvben kellŊ mennyiségű (18) a két-

három dallamhangból álló dalok száma (17. ábra). A dallami elemek tudatosítását 

a szó-mi, a szó-la, majd ezek összekapcsolásával kezdi. Fontos tehát, hogy elegendŊ 

legyen azoknak a daloknak a száma, amelyek megfelelnek az alapozáshoz és a zenei 

elemek elsajátításához. Ez a három dallamhang képezi ugyanis a magyar népi zenei 

anyag, fŊként a gyermekdalok alapját. A dalanyagot tovább vizsgálva, túlnyomó több-

ségben vannak a hat hangból álló dalok (10). Ezek zömmel mind népi gyermekjátékda-

lok, bár, ha megfigyeljük, a dalok nagy része a már elŊbb említett triton hangkészletbŊl 

építkezik, s a dal végén egy lefelé haladó záró dallammotívummal egészül ki 

hexachorddá. 
 

21%

26%
16%

11%

26% Két hang (biton, bichord)

Három hang (triton, trichord)
Négy hang (tetraton)

Öt hang (pentaton, pentachord)
Hat hang (hexachord)

 

17. ábra 

A dalanyag hangkészlet szerinti tagolódása FKV tankönyvében 

 

Érdekesnek találtuk a vizsgált tankönyv dalanyagának közlési formáit is. A tan-

könyv nem közli egységesen a tanítandó dalokat. Az év elején fŊként vizuális úton (kis 

kép, ikon segítségével) igyekszik utalni az egyes dalocskákra. KésŊbb, amikor már né-

mi elméleti ismereti alapokat szereztek a tanulók, több esetben találkozunk a dal „hiá-

nyos” közlésével (18. ábra). A tankönyvben található összes dal közül 18-nak jelenik 

meg csupán a teljes kottaképe. Ez a teljes dalmennyiség 47%-a, s közülük néhánynál 
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például feladatként jelenik meg az ütemvonalak kijelölése. Négy dal esetében adott 

a szöveg, illetve egy úgynevezett nem teljes kottakép, mely során a kottából helyenként 

hiányzik egy-egy dallamhang. Ebben az esetben a szerzŊ szintén konkrét feladat elé 

állítja a tanulót, hogy a már meglévŊ, vagy esetleg az új ismeretek felhasználásával egé-

szítse ki azt. A tankönyv 13 dalt közöl csupán annak szövegi megjelenítésével, mely 

34%-ot tesz ki. Ez jelentŊs mennyiség, hiszen sok dalnak vannak dallami változatai, 

melyek közt lehetnek hangkészletbeli eltérések, s egyáltalán nem biztos, hogy a peda-

gógus azt a változatot ismeri vagy találja meg, amelyre a szerzŊ gondolt. Az ily módon 

közölt dalok megállapítása érdekében és a következetesség kedvéért ismét Forrai Kata-

lin Ének az óvodában című könyvéhez folyamodtunk. Négy olyan dalt találtunk, mely-

nek sem kottája, sem szövege nem jelenik meg a tankönyvben. Ezeket a dalokat még 

az év elején, mint ismétlésre szánt anyagot javasolja a szerzŊ. EbbŊl ismét azt a követ-

keztetést vonhatjuk le, hogy a gyermekeknek ezeket a dalokat már az óvodából kellene 

ismerniük. 
 

47%

11%

34%

8%

Teljes kottakép
Hiányos kottakép
Csak szöveg
Cím, vagy képi megjelenítés

 

18. ábra 

A dalanyag megjelenésének változatai FKV tankönyvében 

 

4.1.1.7. Orsovics Yvette: Zenei nevelés 1. (OY) 

 

A vizsgált tankönyv a pozsonyi székhelyű Szlovák Pedagógiai Kiadó89 gondozásában 

jelent meg 2004-ben. A kiadvány a Szlovákiában élŊ magyar kisebbség magyar tan-

nyelvű alapiskoláinak elsŊ osztálya számára készült, és az egyetlen, jelenleg érvényben 

lévŊ magyar zenetankönyv. A tankönyvben található dalok teljes jegyzékét lásd a 7. sz. 

mellékletben. 

                                                 
89 Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s.r.o. Bratislava 
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A tankönyvben összesen 45 dal található. Sokrétű a dalok műfaji tagolódása (19. 

ábra), mégis meghatározó mennyiséget mutatnak a népi gyermekjátékok (17) és 

a gyermekdalok (11). A mozgásos játékok közt fŊként az óvodában már megismert kör- 

és sorjátékok találhatók, melyek nagyban segítenek a pedagógusnak, hogy rögtön az év 

elején kialakíthasson egy olyan állandó dalanyagot, amely alapjául szolgálhat a készség-

fejlesztésnek. A jeles napok dalait két szokásdallam képviseli. Egyik a tavaszi (pün-

kösd), másik pedig a téli (karácsony) ünnepkörhöz tartozó dallam. Szép számmal van-

nak jelen műdalok is a tankönyvben. Mivel a tankönyv a szlovákiai magyar diákok 

számára készült, ezért jellemzŊen magyar zenei anyaggal, fŊként Kodály Zoltán és Jár-

dányi Pál kompozícióival találkozhatunk; de a szlovák nemzet néhány ismertebb gyer-

mek- és népdalai, vagy műdalok is megjelennek benne Mária Filipková és Alvín-

Gavorníková szerzŊk jóvoltából. A más népek dalai kategóriáját túlnyomó többségben 

szlovák gyermekdalok (7), illetve egy francia dallam (Hull a pelyhes) képezi. A szlovák 

dalokat eredeti nyelven közli a tankönyv. 
 

38%

24%
4%

16%

18%
Népi gyermekjáték
Gyermekdal
Népdal, jeles napok dalai
Műdal
Más népek dalai

 
19. ábra 

A dalanyag műfaji rendszere OY tankönyvében 

 

A tankönyvben három Kodály-dallam, emellett egy francia és hét szlovák nyelvű 

gyermek-, vagy népdal található (16. táblázat). A szlovák dalok eredeti nyelven szere-

pelnek a könyvben. KiemelendŊ a tankönyvben az is, hogy a megjelenŊ dalok műfaja, 

a dallam- és szövegírók neve mindenütt pontosan fel van tüntetve. 

 

16. táblázat. Kodály Zoltán zenepedagógiai művei és az európaiság megjelenése OY 

tankönyvében 
Csipp csepp Kodály Z. – Weöres S., 46. o. 333/92 

Megy a kocsi Kodály Z. – Weöres S., 34. o. 333/223 
Kis emberek dalai/22 
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Nád alól és köd alól Kodály Z. – Weöres S., Károlyi 
A., 62. o. 

333/24 
Kis emberek dalai/14 

Hull a pelyhes  Más népek dalai, 26. o. Eredetileg francia gyermekdal Rossa 
ErnŊ szövegével. 

Idú vojaci Más népek dalai, 68. o. szlovák gyermekdal, Mária Filipková 
Kvá, kvá kvačica Más népek dalai, 12. o. szlovák gyermekdal 

Kytička Más népek dalai, 57. o. szlovák gyermekdal anyák napjára 
F. Alvín – M. Gavorníková 

Maličká som Más népek dalai, 70. o. szlovák népdal 
Pôjdeme my do lesíka Más népek dalai, 50. o. szlovák népdal 
Skáče žaba po blate Más népek dalai, 62. o. szlovák népdal 
Zlatá brána Más népek dalai, 71. o. szlovák népdal 

 

A következŊ ábrát figyelve a vizsgált tankönyv dalanyagának hangkészlet szerinti 

eloszlása is egységességet, arányosságot mutat (20. ábra). Kis eltérésekkel ugyan, de 

minden általunk meghatározott hangkészlet kellŊ mennyiségben van jelen a tankönyv-

ben. A két-, három-, illetve öt hangból álló dalok száma csaknem azonos (8-9-9), kicsit 

kevesebb a négy hangból álló dalok száma (4). A hat hangból álló dalok mennyisége 

emelkedik ki kissé a többi közül (14), s egyetlen olyan dalt találtunk (Kirje, Kirje), 

melynek hangkészlete hétfokú, hangnemét tekintve pedig moll. 
 

18%

20%

9%20%

31%

2%
Két hang (biton, bichord)
Három hang (triton, trichord)
Négy hang (tetraton, tetrachord)
Öt hang (pentaton, pentachord)
Hat hang (hexachord)
Hétfokú (dúr, moll, modális)

 

20. ábra 

A dalanyag hangkészlet szerinti tagolódása OY tankönyvében 

 

A tankönyvben elŊforduló daloknak, melyeket a tankönyv új tananyagként tüntet 

fel, kivétel nélkül megjelenik a teljes kottaképe (21. ábra). Zömében a hagyományos, öt 

vonalas kottaformát közli a tankönyv, két esetben viszont rajzolt kottával találkozunk 

(Csigabiga told ki – 28. o. és Húzz, húzz Katica! – 52. o.), melyek az elsajátítandó dal-

lamhangok megértését segítik. Hét dal csak utalásként van jelen a tankönyvben. Az év 

eleji ismétléshez kapcsolódik egy kifestŊ (4. o.), amely dalokat rejt. A szerzŊ tehát felté-

telezi, hogy ezekkel a gyermekdalokkal, vagy gyermekjátékokkal az óvodában már 
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megismerkedtek a gyerekek. A gyermekek által felismert dalhoz kapcsolódó rajz annak 

eléneklése és eljátszása után kiszínezhetŊ. 
 

84%

16%

Teljes kottakép
Cím, vagy képi megjelenítés

 

21. ábra 

A dalanyag megjelenésének változatai OY tankönyvében 

 

4.1.1.8. Tolnay Ilona: Daloljunk együtt! (TI) 

 

A tankönyv a belgrádi Tankönyvkiadó90 kiadványa, elŊször 2005-ben látott napvilágot. 

Ez az énektankönyv a Szerbiában élŊ magyar ajkú kisebbség magyar tannyelvű alapis-

koláinak elsŊ osztálya számára íródott. A tankönyvben található dalok teljes jegyzékét 

lásd a 8. sz. mellékletben. 

A tankönyvben fellelhetŊ dalok száma 40. A dalok műfaji tagolódását tekintve 

elég sokrétű (22. ábra). A dalanyag több mint felét (21) a magyar népi gyermekjátékok 

képezik, melyeket a szerzŊ az ismertebb, óvodában is használatos dallamok közül válo-

gatta. Vannak köztük körjátékok, sorjátékok, páros játékok. Helyenként eltérést véltünk 

felfedezni a játékok dallamát illetŊen. Több esetben az eddig vizsgált anyaghoz viszo-

nyítva változatokat találtunk az adott tankönyvben. Ezek a variánsok általában a dalok 

dallamára és hangkészletére vonatkoztak. A gyermekdalokat (9) fŊleg egyszerű, kis 

ambitusú és hangterjedelmű dallamok képviselik. A vizsgált tankönyv dalanyagában két 

magyar népdalt és egy, a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó jeles napi dallamot talál-

tunk. A gyermekek számára írt dalokat fŊként Kodály-kompozíciók (3) és egy SzŊnyi-

dallam képviselik. Mint már korábban utaltunk rá, a vizsgált tankönyv a vajdasági ma-

gyar diákok számára készült, ezért is számítottunk arra, hogy nagyobb mennyiségben 

közöl a tankönyv horvát-szerb zenei anyagot. Ennek ellenére két ilyen dalt találtunk, 

s emellett még egy cseremisz dallamra bukkantunk. 
                                                 
90 Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 
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22. ábra 

A dalanyag műfaji rendszere TI tankönyvében 

 

A vizsgált tankönyvbe három Kodály-kompozíció, egy cseremisz és két szerb 

népdal került (17. táblázat). A dalanyag műfajának, eredetének, vagy szerzŊinek neve 

nincs egységesen feltüntetve a tankönyvben. A Kodály-dallamok közül csak egy eset-

ben jelöli a szerzŊ a dallam- és a szövegírót is (21. o.). A másik dallamnál csupán Ko-

dály Zoltán neve jelenik meg (18. o.), a harmadiknál viszont a szerzŊk nevének feltünte-

tése elmaradt (35. o.). 

 

17. táblázat. Kodály Zoltán zenepedagógiai művei és az európaiság megjelenése TI 

tankönyvében 

Járjunk táncot Kodály Z. – Weöres S., 21. o. 333/258 
Kis emberek dalai/42. sz., 48. o. 

Jön a kocsi Kodály Z. – Weöres S., 18. o. 333/258 
Kis emberek dalai/42., 48. o. 

Megy a kocsi Kodály Z. – Weöres S., 35. o. 333/223 
Kis emberek dalai/22 

Egy kis malac Más népek dalai, 21. o. Cseremisz népdal Gazdag Erzsi szöve-
gével 

Kola rićku, Paniću Más népek dalai, 37. o. Szerb népdal 
Prestaj, prestaj Más népek dalai, 37. o. Szerb népdal 

 

A vizsgált tankönyvben található dalanyag hangkészleti rendszerezŊdésénél is 

arányosság tapasztalható. Kis eltérésekkel minden fajta hangkészlet majdnem azonos 

mennyiségben jelenik meg (23. ábra). Kivételt képez az egyetlen moll dallam (Kirje, 

kirje). 
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23. ábra 

A dalanyag hangkészlet szerinti tagolódása TI tankönyvében 

 

A tankönyv dalanyaga két dal kivételével, teljes kottaképpel jelenik meg a tan-

könyvben (24. ábra). Egy dalt (Cicuskám kelj fel! – 29. o.) hiányosan közöl a szerzŊ. 

A vonalrendszer alatt a dal szövege, a vonalrendszer fölött pedig a dallam betűkottás 

formája található. Ebben az esetben a gyermekeknek már a meglévŊ ismereteikre kell 

hagyatkozniuk. Az elŊzŊekben megismerkedtek a szó-mi-la dallamhangokkal, ismerik 

az egyes hangok egymáshoz való viszonyát, helyét, tehát nem idegen a feladat, mely 

szerint a megadott szolmizációs betűjelek alapján le kell kottázni a dallamot a vonal-

rendszerbe. Egy másik dalnak (Cirmos cica, 22. o.) csak a címét véltük zárójelben fel-

fedezni, azt is inkább utalásként a negyed szünetjel ismertetése és gyakorlása révén. 

A dalhoz nem kapcsolódik éneklésre, játékra utaló feladat, és a tankönyvben sehol má-

sutt nem jelenik meg ismét a nevezett játékdal. 
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24. ábra 

A dalanyag megjelenésének változatai TI tankönyvében 
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4.1.1.9. Fórika Éva: Ének-zene – Tanítói kézikönyv 1. és 2. osztály (FÉ) 
 

A vizsgálat alapját képezŊ tanári kézikönyv91 a kolozsvári Ábel Kiadó jóvoltából jelent 

meg. Ezt a kiadványt a Romániában élŊ magyar tannyelvű iskolákban, az elsŊ és máso-

dik osztályban zajló ének-zene oktatásához használják a pedagógusok. Ez a tanítói ké-

zikönyv útmutatást nyújt a tanórák menetéhez, illetve ötleteket ad a készségfejlesztést 

szolgáló feladatok logikus összeállításához. A szóban forgó, és a vizsgálati mintánkat 

képezŊ tanítói kézikönyvrŊl a bevezetŊben a következŊképpen nyilatkoznak a szerzŊk: 

„Kész ének-zene órák »receptes könyvét« tartják a kezükben. Zenei nevelésünk alapjai-

nál tátongó űrt szeretnénk betölteni vele. Alkalmazása megkönnyíti a tanító munkáját és 

színesebbé teszi az I-II. osztályos gyermekek iskolai létét. [...] Kívánjuk, hogy minden 

tanító és gyermek minél több élménnyel gazdagodjon e munka által.” (Fórika, 3. o.) 

A kézikönyvben található dalok teljes jegyzékét lásd a 9. sz. mellékletben. 

A kézikönyv elsŊ osztályosoknak szánt részében 43 dal található. A dalok műfaji 

rendezŊdését figyelve a tankönyvben túlnyomó részt népi gyermekjátékok (19) és 

gyermekdalok (11) szerepelnek. Több gyermekjáték esetében változatot találtunk, mely 

a dalok hangkészletében és dallammenetében mutatkozott meg. A dalanyagban jelen 

vannak magyar népdalok (4) és egy jeles napi (karácsonyi) dallam. A műdalok csoport-

ját öt dalocska képezi, melyek között találunk Járdányi-, Kodály-, Szilágyi-kompozíciót 

és magyar népdal dallamot felhasználó dalocskát. A dalok szövegírói ismert költŊk: 

Gazdag Erzsi, SzŊnyi Zoltán, Csukás István és Vermesy Péter. A más népek dalait há-

rom gyermekdal, egy francia és két cseremisz dallam képviseli. Meglepetésünkre nem 

találtunk a kínálatban román gyermek-, vagy népdalt (25. ábra). Fontos, hogy a magyar 

ajkú gyermekek megismerjék saját nemzetük zenei anyanyelvét, de mint kisebbség, 

kötelességük megismerni saját hazájuk nemzeti zenei anyagát is. 

 

                                                 
91 A kiadvány Fórika Éva – Tomai Gyöngyi – Kiss Jolán szerzŊk munkája. A könyv megjelenését a Ma-
gyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma támogatta és kézirat gyanánt 300 példányban sokszorosította az 
Erdélyi Tankönyvtanács. A kézikönyvhöz jelenleg nincs forgalomban tankönyv. 
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25. ábra 

A dalanyag műfaji rendszere FÉ kézikönyvében 

 

Mint ahogy arra már a fentiekben utaltunk, az egyetlen Kodály-kompozíció csak 

címként jelenik meg a kézikönyvben. A dallal kapcsolatos célkitűzés, hogy a tanító Ŋszi 

dalokat énekeljen, vagy ismételjenek a gyerekek óvodában tanult énekeket. Emellett két 

cseremisz és egy francia, magyar szöveggel ellátott gyermekdal egészíti ki a más népek 

dalainak sorát (18. táblázat). A dalok eredetét, műfaját, vagy esetleges szerzŊjét nem 

tünteti fel sehol a kézikönyv szerzŊje. 

 

18. táblázat. Kodály Zoltán zenepedagógiai művei és az európaiság megjelenése FÉ 

kézikönyvében 

De jó a dió Kodály Z. – Csukás I., 54. o. Kis emberek dalai/1 
Bicínia Hungarica I/2 

Ág, ág kicsi ág Más népek dalai, 11. o. Mari-cseremisz dallam 
Forrai Katalin: Európai gyermekdalok II/57 

Egy kis malac Más népek dalai, 33. o. Cseremisz népdal – Gazdag Erzsi szövegével 

Hull a pelyhes Más népek dalai, 14. o. Eredetileg francia gyermekdal – Rossa ErnŊ 
szövegével 

 
A vizsgált kézikönyvben lévŊ dalanyag hangkészleti rendszerezŊdését vizsgálva 

fŊként az öt-, és hat hangból álló dalok aránya emelkedik ki (26. ábra). Ez azzal magya-

rázható, hogy magas számban találhatók a dalanyagban népi gyermekjátékok és gyer-

mekdalok. A két-, három-, illetve négy- hangból álló dalok aránya csaknem azonos (6-

6-5), ami elégségesnek mondható. A kézikönyv összeállítása során e kis hangkészletű 

dalokat alkalmazza a szerzŊ az új zenei elemek bemutatására, tanítására. Két hétfokú 

dallamra bukkantunk a dalanyagban. Az egyik egy dúr dallam, amely a karácsonyi ün-

nepkör ismert dallama (Mennyből az angyal), a másik pedig egy mixolíd dallam (Szept-

ember). 
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26. ábra 

A dalanyag hangkészlet szerinti tagolódása FÉ kézikönyvében 

 

A vizsgált kézikönyv a pedagógusok számára készült, s mivel nincs tankönyv, 

ezért elvárható, hogy a kézikönyvben részletesen és pontosan megjelenjenek a tanórákra 

vonatkozó utalások, feladatok, módszertani megjegyzések, valamint a javasolt dalok 

kottája és játékuk pontos leírása. Két dal kivételével (De jó a dió, Szeptember), amelye-

ket csak címként találtunk meg, az összes dal kottaképe megjelenik a kézikönyvben (27. 

ábra). Ennek oka a feladat megfogalmazásában rejlik: „A tanító mutasson be népdalo-

kat. Az óvodában tanult énekek ismétlése, pl.: De jó a dió, Szeptember.” (Fórika, 4. o.) 
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Teljes kottakép
Cím, vagy képi megjelenítés

 
27. ábra 

A dalanyag megjelenésének változatai FÉ kézikönyvében 

 

4.1.1.10. A vizsgált tankönyvek dalanyagának összesítése, értékelése 

 

A fentiekben a vizsgálati minták alapját képezŊ tankönyvek dalanyagát külön-külön 

mutattuk be az általunk meghatározott szempontok alapján. Az alábbiakban összesítjük 

eddigi vizsgálati eredményeinket és tapasztalatainkat. 
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Az általános iskolák a Nemzeti Alaptantervet és kerettanterveket veszik alapul, 

s ennek megfelelŊen folyik az oktató-nevelŊ munka is. Ez alapján tudjuk, hogy az ének-

zene, mint tárgy általában heti egy tanórát vesz igénybe, mely évi 33-35 tanórát jelent. 

Kivételt képeznek az ének-zene tagozatos általános iskolák, vagy azok az iskolák, ahol 

a szabadon választható órák közé az ének-zenét is beiktatják, s így esetenként heti két 

tanórára is lehetŊség nyílik. A vizsgált tankönyvek mindegyike a heti egy énekóra je-

gyében íródott, de ennek ellenére némelyik akár heti két tanórára elegendŊ dalt is tar-

talmaz. A szerzŊk javarészt igyekeztek a dalanyagot úgy összeállítani, hogy abból 

a pedagógus ízlése, valamint az adott osztályközösség képességi szintjének megfelelŊen 

válogathasson, de mégis körültekintŊen és megfontoltan kellene a tankönyvek dalanya-

gát összeállítani, hiszen néha a kevés több. Az alábbi táblázatban (19. táblázat) össze-

geztük az általunk vizsgált tankönyvek dalmennyiségét. 

 

19. táblázat. A vizsgált énektankönyvekben megjelenő dalok mennyiségi táblázata 

 

Magyarországi tankönyvek Külföldi tankönyvek 

KP KKJ SKZ RG KM-
PVK FKV OY TI FÉ 

Népi gyermekjátékok 10 26 30 32 26 14 17 21 19 
Gyermekdal 11 18 16 14 16 12 11 9 11 
Népdal, jeles napok 
dalai 1 4 4 8 0 3 2 3 5 

Műdal 7 8 11 6 8 6 7 4 5 
Más népek dalai 0 2 1 0 2 3 8 3 3 
Összesen 29 58 62 60 52 38 45 40 43 

 

SKZ tankönyve nemcsak éneket, hanem technikát és rajzot is közöl. A majd száz 

oldalas tankönyvnek az elsŊ része (35 oldal) foglalkozik zenével. Ez a tankönyv közli 

a legtöbb dalt (62), tehát átlagban majdnem minden oldalon két dalocska foglalhat he-

lyet. Ugyancsak túlzottan bŊ kínálata van RG tankönyvének (60). Itt több olyan dalt is 

találtunk, melynek változatát, változatait is közli a könyv. Ilyenek pl. az Elvesztettem 

zsebkendőmet, Hinta-palinta, Esik az eső. Lehet, hogy ez bizonyos tekintetben érdekes, 

de vigyázni kell arra, nehogy a gyermekeket összezavarja a túl sok variáció. A sorban 

harmadikként KKJ tankönyve áll 58 dallal. A dalok mennyisége szintén soknak mond-

ható, bár a tankönyvben túlnyomó többségben találhatók gyermekjátékdalok, ami 

a gyermekek számára elŊnyös lehet. A tankönyv dalanyagának összeállítása alkalmaz-

kodik az elsŊs gyermekek életkori sajátosságaihoz, könnyen énekelhetŊek és gyorsan 

tanulhatóak. A KM-PVK szerzŊpáros tankönyve 52 dalt tartalmaz. A dalok mennyiségét 

tekintve ez a negyedik a sorban. Az 52 dal nem tartalmazza az ismétlŊdŊ dalokat, vi-
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szont érdemes megemlíteni, hogy a szerzŊk a tankönyv elején külön közlik az újonnan 

tanítandó dalok listáját, amely szám szerint 40. A többi a szerzŊk feltételezése szerint 

tehát már az óvodából hozott, a gyermekek számára ismert zenei anyag. Mindenképpen 

fontos, hogy meghatározható legyen az a dalanyag, amelybŊl az évfolyam elején a pe-

dagógus kiindul, illetve amire majd a késŊbbiekben építeni fog. OY tankönyvében 45 

dal található. Ez a mennyiség már arányosabbnak mondható, hiszen lehetŊséget nyújt a 

választásra, de mégsem túl sok. A dalok szintén arányosan vannak kiválogatva, igazod-

nak a gyermekek képességeihez, életkori sajátosságaihoz, érdeklŊdési körükhöz. Mivel 

kisebbség számára írt tankönyvrŊl van szó, bŊven találunk benne nemzeti (szlovák) 

gyermek- és népdalokat is. Az FÉ és TI tankönyvében elŊforduló dalok mennyisége 43-

40. Mindkét könyv szintén magyar ajkú gyermekek számára készült. MindkettŊben túl-

nyomó részt gyermekjátékdalok találhatók. A szerzŊk arra törekedtek, hogy a magyar 

zenei anyanyelvet és Kodály szellemiségét kellŊképpen elsajátítsák a tanulók, viszont 

emellett alig, vagy egyáltalán nem találhatók a nevezett tankönyvekben más népek, 

nemzetek dalai. FKV tankönyve – mely a vizsgálati minta közül a „legfiatalabb” – 

a kompetenciafejlesztésre épül. A tankönyv 38 dalt tartalmaz. Ez a mennyiség már nem 

nyújt akkora válogatási lehetŊséget a pedagógusok számára, de csaknem minden tanórá-

ra jut egy-egy új dal. A pedagógus zenehallgatási szemelvényként is választhatja néme-

lyiket, s így még kényelmesen beiktathatók az ismétlŊ, gyakorló alkalmak. A legkeve-

sebb dalmennyiséggel KP tankönyve szolgál. A tankönyvet az egyszerűség mellett 

a fokozatosság és átgondoltság jellemzi. Itt inkább a pedagógus lehetŊséget kap arra, 

hogy saját ízlése szerint egészítse ki a dalanyagot, ha épp szükséges, bár az ismétlések-

kel, gyakorlással, összefoglaló alkalmak beiktatásával a szerzŊ által meghatározott da-

lok mindegyike megtanítható, elsajátítható. 

ElsŊsorban arra voltunk kíváncsiak, hogy az általunk meghatározott műfaji rend-

szer alapján milyen típusú dalokat részesítenek elŊnyben az elsŊ osztályos tanulók szá-

mára a tankönyvírók. Az összesítésben az egyes műfaji kategóriákhoz tartozó dalok 

százalékos arányát vettük alapul, mivel a dalok mennyisége az egyes tankönyvekben 

igencsak eltérŊ (28. ábra). Legnagyobb mértékben így is a népi gyermekjátékokkal, 

illetve a gyermekdalokkal találkozunk a tankönyvek hasábjain. ElsŊ évfolyamban ki-

emelkedŊen fontos, hogy a gyermekek kielégíthessék mozgási szükségleteiket, s a játé-

kosság hassa át az egész napot. ÉrthetŊ ez bármely tanórára, de fŊként az ének-zene 

foglalkozásokra. A gyermekdalok szintén értékes részét képezik az ének-zene tanórák-

nak. Ezen dalok száma is elég meghatározó minden tankönyvben. Ugyanúgy megtalál-
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ható mindenütt a műdal valamilyen formában. FŊként Kodály Zoltán és tanítványainak 

kompozíciói, s elenyészŊ mennyiségben az újabb keletű, modernebb ízű gyermekeknek 

írt dalok Gryllus Vilmos és mások tollából. A népdalok, valamint a jeles napok dalai 

már megjelennek, de elvétve és nem minden tankönyvben. Ennek oka az lehet, hogy e 

dalok hangkészlete eléri, sŊt meg is haladja a hat hangot, ambitusuk sokkal szélesebb, 

bonyolultabb dallamfordulatok találhatók bennük, tehát még nem igazán alkalmasak az 

elsŊ évfolyamosok számára tanítási anyagként. Inkább, mint bemutatás, zenehallgatás 

lehetnek jelen adott alkalommal. A legkisebb százalékban – és szintén nem minden tan-

könyvben – más népek zenéjével, dalaival találkoztunk. Ezek is inkább a rokon népek 

zenéjére korlátozódtak, melyek hangkészlete és dallamfordulatai nagyban hasonlítanak 

a magyar zenei anyagra, másrészt pedig a kisebbségi tankönyvekben található helyi-

nemzeti zenei anyag megjelenése emelte ennek a műfaji csoportnak az arányát. 
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28. ábra 

A vizsgált tankönyvek műfaji rendszereződésének összesítése 
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A vizsgált tankönyvek teljes dalanyag készletét is összesítettük (10. sz. melléklet), 

melyet azért érdemes megfigyelni, hogy lássuk, melyek azok a dalok, amelyeket elŊsze-

retettel választanak a szerzŊk, s ezáltal több tankönyvben is szerepelnek, illetve melyek 

a ritkábban használt dallamok. EbbŊl megállapítható, hogy az elsŊ osztály elvégzését 

követŊen milyen repertoárral is rendelkeznek a tanulók, s arra is fény derül, hogy mely 

dalokból érdemes összeállítni azt a kezdŊ dalcsokrot vagy alapanyagot, amelybŊl kiin-

dulhatunk, és késŊbb erre építhetünk. Az alábbi táblázatban (20. táblázat) összegeztük 

a leggyakrabban elŊforduló dalokat, s megneveztük azokat, amelyek a kilenc vizsgált 

tankönyv közül legalább ötben szerepeltek. 
 

20. táblázat. A vizsgált tankönyvekben leggyakrabban előforduló dalok jegyzéke 

Mind a kilenc tankönyvben jelen volt 
Bújj, bújj zöld ág népi gyermekjátékdal 

Én kis kertet kerteltem gyermekdal 

Nyolc tankönyvben volt jelen 

Csip, csip csóka népi gyermekjátékdal 

Csön-csön gyűrű népi gyermekjátékdal 

Esik az eső gyermekdal 

Ha én cica volnék népi gyermekjátékdal 

Koszorú, koszorú népi gyermekjátékdal 

Lánc, lánc eszterlánc népi gyermekjátékdal 

Süss fel nap! gyermekdal 

Zsipp, zsupp népi gyermekjátékdal 

Hét tankönyvben volt jelen 

Aki nem lép egyszerre gyermekdal 

Borsót főztem gyermekdal 

Ég a gyertya, ég népi gyermekjátékdal 

Fehér liliomszál népi gyermekjátékdal 

Hinta-palinta népi gyermekjátékdal 

Tekeredik a kígyó népi gyermekjátékdal 

Hat tankönyvben volt jelen 

Csigabiga told ki szarvadat gyermekdal 

Gyertek lányok ligetre gyermekdal 

Hová mégy te? gyermekdal 

Hull a pelyhes francia gyermekdal 

Szólj, síp szólj! gyermekdal 

Öt tankönyvben volt jelen 
Cicuskám kelj fel! gyermekdal 

Orgona ága! műdal 

 

A táblázatból kitűnik, hogy a leggyakoribb dalok közt fŊként népi gyermekjátéko-

kat találtunk. Ezekkel a gyerekek már az óvodában megismerkednek. Az összesített 



131 

dalanyagot tovább vizsgálva, s ezzel kiegészítve a fenti táblázatot, nyolc azonos dalt 

találtunk négy különbözŊ tankönyvben, tizenhét dalt három tankönyvben, harmincegyet 

két tankönyvben és száztizenhét dal volt olyan, amelyekre csak a vizsgált tankönyv va-

lamelyikében bukkantunk rá. Fontos leszögezni még azt is, hogy a vizsgálat csak az elsŊ 

osztályos tankönyvekre vonatkozik, viszont számos dal, amellyel az összesített táblá-

zatban találkozunk, megjelenik az adott tankönyvcsalád valamelyik késŊbbi, magasabb 

osztály számára írt tankönyvében. A pedagógus gyakorlati tapasztalata segít abban, 

hogy eldöntse, valóban megfelel-e egy bizonyos dal az adott korosztálynak, vagy érde-

mes elgondolkodni annak „áthelyezésén”. 

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy Kodály országában, az Ŋ szellemiségét követve 

megjelennek-e a tankönyvekben valamilyen formában olvasógyakorlatai, vagy találunk-

e valamiféle utalást az általa megalkotott segédanyagok használatára. Vizsgálatunkba 

három olyan tankönyvet is bekapcsoltunk, melyek ugyan nem Magyarországon haszná-

latosak, de magyar anyanyelvű gyermekek számára készültek. Ezért a feltevés ezen ese-

tekben is ugyanaz: mennyire veszik figyelembe a tankönyvszerzŊk a Kodály által meg-

alkotott koncepciót, mennyire tartják fontosnak, hogy a magyar ajkú gyermekeket saját 

zenei anyanyelvükre tanítsák, és neveljék ez által más nemzetek kultúrájának elfogadá-

sára. Az alábbiakban összesítettük a tankönyvekben fellelhetŊ Kodály-dallamok vagy -

gyakorlatok mennyiségét (29. ábra). 
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29. ábra 

A tankönyvekben található Kodály-kompozíciók mennyisége 

 

Konkrét információnk nincs arról, hogy a vizsgált tankönyvekben elŊforduló Ko-

dály-dallamok mennyire tudatosan kerültek be a dalanyagba. Maximum 6, minimum 

egy ilyen gyermekdalt közölnek a tankönyvek (legtöbb KKJ és FKV, legkevesebb pedig 
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RG és FÉ tankönyvében található). FeltételezhetŊ, hogy a tankönyvsorozatok magasabb 

évfolyamai bŊvebb kínálatot nyújtanak ebbŊl a szempontból.92 Az alábbi táblázat bizo-

nyítja (21. táblázat), hogy az elsŊ osztályos dalanyagba általában Kodály gyermekdalai 

közül válogattak a szerzŊk. Tudjuk, hogy ezeknek a Kodály-dallamoknak a legtöbbje 

eredetileg olvasógyakorlatnak készült, s a 333 olvasógyakorlat című kiadványban meg-

találhatók. KésŊbb, ismert költŊk verseivel kiegészítve születtek meg azok a gyermek-

dalok, melyek hangkészletét és dallamfordulatait vizsgálva szinte népi eredetűnek tűn-

nek. Az ilyen módon létrejött dalok nagy többségét a Kis emberek dalai című kiadvány 

összegzi. 

 

21. táblázat. A vizsgált tankönyvekben megjelenő Kodály-kompozíciók összesítése 

Árok szélén Kodály Z. – Weöres S. KKJ 
Csipp csepp Kodály Z. – Weöres S. OY 
Csizmám kopogó Kodály Z. – Weöres S. KM-PVK, SKZ 
De jó a dió Kodály Z. – Csukás I. FKV, KM-PVK, KKJ, FÉ 
Dirmeg-dörmög a mord medve Kodály Z. – Csukás I. FKV, 
Eresz alól fecskefia Kodály Z. – Weöres S. FKV, KKJ 
Ezüst szánkót hajt a dér Kodály Z. – Weöres S. – Gazdag E. KKJ, RG 
Fut, szalad a pejkó Kodály Z. – Weöres S. FKV, KP 
Fűzzünk lombot Kodály Z. – Weöres S. – Károlyi A. FKV, 
Itt a farsang Kodály Z. – Gazdag E. KM-PVK 
Járjunk táncot Kodály Z. – Weöres S. SKZ, TI 
Jertek velem a mezŊre Kodály Z. – Gazdag E. KKJ 
Jön a kocsi Kodály Z. – Weöres S. TI,  
Mackó brummog Kodály Z. – Weöres S. KKJ 
Megy a kocsi Kodály Z. – Weöres S. KP, KM-PVK, OY, TI 
Nád alól és köd alól Kodály Z. – Weöres S. OY 

 

Egy tankönyv kivételével (KP) mindegyikben találtunk legalább egy példát a más 

népek zenéjének megismertetésére. Néhány esetben ez nemcsak a dalok megtanulásá-

ban, hanem azok meghallgatásában is megnyilvánult. Táblázatban összesítettük (22. 

táblázat), hogy az egyes tankönyvek hány dalt, vagy zenehallgatásra szánt művet kínál-

nak a más népek zeneirodalmából. Színessel tüntettük fel az adott tankönyvben eredeti 

nyelven megjelenŊ zenei anyagot. Az ilyen megoldással fŊként a külföldi tankönyvek-

ben találkoztunk, ahol a magyar kisebbség a saját nemzeti zenei anyanyelve mellett 

az adott ország zenéjével is fokozatosan ismerkedik (OY és TI tankönyve). FKV tan-

könyvében a következŊ utalást találtuk: „Hallgassuk meg más népek karácsonyi dala-

                                                 
92 Ez a feltevés egy következŊ összehasonlító tankönyvelemzés célja is lehet. 
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it!” (Fürediné, 2008, 35/5), mely arra enged következtetni, hogy a zenehallgatás eredeti 

felvételekbŊl, tehát eredeti nyelven történik. 

 

22. táblázat. Más népek zenéjének megjelenése a vizsgált tankönyvekben 

 

Magyarországi tankönyvek Külföldi tankönyvek 

KP KKJ SKZ RG KM-
PVK FKV OY TI FÉ 

M
ás

 n
ép

ek
 

da
la

i 

Éneklés 0 2 1 0 2 3 7+1 2+1 3 

Zenehallgatás 0 0 0 0 4 1 1+2 0 0 

Összesen 0 2 1 0 6 4 11 3 3 

 

A következŊkben a vizsgálati minta dalanyagának hangkészlet szerinti felosztását 

összegeztük. Az általunk meghatározott szempontok a dalokban fellelhetŊ különbözŊ 

dallamhangok mennyisége, s az így meghatározható hangkészlet volt. Az alábbi grafi-

konból kitűnik, hogy a tankönyvekben, legnagyobb százalékban hexachord hangkészle-

tű dalok találhatók (30. ábra). Ez azzal magyarázható, hogy a tankönyvi dalanyag túl-

nyomó részben tartalmaz népi gyermekjátékokat, melyek hangkészlete zömmel hexa-

chord. A tankönyvek dalanyagának hangkészlet szerinti vizsgálata során kitűnt, hogy ez 

a műfaji csoport volt a leggyakoribb. A két-, három-, négy-, és öt hangból álló dalok 

kisebb-nagyobb eltéréssel azonosságot mutatnak. Ez azért is értékelhetŊ pozitívan, mert 

az elsŊ osztályt látogató gyermekek hangi adottságait mindenképpen figyelembe kell 

venni, s hangterjedelmüket, éneklési készségüket egyszerű, kis ambitusú és hangkészle-

tű dalokkal lehet hatékonyan tovább fejleszteni. A másik fontos tényezŊ, mely a tan-

könyvek vizsgálata során egyértelműen megmutatkozott, hogy a két-három dallam-

hangból álló egyszerű dalok felhasználásával érzékeltetik és szemléltetik a tankönyv-

szerzŊk az elsajátítandó dallamhangokat. Ezek a dalok alapját képezik zenei anyanyel-

vünknek és általuk fejleszthetŊ a zenei írás-olvasás készsége. Hétfokú dalokkal csak 

elvétve találkoztunk, azzal sem minden tankönyvben. Ezeket a dalokat nem is inkább 

tanításra, éneklésre szánták a szerzŊk, hanem meghallgatásra vagy ismeretbŊvítésre. 
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30. ábra 

A vizsgált tankönyvek dalanyagának hangkészlet szerinti felosztása, összesítése 

 

Érdekes szempont volt még a dalok tankönyvben való megjelenítése. Ezt azért is 

fontos vizsgálni, mert az elsŊ évfolyamban fokozatosan jutnak el a tanulók az olvasási 

készség elsajátításához, a tankönyveket viszont valamilyen módon használniuk kell. 

A másik fontos tényezŊ, hogy a pedagógusok nem ismerhetnek minden dalt, amelyekre 

a tankönyvíró utal. Ezért szükséges valami támpontot (az adott dal forrása vagy a dal 

közölt kottaképe) nyújtani. Kérdés, hogy milyen meggondolásból és milyen formában 

közlik a vizsgált tankönyvek a dalanyagot. Az alábbiakban összesítettük a tankönyvek-

ben található énekek megjelenítési formáit (31. ábra). 
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31. ábra 

A vizsgált tankönyvek dalanyagának megjelenítési formái, és annak összesítése 

 

A tankönyvszerzŊk igyekeztek többféle módon segíteni az egyes feladatok megér-

tését (jelek, rajzok, ikonok), emellett a felhasznált dalanyag teljes kottaképe is néhány 

kivétellel jelen van a vizsgált tankönyvekben. KP tankönyve az egyetlen olyan, amely-

ben az összes dal kottaképét megtaláljuk hiánytalanul. Emellett még további öt tan-

könyv (KKJ, RG, TI, FÉ és OY) közli néhány kivétellel a felhasznált dalanyag teljes 

kottaképét. Ez elsŊsorban a pedagógusnak jelent nagy segítséget, hiszen nem minden 

esetben hozzáférhetŊ a tanári kézikönyv, vagy esetleg nem is készült ilyen az adott tan-

könyvhöz. Másodsorban azért is fontos, mert nem ismerhet minden éneket egy pedagó-

gus, melyet a tankönyvszerzŊ javasol, illetve sok dalnak van többféle változata, varián-

sa, s ez okot adhat félreértésekre. Jóval kisebb mértékben találtunk dalokat csak kép 

(rajz) vagy cím alapján. Ebben az esetben általában az így megjelenített dalok ismétlés-

re szolgáltak, illetve az óvodában megtanult és onnan hozott énekek, játékdalok alapját 

képezik egy alap dalanyagnak. Két tankönyvben találkoztunk hiányos kottaképpel. 

Az ilyen esetekben a szerzŊ összetettebb feladat elé állította a tanulókat. Egyetlen tan-

könyvben találkoztunk olyan megoldással, ahol a dalok szövege jelent csak meg, dalla-

muk viszont nem. Hogy miért nem szerencsés az ilyen megoldás, arra már a fentiekben 

utaltunk, s az érintett tankönyv esetében részletesen ki is fejtettük. 
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4.1.2. Zenei elemek megjelenése a vizsgált tankönyvekben 
 

Zene nincs ritmus nélkül. Minden emberben megtalálható az az ösztönös érzék, amely 

a ritmus, vagy ritmikus zene hallatára mozgásra készteti az egyént. Az idŊérzék prob-

lémájával már Arisztotelész is foglalkozott, hiszen a ritmikus pulzálás áthatja életünk 

mindennapjait, gondoljunk itt a nappalok-éjjelek váltakozására, mindennapi teendŊink 

egymásutánjára, a különféle élettevékenységekre, vagy a fizikai, érzelmi és értelmi álla-

potokra. A ma iskolájában is egyre nagyobb igény mutatkozik a ritmusos-táncos- zenés 

produkciók iránt, mely örömet és élményt nyújt a gyermekek számára, javítja és fejlesz-

ti mozgáskultúrájukat, ízlésvilágukat, és magabiztosságot nyújt az önkifejezésben. 

A zenés, ritmikus mozgás már születéstŊl kezdve meghatározó a gyermek életében. 

Gondoljunk itt a legegyszerűbb ritmikus mondókákra, dajkarímekre, énekes-mozgásos 

játékokra. A ritmus tehát mindenütt jelen van, meghatározó és akár mozgással is kife-

jezhetŊ. (Mártonné, 1996) 

A ritmuskészség fejlesztése az alsó tagozatos ének-zenei oktatás egyik kiemelt 

feladata. Ez egy olyan veleszületett képesség, melyet minél elŊbb kezdünk fejleszteni, 

annál jobb eredményeket érhetünk el. A ritmuskészség fŊként a zenei produkcióban 

nyilvánul meg, de hatással van a motorikus képességek, mozgáskoordináció, koncentrá-

ció fejlŊdésére és általuk a személyiségformálódásra. A ritmikai készségek fejlesztése 

során fontos a játékosság, mellyel motiválhatjuk a gyermekeket, s változatosságuk és 

improvizatív jellegük elŊsegíti a zenei tevékenységek készségszintre való jutását. (Ka-

tona Gáborné, 2000/4) A zenei elemek tehát, mint a ritmus- és dallami elemek külön-

külön is értékes nevelŊeszközök. A ritmus elsŊsorban a figyelmet, a határozottságot, 

a koncentrációt fejleszti, míg a dallam megnyitja az érzésvilág kapuját – fogalmazza 

meg Kodály 1941-ben a Zene az óvodában című írásában. 

A második vizsgálati szempontunk tehát a tankönyvben megjelenŊ zenei elemek, 

konkrétan a ritmus- és dallami elemek megjelenése, azok elŊkészítési módja, magyará-

zata, gyakorlása, illetve az ismeretek alapján való újraalkotás. Vizsgálatunk szempontja, 

hogy a kiválasztott tankönyvek mely zenei elemek megtanítását javasolják, ezeket mi-

lyen módon készítik elŊ, vezetik be, magyarázzák és gyakoroltatják. Kitérünk arra is, 

hogy az adott tankönyv milyen zenei anyagot használ a tanítandó zenei elemek bemuta-

tására, követi-e a fokozatosság elvét, illetve milyen módon készíti elŊ a zenei írás-

olvasási készség fejlesztését. Kodály a következŊképpen vélekedik arról, hogy milyen 
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szempontokat kell figyelembe venni a zenei elemek tanítása során: „A ritmus, a dallam 

nehézségei oly bonyolultak, hogy ha ezeket nem külön-külön győzzük le, nem boldogu-

lunk velük sohasem. Először tehát ritmust kell tudni olvasni.” (Kodály, 1989, 61. o.) 

Ezen elgondolásra alapozva, a zenei elemek vizsgálatát mi is a ritmikai elemek megfi-

gyelésével kezdjük. Foglalkozunk a ritmikai elemek megjelenítésével, elŊkészítésével, 

magyarázatával, módszertani levezetésével. Ezt követŊen a dallami elemekre koncentrá-

lunk, majd a fejezet végén összegezzük tapasztalatainkat. 

 

4.1.2.1. Kaibinger Pál: Ének-zene 1-2 (KP) 

 

Ritmuselemek vizsgálata 

A vizsgált tankönyv az egyenletes lüktetéssel, illetve mérŊütés érzékeltetésével indít, 

majd ismert mondókák ritmusát közli (szöveg pálcikakottával). Ezt követŊen egyszerre 

nevezi meg és tanítja a negyed (tá) valamint a nyolcad pár (ti-ti) értékeket. Az értékek 

nagyságát tekintve alkalmazza még a „nagy” és „kicsi” megnevezéseket is, melyek raj-

zos formában is megjelennek. Nagyon sok játékos feladattal segíti a ritmuselemek elsa-

játítását. A késŊbbiekben feladatként javasolja az ismert dalok, mondókák ritmusának 

eltapsolását, mellyel elmélyíti, pontosítja a két ritmuselemet. Az ütemvonal, illetve 

ütemezés fogalmát a következŊképpen vezeti be: „Húzzatok elválasztó vonalat minden 

második TÁ után!” (Kaibinger, 1996, 17. o.) Ezután rátér a kettes ütem, illetve a záró-

vonal értelmezésére is. KésŊbb a negyed szünet (szün) is megjelenik (37. o.). A szünetet 

nem figyelteti meg, hanem a leírt kottaképben fellelhetŊ új írott jelre hívja fel a figyel-

met, s ekképp magyarázza azt. Igaz, hogy a tankönyvben már korábban, a gyermekek 

számára ismert dalok bemutatása során megjelent a szünetjel, de módszertani szem-

pontból ez a megközelítés megkérdŊjelezhetŊ. A gyermekeknek elŊször éneklés és 

egyenletes mérŊ segítségével meg kellene figyelniük, hogy hol található az adott dalban 

olyan mérŊegység, amelyikre nem énekeltünk, tehát szünetet tartottunk. Ezt kellene 

követnie a pontos magyarázatnak, illetve a jel bemutatásának, írásának, gyakorlásának 

és késŊbbi felismerésének. Sok olyan feladatot találunk a tankönyvben, amelyek 

az egyenletes mérŊ, illetve a ritmus hangoztatását, valamint az ismert dalok ritmusnév-

vel való éneklését javasolják. Ezáltal valóban arra törekszik a szerzŊ, hogy e két foga-

lom tartalmi vonatkozásait maximálisan elsajátítsák a tanulók. 
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Dallami elemek vizsgálata 

A tankönyv öt dallamhangot, tehát a teljes pentaton hangkészletet javasolja tanításra. 

Az elsŊ évfolyamban – fŊként heti egy énekórában – ez túl soknak tűnik. Ez az oka an-

nak, hogy az egyes dallami elemek elŊkészítésére alig hagy idŊt a szerzŊ. Folyamatában 

elŊször a szó-mi dallamhangokat mutatja be a Zsipp-zsupp és a Hinta palinta kezdetű 

dalok dallamvonalának megfigyeltetésével, melyhez mozgást is társít (14-15. o.). Ezt 

követŊen rögtön megnevezi a dallamhangot és kézjelét is közli. A megismert dallam-

hangok gyakorlására alig hagy idŊt, s máris bevezeti az újabb dallami elemet, a la-t (20. 

o.). A három dallamhangot összekapcsolja, majd néhány feladatban gyakoroltatja. A dó 

dallamhangot a 31. oldalon, a ré-t pedig a 34. oldalon mutatja be. Az ilyen gyors tempó 

miatt valóban megkérdŊjelezhetŊ a zenei elemek alapos elŊkészítése, pontosítása és 

gyakoroltatása. A vizsgált tankönyvben néhány pontatlanságra bukkantunk a dallami 

elemek tanítását illetŊen. A tankönyv csupán háromvonalas rendszert alkalmaz az ötvo-

nalas helyett. Ez kezdetben egyszerűnek tűnhet, de az adott esetben a szerzŊ végig 

a vonalak elején feltünteti a szolmizációs neveket is (felsŊ vonal – szó, középsŊ vonal – 

mi, alsó vonal – dó). Ez a megnevezés már akkor is megjelenik, mikor még a dó dal-

lamhangról nem is volt szó. A dallamhangok vonalrendszerben való elhelyezése minden 

esetben azonos, viszont ez azt sugallhatja, hogy a szó-mi-dó dallamhangok csupán vo-

nalon helyezkedhetnek el, pedig a cél nem ez. A másik zavaró tényezŊ a kézjelekrŊl 

való éneklési feladatokhoz kapcsolódik. Míg a ritmus szemléltetésénél minden esetben 

megkülönbözteti a tankönyv az értékeket (kicsi-nagy jelek), a kézjelek közlésénél ezt 

a módot nem követi. A kézjelrŊl való éneklésnél annak ritmusát is valamilyen módon 

érdemes lenne jelölni, például a hosszabb értékeknél távolabb, a rövideknél pedig köze-

lebb helyezni az adott kézjeleket. 

 

4.1.2.2. Krajcsné Kovács Judit: Csodálatos zenevilág (KKJ) 

 

Ritmuselemek vizsgálata 

A KKJ szerkesztette tankönyv az egyenletes lüktetés érzékeltetésével indít különféle 

játékokkal, mozgással (6-9. o.), majd az ismert játékdalok kezdŊ motívumait használja 

a ritmus szemléltetésére (10-11. o.). Kezdetben a kicsi-nagy elnevezést használja, ame-

lyet hamar felvált a tá, ti-ti ritmusnév. Különféle játékos gyakorló feladatok segítségé-

vel pontosítja a ritmusértékeket. A negyed szünet bevezetése ismert dalokon keresztül 
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történik. A Süss fel nap és a Cirmos cica haj kezdetű dalok mellé egyenletes mérŊt kap-

csol. Így figyelteti meg a „csöndet” a zenében, melyet megnevez és jelét is bemutatja 

(21. o.). A három ritmusérték összekapcsolásával további játékos feladatokon mélyíti el 

az ismereteket. Foglalkozik még a kettes ütem fogalmával (23. o.), melyet a hangsúlyos 

és hangsúlytalan ütésekbŊl vezet le. Ugyanitt megmagyarázza az ütem, ütemvonal, ket-

tŊsvonal fogalmát. A ritmuselemek gyakorlását különféle olvasógyakorlatok, játékos 

ritmusgyakorlatok, improvizatív gyakorlatok segítségével teszi színessé. Sor kerül még 

az ismétlŊjel értelmezésére is (31. o.). 

 

Dallami elemek vizsgálata 

A tankönyvben tudatosítás céljából három dallami elemmel találkoztunk (szó-mi-la). 

A szerzŊ biton dalok segítségével (Zsipp-zsupp, Hinta-palinta, Csigabiga) érzékelteti 

a dallamvonalat, illetve a magas és mély dallamhangokat, melyeket a tankönyv szemlél-

tet is (15. o.). A dallamhangok megnevezése és azok kézjelének bemutatása együtt tör-

ténik (16. o.), majd az új dallami elemeket vonalrendszerben is elhelyezi. KKJ kezdettŊl 

fogva az ötvonalas rendszert alkalmazza, és a relatív szolmizáció értelmezése végett 

gyakran változtatja az elsajátított dallamhangok helyét a vonalrendszerben. Hosszas 

gyakorlást követŊen, alapos elŊkészítés után vezeti be az új, la dallamhangot. Ismert 

dalok kezdŊ motívumain szemlélteti a dallamrajzot (34-35. o.), s mutatja be az új hang 

kézjelét. Azonnal összekapcsolja a három dallami elemet. A gyakorláshoz többféle mó-

dot használ (vonalrendszer, betűkotta, a dallamrajz térbeli szemléltetése). A vizsgált 

tankönyvben megjelenŊ zenei elemek módszertani elŊkészítése, felvezetése, tanítása és 

gyakorlása átgondolt és logikus. A feladatok egymásutánját a játékosság és változatos-

ság jellemzi, mely a gyermek logikai gondolkodását fejleszti és megkönnyíti az új isme-

retek alapos elsajátítását. A szerzŊ ügyelt a fokozatosság elvére, mivel mindig az is-

mertbŊl haladt az ismeretlen felé, s a könnyű feladatokon keresztül jutott el a nehezeb-

bekig. 

 

4.1.2.3. Szerencsésné Kottász Zsuzsa: Művészetek, mesterségek (SKZ) 

 

Ritmuselemek vizsgálata 

A tankönyv rögtön az év elejétŊl kezdve párhuzamosan alkalmazza a ritmus és 

az egyenletes mérŊ kifejezéseket, s kapcsolja is azokat a dalok énekléséhez. Az egyenle-
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tes mérŊbŊl vezeti le és nevezi meg a tá értéket (6-7. o.), majd külön, egy jellegzetes 

ritmusmotívumból pedig a rövidebb ti-ti ritmuselemeket (9. o.). A ritmusértékek ponto-

sításához kezdetben a nagy-kicsi rajzos szemléltetŊ jeleket kapcsolja. Az Ég a gyertya 

és a Szólj, síp szólj! dalok kezdŊ motívumain szemlélteti és mutatja be a negyed szünet-

jelet (18. o.), bár különösebb magyarázatot nem fűz hozzá. Ez a tankönyv is foglalkozik 

az ütemezéssel, magyarázza a kettes ütemet, illetŊleg bemutatja az ütemjelzŊ, az ütem-

vonal, a záróvonal és az ismétlŊjel fogalmakat. A vizsgált tankönyv a ritmikai elemek 

elsajátításához többféle játékos feladatot kínál. 

 

Dallami elemek vizsgálata 

A vizsgált tankönyv alaposan elŊkészíti a szó-mi dallamhangok megismertetését. Na-

gyon sok biton dalt sorakoztat fel (Szólj síp, szólj!, Cicuskám, Zsipp-zsupp, Én kis ker-

tet, Húzz, húzz engemet), melyek dallamvonalának megfigyeltetése után nevezi meg a 

két új dallami elemet (13. o.). A megnevezéssel egyszerre jelenik meg azok kézjele, és 

azonnal, többféleképpen el is helyezi a hangokat a vonalrendszerben. A szó piros, a mi 

kék színt is kap a könnyebb elsajátítás érdekében. Ezt követŊen a szolmizációs megne-

vezések, kézjelek és a vonalrendszerben való elhelyezésük párhuzamosan, egyszerre 

jelenik meg majdnem minden gyakorlatnál, feladatnál. A dallamhangok sohasem kerül-

nek ugyanazon helyre a vonalrendszerben, amivel a relatív szolmizáció megértését ala-

pozza meg a szerzŊ. A késŊbbiekben már elmarad a dallamhangok színekkel való meg-

különböztetése. Ekkor kerül sor az új dallami elem elŊkészítésére. A lá hang bevezetése 

szintén ismert dalok kezdŊ motívumainak segítségével történik (Süss ki nap!, Körtéfa). 

Az új hang megnevezéséhez ismételten társítja a kézjelet, rögtön elhelyezi azt a vonal-

rendszerben és piros színnel jelöli (21. o.). A színek használata bizonyos elvonatkozta-

tást jelent a tanulók számára, ezért érdemes átgondolni ennek módszertani jelentŊségét. 

A tanulókban még elevenen él a szó dallamhang piros jelölése, s most a lá is ugyanezt 

a színt kapta. Érdemes lenne ezt átgondolni, nehogy megzavarja az értelmezést. A to-

vábbi gyakorló feladatok mindhárom dallami elemet tartalmazzák. Mindenképpen pozi-

tívan értékelhetŊ, hogy a szerzŊ a zenei elemek gyakorlásához mindegyik jelrendszert 

egyaránt használja. 
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4.1.2.4. Rápli Györgyi: Ének-zene I. (RG) 
 

Ritmuselemek vizsgálata 

A tankönyvben fellelhetŊ ritmuselemek tanítását alapos elŊkészítés elŊzi meg. A szerzŊ 

olyan mondókákat, dalokat választott, melyek ritmusa egyenletes mérŊ is egyben. Eh-

hez különféle mozgást: járást, rugózást, hajladozást stb. kapcsol. EbbŊl vezeti le a tá 

értéket (12-13. o.). A következŊ oldalon (14. o.) egy olyan feladatot találunk, amely 

a megtanulásra javasolt dal motívumainak megszámolására utasítja a tanulókat. A fel-

adat helyes elvégzése a tanulók számára több szempontból is megoldhatatlan. Eddig 

csak a tá értéket tanulták, nincs ismereti tudásuk az ütemezési fogalmakról, s egyáltalán 

magáról a motívum fogalmáról sem. Az ilyen típusú feladathoz kellŊ gyakorlás és 

a formaérzék fokozatos fejlesztése szükséges. A továbbiakban a ritmusmotívumok raj-

zos szemléltetésével (nagy-kicsi) külön tanítja a ti-ti értéket (16-17. o.). Helyenként – 

érdekes módon – a két ritmuselemet színnel is jelöli (tá – kék, ti-ti – piros). Erre eddig 

nem láttunk példát, de RG tankönyvében sem szisztematikus a jelölésnek ez a formája. 

A negyed szünetjel elŊkészítés nélkül jelenik meg a tankönyvben (24-25. o.). A Naphí-

vogató kezdetű dal kottaképében színes jelölést kap két motívum, ami kapcsán elŊször 

arra következtethetünk, hogy a dallamhangok magyarázata következik. Ezzel ellentét-

ben a szünetjelet kellene a tanulóknak tudatosítaniuk. Gyakorlásra nincs is példa, máris 

a hangsúlyok megfigyeltetése s a kettes ütem értelmezése kerül a középpontba. Ezzel 

kapcsolatban megjelennek az ütemvonal, ütemjelzŊ, kettŊsvonal (27. o.) és ismétlŊjel 

(29. o.) zenei kifejezések. Módszertani szempontból a zenei elemek bevezetése, megta-

nítása és gyakoroltatása is megkérdŊjelezhetŊ. Kevés idŊt fordít a szerzŊ az egyes zenei 

elemek elŊkészítésére. A tudatosítási fázis valójában az új zenei elemek megnevezése és 

megmagyarázása lenne, ami a tankönyvben szintén nem kap kellŊ hangsúlyt. Több 

esetben a gyakorlás is elmarad, mert máris a következŊ zenei elemmel, vagy kifejezés-

sel foglalkozik a tankönyv. Ily módon a tanulók ismeretei felületesek, hiányosak lesz-

nek. 

 

Dallami elemek vizsgálata 

RG tankönyvében szintén három dallamhanggal találkozunk. A két hangon való impro-

vizatív kérdés-felelet játék, illetve a Hinta-Katica és Csincsele bombola kezdetű dalok 

vezetik be a szó-mi dallamhangok megismertetését (21-22. o.). A szemléltetés során itt 
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is fontos szerepet kapnak a színek (szó – piros, mi – kék). A szolmizációs nevekhez 

rögtön kapcsolódnak a kézjelek is. A két dallamhang egymáshoz való viszonyát elŊször 

két és három vonalon mutatja be a tankönyv, de ezt követŊen többféleképpen helyezi el 

azokat az ötvonalas rendszerben is (23. o.). A dallamhangok elsajátítását nem követi 

gyakorlás. Az újabb dallami elemet, a la hangot a Süss fel nap! kezdetű dal felhasználá-

sával, rajzos szemléltetŊ módon vezeti be (29. o.). Ehhez sárga színt használ, majd 

mindhárom dallamhangot összekapcsolja, s térben, illetve a vonalrendszerben is megje-

leníti. Ezután következik csak néhány, olvasást és írást gyakoroltató feladat, melyekben 

a megismert dallamhangok szerepelnek. Az alapos elsajátítás és a zenei elemek késŊbbi 

alkalmazása érdekében jóval átgondoltabb és szisztematikusabb feldolgozásra van szük-

ség. A szerzŊ nagyon sokat akart nyújtani aránylag kevés idŊ alatt. Még fel sem fogta 

a tanuló az egyik elemet, máris jött a következŊ. Arányaiban tehát az elŊkészítŊ és gya-

korló fázis nagyon kevés, nem elégséges a tanítandó zenei elemek alapos elsajátításá-

hoz. 

 

4.1.2.5. Kaszás Mária – Pappné Vencsellői Klára: Ének-zene 1. (KM - PVK) 

 

Ritmuselemek vizsgálata 

A vizsgált tankönyv rögtön az elsŊ tanórán egy ismert körjátékhoz tapsoltatja az egyen-

letes ritmust, „szívritmust”, illetve a dal ritmusát. Az egyenletes lüktetéssel és ritmussal 

egyszerre foglalkozik a tankönyv, majd néhány ismert kiszámoló, mondóka szövege 

mellett annak rajzolt változata (nagy-kicsi jelek) is megjelenik. (7., 8. o.) Ily módon 

hívja fel a tankönyv a figyelmet a hosszabb és rövidebb érték közti különbségekre. Ké-

sŊbb ismert dalok kezdŊ motívumai is ugyanilyen rajzolt formában jelennek meg a tan-

könyvben. A negyed és nyolcad pár értékeket egyszerre vezeti le és tanítja a tankönyv 

(16-17. o.) E két ritmuselem tudatosításához, pontosításához sokféle játékos feladatot 

kapcsolnak a szerzŊk (párkeresŊ, név-ritmuskártya, ritmusmotívumok alkotása, felisme-

rése, ismert dalok, mondókák ritmusmotívumainak vagy teljes ritmusának hangoztatása, 

leírása, ritmuskártyákkal való játék stb.). A negyed szünetjel megismertetésére a 34. 

oldalon kerül sor, ahol elŊbb a Süss fel nap! dalocskából kiindulva hívja fel a figyelmet 

az üres mérŊütésre, majd pontosítja, magyarázza a jelenséget, végül megnevezi az új 

ritmusértéket, s bemutatja annak jelét. Ezt követik a gyakorlást, elmélyítést szolgáló 

játékos feladatok, melyekben már mindhárom ritmusérték fontos szerepet kap. Az üte-
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mezést a hangsúlyos és hangsúlytalan mérŊütések érzékeltetésével indítja, melyet na-

gyon alaposan szemléltet és magyaráz. Egyszerre tanulják meg a gyermekek az ütem, 

ütemvonal, ütemmutató, záróvonal és kettes ütem zenei kifejezéseket (48. o.). Megis-

merkednek még az ismétlŊjel fogalmával (50. o.), majd az elsajátított ismeretek alapján 

követik egymást az érdekesebbnél érdekesebb és változatos feladatok. 

 

Dallami elemek vizsgálata 

A KM-PVK szerzŊpáros által szerkesztett tankönyv szintén három dallamhangot vonul-

tat fel. Ismert biton hangkészletű dalok felhasználásával elŊször a magas-mély hangre-

lációkat mutatja be, és szemlélteti. A kétféle hangmagassághoz rögtön színt is társít 

(magas – piros, mély – kék). Alapos elŊkészítés elŊzi meg a dallamhangok megnevezé-

sét (szó-mi – 27. o.). Ezt követŊen az ismert dalok jellegzetes motívumai mellett már 

a szolmizációs nevek is megjelennek a még alaposabb elsajátítás érdekében. Különféle 

érdekes és változatos feladatok segítségével gyakoroltatja a megismert dallamhangokat. 

A késŊbbiekben e két dallamhang kiegészül egy harmadikkal, a la-val, melynek elŊké-

szítési fázisa jóval rövidebb, viszont módszertani levezetése megegyezik az elŊzŊ dal-

lamhangokéval. Az új hangot zöld színnel jelöli a tankönyv. A dallamhangok elhelyezé-

sét illetŊen a szerzŊk egyáltalán nem alkalmazzák az ötvonalas rendszert, hanem inkább 

a hangok egymáshoz való viszonyát igyekeznek pontosítani, amivel elkerülik a dallam-

hangok abszolút magasságának félreértelmezését. A vizsgált tankönyvben a szerzŊpáros 

logikusan felépített, módszertanilag megfelelŊ módon járt el a zenei elemek bemutatá-

sát, tanítását és gyakorlását illetŊen. Kiváltképpen értékes a sokszínű és változatos fel-

adatok sora, mely elŊsegíti a zenei elemek pontos elsajátítását és megértését. 

 

4.1.2.6. Fürediné Kovács Veronika: Ének-zene I. (FKV) 

 

Ritmuselemek vizsgálata 

A vizsgált tankönyvben a magyar gyermekjátékokra legjellemzŊbb ritmuselemek jelen-

nek meg tudatosítás céljából. Ezek a negyed érték, a nyolcad pár és a negyed szünet. 

Mondóka segítségével (Erdő mellett, 6. o.) elŊször érezteti az egyenletes lüktetést, 

mellyel a továbbiakban nem foglalkozik a tankönyv. A tanuló ezután rögtön szembesül 

a nagy-kicsi jelekkel, ismert mondókákból, dalokból kiindulva (Bújj, bújj, Lánc, Lánc, 

Kis, kis kígyó, 8-10. o.), melyek szemléltetése is kissé pontatlan. A nagy és kis képek 



144 

közti távolság mindenütt egyforma, így nem tudatosul a gyermekben a megtanulandó 

ritmuselem értéke, hossza. A ritmuselemek tudatosítása külön történik. A tá érték meg-

nevezését a 13. oldalon találjuk (az egyenletes lüktetésbŊl levezetve), míg a ti-ti párt 

a 17. oldalon mutatja be a tankönyv. Az immáron elsajátított ritmuselemeket késŊbb, 

a 19. oldalon összekapcsolja. A Túrót ettem kezdetű dalhoz kapcsolódik egy összetett 

ritmusfeladat, amely képi formában jelenik meg a tankönyvben (11. o.). A letapsolandó 

ritmusértékeket róka és szoknya jelzi. Még számunkra sem derült ki, hogy melyik 

a hosszú, illetve a rövid érték, az pedig még bonyolultabbá teszi a feladatot, hogy ezt 

a „ritmust” folyamatosan hangoztatni kellene a dal éneklése közben. Egy érdekes meg-

fogalmazással találkozunk a tankönyv 27. oldalán is. A dalhoz tapsolt egyenletes mérŊ, 

illetve a hangsúlyos és hangsúlytalan részek megfigyeltetését követi az ütemekbe helye-

zés és az ütemvonalak írása, ami némi hasonlóságot mutat KP tankönyvével: „Húzz egy 

hosszú álló egyenest minden második tá után!” (FKV, 2008, 27. o.) Ezt késŊbb ütem-

vonalnak nevezi, és ekképp folytatja: „A tá hivatalos neve negyed.” Akkor a nem hiva-

talos neve lenne a tá? Sajnos ilyen és hasonló pontatlanságokkal gyakran találkozunk 

a tankönyvben. A ritmuselemek gyakoroltatására többféle módot találunk a tankönyv-

ben (ismert dal ritmusának eltapsolása, hiányos ritmussor pótlása, fordított ritmus stb.), 

ami változatos és érdekes lehet a tanulók számára. A tankönyv még ismerteti a negyed 

szünetjelet is (41. o.) a Süss fel nap! című gyermekdal segítségével, kissé rendhagyó 

módon. A dal kottáját figyelve a szünetek helyén tapsolni kell. Itt feltehetjük azt a kér-

dést, hogy a szünet nem a csend érzékelése kellene, hogy legyen? Módszertani szem-

pontból elŊnyösebb lenne, ha a dalt egyenletes lüktetéssel kísérnénk, és megfigyeltet-

nénk, hogy nem minden lüktetésnél énekeltünk, s így vezetnénk le a tá értékkel meg-

egyezŊ „csend” jelét, a szünetet. 

 

Dallami elemek vizsgálata 

A vizsgált tankönyv elŊször a szó-mi dallamhangokat tanítja, majd a sort a la-val egé-

szíti ki. A könyv kellŊ elŊkészítést szentel a dallamhangok megtanítására. Év elején 

több olyan dalt gyűjt tarsolyba (Cicuskám, Csiga-biga, Én kis kertet, Csincsele-

bombola), amelyek hangkészletét a tanítandó szó-mi dallamhangok képezik. A dalok 

éneklése során a magas-mély relációk érzékeltetéséhez rögtön mozgást is társít. A ma-

gasabb hangot felemelt, míg a mélyebbet leeresztett kezű gyermekkel ábrázolja 

a könyv. Ez az ábrázolási mód minden dalnál azonos. A kellŊ elŊkészítést követŊen 

az ismert dalokból kiindulva nevezi meg a dallamhangokat, melyekhez azonnal kézjelet 
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is társít, illetve rögvest elhelyezi azokat a vonalrendszerben. A jelrendszerek sokasága 

nehézséget okozhat a gyermeknek, ha mindennel egyszerre szeretnénk Ŋt megismertet-

ni, fŊleg akkor, ha még a vonalrendszerrŊl, mint fogalomról szó sem volt. Ebben is van 

némi megtévesztŊ, hiszen a 21. oldal 3-as feladatában azt olvashatjuk, hogy a szó és mi 

hangok vonalakra, illetve vonalak közé kerülhetnek, viszont az ezt követŊ példán a dal-

lamhangok pontosan fordított sorrendben jelennek meg. A továbbiakban az eddig tanult 

dalok kottaképben is helyet kapnak a tankönyv hasábjain, oly módon, hogy a hangokat 

gyermekfejek helyettesítik. A szerzŊ kétféle hangmagasságot használ a szó-mi dallam-

hangok elhelyezésére (c2-a1 és d2-h1). Ezzel a szerzŊ azt sugallja, hogy ez a két hang 

máshová nem is kerülhet. Ezt a feltevést támasztja alá a 27. oldal 3. feladata is, misze-

rint az új dal kottaképében (Suttog a fenyves) be kell karikázni a szó és a mi dallamhan-

gokat úgy, hogy semmiféle segítség (kezdŊ szolmizációs hang kijelölése, vagy az elsŊ 

szóban forgó dallamhangra való utalás) nem áll a gyermekek rendelkezésére. Ilyen fel-

adattal a késŊbbiekben is találkozhatunk. Pozitívumként értékelendŊ viszont, hogy en-

nek ellenére az immár elsajátított zenei elemek gyakorlására többféle módot és feladatot 

sorakoztat fel a szerzŊ. A dallamhangok ismétlése során folyamatosan jelen vannak 

a kézjelek, illetve a vonalrendszer is. A harmadik dallamhang elŊkészítésére már nem 

szán annyi idŊt a szerzŊ. SŊt! Az újonnan tanult Süss fel nap! című gyermekdalt hasz-

nálva ismét a magas-mély hangrelációk érzékeltetésével és bemutatásával kezd. A dal-

lamhangok viszonyának ábrázolásmódja megegyezik a szó-mi esetében használttal. Ez 

ismét félreértésre adhat okot, mivel értelmezhetjük ezt úgy is, hogy a szó-la hangtávol-

ság azonos a korábban tanult szó-mi dallamhangok hangtávolságával. Még mielŊtt az új 

hangot megnevezné, olyan feladatot kreál, amelyben a gyermekeknek egy ismeretlen 

dal hiányos kottaképébe kell beírniuk a hallott magasabb hangot. Ez a feladat ilyen mó-

don megoldhatatlan, és egyáltalán nem követi a fokozatosság elvét. Csak a következŊ 

oldalon tárgyalja a tankönyv az új, la-dallamhang nevét, kézjelét, illetve pontos magya-

rázatot követŊen a vonalrendszerben való elhelyezését. Az elŊzŊekhez hasonlóan itt is 

csak kétféle elhelyezést mutat be a hangok abszolút magasságát tekintve (c2-d2 és d2-

e2). A szerzŊ kellŊ idŊt és lehetŊséget nyújt e három dallamhang gyakorlására, bevésé-

sére különféle ötletes, játékos feladatok segítségével. Sok esetben viszont olyan felada-

tokat találunk, amelyek nem felelnek meg a fokozatosság elvének, s olyan érzésünk 

lehet, mintha a szerzŊ sürgetni akarná az ismeretek elsajátításának folyamatát. 
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4.1.2.7. Orsovics Yvette: Zenei nevelés 1. (OY) 
 

Ritmuselemek vizsgálata 

A vizsgált tankönyv elegendŊ idŊt fordít év elején az egyenletes lüktetés érzékeltetésé-

re, illetve az egyenletes mérŊ és a ritmus közti különbségek megértésére. Az egyenletes 

lüktetést mondókák, dalok, illetve mozgásos játékok segítik. A tankönyv elŊször a tá 

értéket mutatja be mondóka, a Csett Pápára c. dal, valamint ismert játékdalok kezdŊ 

motívumainak rajzolt szemléltetésével (16-17. o.). Ismert dalok ritmusát alapul véve 

a tankönyvben külön jelenik meg a ti-ti érték (19. o.). A megismerést minden esetben 

alapos gyakorlás követi. A feladatok kezdetben a ritmuselemek pontos megértését szol-

gálják, majd a fokozatos nehezítéssel azok alkalmazása felé halad. A ritmuselemek játé-

kos elsajátítását segítik az érdekes, rajzos (kicsi-nagy) megoldások. A következŊ rit-

musérték a negyed szünetjel, amelyet egy kiszámolón és a Szólj, síp szólj! című dalon 

szemléltet a szerzŊ (36-37. o.). Ismételten alapos és változatos gyakorlás következik. 

A ritmuselemek rendszerezését a hangsúlyos és hangsúlytalan ütemrészek megfigyelte-

tése segíti, ami által pontos magyarázatot kap a tanuló a kettes ütem, az ütemvonal, 

az ütemmutató és a kettŊsvonal kifejezések értelmezéséhez (41. o.). Az ismétlŊjelet itt is 

külön tárgyalja a szerzŊ, szintén alapos magyarázattal és szemléltetéssel (45. o.). 

Az egyes feladatok elrendezése, szerkezete megalapozza a késŊbbi formai ismeretek 

könnyebb elsajátítását, megértését. 

 

Dallami elemek vizsgálata 

A tankönyvben nagyon sok játékos feladatot találunk a magas-mély relációk érzékelte-

tésére, vagy megfigyeltetésére. Legyen az tárgyak, emberek, állatok hangja, konkrét 

zenehallgatási részlet, vagy egyszerű biton dalok dallamvonalának térben vagy mozgás-

sal történŊ ábrázolása. A szó-mi dallamhangok tudatosítását tehát nagyon alapos elŊké-

szítés elŊzi meg. Ezek konkrét megnevezése, kézjeleik bemutatása és a hangok elhelye-

zése a „zeneházikóban” néhány ismert dal (Koszorú, koszorú, Én kis kertet kerteltem, 

Zsipp-zsupp) kezdŊ motívumainak szemléltetésével indul (22-23. o.) Az új dallami ele-

mek könnyebb megkülönböztetése céljából színeket is használ a szerzŊ (szó – kék, mi – 

piros). A dallamhangok egymáshoz való viszonyát, valamint az ötvonalas rendszerben 

való elhelyezését külön tárgyalja a tankönyv, melyhez újabb dal és pontos magyarázat is 

társul. A hangok vonalrendszerben való elhelyezése változatos, a relatív szolmizációs 



147 

rendszerhez igazodik. A dallamhangok gyakorlásához nemcsak az ismert dalokat veszi 

alapul a szerzŊ, de több, a már megismert szolmizációs hangok improvizatív felhaszná-

lásához, játékos feladatok megoldásához is ötleteket nyújt. Az újabb, la dallamhangot 

a tanév során megtanult dalok kezdŊ motívumaiból vezeti le hasonlóan az elŊzŊhöz (52-

53. o.). A dallamvonal térbeli ábrázolása, mozgással való megjelenítése a fellépŊ, ma-

gasabb hangra fókuszálja a figyelmet. Itt is megjelenik a megnevezés, a kézjel és beke-

rül a zeneházikóba. Az új dallamhangot zöld szín jelöli. A továbbiakban ismételten kü-

lön foglalkozik a tankönyv az újonnan tanult lá dallamhang viszonyával és helyével 

a vonalrendszerben, majd mindhárom szolmizációs hangot összekapcsolva változatos 

módon gyakoroltatja és mélyíti azokat. Érdemes megemlíteni azt is, hogy a kézjelrŊl 

való éneklési feladatoknál a ritmus megjelenítésére is figyelt a szerzŊ, hiszen a kézjelek 

közti távolság sugallja a ritmust: a negyed értéknél távolabb, míg a nyolcad értéknél 

közelebb kerültek egymáshoz a kézjelek. A zenei elemek feldolgozása a vizsgált tan-

könyvben módszertani szempontból nagyon alapos és átgondolt, követi a fokozatosság 

elvét, a megoldások és magyarázatok alkalmazkodnak a gyermekek életkori sajátossá-

gaihoz, a változatos és újszerű feladatok pedig kellŊ élményt nyújtanak a tanulóknak. 

 

4.1.2.8. Tolnay Ilona: Daloljunk együtt! (TI) 

 

Ritmuselemek vizsgálata 

A tankönyv az év elején kiolvasók, mondókák ritmusának hangoztatásával és különbözŊ 

játékos feladatokkal kezdi a zenei elemek bevezetését. Érdekes és egyedi a tankönyvben 

az, hogy rögtön szemlélteti a ritmusértékeket (kicsi-nagy), és ugyanakkor térben is áb-

rázolja azokat a dallamhangok magasságának megfelelŊen. Az elsŊ zenei elem, amit 

megnevez a tá (8. o.), melyet a mondókához kapcsolt egyenletes lépésekhez viszonyítva 

vezet le. Ezt szinte azonnal követi a ti-ti értékek tudatosítása (9. o.). A ritmuselemek 

gyakorlásához többféle feladattípust is alkalmaz. E két ritmusérték felhasználásával 

magyarázza a tankönyv a hangsúlyos és hangsúlytalan ütemrészt, majd nevezi meg 

az ütemvonalat és ütemmutatót (19. o.), viszont a kettes ütemrŊl nem esik szó. Ezt kö-

vetŊen zavaró, hogy több ritmussal kapcsolatos feladatnál nem használ ütemvonalakat, 

illetve sok esetben akár négyes ütemnek is értelmezhetŊ a megjelenített ritmus. Az Ég 

a gyertya és a Cirmos cica, haj! kezdetű dalok elsŊ motívumát alkalmazza a negyed 

szünet bemutatásához (22. o.). A ritmuselemeket összekapcsolva változatos módon 
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gyakoroltatja azokat. Az ismétlŊjel értelmezése és elsajátítása itt is külön történik (29. 

o.). Módszertani szempontból mind az elŊkészítés, mind a tudatosítás, mind pedig 

a gyakorlás fázisai megjelennek a vizsgált tankönyvben, de nem olyan alaposan, mint 

azt már az elŊzŊekben néhány könyv esetében tapasztaltuk. Zavaró az, hogy az üteme-

zés bevezetését követŊen a szerzŊ nem használja egységesen a jelöléseket, nem sziszte-

matikus a folyamat, s így olyan érzésünk lehet, mintha mindig inkább visszalépnénk és 

nem pedig elŊre. Ahhoz, hogy tanulóink pontosan elsajátítsák az új ismereteket és hibát-

lanul alkalmazzák azokat, a szerzŊnek is tudatosan és következetesen kellene megjelení-

tenie, alkalmaznia az egyes zenei elemeket és jelöléseket. 

 

Dallami elemek vizsgálata 

A tankönyv elejétŊl kezdve a rajzos szemléltetés nemcsak a ritmusértékek jelölését su-

gallja, de a dallamhangok viszonyát is mutatja azok térbeli elhelyezésével, amelyhez 

már az elŊkészítés fázisában színt is kapcsol (magasabb – piros, mélyebb – kék). Ez 

a jelölés állandónak mondható egészen a dallamhangok megnevezéséig. Ismert dalok 

kezdŊ motívumait közli folyamatosan a két szín jelenlétével. A szó-mi szolmizációs 

nevek megnevezésével együttesen mutatja be azok kézjelét, és magyarázza egymáshoz 

való viszonyukat és elhelyezésüket az ötvonalas rendszerben (13. o.). A térbeli ábrázo-

lást fokozatosan váltja fel a síkban történŊ megjelenítés. A gyakorlás ismert dallammo-

tívumok segítségével, kitalált dallamfordulatokkal és improvizatív jellegű feladatokkal 

történik. Az új lá dallamhangot a Süss föl nap! című gyermekdal kezdŊ motívumán mu-

tatja be (24. o.), majd mindhárom dallamhangot összekapcsolva gyakoroltatja különbö-

zŊ feladatok segítségével. A kézjelrŊl való éneklésnél ügyel a ritmus érzékeltetésére is, 

melyet az adott kézjel kisebb vagy nagyobb ábrázolásával jelöl. A vizsgált tankönyvben 

a dallami elemek feldolgozása átgondoltabb és logikusabb, mint a ritmikai elemeké. 

 

4.1.2.9. Fórika Éva: Ének-zene – Tanítói kézikönyv 1. és 2. osztály (FÉ) 

 

Ritmuselemek vizsgálata 

A kézikönyv – jellegét tekintve – eltér a tankönyvektŊl, viszont támpontot és megoldási 

lehetŊségeket nyújt a pedagógusoknak az egyes zenei elemek tanítását illetŊen. A szer-

zŊ több tanórán, „leckén” át javasol mozgással összekapcsolt játékot az egyenletes mérŊ 

érzékeltetésére, hangoztatására, majd az egyenletes járáshoz köti a tá érték megnevezé-
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sét az 5. tanórán (7. o.). Ezt követŊen ezt tudatosan tovább gyakoroltatja tapssal, hang-

szerekkel és mozgással, valamint ismert dalok énekléséhez kapcsolja, mint osztinátót. 

Közben külön is foglalkozik a ritmussal, s a 8. leckében meg is nevezi az új ti-ti értéket 

(11. o.), majd ismert dalok motívumainak ritmusait tapsolják és kötik hozzá a ritmusne-

veket. A Szólj, síp szólj! kezdetű dal énekléséhez egyenletes mérŊt hangoztatnak a 10. 

leckében, amelybŊl megfigyelés útján vezeti le a negyed szünetet a következŊ, 11. lec-

kében (14. o.). A ritmusértékeket folyamatosan gyakoroltatja. A ritmusértékek ütembe 

szedésére és az ezzel kapcsolatos zenei kifejezések magyarázatára nem találtunk utalást 

az elsŊ évfolyamban. 

 

Dallami elemek vizsgálata 

A vizsgált tanári kézikönyvben a szerzŊ elŊször a ritmuselemeket sorakoztatja fel, majd 

csak ezután fog hozzá a dallami elemek megtanításához. A Zsipp-zsupp című ismert 

dalocska kezdŊ motívumán figyelteti meg a magasabb és mélyebb dallamhangokat, me-

lyeket rögtön meg is nevez: szó-mi, s kézjeleiket is hozzákapcsolja (14. lecke, 17. o.). 

Gyakorláshoz kérdés-felelet játékot, valamint ismert dalok motívumainak utószolmizá-

lását javasolja. A következŊ dallamhang elŊkészítésére és érzékeltetésére a Süss fel nap! 

és az Ég a gyertya című dalok kezdŊ motívumait használja. A dallam menetét térben 

vagy mozgással ábrázolják, s közben az új, fellépŊ magasabb hangot figyelik meg (16. 

lecke, 19. o). A lá hang megnevezésére csak a 18. leckében kerül sor (21. o.). Ezután a 

három dallamhangot együtt gyakoroltatja fŊként ismert dalok utószolmizálásával. 

A szerzŊ által kidolgozott óravázlatok csupán támpontot nyújtanak, de a javaslatok vál-

tozatos megvalósítása és az élményszerűség már a tanító kreativitásától és módszertani 

rálátásától is függ. 

 

4.1.2.10. A zenei elemek vizsgálatának összefoglalása 

 

Az alábbiakban felvázolunk néhány szempontot, melyek figyelembe vételével összegez-

tük és értékeltük a vizsgált tankönyvekben elŊforduló zenei elemeket: 

1) Mely ritmikai és dallami elemek fordulnak elŊ az adott tankönyvekben? 

2) Megtalálhatóak-e a tankönyvekben az elsajátításhoz szükséges fázisok? (Van-e 

kellŊ elŊkészítés, tudatosítás, gyakorlás?) 
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3) Milyen módon (együtt, vagy külön) nevezik meg, tanítják az adott zenei eleme-

ket a vizsgált tankönyvek? 

4) Módszertanilag helyes-e a zenei elemek levezetése, magyarázata? 

5) Milyen zenei anyagot alkalmaznak az egyes tankönyvek a zenei elemek bemuta-

tásához, magyarázatához? 

 

1) Az elsŊ megfigyelési szempont arra a kérdésre keresi a választ, hogy a vizsgált 

tankönyvek mely konkrét ritmikai és dallami elemeket sorakoztatják fel, készítik elŊ 

a tudatosításra, és milyen sorrendben dolgoznak ezekkel a zenei elemekkel. Összesítet-

tük tehát a vizsgált tankönyvekben elŊforduló és elsajátítandó zenei elemeket. 

ElsŊ osztály számára íródott tankönyvekrŊl lévén szó, a tanítandó ritmikai elemek 

közt nincs eltérés (23. táblázat). Mindegyik tankönyv ugyanazon zenei elemeket, 

ugyanazon sorrendben vonultatja fel. A gyermekdalok sajátosságaiból kiindulva elŊször 

a tá – ti-ti, majd a negyed szünet kerül megtanításra. Több esetben tüntetik fel a szerzŊk 

azt a matematikai képletet, miszerint (tá=ti-ti), mellyel a két ritmuselem azonos értékét 

igyekeznek pontosítani. Eltérést a két ritmuselem (tá és ti-ti) felvezetésében és tanítási 

módjában véltünk felfedezni. 

 

23. táblázat. A vizsgált tankönyvekben előforduló ritmikai elemek 

 

Magyarországi tankönyvek Külföldi tankönyvek 

KP KKJ SKZ RG KM-
PVK FKV OY TI FÉ 

R
itm

ik
ai

 
el

em
ek

 Tá + + + + + + + + + 

ti-ti + + + + + + + + + 

szün + + + + + + + + + 

 

A ritmikai elemekkel való munkához szervesen kapcsolódik az ütemezés is. 

Az írás-olvasási készség további fejlesztése megkívánja, hogy a tanulók lehetŊleg már 

az elsŊ osztályban ismerkedjenek meg az ütembe szedéssel és az ehhez kapcsolódó ze-

nei fogalmakkal. FÉ tanári kézikönyvén kívül az összes vizsgált tankönyv valamilyen 

módon foglalkozik az ütemezéssel. Általában az ütem hangsúlyos értékeibŊl kiindulva 

magyarázzák a kettes ütem fogalmát, de olyan megoldást is találtunk, ahol a tanulók 

magyarázat hiányában, csupán a tankönyv által bemutatott mintát követve, részletesebb 

magyarázat nélkül, szinte mechanikusan jelölgetik ki az ütemvonalakat. 
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A dallami elemek megjelenése a vizsgált kilenc tankönyvbŊl nyolcban megegye-

zik (szó – mi – la). Kivételt képez KP tankönyve, aki a szó-mi-la dallamhangok sorát 

még a dó és re hangokkal bŊvíti ki (24. táblázat). MegkérdŊjelezhetŊ, hogy heti egy 

énekóra esetén érdemes-e ennyire sűríteni az ismeretanyagot? A magabiztosabb elsajátí-

tás és a zenei elemek késŊbbi alkalmazását illetŊen érdemesebb inkább kevesebb isme-

retanyagot átadni, de azt alaposabban. 

 

24. táblázat. A vizsgált tankönyvekben előforduló dallami elemek 

 

Magyarországi tankönyvek Külföldi tankönyvek 

KP KKJ SKZ RG KM-
PVK FKV OY TI FÉ 

D
al

la
m

i e
le

m
ek

 

Szó + + + + + + + + + 

Mi + + + + + + + + + 

La + + + + + + + + + 

Dó + – – – – – – – – 

Re + – – – – – – – – 

 

2) Eltérést elsŊsorban az egyes zenei elemek tanítási fázisai és módjai közt véltünk 

felfedezni. A legtöbb tankönyvszerzŊ igyekezett figyelembe venni a fokozatosság elvét. 

A ritmusértékek megjelenése elŊtt kisebb-nagyobb alapossággal általában az egyenletes 

lüktetéssel foglalkoznak, amelybŊl a késŊbbiekben levezetik a ritmikai elemeket. Álta-

lában kellŊ elŊkészítés után találkozunk az egyes elemek konkrét megnevezésével (tu-

datosítás), majd ezt követŊen változatos módon gyakoroltatják azokat. A legtöbb eset-

ben eközben fokozatosan zajlik a dallami elemek elŊkészítése is. Ahogy az az összesí-

tésbŊl kitűnik (25. táblázat), minden tankönyv valamilyen módon igyekszik megala-

pozni az elsŊként tanított tá és ti-ti ritmikai elemeket, de néhánynál a késŊbb megtaní-

tásra kerülŊ szünet esetében már nem foglalkoznak olyan alapossággal az elŊkészítéssel. 
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25. táblázat. A vizsgált tankönyvekben található ritmikai elemek elsajátítási fázisai 

 Magyarországi tankönyvek Külföldi tankönyvek 

 KP KKJ SKZ RG KM-
PVK FKV FKV TI FÉ 

R
itm

ik
ai

 e
le

m
ek

 e
ls

aj
át

ítá
si

 fá
zi

sa
i 

Tá 
Előkészítés + + + + + + + + + 

Tudatosítás + + + + + + + + + 

Gyakorlás + + + + + + + + + 

ti-ti 
Előkészítés + + + + + + + + + 

Tudatosítás + + + + + + + + + 

Gyakorlás + + + + + + + + + 

szün 
Előkészítés – + + – – – + + – 

Tudatosítás + + + + + + + + + 

Gyakorlás + + + + + + + + + 

 

A dallami elemek elŊkészítését, tudatosítását és gyakorlási lehetŊségeit is megfi-

gyeltük, s összesítettük (26. táblázat). 

 

26. táblázat. A vizsgált tankönyvekben található dallami elemek elsajátítási fázisai 

 Magyarországi tankönyvek Külföldi tankönyvek 

 KP KKJ SKZ RG KM-
PVK FKV FKV TI FÉ 

D
al

la
m

i e
le

m
ek

 e
ls

aj
át

ítá
si

 fá
zi

sa
i 

szó-mi 
Előkészítés + + + + + + + + + 

Tudatosítás + + + + + + + + + 

Gyakorlás + + + + + + + + + 

lá 
Előkészítés + + + + + + + + + 

Tudatosítás + + + + + + + + + 

Gyakorlás + + + + + + + + + 

egyéb 

Előkészítés + – – – – – – – – 

Tudatosítás + – – – – – – – – 

Gyakorlás + – – – – – – – – 

 

A szó-mi dallamhangokat vizsgálatunkban azon meggondolásból kapcsoltuk ösz-

sze, mivel kivétel nélkül minden tankönyv együtt, tanítja ezeket, hiszen a dallamhang 

magassága vagy bármely tulajdonsága csak valamihez viszonyítva értelmezhetŊ ponto-

san. A ritmikai elemekhez viszonyítva a tankönyvszerzŊk jóval nagyobb hangsúlyt fek-

tettek a dallami elemek tanításának fázisaira. Mindenütt találtunk hosszabb-rövidebb 
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elŊkészítést. A tudatosítás szintén minden tankönyvben a dallamhangok megnevezésé-

vel, kézjelek bemutatásával, a vonalrendszerben, vagy helyenként ún. zeneházikóban 

való elhelyezésével zajlik. A szerzŊk igyekeztek változatos feladatok segítségével kel-

lŊképpen gyakoroltatni az elsajátított dallami elemeket. 
 

3) A zenei elemek feldolgozása, tanításának módjai közt is fellelhetŊk némi különb-

ségek. Vannak tankönyvek, amelyek az egyenletes lüktetésbŊl elŊbb a tá értéket tanít-

ják, majd ismert mondókák, dalok ritmusán keresztül külön mutatják be a ti-ti értéket 

(FKV, SKZ, RG, OY, FÉ). A vizsgált tankönyvek némelyikében alapos elŊkészítés után 

e két ritmuselem tudatosítása egyszerre zajlik szintén ismert mondókák, dalok ritmusá-

nak képi ábrázolásával párhuzamosan (KP, KM-PVK, KKJ, TI). A felfogások, mód-

szertani megoldások megoszlanak. Elvileg mindkét módozat lehetséges, lényege a meg-

felelŊ elŊkészítés, a logikus levezetés és a következetesség. 
 

4) A zenei elemek tankönyvi feldolgozása módszertani szempontból szintén változa-

tos. Ezek helyes és esetleg megkérdŊjelezhetŊ voltára az egyes tankönyvek zenei eleme-

inek vizsgálata során külön kitértünk és javaslattal is szolgáltunk a módosításokkal kap-

csolatban. 
 

5) Érdekes szempont még az is, hogy az egyes tankönyvírók milyen zenei anyagot 

választottak és használtak a konkrét zenei elemek tudatosításához, bemutatásához. Több 

esetben átfedések jelentkeztek, mivel ugyanazon dalocskát vagy mondókát találtuk 

a vizsgált tankönyvekben. Táblázatban gyűjtöttük össze a zenei elemek tanításához 

használt zenei anyagot (27. és 28. táblázat). 
 

A tá – ti-ti ritmuselemek bemutatására felhasznált zenei anyag változatos. A szer-

zŊk általában az ismert népi gyermekjátékok vagy mondókák kezdŊ motívumait, vagy 

teljes ritmusát használták fel a zenei elemek bemutatására, vagy azok képi ábrázolására 

a könnyebb elsajátítás kedvéért. A negyedértékű szünet esetében már több azonossággal 

találkoztunk. A Süss fel nap! öt tankönyvben, az Ég a gyertya ég négyben, míg a Szólj, 

síp szólj! háromban jelent meg. 
 

27. táblázat. Ritmikai elemek bemutatásához és tanításához felhasznált zenei anyag 
 Ritmikai elemek 

Tá ti-ti Szünet 

KP 
Mondókák ritmusa: 
Áj, báj kecskeháj, Süssünk, süssünk valamit, Kicsi csupor, kis 
kancsó, Gyerekek, gyerekek, Lementem a pincébe 

Én kis kertet kerteltem, 
Ég a gyertya ég 
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KKJ 
Dalok, mondókák ritmusa: 
Zsipp, zsupp, Kis kacsa fürdik, Esik az esŊ, Csigabiga told ki, 
Kipp, kopp kalapács 

Süss fel nap! Cirmos 
cica haj! 

SKZ 
Dalok ritmusa: Szólj síp, szólj!, Ég a 

gyertya ég Három csillag van az égen, ErdŊ 
mellett nem jó lakni  

Kék selyem kendŊ, Esik az 
esŊ 

RG 
Dalok ritmusa:  Naphívogató, Ég a 

gyertya ég Dínom, dánom Csett Pápára, 
Labdapattintó, Bújj, bújj zöld ág 

Bújj, bújj itt megyek 

KM-
PVK 

Dalok ritmusa:  
Csön-csön gyűrű, Bújj, bújj zöld ág, Zsipp, zsupp Süss fel nap! 

FKV 
Dalok ritmusa:  

Süss fel nap! Elvesztettem zsebkendŊmet, 
Bújj, bújj zöld ág 

Én kis kertet kerteltem 

OY 
Dalok, mondókák ritmusa:  

Szólj síp, szólj! Csett Pápára, Ég a gyertya, ha 
meggyújtják 

Fáj a kutyámnak a lába, Én 
kis kertet kerteltem 

TI Dalok, mondókák ritmusa: Szólj síp, szólj!, Ég a 
gyertya ég Zsipp, zsupp, Kipp, kopp kalapács, Koszorú, koszorú 

FÉ Dalok, mondókák ritmusa: Süss fel nap! Csön, csön gyűrű, Borsót fŊztem Hinta, palinta 
 

A dallami elemek szemléltetésére szintén hasonló dalokat válogattak a szerzŊk, 

melyeket az alábbi táblázatban összegeztünk. 

 

28. táblázat. Dallami elemek bemutatásához és tanításához felhasznált zenei anyag 
 Dallami elemek 

szó-mi la egyéb 

KP Zsipp-zsupp, Hinta, palinta, 
Csigabiga gyere ki, Ha én cica 
volnék, Tekeredik a kígyó 

DÓ – Aki nem lép egy-
szerre, Éliás, Tóbiás  
RE – Fecskét látok 

KKJ Zsipp-zsupp, Hinta, palinta, Süss fel nap! Borsót fŊztem, Kis 
kacsa fürdik – 

SKZ Zsipp-zsupp, Én kis kertet 
kerteltem, Szólj síp, szólj!  

Süss ki nap! Körtéfa – 

RG Hinta Katica, Csincsele, bom-
bola 

Süss fel nap! Csip csip csóka, 
Borsót fŊztem – 

KM-
PVK 

Zsipp-zsupp, Gólya viszi a 
fiát, Én kis kertet kerteltem 

Süss fel nap! – 

FKV 
Én kis kertet kerteltem, Csin-
csele bombola, Csigabiga told 
ki 

Csön-csön gyűrű, Kis-kis kí-
gyó, Csip, csip csóka – 

OY Zsipp-zsupp, Én kis kertet 
kerteltem, Koszorú, koszorú 

Húzz, húzz Katica, Ég a gyer-
tya ég, Csön, csön gyűrű, Bújj, 
bújj zöld ág,  

– 

TI Csigabiga told ki Süss föl nap! Csön, csön gyűrű – 
FÉ Zsipp zsupp, Süss fel nap! Körtéfa – 

 

A szó-mi dallamhangpár levezetéséhez és elsajátításához jellemzŊen a biton hang-

készletű zenei anyag szolgáltatott alapot. Leggyakrabban a Zsipp, zsupp (6), az Én kis 

kertet kerteltem (4), míg a Hinta palinta 3 esetben képezte az adott dallami elemek be-
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mutatását. A lá dallamhangnál is találtunk több azonosságot. Gyakori volt a Süss fel 

nap! kezdetű gyermekdal (6), illetve az óvodából ismert, s a tanév elején ismételt népi 

gyermekjátékok kezdŊ motívumainak alkalmazása. 

 

4.1.3. Zenehallgatási szemelvények vizsgálata 

 

Művészek véleménye szerint a hit a lélek balzsama, mely a művészetek és a természet 

közelségének gyógyító erejében keresendŊ. A zenéhez legközelebb az éneklés vagy 

zenehallgatás által kerülhetünk. A zene varázshatalmáról számtalan legenda született: 

gondoljunk csak a pánsíp történetére, Orpheusz lantjának csodatévŊ erejére, vagy 

Vejnemöjnen énekére és lantjátékára. Ezen történeteknek bizonyosan lehetett valóság-

alapjuk, hiszen tudományos kísérletek is bizonyítják, hogy a hangok, a zene gyógyításra 

is képes. Erre épülnek a különféle zeneterápiás foglalkozások is. (Mihalovics, 2011) 

Napjainkban a gyermekek, felnŊttek egyre kiszolgáltatottabbak a káros lelki hatá-

sokkal szemben, valamint a tömegkommunikációs eszközök elterjedése és folyamatos 

fejlŊdése már szinte meghatározza és befolyásolja életünket, mindennapi tevékenysége-

inket. A zenei hatások válogatás nélkül érnek bennünket, melyek sokszor agresszivitást, 

dühöt, haragot közvetítenek. Nem mindegy tehát, hogy milyen zenei élmények érik 

a gyermeket, hiszen az igazán értékes zenét késŊbb már nehéz megkedveltetni, elfogad-

tatni, ha ehhez kis korban nem szoktattuk hozzá Ŋket. A zene és annak hallgatása, meg-

ismerése háromféle céllal alkalmazható: „1) Háttérzeneként munka, tanulás és játékte-

vékenység közben, 2) egy-egy téma zenei kifejezésének bemutatása céljából (ún. prog-

ramzenék), 3) hangulatok érzékeltetése, kifejezése végett.” (Horváth, 2000/10, 12-13. o.) 

A gyermek dalkészletének bŊvítésén, a zenei elemek elsajátításán kívül a tanórákon 

a percepciós tevékenységnek is helyet kell adni, melynek segítségével fejleszthetjük 

a gyermek belsŊ hallását, hangszínhallását, bŊvíthetjük ismeretanyagát, és nem utolsó 

sorban jó zenehallgatóvá nevelhetjük Ŋt. Fontos emellett még a zenei műfajok, karakte-

rek, a zene egyes összetevŊ elemeinek, a zenei formáknak a megismerése, tanítása. Ze-

nehallgatást nemcsak azért választunk, hogy a gyermekek megismerjék a zeneirodalom 

szebbnél szebb gyöngyszemeit, hanem hogy a meghallgatott zeneművek által újabb 

ismeretekhez juthassanak. Érdemes azt is megfigyelni, hogy a zenehallgatást csupán 

élményszerzés, pihenés, relaxáció szempontjából tervezzük-e, vagy konkrét ismereteket 

kívánunk átadni a hallottak segítségével. 
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A harmadik vizsgálati szempont a tankönyvekben megjelenŊ zenehallgatási sze-

melvények jellege és azok célkitűzése a gyermek zenei fejlŊdésére. A zenehallgatási 

szemelvények összegzésénél szintén több kategóriát igyekeztünk felsorakoztatni, hogy 

minél pontosabb képet kapjunk arról, hogy mi is valójában a megjelölt zenehallgatásra 

szánt mű vagy részlet konkrét célja. A meghallgatásra javasolt zenei szemelvények, 

klasszikus zeneművek vagy részletek csoportosítása és értelmezése a következŊképpen 

alakult: 

1) Dalok – A vizsgálat elsŊ csoportját képezik az olyan feladatok, amelyek csupán 

az ismert dalok élményszerű meghallgatását javasolják, illetve a szerzŊ nem 

pontosítja a dal meghallgatásához kapcsolódó konkrét célt. 

2)  Hangszerek, emberi hangok – A második kategóriát az olyan zenehallgatási 

szemelvények képezik, amelyek a hangszínhallást fejlesztik. Konkrétan a gyer-

mek- és felnŊttek hangszínének, valamint néhány hangszer hangjának megkü-

lönböztetése és felismerése a lényeg. Nem tartottuk jelentŊsnek azt a tényezŊt, 

hogy a szerzŊk ebben az esetben milyen zeneműveket választottak ki (lehet 

az dal, kórusmű, konkrét zenemű részlete, illetve a hangszer hangjának egyszerű 

bemutatása). 

3) Zajok, zörejek – A gyermekeket születésüktŊl kezdve számtalan zaj, zörej és 

hanghatás éri, melyek konkrét információkat is hordoznak. TudvalévŊ, hogy 

a zajok is a hangszínhallást fejlesztik, de mégsem tartoznak a konkrét zenei han-

gok közé, hiszen nem határozható meg a pontos hangmagasságuk, csak az ere-

jük, esetleg színük. 

4) Klasszikus zeneművek – Az utolsó csoportot azok a zenei szemelvények képezik, 

amelyek a klasszikus zeneirodalomból válogatnak olyan zeneműveket vagy 

részleteket, amelyek szintén meghatározóak lehetnek a gyermek szépérzékének 

és a zene iránti szeretetének további fejlŊdésére. 

 

4.1.3.1. Kaibinger Pál: Ének-zene 1-2 (KP) 

 

A vizsgált tankönyv nem közöl külön feladatokat, és utalás sincs zenehallgatási szemel-

vényekre. 
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4.1.3.2. Krajcsné Kovács Judit: Csodálatos zenevilág (KKJ) 

 

A vizsgált tankönyvben mindössze kilenc utalást találtunk a zenehallgatási tevékenység-

re. A zenehallgatásra javasolt szemelvények összesítését lásd a 11. sz. mellékletben. 

A tankönyvben a zenehallgatást kis ikonok jelzik, melyek egyértelművé teszik 

a gyermek számára ezt a zenei tevékenységet. Kivételt képez az utolsó szemelvény, 

melynél nem jelenik meg ez az ikon, valószínűleg véletlenül maradt el. Az általunk 

megjelölt kategóriák közül csak kettŊre találtunk példát a tankönyvben (32. ábra). Egy 

esetben gyermekdalok meghallgatását javasolta a szerzŊ konkrét cél kitűzése nélkül. 

A többi nyolc zenehallgatási szemelvény a hangszínhallás fejlesztését szolgálja. 

A gyermek-, nŊi és férfihangok bemutatásához gyermekdalokat, kórusműveket javasol 

a szerzŊ. A hangszerek közül a metallofon és a zongora hangját, valamint az ének és 

zenekari hangzás közti különbséget figyelteti meg. Ebben a tankönyvben sem jelennek 

meg példák, javaslatok a zajok-zörejek, illetve a klasszikus zeneművek vagy azok rész-

leteinek bemutatására, meghallgatására. 
 

 

32. ábra 

 Zenehallgatási szemelvények csoportosítása KKJ tankönyvében 

 

4.1.3.3. Szerencsésné Kottász Zsuzsa: Művészetek, mesterségek (SKZ) 

 

A vizsgált tankönyvek közül ez a kiadvány tartalmazza a legtöbb dalt. Ehhez képest 

a zenehallgatásra szánt szemelvények felsorakoztatása igencsak gyér. A tankönyvben 

található zenehallgatásra szánt szemelvények összegzését lásd a 12. sz. mellékletben. 

A tankönyv mindössze három konkrét példát javasol zenehallgatásra, melyek közt 

van két zenemű, valamint egy dal, mely hangulatilag és tartalmilag a karácsonyi ünnep-

váráshoz kapcsolódik (33. ábra). Ezen szemelvények meghallgatásához nincs konkrét 

elŊkészítés. Saint-Saëns Állatok farsangja ugyan a farsangi idŊszakra esik, de a szokás-



158 

ról semmi konkrétat nem ír a tankönyv. A másik zenemű Kölcsey Himnusza. A zene-

hallgatásnak semmiféle elŊzménye, elŊkészítése nincs, a feladatban viszont a következŊ 

utasítás olvasható: „Beszéljétek meg, hogyan kell viselkedni, ha a Himnuszt hallod!” 

(Szerencsésné, 2003, 27. o.) Kérdéses, hogy elsŊ osztályban, mindennemű elŊkészítés 

nélkül pontos választ tudnak adni a gyermekek erre a kérdésre. A Brum-brum Brúnó 

című dalt követŊen jelenik meg a zenehallgatásra vonatkozó harmadik utasítás. Feltéte-

lezhetŊ, hogy ennek megvalósításához szabad kezet kap a pedagógus, mert konkrét fel-

játszást, vagy zenedarabot nem nevez meg a tankönyv. 
 

 

33. ábra 

Zenehallgatási szemelvények csoportosítása SKZ tankönyvében 

 

4.1.3.4. Rápli Györgyi: Ének-zene I. (RG) 

 

A vizsgált tankönyv bŊ kínálatot, 31 zenei szemelvényt sorakoztat fel (34. ábra). A ze-

nehallgatásra javasolt művek, zenei részletek minden általunk meghatározott kategóriá-

ra kiterjednek. A zenehallgatási anyag összegzését lásd a 13. sz. mellékletben. 

A vizsgált tankönyv fülhallgatót jelképezŊ kis ikonnal jelzi a zenehallgatási tevé-

kenységet. Ilyen ikon ugyan csak 16 darab található a könyvben, de néhol nemcsak egy, 

hanem 2-3 szemelvény is kapcsolódik hozzá. A zenehallgatásra szánt dalok fŊként han-

gulatkeltés céljából jelennek meg, vagy inkább a műfaji, illetve tartalmi szempontra 

lehet hangsúlyt fektetni. Van köztük népdal, gregorián dallam és műdal egyaránt. 

A hangszínhallás fejlesztésére számos példát találtunk a tankönyvben. A hangszerek 

hangjának bemutatásához (duda, furulya, fuvola, dob, zongora) fŊként a zeneirodalom-

ból válogatott jellegzetes példákat, míg a gyermek-, nŊi és férfihangok megismeréséhez 

kórusműveket vagy műdalokat javasol a tankönyv szerzŊje. Néhány rövid szemelvényt 

találtunk a bennünket körülvevŊ legjellegzetesebb zajok, zörejek meghallgatására, fel-

ismerésére. A klasszikus zeneművek elhelyezése logikusnak és átgondoltnak mondható, 
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hiszen a meghallgatásra javasolt példák szervesen kapcsolódnak a tananyaghoz, a tanult 

dalhoz, az éppen aktuális tematikához. Ilyen például a 15. oldalon található Hintázó 

című dal, melyhez egyenletes, hajladozó mozgás végzését javasolja a feladat. Ehhez 

kapcsolódik az óraketyegés egyenletes voltának megfigyelése, s végezetül Haydn Óra-

szimfóniájának II. tétele. A tankönyv összességében bŊ és változatos zenehallgatási 

anyagot sorakoztat fel. 
 

 

34. ábra 

Zenehallgatási szemelvények csoportosítása RG tankönyvében 

 

4.1.3.5. Kaszás Mária – Pappné Vencsellői Klára (KM-PVK) 

 

A vizsgált tankönyvben az egyes feladatok megszámozva találhatók, s általában egy 

tematikai egység zárásaként, inkább élményszerzés céljából jelenik meg a zenehallga-

tás. A tankönyvben fellelhetŊ zenehallgatási részletek pontos összegzését lásd a 14. sz. 

mellékletben. 

A tankönyv részletes kidolgozása ellenére nem igazán bŊvelkedik zenehallgatási 

szemelvényekben (35. ábra). A szövegkörnyezetet és a tankönyv szerkezetét tekintve 

inkább népdalokat, zenés meséket sorakoztatnak fel a szerzŊk meghallgatás céljából, 

melyek a tankönyv függelékében megtalálhatóak. LehetŊség van tehát „élŊ zenehallga-

tásra”, hiszen ezeket a dallamokat a pedagógusnak javasolt elŊadnia. A dalok, mesék 

meghallgatására utaló feladatok megfogalmazása inkább az adott zenei anyag tartalmára 

utal. A tankönyv dalanyagában mindössze két olyan dallamot találtunk, amelyekkel 

a más népek zenéjét ismertethetjük meg a gyermekekkel, viszont a zenehallgatási anyag 

bŊvelkedik ilyenekben. A zenehallgatási szemelvények elsŊ csoportját az öt-öt gyer-

mek-, és népdal, illetve énekes mese mellett négy, más népek zenéjébŊl válogatott dal-

lam (finn, orosz, svájci, szlovák) egészíti ki. A hangszínek bemutatására és megismerte-



160 

tésére a szerzŊk fŊleg magyar népdalokat választottak, de ebben az esetben konkrétan 

meghatározták, hogy mire is kell a zenehallgatás során odafigyelni. „Ismerkedjetek meg 

a metallofon hangjával, hangszínével! Melyik dalt játssza a tanító? (Hej, a sályi pia-

con...)” (Kaszás – Pappné, 2005, 23. o). A tankönyvben két konkrét példát találtunk 

a zajok, zörejek felismerésére (használati tárgyak hangszínkülönbségei), a klasszikus 

zeneművek meghallgatására viszont egyet sem. Ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy 

a pedagógus ne válogathatna a zeneirodalom gyöngyszemeibŊl, ha az alkalom vagy 

a tartalmi kapcsolódás ezt megkívánja. 
 

 

35. ábra 

Zenehallgatási szemelvények csoportosítása KM-PVK tankönyvében 

 

4.1.3.6. Fürediné Kovács Veronika: Ének-zene I. (FKV) 

 

A vizsgált tankönyv zenehallgatásra szánt szemelvényeinek száma 39, s az általunk 

meghatározott kategóriák közül mindegyik típusra nyújt lehetŊséget (36. ábra). A tan-

könyv zenehallgatási anyagának összesítését lásd a 15. sz. mellékletben. 

A legnagyobb százalékban a zenehallgatást jelképezŊ ikon „Hallgasd meg!” 

a megtanulásra javasolt dalok elŊzetes meghallgatását szorgalmazza. A tankönyv ehhez 

kapcsolódó írott feladatai nem adnak egyértelmű utasítást arra, hogy ez a „meghallga-

tás” a hallás utáni daltanítás módszertani lépésére, a tanári bemutatásra, avagy valami-

lyen felvétel meghallgatására vonatkozik-e. Ami ismételten nem egyértelmű, és zavar-

hatja az értelmezést, hogy 15 dal esetében a feladat megfogalmazása ugyanaz: „tanuljá-

tok meg hallás után a dalt”, viszont a feladat mellé rendelt ikon nem a meghallgatásra, 

hanem a dal eléneklésére utal. (Ezeket nem soroltuk a zenehallgatási szemelvények kö-

zé.) Ugyanúgy találtunk eltéréseket a konkrét zenehallgatásra szánt zeneművek vagy 

egyéb szemelvények megjelenítése között. Hét esetben olvasható a feladat utasításában, 



161 

hogy „hallgassátok meg”, viszont a feladat mellé rendelt ikon nem ezt jelképezi. (Eze-

ket a szemelvényeket besoroltuk a zenehallgatási anyagok sorába.) 

A kiválasztott zenei szemelvények, meghallgatásra szánt zeneművek általában egy 

adott tematikához kapcsolódnak. Például R. Strauss ismert művének részlete hangulat-

kép a Süss fel nap! című dal tanításához, vagy a Borsót főztem kezdetű dalhoz kapcso-

lódik a konyha zajainak meghallgatása és azok felismerése stb. Találtunk néhány zavaró 

vagy pontatlan megfogalmazást is. A 29. oldalon lévŊ feladat így hangzik: „Hallgassuk 

meg Vivaldi Négy évszak című művéből a Tél egyik tételét!” A zenehallgatás célja 

a hegedű hangjának megismerése. Két kérdés is felmerülhet ebben az esetben. Valóban 

a hegedűverseny egyik teljes tételét kellene meghallgatni? Lehet, hogy négy hónappal 

az iskolába lépés után ez hirtelen sok lenne, hiszen elŊtte alig találunk lehetŊséget ko-

molyzene meghallgatására. A másik kérdés pedig, a zenemű kiválasztásának és tan-

anyagba való beépítésének célja. Ha a javasolt zenei részlet célja a hegedű hangszín-

ének megismerése, és a tankönyvíró lehetŊséget ad a tétel kiválasztására, akkor érdemes 

lett volna egyértelműbb megfogalmazást alkalmazni: hallgassatok részletet vagy részle-

teket Vivaldi Négy évszak című művébŊl, a TélbŊl. A következŊ pontatlanságot a 41. 

oldalon találjuk: „Hallgassatok meg egy zongoradarabot!” Ebben az esetben úgy hi-

hetnénk, hogy a szerzŊ szabad kezet ad a pedagógusnak, hogy a kiválasztott zongorada-

rab az Ŋ ízlésvilágát tükrözze, de a feladat így folytatódik: „Milyen táj illik a mű hangu-

latához? Rajzold le!” EbbŊl már világossá válik, hogy a szerzŊ bizonyosan valamely 

konkrét zongoraműre gondolhatott. 
 

 

36. ábra 

Zenehallgatási szemelvények csoportosítása FKV tankönyvében 
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4.1.3.7. Orsovics Yvette: Zenei nevelés 1. (OY) 

 

Az adott tankönyv 21 zenehallgatási szemelvényt tartalmaz, melyek az általunk kialakí-

tott kategóriák mindegyikét érintik. A zenehallgatási szemelvények pontos megnevezé-

sét és összesítését lásd a 16. sz. mellékletben. 

A vizsgált tankönyvben – hasonlóan az elŊzŊekhez – a szerzŊ külön jelet használ 

a zenehallgatásra, mint tevékenységre, mellyel lehetŊvé teszi a gyermekek számára 

a feladattípus könnyebb megértését. A zenehallgatási szemelvények között olyan dalok 

szerepelnek, melyek valamilyen jeles naphoz, ünnephez kötŊdnek. Meghallgatásukkal 

bŊvül az adott ismeretanyag, s az önálló éneklés mellett újabb élményekhez juthatnak 

a tanulók. A hangszínhallás részét képezik azok a zeneművek vagy részletek, melyek 

segítségével a gyerekek megismerkedhetnek a zongora, a furulya, a fuvola és a hegedű 

hangjával, valamint a gyermekek és felnŊttek hangszíne közti különbségekkel. A zajok, 

zörejek hangzásának példáit fŊként közvetlen környezetünkbŊl válogatta a szerzŊ, 

s szép számmal találhatók még a zeneirodalomból válogatott zenehallgatásra javasolt 

szemelvények is.  
 

 

37. ábra 

Zenehallgatási szemelvények csoportosítása OY tankönyvében 

 

A zeneművek kiválasztása és azok hozzákapcsolása a tananyag szerkezetéhez 

minden esetben logikus és átgondolt. Mindig fellelhetŊ valamilyen összekötŊ elem, 

kapcsolódási pont az óra menetében, vagy az adott szövegkörnyezetben. Néhány példá-

val ezt illusztráljuk is. A 10-11. oldalon játékra szánt dal a Ha én cica volnék, majd rit-

mizálásra, illetve az egyenletes lüktetés érzékeltetésére a Két kis kakas kezdetű mondó-

ka jelenik meg. Ehhez kapcsolódik a baromfiudvarban lakó állatok hangjának felisme-

rése és zenehallgatásként C. Saint-Saëns Az állatok farsangja című művének Tyúkok és 
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kakasok tétele. A másik példa a 34-35. oldalon összeállított zenei anyag. A tanításra 

javasolt új dal a Kodály – Weöres Megy a kocsi, melyet egy lovagoltató szlovák mon-

dóka egészít ki. A zenehallgatás kiterjed a járművek hangjának megfigyelésére és fel-

ismerésére, valamint Petr Eben A vonat elindul című karakterdarabjának meghallgatásá-

ra. A tankönyv zenehallgatási anyaga széleskörű, változatos és értékes. 

 

4.1.3.8. Tolnay Ilona: Daloljunk együtt! (TI) 

 

A vizsgált tankönyvben 23 zenehallgatásra javasolt darabot vagy zenei részletet talál-

tunk (38. ábra). Ezen szemelvények összegzését lásd a 17. sz. mellékletben. 

A vizsgált tankönyv szintén használ kis ikont, amely a zenehallgatási tevékenysé-

get jelöli. A tankönyvben több olyan példát találtunk, amely a megtanult vagy ismert 

gyermekjátékdalok meghallgatását javasolta. Ennek inkább hangulatkeltŊ, ismétlést 

szolgáló célja van. A hangszerek hangjának megismerését több esetben ismert gyer-

mekdal felhasználásával mutatja be a megtanítani kívánt hangszer segítségével. Ilyen 

módon a tanulók megismerkedhetnek a különbözŊ ritmushangszerekkel, a trombita, 

a zongora és a furulya hangzásával. Emellett a gyermek-, nŊi- és férfihangok közti kü-

lönbség megfigyeltetését is szorgalmazza a tankönyv. Megjelennek környezetünk zajai, 

de találunk néhány szemelvényt a klasszikus zeneirodalom palettájáról is. A zenehallga-

tásra javasolt zeneművek, felvételek logikusan épülnek be a tananyagba, és szorosan 

kapcsolódnak az adott tanóra tartalmához, jellegéhez. 
 

 

38. ábra 

Zenehallgatási szemelvények csoportosítása TI tankönyvében 
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4.1.3.9. Fórika Éva: Ének-zene (FÉ) 

 

A vizsgált tankönyvben mindössze 10 zenehallgatásra jellemzŊ utalást találtunk (39. 

ábra). A zenehallgatási szemelvények összegzését lásd a 18. sz. mellékletben. 

FÉ módszertani útmutatója valójában segítség a pedagógus számára a tanmenet, 

valamint az aktuális óravázlatok kidolgozásához. Szerkezeti felépítésében az új ismere-

teket, feladatokat, gyakorlási lehetŊségeket, útmutatásokat és a javasolt zenehallgatási 

szemelvényeket is közli. Zenehallgatásra nem találtunk túl sok utalást, de ezek jellege 

eltérŊ egymástól. Hangulatkeltésként, illetve a tematikához kapcsolódóan két dal jelenik 

meg zenehallgatási anyagként. Az egyik egy népdal, a másik pedig egy karácsonyi dal-

lam. A hangszínhallás készségének fejlesztésére négy példát vonultat fel a szerzŊ. 

A xilofon, a furulya, a trombita hangjának bemutatására ismert gyermekdalokat vagy 

jellegzetes zenei műfajt választ. A gyermekhangzást egy Kodály-kórusmű segítségével 

mutatja be. A mindössze négy, a klasszikus zeneművek kategóriájába sorolt zenehallga-

tási szemelvény vagy részlet fŊként tartalmi szempontból kapcsolódik az adott tanóra 

menetéhez, pl. Bartók Medvetáncának meghallgatását a Bújj, bújj medve kezdetű gyer-

mekdal magtanulását követŊen javasolja a szerzŊ, míg Vivaldi Négy évszak című művé-

nek Tavasz tétele tavaszi dalok éneklését követi. A zenehallgatási részletek kiválasztása 

és elhelyezése logikus és átgondolt. 
 

 

39. ábra 

Zenehallgatási szemelvények csoportosítása FÉ tankönyvében 

 

4.1.3.10. A zenehallgatási anyag vizsgálata 

 

A fentiekben egyenként vizsgáltuk meg az általunk kiválasztott tankönyveket egy újabb 

zenei tevékenység, a zenehallgatás szempontjából. ElŊször kíváncsiak voltunk arra, 
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hogy az adott tankönyvek hány zenei szemelvényt közölnek, másodszor pedig igyekez-

tünk e zenehallgatási részleteket azok jellege és felhasználásuk célja szempontjából ka-

tegorizálni. Az alábbiakban összegezzük tapasztalatainkat. ElsŊként a zenehallgatásra 

utaló feladatok és a tankönyvben található zenehallgatási részletek, szemelvények 

mennyiségét összesítettük (40. ábra). 

A tanév során mindenképpen javasolt zenehallgatási szemelvényeket is betervezni 

a tanórák menetébe, függetlenül attól, hogy milyen célra szánjuk Ŋket. Lehet ez csupán 

élményszerzés, ismert dalok feldolgozásának meghallgatása, vagy a témához illŊ zene-

darab meghallgatása, vagy éppen valamilyen új ismeret, zenei kifejezés tanítására, ma-

gyarázatára és szemléltetésére választott részlet vagy karakterdarab. Ha azt vesszük 

alapul, hogy a vizsgált tankönyvek heti egy énekórára készültek, mely évi 33-35 tanórát 

tesz ki, és nem minden órára tervezünk zenehallgatást, akkor az FKV tankönyvében 

található 39, illetve az RG tankönyvében fellelhetŊ 31 zenehallgatási szemelvény kissé 

soknak bizonyul. ÉrtelmezhetŊ ez úgy is, hogy a szerzŊ bŊ választékot kínál a pedagó-

gus számára, hogy az adott tanóra tartalmához, menetéhez, illetve az adott csoport fej-

lettségi szintjéhez mérten válasszon a javasolt zenei részletek közül. Ezzel szemben 

SKZ 3, KKJ 9 és FÉ 10 zenehallgatási szemelvénye viszont aránytalanul kevés, hiszen 

a zenehallgatás során nemcsak élményt nyújtunk, hanem ismereteket is közlünk, kap-

csolódjon az a hangszínek megismeréséhez, a zene kifejezŊeszközeinek (dinamika, 

agogi-ka, tempó) bemutatásához, a zenei karakterek közti különbségek megértéséhez, 

vagy egy adott zenedarab szerkezetének, formájának szemléltetéséhez. A maradék há-

rom tan-könyvben megjelenŊ zenehallgatásra szánt zeneművek mennyisége – OY 21, 

KM-PVK 22 és TI 23 – arányosnak mondható. 
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40. ábra 

A tankönyvekben található zenehallgatási szemelvények száma 
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A zenehallgatási szemelvények elemzésekor négy vizsgálati szempontot jelöltünk 

meg, melyek alapján csoportosítottuk a szerzŊk által javasolt zenei részleteket. A dalok 

és klasszikus zenedarabok esetében fŊként élményszerzés történik. Ennek megoldási 

lehetŊségei változatosak, hiszen meghallgatható egy tanult dal többféle feldolgozásban, 

megfogalmazásban. Ilyen például az egyszólamban felcsendülŊ önálló vagy csoportos 

elŊadás, netán az adott dal többszólamú kórusfeldolgozása, esetleg valamilyen hangsze-

res vagy zenekari megoldása. A klasszikus zeneművek nagy része a zeneirodalomból 

válogatott, fŊleg gyermekek számára komponált zenei darab, részlet. Ezen zenehallga-

tásra szánt művek szintén élményszerzés céljából kerültek bele a tankönyvbe, és általá-

ban szervesen kapcsolódnak az adott tanóra tartalmához, jellegéhez. Mint már a fejezet 

elején is utaltunk rá, az igényes, értékes zenével minél hamarabb kell tanulóinkat meg-

ismertetni, hogy a késŊbbiek során is szívesen hallgassanak komolyzenét, és értŊ zene-

hallgatóvá, koncertlátogatóvá váljanak. Nem tartottuk fontosnak a fent említett két vizs-

gálati szempont összevetését, vagy táblázatban, esetleg ábrán való megjelenítését a leír-

tak alapján. 

A másik két vizsgálati szemponthoz olyan zeneművek kapcsolódnak, amelyek se-

gítségével fejleszthetjük a gyermekek hangszínhallását, megismertethetjük Ŋket az em-

beri hangszínek, hangszerek, illetŊleg különféle hanghatások, zajok, zörejek hangjával. 

Ennek összesítését lásd az alábbi táblázatban. 
 

29. táblázat. Hangszínismeret megjelenése a vizsgált tankönyvekben 

  

Magyarországi tankönyvek Külföldi tankönyvek 

KKJ SKZ RG KM-
PVK FKV OY TI FÉ 

H
an

gs
ze

re
k 

ha
ng

sz
ín

e 

zongora + – + + + + + – 
furulya + – + + – + + + 

fuvola – – + – – + – – 
metallofon, 
xilofon + – – + – + – + 

hegedű – – – – + + – – 
trombita - 
fúvós – – – + – – + + 

ütŊs - dob – – + – – – + – 

duda – – + – – – – – 

Em
be

ri 
ha

ng
sz

ín
ek

 gyermek + – + + + + + + 

nŊi + – – – + + + – 

férfi + – + – + – + – 

vegyes + – + – – + – – 
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A zajok, zörejek, mint például az utca, a természet, az otthoni környezet zajai, 

vagy az állatok, gépek hangja szerves részét képezik mindennapi életünknek, melyeket 

a gyermek fokozatosan ismer meg és tudatosít. Érdekes viszont, hogy a zenei hangok 

(emberi hangszínek és hangszerek hangja) megjelenése eléggé változatos a vizsgált tan-

könyvekben. KP tankönyvét eleve kihagytuk a táblázatból, mivel ez az egyetlen tan-

könyv a vizsgáltak közül, amelyikben a szerzŊ egyáltalán nem javasol semmilyen zene-

hallgatási szemelvényt. 
 

SKZ tankönyvében mindössze három zenehallgatásra szánt utalás van, de ezek 

közül egyik sem szolgál hangszínfejlesztésre. Az összegzés alapján kijelenthetŊ, hogy 

két hangszer, a zongora és a furulya hangját ismerteti a legtöbb tankönyv. A zongora 

hangzása jellegzetes, könnyen felismerhetŊ, a furulya pedig a tanórán is nagy segítséget 

tud nyújtani a pedagógusnak (feltételezzük, hogy egy alsó tagozaton tanító pedagógus 

legalább furulyán tud játszani). A metallofon, illetve a xilofon hangzásának megismer-

tetésére négy tankönyvben találtunk utalást. Ez a hangszer azért kerülhetett be több tan-

könyvbe is, mert tudatos vezetéssel a gyermekek is használhatják, érdekessé téve ezzel 

a tanítási órákat, az éneklést és a különféle zenei tevékenységeket. A többi hangszer 

egy-két tankönyvben fordult csak elŊ.  

Az emberi hangszínek megismerését és a hangzásuk közti különbségek tudatosítá-

sát több szerzŊ alaposan átgondolva építette be a tankönyvekbe. A gyermekhang adott, 

hiszen kis gyermekekkel dolgozunk, s bizonyára önálló éneklésre buzdítva a tanórán 

megfigyelhetik egymás hangszínét. Kiválóan alkalmas erre például a Koszorú, koszorú 

kezdetű gyermekjáték, vagy olyan népi gyermekjátékok, amelyekben lehetŊség nyílik 

szereposztásban való elŊadásmódra. A gyermek- és gyermekkari hangzás megismerésé-

re hét tankönyvben találtunk példát. A nŊi és férfi hangszínnel való megismerkedésre 

négy tankönyv tesz javaslatot, három pedig az összesített, ún. vegyes kari hangzással is 

foglalkozik. 



168 

4.2. A tankönyvek pedagógiai-módszertani elemzése 
 

4.2.1. Éneklés 

 

„Mélyebb zenei műveltség mindig csak ott fejlődött, ahol 

ének volt az alapja.”      (Kodály, 2007, 117. o.) 

 

Köztudott, hogy az éneklés egyes formái nevelŊ értékkel bírnak. Az általános iskolai 

ének-zenei nevelés középpontjában az ének, mint zenei tevékenység áll. Az éneklés 

szolgál alapul a zenei képességek fejlesztéséhez, s az éneklés által szerzik meg a tanulók 

azt a zenei gyakorlatot, amely elengedhetetlen az ismeretszerzéshez. A tiszta, pontos 

éneklés alapozza meg a zenei elemek késŊbbi megismerését, tudatosítását is. Csaknem 

minden tevékenység az éneklésbŊl indul ki, és vissza is hat rá, ezért fontos, hogy oktató-

nevelŊ munkánk során következetesen és megfelelŊen fejlesszük a gyermekek ének-

hangját. ElsŊ feladatunk a helyes éneklési szokások kialakítása. Ide tartozik a helyes 

légzés megtanítása, mely a megfelelŊ énekkultúra alapja, valamint az egységes hangzó-

formálás, artikuláció, mely a szöveg érthetŊségét alapozza meg. Emellett fontos a he-

lyes testtartás kialakítása, a hangerŊ szabályozása, a hangterjedelem fokozatos bŊvítése, 

illetve a gyermek énekhangjának védelme. 

Összehasonlító elemzésünk során igyekeztünk olyan szempontrendszert kialakíta-

ni, melynek segítségével kimutatható, hogy a vizsgált tankönyvek mit értenek éneklés 

alatt, megjelennek-e a tankönyvekben az éneklés helyes szokásainak kialakításához 

szükséges információk, gyakorlatok, illetve milyen feladattípusok során mutatható ki 

egyértelműen az éneklés, mint tevékenység. 

 

Vizsgálati szempontrendszerünk a következŊ: 

1) Helyes éneklési szokások kialakítása 

a) Megjelennek-e a tanév elején a tankönyvben a helyes testtartásra, artiku-

lációra, légzésre utaló magyarázatok, feladatok? 

b) Találhatók-e utasítások a késŊbbiekben a helyes éneklési szokások kiala-

kítását, fejlesztését illetŊen? 

c) A tankönyvi dalanyag hangkészlete és hangfekvése megfelel-e az adott 

korosztály életkori sajátosságainak, hangi adottságainak? 
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2) Milyen feladattípusokban mutatható ki egyértelműen az éneklés? 

a) Beéneklés (óra eleji bemelegítŊ énekes gyakorlatok, kezdŊ játék, vagy 

dalcsokor) 

b) Daltanulás 

c) Zenei elemek énekes hangoztatása (ritmikai elemek, dallami elemek) 

d) A zenei hang tulajdonságainak megismerése (dinamika, tempó, hang-

szín) 

e) Többszólamú éneklés 

f) Énekes improvizáció 

 

4.2.1.1. Kaibinger Pál: Ének-zene 1-2. (KP) 

 

KP tankönyvében semmiféle utalást nem találtunk a helyes éneklési szokások kialakítá-

sára. A tankönyvi dalanyag hangkészlet szerinti részletesebb elemzésével már foglal-

koztunk. (lásd a 4.1.1.1-es alfejezetet) A dalok tankönyvi megjelenítése hat dal kivéte-

lével háromvonalas rendszerben történik. Ez nem ad egyértelmű utalást arra, hogy mi-

lyen hangmagasságot kövessen a tanító az adott dalok éneklése során. A tankönyv 36. 

oldalán található az elsŊ ötvonalas rendszerbe kottázott gyermekjáték (Bújj, bújj zöld 

ág), melynek hexachord hangkészlete a d1-h1 hangok közt helyezkedik el. Az ezt köve-

tŊ teljes kottaképpel közölt dalok is ugyanezt a hangfekvést követik, ami az adott kor-

csoport számára megfelel. A legutolsó dalban (Gryllus – Keszeli: Nyári dal) egyetlen c1 

dallamhang található, amelynek eléneklése megfelelŊ hangképzéssel nem okozhat gon-

dot az elsŊ évfolyam végén. 

Mivel a tankönyv tematikai egységekre osztható, nem tűnik ki egyértelműen 

az adott tanóra anyaga. A szerzŊ nem javasol beéneklési gyakorlatokat, s konkrét dal-

csokor összeállításával sem találkozunk a tankönyvben. LehetŊség van azonban beme-

legítŊ játékra és hallás utáni daltanulásra. A ritmuselemeket mondókák, versek segítsé-

gével vezeti be. A késŊbbiekben hangoztatják ismert dalok ritmusát is, illetve több 

olyan feladattal találkozunk, amely egy dal ritmusnevekkel való éneklését kéri (20/4, 

34/2). A dallami elemek megismerése és tudatosítása elképzelhetetlen éneklés nélkül. 

Így van ez a vizsgált tankönyvben is. Az elsajátított dallamhangokat folyamatosan gya-

koroltatja. A tankönyvben több olyan feladat van, amelyek az énekes többszólamúság 

elŊkészítésére utalnak. Ennek ellenére egyetlen többszólamú énekgyakorlatot sem talá-
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lunk a tankönyvben. A zenei hangok tulajdonságainak énekes érzékeltetésére szintén 

kevés a példa. Csupán a dinamika (hangos-halk) éneklés által való elŊadására nyújt le-

hetŊséget a tankönyv (22/2, 23/2, 27/1), s énekes improvizációra is mindössze csak 

egyetlen feladatot közöl az év elején (5. o.). 

 

4.2.1.2. Krajcsné Kovács Judit: Csodálatos zenevilág (KKJ) 

 
A vizsgált tankönyv sem az év elején, sem a késŊbbiekben nem foglalkozik a helyes 

éneklési szokások kialakításával. Az énekes feladatokat egyszerűen fogalmazza meg, 

viszont az éneklés milyenségére és hogyanjára nem tesz utalást. A tankönyv a dalanya-

got hátul, a kottatárban közli (54-73. o.). A hangkészlet szerinti tagolódás arányos, mi-

vel ugyanúgy találunk egyszerű, két hangból álló dalokat és szélesebb hangterjedelmű, 

hexachord dallamokat is (4.1.1.2). A dalok kottaképe általában a d1 és c2 hangok közé 

esik, de mivel a dalanyagban hétfokú dallam is elŊfordul, ezért a hangterjedelem he-

lyenként kiterjed a c1 és d2 hangok közé. A dalok hangmagasságának megválasztása 

megfelel az adott korosztály képességeinek. A dalanyag átgondolt összeállítása pedig 

a hangterjedelem fokozatos és tudatos bŊvítésére utal. 

A tankönyv szerkezeti felépítésébŊl következŊen jól elkülöníthetŊ az egyes tan-

órák anyaga. A szerzŊ általában valamilyen gyermekjátékot vagy dalismétlést javasol 

bemelegítésként. Dalcsokor-összeállítás a kottatárban található. A daltanulás általában 

hallás útján zajlik, viszont a zenei elemek alapos elsajátítását követŊen egy dal esetében 

(Gyertek lányok ligetre – 40. o.) lehetŊség nyílik a kottából való daltanulásra is. A rit-

mikai elemeket ismert mondókákból, dalokból vezeti le. Ezt követŊen viszont énekes 

formában nem gyakoroltatja ezeket. A dallami elemek ismertetése természetesen 

az éneklésbŊl indul ki, és a késŊbbiekben is sok gyakorlatot, feladatot közöl a dallam-

hangok pontos elsajátításához. A szerzŊ alaposan elŊkészíti a többszólamúságot, és több 

példát kínál a kétszólamú éneklésre (45., 47. o.). Énekes improvizációra csupán egyet-

len feladat utal. A zenei hang tulajdonságainak megfigyeltetésére nem fektet hangsúlyt 

a szerzŊ. Kivételt képez az a pár feladat, amelyekben hangerŊre utaló változtatást kér. 
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4.2.1.3. Szerencsésné Kottász Zsuzsa: Művészetek, mesterségek (SKZ) 
 

SKZ tankönyvének az ének tárgyra vonatkozó részében szerkezetileg egy-egy oldal 

képvisel egy énekórát. A feladatok megfogalmazása tömör és kissé sablonos. A helyes 

éneklési szokások kialakításával nem foglalkozik, és az énekes feladatok során sem hív-

ja fel a figyelmet a kifejezŊ éneklési módra. A dalanyag hangkészletét vizsgálva a dal-

választás és annak összeállítása átgondolt, és alkalmazkodik a gyermekek életkori sajá-

tosságaihoz (4.1.1.3). A dalok nagy többségének záróhangja d1, ezáltal még a hexa-

chord dallamok is a d1-h1 hangok között mozognak. Nagyobb hangterjedelmű dalok 

esetében találunk néhol mélyebb (c1) és magasabb (c2, d2) hangokat is. Megállapítható 

tehát, hogy a dalok hangfekvése alkalmazkodik az adott korosztály képességeihez. 

A tankönyv egyik pozitívuma, hogy minden tanóra elejére dalcsokrot vagy játékot 

kínál. A tankönyv utasításai szerint a tanulók hallás útján sajátítják el az új dalokat. 

A dallami elemek éneklésével gyakran, míg a ritmikai elemek énekelt elŊadásmódjával 

csak néhány esetben találkozunk. A tankönyv nem közöl feladatokat sem a zenei han-

gok tulajdonságainak megismerésére, sem többszólamú éneklésre, sem pedig énekes 

improvizációra vonatkozóan. 

 

4.2.1.4. Rápli Györgyi: Ének-zene 1. (RG) 

 

RG tankönyvének szerkezeti felépítését tekintve két-két oldal tesz ki egy tanítási órát. 

A könyvet az éneklési tevékenység szempontjából vizsgálva egyhangúnak találtuk. 

Semmiféle utalás nincs a tankönyvben a helyes éneklési szokások kialakítására. A dal-

anyag egyik része megjelenik a tankönyv hasábjain, másik része pedig tematikai felosz-

tásban, a kottatárban. A dalanyag hangkészlet szerinti felosztása egységesnek mondható 

(4.1.1.4 –es alfejezet), viszont a dalok megválasztott hangmagassága már nem minden 

esetben alkalmazkodik az elsŊ osztályos gyermekek hangi adottságaihoz. Legtöbb eset-

ben a gyermekdalok dallama a d1-h1 hangok között mozog. Néhány dal ambitusa meg-

haladja az oktávot, így a hangterjedelem c1-c2 vagy d1-d2 közé esik (Aki dudás akar 

lenni – 39. o., Engem uram úgy szeret – 38. o.). Öt olyan dalt találtunk a tankönyvben, 

melyek pentachord vagy hexachord hangterjedelmük ellenére túl magas hangfekvésben 

(g1-e2) jelennek meg (pl. Játékba hívó – 10. o., Párcserélő – 28. o.). 
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Az énekléshez kapcsolódó feladattípusok szempontjából is igencsak szegényes 

a tankönyv kínálata. Találunk óra eleji bemelegítŊ játékot, de dalcsokrot nem. A dalta-

nulás kizárólag hallás útján történik. A dallami elemeket folyamatosan gyakoroltatja, 

viszont a ritmikai elemek vokális hangoztatására nem kínál lehetŊséget. Nincs feladat 

kétszólamú éneklésre, s énekes improvizációra is csupán egy. A zenei hangok tulajdon-

ságai közül a dinamikai különbségek érzékeltetésére található néhány példa a tankönyv-

ben. Említésre méltó viszont az éneklésnek az a rendhagyó formája, amelyre a tan-

könyvben két mese során van lehetŊség (Jávorfából furulyácska – 9. o., A békakirályfi – 

37. o.). 

 

4.2.1.5. Kaszás Mária – Pappné Vencsellői Klára: Ének-zene 1. (KM-PVK) 

 

A vizsgált tankönyvben nem találtunk utalást a helyes éneklési szokások kialakítására. 

A dalanyag hangkészlet szerinti összeállítása arányos, alkalmazkodik az adott korosz-

tály adottságaihoz (4.1.1.5). A tanításra szánt dalok hangmagasságának megválasztása-

kor szintén körültekintŊek voltak a szerzŊk, hiszen a legtöbb dal hangfekvése a d1-h1 

dallamhangok között mozog. Néhány esetben a c1 dallamhang is megjelenik. A kotta-

tárban fŊként zenehallgatásra szánt dalokat találunk, melyek hangterjedelme és hang-

fekvése inkább a pedagógus hangi adottságainak felel meg. 

A tankönyv szerkezeti felépítése logikus és áttekinthetŊ. Két-két oldal képvisel 

egy énekórát, melynek fŊbb mozzanatai fokozatosan épülnek egymásra. Minden óra 

dalcsokorral vagy játékcsokorral indul. Leggyakrabban ez a szerzŊk által meghatározott 

három-négy ismert dal, de helyenként lehetŊséget kínál a tanulóknak is önálló dalcsokor 

összeállítására és éneklésére. A daltanulás kizárólag hallás útján történik. A zenei ele-

mek gyakorlására változatos, ötletes feladatokat kínál a tankönyv. A ritmuselemek éne-

kes formában való elŊadásmódjára, valamint a többszólamú éneklésre nem találtunk 

példát. LehetŊséget nyújt viszont a tankönyv a dinamika, a tempó és a hangszín jelleg-

zetességeinek megismerésére, illetve az énekes improvizációra egyaránt. 
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4.2.1.6. Fürediné Kovács Veronika: Ének-zene I. (FKV) 
 

A vizsgált tankönyv nem foglalkozik a helyes éneklési szokások kialakításával. Ez alól 

kivétel az az év eleji feladat, mely légzŊgyakorlatra utal, viszont ez sem a légzéstechni-

ka pontos elsajátítását célozza meg. A dalanyag hangkészlet szerinti osztódása arányos, 

részletes leírás a 4.1.1.6-os alfejezetben. A tankönyvi dalanyag megválasztott hangma-

gassága az f1-e2 dallamhangok között mozog, mely az adott korosztály számára megle-

hetŊsen magas. A biton dallamokat zömmel d2-h1 vagy c2-a1 hangokon jeleníti meg. 

Az elsŊs gyerekek számára viszont a legkényelmesebb az a1-fisz1 hangfekvés. 

A tankönyv két-két oldala képvisel egy tanítási órát. Az óra elején leggyakrabban 

dalismétléssel, gyermekjátékkal vagy dalcsokorral találkozunk. A daltanulás minden 

esetben hallás után történik. Az ismert dalokat késŊbb utószolmizálással, vagy kottakép-

rŊl olvasva is gyakoroltatja. Néhány esetben énekes formában hangoztatja a ritmusele-

meket. Sok lehetŊséget nyújt a tankönyv a hangerŊ, a tempó, a hangszín játékos érzékel-

tetésére és a zenei kifejezések értelmezésére. Énekes improvizációra, illetve kétszólamú 

éneklésre viszont nem találtunk példát a tankönyvben. 

 

4.2.1.7. Orsovics Yvette: Zenei nevelés 1. (OY) 

 

A vizsgált tankönyv az év elején felhívja a figyelmet a helyes testtartásra, légzésre, arti-

kulációra (5. o.). Konkrét feladatot ír elŊ a minden óra elején elvégzendŊ légzŊgyakorla-

tokra, de a késŊbbi énekes feladatoknál már nincs utalás a helyes éneklési szokások be-

tartására. A dalanyag hangkészlet szerinti tagolódása arányos (4.1.1.7-es alfejezet). 

A dalok hangmagasságának megválasztása alkalmazkodik az adott korosztály képessé-

geihez (d1-h1), néhány esetben ez a hangterjedelem viszont kiszélesedik a c1-c2 dal-

lamhangok közé. 

A tankönyvben konkrét dalcsokor, vagy beéneklŊ gyakorlat nem található, csupán 

bemelegítŊ játékra nyújt lehetŊséget. Daltanulási módszerek tekintetében a hallás utáni 

daltanulás a jellemzŊ, de a szerzŊ egy-egy példát kínál a kottaképrŊl való daltanulásra 

(Csigabiga – 28. o.) és a betűkottáról való daltanulásra is (Gyertek lányok ligetre – 60. 

o.). a dallami elemeket változatos módon gyakoroltatja. A ritmuselemeket ismert mon-

dókákból, versekbŊl és dalokból vezeti le, de elsajátításukat követŊen énekes formában 

nem hangoztatja. Többszólamú énekes gyakorlatot nem közöl ugyan a tankönyv, de 
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énekes improvizációra annál bŊvebb lehetŊséget kínál (énekes párbeszéd vagy kiszámo-

lók, mondókák improvizált éneklése ismert dallamhangok felhasználásával). Ugyancsak 

található néhány példa a zenei hangok egyes tulajdonságainak énekes elŊadásmódjára is 

(11., 35., 43. o.). 

 

4.2.1.8. Tolnai Ilona: Daloljunk együtt! (TI) 

 

TI tankönyve nagyon alapos a helyes éneklési szokások kialakítását illetŊen. Az év ele-

jén bemutatja a helyes testtartást és éneklést, s a késŊbbiekben is gyakran utal a helyes 

levegŊvételre, a tiszta intonálásra, a jó szövegmondásra, s a kifejezŊ és árnyalt éneklés 

betartására. A dalanyag hangkészlet szerinti tagolódása nagyon arányos (4.1.1.8-as alfe-

jezet). A tankönyvben megjelenŊ dalok hangmagasságának megválasztása is megfelel 

az adott korosztály képességeinek (c1-h1). 

Szerkezetileg két oldal képvisel egy tanítási órát. A szerzŊ majdnem minden óra 

elején kínál dal- vagy játékcsokrot. A daltanítás általában hallás útján történik, de két 

esetben van lehetŊség kottaképrŊl, illetve kézjelrŊl való daltanításra is (Én kis kertet 

kerteltem – 16. o., Gyertek haza ludaim – 17. o.). a ritmikai és dallami elemeket egy-

szerre készíti elŊ, azokat folyamatosan gyakoroltatja, viszont a ritmusértékek énekelt 

elŊadásmódjára nincs utalás. Sokféle gyakorlattal alapozza meg a többszólamúságot, de 

a kétszólamú éneklésre sem közöl példát a tankönyv. Az énekes improvizációt egyetlen 

feladat képviseli, s az elŊadásmód tekintetében is csupán a dinamikára javasol egy-két 

példát. 

 

4.2.1.9. Fórika Éva: Ének-zene I-II. (FÉ) 

 

A tanári kézikönyv pontos leírást nyújt a tanórák menetéhez, a különbözŊ feladatok és 

zenei tevékenységek elvégzéséhez. Az alapos magyarázatok csak részben terjednek ki 

a helyes éneklési szokások kialakítására. Az elsŊ leckétŊl kezdve légzŊgyakorlatokat 

kínál a tanórák elején, de nem esik szó viszont a tankönyvben a helyes testtartásról vagy 

az artikulált éneklésrŊl. Hangkészlet szempontjából a tankönyv dalanyaga megfelel 

az adott korosztálynak (4.1.1.9), de a választott hangmagasság az elŊzŊleg vizsgált tan-

könyvekhez képest egy szekunddal alacsonyabb. A legtöbb esetben a dalok hangmagas-
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sága a c1-a1 dallamhangok között mozog. A hangterjedelem esetenként, ahol azt 

az ambitus megkívánja, maximálisan d2-ig terjed. 

A tanórákat a kézikönyv számozza. A hatodik órától kezdve a légzŊgyakorlatok 

után bemelegítŊ, hangképzŊ gyakorlatokat is közöl. Ezt a bemelegítést mindig valami-

lyen dalismétlés, játék vagy dalcsokor is követi. A daltanulás kizárólag hallás útján tör-

ténik, sok esetben részekre bontva. Néhány utalás található még a hangerŊre, a tempóra 

és az énekes improvizációra vonatkozóan. 

 

5.2.1.10. Összegzés 

 

ElsŊként a helyes éneklési szokások kialakításának lehetŊségeit és folyamatát, illetve 

a tankönyvi dalanyag hangkészletét és hangfekvését vizsgáltuk (30. táblázat). Konkrét 

magyarázatot a helyes testtartást, légzést, hangzóformálást illetŊen csupán két tan-

könyvben találtunk (OY, TI), de azok közül is csak az egyik adott további utasításokat 

ezek betartására. A tankönyvek dalanyagának hangkészlete megfelel az adott korosztály 

képességeinek. A dalok hangmagasságának kiválasztásakor a szerzŊk figyelembe vették 

az elsŊs tanulók számára legkényelmesebb hangfekvést. Egy tankönyv esetében találtuk 

a választott hangfekvést túl magasnak az adott korosztály számára. 

 

30. táblázat. A helyes éneklési szokások megjelenése a vizsgált tankönyvekben 

 KP KKJ SKZ RG KM-
PVK FKV OY TI FÉ 

Én
ek

lé
si

 sz
ok

ás
ok

 k
ia

la
kí

tá
sa

 A helyes éneklési 
szokások év eleji be-
vezetése – – – – – – + + – 

A helyes éneklési 
szokásokra való uta-
lás a tanév során – – – – – – – + – 

A tankönyvi dal-
anyag hangkészlete + + + + + + + + + 

A tankönyvi dal-
anyag hangfekvése + + + + + – + + + 

 

A következŊ táblázat az énekléshez kapcsolható tevékenységeket, feladattípuso-

kat összesíti. A tankönyvekben emellett megfigyeltük és összegeztük azt is, hogy mi-

lyen feladattípusok kapcsolhatók az énekléshez (31. táblázat).  
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31. táblázat. Az éneklési tevékenység során kimutatható feladattípusok 

 KP KKJ SKZ RG KM-
PVK FKV OY TI FÉ 

Én
ek

lé
si

 te
vé

ke
ny

sé
gh

ez
 k

ap
cs

ol
ha

tó
 fe

la
da

ttí
pu

so
k 

B
em

el
eg

íté
s 

HangképzŊ 
gyakorlatok 

– – – – – – – – + 

BemelegítŊ 
játék + + + + + + + + + 

Dalcsokor – + + – + + – + + 

Ze
ne

i 
ee

m
ek

 

Ritmikai 
elemek + – + – – + – – – 

Dallami 
elemek + + + + + + + + + 

Ze
ne

i h
an

go
k 

tu
la

jd
on

sá
ga

i Dinamika + + – + + + + + + 

Tempó – – – – + + + – + 

Hangszín – – – – + + + – – 

Daltanulás + + + + + + + + + 

Többszólamú éneklés – + – – – – – – – 

Énekes improvizáció + + – + + – + + + 

 

Kivétel nélkül minden vizsgált könyv lehetŊséget kínál az óra eleji bemelegítésre 

ismert dal, játék vagy dalcsokor formájában. Egy tankönyv konkrét hangképzŊ gyakor-

latokat is közöl. Ezt az elsŊ osztályban kissé korainak tartjuk. A zenei elemek énekes 

gyakorlása fŊként a dallami elemekre összpontosul, s csak néhány tankönyvben találha-

tók olyan feladatok, melyek a ritmikai elemek énekes módon való gyakorlására is lehe-

tŊséget nyújtanak. A zenei hangok tulajdonságainak éneklés útján való megkülönbözte-

tésére fŊként a dinamikát illetŊen (hangos-halk) találtunk több tankönyvben is lehetŊsé-

get. A tempó- és hangszínbeli változásokhoz kapcsolható feladatok már nem voltak 

olyan gyakoriak. A daltanulás majdnem minden tanórán megjelenik az egyes tanköny-

vekben, mely az adott korosztályhoz mérten fŊként hallás útján történik. Elvétve viszont 

találtunk utalást a daltanulás másfajta módjára is (betűkotta, hangjegykotta, kézjel). Pél-

dákat kínálnak a tankönyvek az énekes improvizációra is, míg kétszólamú énekes gya-

korlatokat csak egyetlen tankönyv közöl. 
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4.2.2. Játék, mozgás 
 

„A zene és a testmozgás szerves kapcsolata: énekes játék 

a szabad ég alatt, ősidők óta a gyermek életének legfőbb 

öröme.”    (Kodály, 1964, 63. o.) 

 

A játék a gyermek egyik legalapvetŊbb tevékenysége. Az iskolába lépést követŊen 

a játékot a tanulás váltja fel, de a játékra, játékosságra továbbra is szükség van. Mind 

a játék, mind pedig a tanulás a személyiségformálás, az értelmi fejlesztés és az erkölcsi 

nevelés eszköze, ezért a játékot fontos beépíteni az oktató-nevelŊ munkába és a tanulási 

folyamatba. Így tehetjük színessé, érdekessé, élményszerűvé az iskolai tevékenységeket. 

„A játék szerepe nagyon jelentős a nevelés és az oktatás elméletében és gyakorlatában 

egyaránt. A komolyan vett játék motivál, aktivizál, differenciáltan fejleszti a gyerekeket 

a játékvilág varázsával és az érdekes tevékenységek segítségével.” (Bús, 2008, 284. o.) 

Az ének-zene szakterületen belül a játék fogalma alatt a népi játékokat, játékos ze-

nei tevékenységet, valamint a zenei ismeretek elsajátításának és gyakorlásának játékos-

mozgásos megvalósítását értjük. A népi játék a gyermek életének szerves része, hiszen 

születéstŊl fogva jelen van. Lázár Katalin a népi játék két fontos szerepkörét különböz-

teti meg a gyermek fejlŊdése során. Az egyik a lélektani szerep, hiszen a gyermek 

a játék segítségével ismerkedik meg közvetlen környezetével, a külvilággal, önbizalom-

ra tesz szert, és egyre jobb teljesítményt érhet el általa. A másik a társadalmi szerep, 

mivel a gyermekek a játék során ismerkednek meg a viselkedés szabályaival, megta-

pasztalják általuk a közös játék nyújtotta élményt, kialakul bennük a szabálytudat, és 

képessé válnak a társadalomba való beilleszkedésre. (Lázár, 2005) 

Vizsgálatunk e része a játék és mozgás tankönyvi megjelenítését célozza meg. 

A dalanyag elemzésénél (4.1.1) műfaji meghatározást végeztünk, mely során külön cso-

portba kerültek a népi gyermekjátékok. Ezek mindegyike szorosan összefügg valami-

lyen mozgástípussal (járás, futás, guggolás, tánc, imitáció stb.). A dalanyagban fellelhe-

tŊk emellett olyan népi játékok és gyermekdalok is, amelyek a mozgás mellett egyéb 

tevékenységgel is összekapcsolhatók (kitalálós, eszközök készítése, használata stb.). 

1) A vizsgált tankönyvekben a játék és mozgás megjelenését elsŊsorban a népi já-

tékok aspektusából figyeltük. Ennek elemzéséhez Lázár Katalin felosztását vet-

tük alapul, melyet a következŊ táblázatban összegeztünk. 
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32. táblázat. Népi játékok és játéktípusok osztályozása 
Játéktömb Játéktípusok Példa 

I. Eszközös játékok 

TárgykészítŊ játékok Szólj, síp szólj! (fűzfasíp készítése) 

Eszközös ügyességi játé-
kok 

Mackó, mackó ugorjál (ugrálókötelezés) 

Labdajátékok Itt a köcsög (dobálás, elkapás) 

Sportszerű népi játékok Méta 

II. Mozgásos játékok 

Ölbeli gyermekek játékai 
Tapsoltatók, tenyérütögetŊk, újjasdik, lábló-
gatók, höcögtetŊk, hintáztatók, táncoltatók 
(Csip-csip csóka, Hinta-palinta) 

Ügyességi, erŊjátékok 
Hordozók (Gólya viszi a fiát), guggolós, 
kifordulós körjátékok (Ég a gyertya ég), 
páros forgók, szökdelŊk (Án-dáj didijom) 

Fogócskák Ha én cica volnék, Lipem-lopom a szŊlŊt 

Vonulások Hej, vára, vára, Tekeredik a kígyó 

III. Párválasztó játékok 
Párválasztó körjáték Fehér liliomszál 

LeánykérŊ játékok Erzsébet asszony 

Párválasztó társasjáték Mély kútba tekintek 

IV. Szellemi játékok 

Szellemi, ügyességi játé-
kok 

NyelvtörŊk, számolók, vonáshúzogatók... 
(Vágom, vágom fát) 

Beugratások JövendŊmondó 

Kitalálós játékok Koszorú, koszorú 

Tiltó játékok Hej, reszelŊ, reszelŊ 

RejtŊ-keresŊ játékok Csön-csön gyűrű 

V. Mondókák 

Természet-, növény-, állat-
mondókák 

Süss föl nap, Csigabiga, Fecskét látok,  

BölcsŊdalok Csicsíjja, babája 

Csúfolódók, egyéb mondó-
kák 

Fehér lovat látok,  

VI.  Kiszámolók Kiolvasók, kisorolók Ántánténusz, Ecc, pecc kimehetsz 

     (Lázár, 2005) 
 

2) A játék és a mozgás tankönyvi megjelenítésének másik lehetséges módja a zenei 

tevékenységek mozgással, játékkal való összekapcsolása, amit az alábbi módon 

kategorizáltunk: 

a) A zenei elemek megismerését és tanulását elŊsegítŊ mozgáslehetŊségek 

 ritmuselemek hangoztatása és gyakorlása járással, kopogással, 

vagy testhangszerek segítségével 

 dallamvonal térbeli ábrázolása mozgással 

 dallami elemek, kézjelek használata térben. 
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b) Improvizáció 

 mozgás utánzása 

 mozdulatsor kitalálása konkrét zenei anyaghoz 

c) Hangszerjáték 

 saját készítésű hangszerek, s azok alkalmazása 

 ritmus-, és dallamhangszereken való játék. 

 

4.2.2.1. Kaibinger Pál: Ének-zene 1-2. (KP) 

 

KP tankönyvében a játék és mozgás kiemelt szerepet kap, ami rögtön feltűnik az illuszt-

rációk ábrázolásmódjából is. ElsŊsorban azt figyeltük meg, hogy a játék és mozgás egy-

sége milyen módon jelenik meg a tankönyvben és milyen lehetŊségeket nyújt a gyere-

kek aktivizálására az egyes tanórák alkalmával (41. ábra). A tankönyvben tíz énekes 

népi gyermekjátékdalt találtunk, melyek zöme kör-, vagy vonulós játék. Mondókára és 

kiszámolóra is akadt bŊven példa a tankönyvben. A népi játékokat azok típusa szerint 

az alábbi táblázatban összegeztük. 

 

 

41. ábra 

A népi játékok rendszere KP tankönyvében 

 

A második szempontrendszer alapján a mozgás és játék adta egyéb lehetŊségek 

pontos kimutatását a tankönyvben megfogalmazott feladatok értelmezésére alapoztuk 

(33. táblázat). A tankönyv nagyon sok lehetŊséget nyújt az egyenletes mérŊ és a ritmus 

hangoztatására (taps, kopogás, járás), illetve ezek összekapcsolására (taps és járás). 

A dallamhangok térbeli ábrázolására csupán a szó-mi dallamhangok elŊkészítésénél 
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találtunk utalást (14. o.). Több esetben találkoztunk olyan feladattal, amely a tankönyv-

ben megjelenített kézjelekrŊl való éneklésre utal, viszont ismert dal kézjelek alkalmazá-

sával való szolmizált éneklésére alig. Improvizációra egyáltalán nincs példa a tan-

könyvben, s ritmushangszereken való játékra is csak elvétve. (Ez utóbbival egy külön 

alfejezetben foglalkozunk.) 

 

33. táblázat. Mozgás nyújtotta lehetőségek kimutatása KP tankönyvében 

Zenei elemek és mozgás kapcsolata Mozgásimprovizáció Hangszerjáték 

Ritmuselemek 
hangoztatása 

Dallami ele-
mek térben 

Kézjelek Utánzás 
Zenei 
anyaghoz 

Saját készíté-
sű hangszerek 

Ritmus-
hangszerek 

+ + + – – – + 

 

4.2.2.2. Krajcsné Kovács Judit: Csodálatos zenevilág (KKJ) 

 

KKJ tankönyvét vizsgálva széles körű játékos-mozgásos zenei anyagot találtunk (42. 

ábra). A népi gyermekjátékok száma 26, és minden típus képviselteti magát. Legtöbb-

jük mozgásos játék (kör-, vonulós-, és kendŊs játék), de találunk még köztük párválasz-

tó játékokat, szellemi-, és eszközös játékokat egyaránt. A mondókák száma átlagosnak 

mondható, kiszámolót viszont csak egyet közöl a tankönyv. 
 

 

42. ábra 

A népi játékok rendszere KKJ tankönyvében 

 

Az év elején sok olyan mozgásos feladattal találkozunk, melyek az egyenletes lük-

tetés érzékeltetését tűzik ki célul (egyenletes járás, kézlengetés, hajlongás jobbra-balra). 

A ritmus hangoztatására fŊként tapsot vagy kopogást javasol. Egységesen, minden dal-

lamhang elŊkészítésénél olvashatunk olyan feladatokat, amelyek a már ismert dal dal-
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lamvonalának térbeli ábrázolását kérik, majd a tudatosítást követŊen a kézjelek alkal-

mazását is gyakoroltatják. A mozgásimprovizációra mindössze egyetlen példa található 

a tankönyvben, mely az egyenletes járást hivatott érzékeltetni a medve járásának után-

zásával. A tankönyv nem javasol hangszerkészítést. A ritmus-, illetve dallamhangszerek 

alkalmazására szintén nagyon kevés példát javasol (34. táblázat). 

 

34. táblázat. Mozgás nyújtotta lehetőségek kimutatása KKJ tankönyvében 

Zenei elemek és mozgás kapcsolata Mozgásimprovizáció Hangszerjáték 

Ritmuselemek 
hangoztatása 

Dallami ele-
mek térben 

Kézjelek Utánzás 
Zenei 
anyaghoz 

Saját készíté-
sű hangszerek 

Ritmus-
hangszerek 

+ + + + – – + 

 

4.2.2.3. Szerencsésné Kottász Zsuzsa: Művészetek, mesterségek (SKZ) 

 

A vizsgált tankönyvben 30 népi játékot találtunk, mely a dalanyag csaknem fele (43. 

ábra). Ezek nagy része a mozgásos játékok csoportjába tartozik. Van köztük körjáték, 

vonulós játék, fogócska és kendŊs játék. Emellett a felosztásunkban szereplŊ egyes népi 

játék kategóriák, ha kis számban is, de megtalálhatók a kínálatban. Szép számmal közöl 

a tankönyv mondókákat és kiszámolókat, melyekbŊl bŊven válogathat a tanító. 

 

 

43. ábra 

A népi játékok rendszere SKZ tankönyvében 

 

Az egyes feladatok megfogalmazása SKZ tankönyvében sablonosnak mondható, 

nem variálja a mozgástípusokat az egyes tevékenységekhez. Aránylag kevés a mozgás 

és a játék nyújtotta lehetŊségek variációja (35. táblázat). A ritmus hangoztatására csak 
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és kizárólag a tapsot, helyenként az ehhez kapcsolható egyenletes járást javasolja. Az új 

dallamhangokat alaposan elŊkészíti ugyan, de nem kéri azok térben való ábrázolását, 

csupán megfigyelését. A szolmizált énekléshez viszont mindig kapcsolja a kézjeleket. 

Mozgásimprovizációra egyáltalán nem találtunk példát a tankönyvben. Szintén nem 

adja feladatul saját hangszerek készítését, és hangszerek alkalmazására is csupán négy 

utalást találtunk. 

 

35. táblázat. Mozgás nyújtotta lehetőségek kimutatása SKZ tankönyvében 

Zenei elemek és mozgás kapcsolata Mozgásimprovizáció Hangszerjáték 

Ritmuselemek 
hangoztatása 

Dallami ele-
mek térben 

Kézjelek Utánzás 
Zenei 
anyaghoz 

Saját készíté-
sű hangszerek 

Ritmus-
hangszerek 

+ – + – – – + 

 

4.2.2.4. Rápli Györgyi: Ének-zene 1. (RG) 

 

A szerzŊ a bevezetŊben megfogalmazza, hogy mennyire fontosnak tartja a népi játékok 

szerepét a tanítás során. A tankönyv tehát gyermekjátékok sokaságát vonultatja fel (44. 

ábra), hiszen a 32 népi gyermekjáték a teljes dalanyag több mint felét teszi ki. Ezek 

zöme mozgásos játék, de van köztük néhány párválasztó, eszközös és szellemi játék is. 

A tankönyvben közölt mondókák és kiszámolók száma átlagosnak mondható. 
 

 
44. ábra 

A népi játékok rendszere RG tankönyvében 

 

A tankönyvben található tevékenységek és játékos feladatok változatos módon 

követik egymást (36. táblázat). A ritmus hangoztatásához és érzékeltetéséhez többféle 

lehetŊséget kínálnak az egyes feladatok (rugózás, billegés, járás, menetelés, tánc, hajla-
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dozás, kopogás, taps), melyek mindig az adott feladat típusához alkalmazkodnak. 

A dallami elemek térbeli ábrázolásával csupán a szó-mi dallamhangok elŊkészítése so-

rán találkoztunk. Ebben már nem volt olyan következetes a szerzŊ, viszont a szolmizált 

éneklésnél legtöbbször kéri a kézjelek használatát. Találtunk lehetŊséget mozgásimpro-

vizációra (15. o.), mely valójában egy összetett feladat. Egy kis csoport különféle moz-

dulatokkal elŊre megbeszélt jelenetet ad elŊ, míg a többiek az eseményt zajjal, hangok-

kal kísérik. A tankönyv lehetŊséget nyújt saját készítésű hangszerek használatára (19. o) 

és azok hangszínének megfigyelésére, valamint több feladat javasolja a ritmus-, és dal-

lamhangszerek alkalmazását különféle zenei tevékenységek kiegészítéseként. 

 

36. táblázat. Mozgás nyújtotta lehetőségek kimutatása RG tankönyvében 

Zenei elemek és mozgás kapcsolata Mozgásimprovizáció Hangszerjáték 

Ritmuselemek 
hangoztatása 

Dallami ele-
mek térben 

Kézjelek Utánzás 
Zenei 
anyaghoz 

Saját készíté-
sű hangszerek 

Ritmus-
hangszerek 

+ + + + – + + 

 

4.2.2.5. Kaszás Mária – Pappné Vencsellői Klára: Ének-zene 1. (KM-PVK) 

 

A KM-PVK szerzŊpáros tankönyve bŊven kínál népi gyermekjátékot (26), mely a teljes 

dalanyag felét képezi (45. ábra). A fejezet elején közölt népi gyermekjáték-felosztás 

szempontjából a mozgásos játékok minden egyes típusára találunk példát a vizsgált tan-

könyvben. Ebben a könyvben jelenik meg a legtöbb párválasztó játék is. Szép számmal 

közöl a tankönyv mondókákat, viszont kiszámolót csupán egyet. 

 

 

45. ábra 

A népi játékok rendszere KM-PVK tankönyvében 
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A tankönyv sokféle érdekes ritmusjátékra ad lehetŊséget, melyek változatos mó-

don követik egymást (37. táblázat). A ritmus hangoztatására fŊként tapsot és kopogást, 

míg az egyenletes lüktetés és ritmus érzékeltetésére járást, menetelést, helyenként pedig 

táncot javasol. A zenei elemeket alaposan elŊkészíti. A dallamhangok egymáshoz való 

viszonyának megfigyelésére, illetve a dallamrajz térbeli ábrázolására csupán a szó-mi 

dallamhangok elŊkészítése során nyújt lehetŊséget. A dallamhangok tudatosítására és 

gyakorlására, valamint a kézjelek alkalmazására szintén változatos és sokféle feladatot 

kínál a tankönyv. A mozgáslehetŊségeket, mozgástípusokat konkrétan határozzák meg 

az egyes feladatok, viszont mozgásimprovizációra egyáltalán nem találtunk utalást. 

A tankönyv a hangszerek alkalmazására és hangszerjátékra is alig nyújt lehetŊséget. 

 

37. táblázat. Mozgás nyújtotta lehetőségek kimutatása KM-PVK tankönyvében 

Zenei elemek és mozgás kapcsolata Mozgásimprovizáció Hangszerjáték 

Ritmuselemek 
hangoztatása 

Dallami ele-
mek térben 

Kézjelek Utánzás 
Zenei 
anyaghoz 

Saját készíté-
sű hangszerek 

Ritmus-
hangszerek 

+ + + – – – + 

 

4.2.2.6. Fürediné Kovács Veronika: Ének-zene I. (FKV) 

 

A tankönyv többféle lehetŊséget nyújt mozgásra, játékra. Több olyan feladatot találtunk, 

amelyek a gyermekjátékok élményszerű eljátszására buzdítják a tanulókat. A tankönyv 

bŊven közöl népi gyermekjátékot (14), melyek legtöbbje körjáték vagy vonulós játék. 

Emellett akad néhány példa egyéb típusú gyermekjátékra is. BŊ kínálatot nyújt a tan-

könyv mondókákból, de kiszámolót csupán egyet közöl. 
 

 

46. ábra 

A népi játékok rendszere FKV tankönyvében 



185 

A játék és mozgás együttesének kategorizálása során a vizsgált tankönyvben a kö-

vetkezŊ megfigyelésre jutottunk (38. táblázat). A ritmusjátékokra, illetve ritmus han-

goztatására a tapsot vagy ritmushangszerek használatát javasolja általában a tankönyv. 

Elvétve találunk utalást egyenletes járás, mozgás kapcsolására. A dallami elemek meg-

jelenése, elŊkészítése és gyakorlása sokrétűbb. Minden dallamhang megismerését annak 

térbeli ábrázolása elŊzi meg. Ezt a tankönyv minden esetben egységesen ábrázolja, fi-

gyelmen kívül hagyva a dallamhangok egymáshoz való viszonyát. A fonogesztikai jelek 

alkalmazására és gyakorlására többféle feladat, megoldás kínálkozik (egyénileg, párban, 

dallambújtatás). Pozitívum, hogy több olyan feladatot is találtunk a tankönyvben, ame-

lyek ismert zenei anyaghoz mozgás és játék kitalálását kérik. Emellett volt néhány olyan 

is, amely állatok, tárgyak hangjának, mozgásának utánzását célozták meg. A tankönyv 

bŊven kínál lehetŊséget a hangszereken való játékra, de nem javasolja hangszerek készí-

tését. 

 

38. táblázat. Mozgás nyújtotta lehetőségek kimutatása FKV tankönyvében 
Zenei elemek és mozgás kapcsolata Mozgásimprovizáció Hangszerjáték 

Ritmuselemek 
hangoztatása 

Dallami ele-
mek térben Kézjelek Utánzás Zenei 

anyaghoz 
Saját készíté-
sű hangszerek 

Ritmus-
hangszerek 

+ + + + + – + 

 

4.2.2.7. Orsovics Yvette: Zenei nevelés 1 (OY) 

 

OY tankönyvében szintén szép számmal találunk népi gyermekjátékot (17), melyek 

többsége mozgásos játék. Ezek közt van körjáték, vonulós játék, fogócska, páros játék. 

A dalanyagban akad példa a párválasztó, a szellemi és az eszközös játékokra is. A tan-

könyvben bŊ mondókakínálatot találunk, kiszámolót viszont csupán kettŊt (47. ábra). 
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47. ábra 

A népi játékok rendszere OY tankönyvében 

 

A tankönyv sokféle variációt kínál ritmusjátékra, ritmusérzékeltetésre, hangozta-

tásra (járás, egyenletes mozdulatsor, menetelés, taps, kopogás) (39. táblázat). Több 

olyan lehetŊséggel is találkoztunk, ahol emberek, állatok, tárgyak hangjának, mozgásá-

nak utánzása által ismerkednek meg a tanulók a zenei hang tulajdonságaival (magas-

mély, hangos-halk, hosszú-rövid). Néhány olyan feladatra is rábukkantunk, ahol ismert 

gyermekdalhoz kell játékot, mozgást kitalálniuk a tanulóknak. A dallami elemeket ala-

posan elŊkészíti, s az ismert dalok dallamvonalát, illetve az elsajátítandó dallamhango-

kat térben is ábrázolja. Az ábrázolásmód különbözŊ, amivel a szerzŊ a dallamhangok 

közti eltérŊ távolságot sugallja. BŊven találunk a kézjelek használatára utaló feladato-

kat, melyek tankönyvi ábrázolása minden esetben térbeli. A tanév elején a tanulók meg-

ismerkedhetnek a ritmus-, és dallamhangszerekkel, melyek használatára változatos fel-

adatokat találunk. Emellett a szerzŊ javaslatot tesz hangszerek készítésére különbözŊ 

tárgyak, termények felhasználásával (7. o.), illetve azok késŊbbi alkalmazására. 

 

39. táblázat. Mozgás nyújtotta lehetőségek kimutatása OY tankönyvében 

Zenei elemek és mozgás kapcsolata Mozgásimprovizáció Hangszerjáték 

Ritmuselemek 
hangoztatása 

Dallami ele-
mek térben 

Kézjelek Utánzás 
Zenei 
anyaghoz 

Saját készíté-
sű hangszerek 

Ritmus-
hangszerek 

+ + + + + + + 
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4.2.2.8. Tolnay Ilona: Daloljunk együtt! 1 (TI) 

 

TI tankönyve bŊvelkedik népi gyermekjátékokban. Összesen 21 ilyet találtunk, mely 

a teljes dalanyag több mint fele (48. ábra). Legtöbbjük körjáték, vonulós játék, vagy 

ügyességi játék. Az általunk felállított csoportfelosztás tekintetében minden típus képvi-

selteti magát, ha csak egy példával is. A mondókák száma kielégítŊnek mondható, ki-

számolót pedig kettŊt közöl a tankönyv. 

 

 

48. ábra 

A népi játékok rendszere TI tankönyvében 

 

Az elemzés során megfigyeltük, hogy TI a mozgás-, és játéktevékenységet fŊként 

a gyermekjátékok elŊadásában valósítja meg. Szinte alig akad egyéb lehetŊség (40. táb-

lázat). A ritmusjátékokat kizárólag tapsoltatja. A ritmusérzék fejlesztését az egyenletes 

lüktetés érzékeltetésével kezdi, melyhez ritkán kapcsol járást, és csupán egyetlen eset-

ben javasol hozzá improvizációs mozgást. A dallami elemeket alaposan elŊkészíti 

ugyan, de azok térbeli ábrázolására csupán a szó-mi dallamhangok esetében találtunk 

lehetŊséget. Gyakoribb viszont a kézjelek alkalmazására, gyakorlására utaló feladat. 

A tankönyv egyáltalán nem javasolja hangszerek használatát. 

 

40. táblázat. Mozgás nyújtotta lehetőségek kimutatása TI tankönyvében 

Zenei elemek és mozgás kapcsolata Mozgásimprovizáció Hangszerjáték 

Ritmuselemek 
hangoztatása 

Dallami ele-
mek térben 

Kézjelek Utánzás 
Zenei 
anyaghoz 

Saját készíté-
sű hangszerek 

Ritmus-
hangszerek 

+ + + + – – – 
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4.2.2.9. Fórika Éva: Ének-zene 1-2. (FÉ) 

 

A kézikönyvben található 19 népi gyermekjáték a teljes dalanyag csaknem fele (49. 

ábra). Legtöbbjük körjáték, vonulós játék, ügyességi játék. Találunk azért egy-két pél-

dát a felosztásunkban szereplŊ többi gyermekjátéktípusra is. A kiadvány viszont arány-

lag kevés mondókát és kiszámolót közöl. 

 

 
49. ábra 

A népi játékok rendszere FÉ tankönyvében 

 

A vizsgált kézikönyv alapos útmutatást nyújt a tanórák levezetéséhez. Pontosan 

megfogalmazza a feladatokat, tevékenységeket, segédeszközök használatát, illetve 

a tanóra egyes mozzanatait. A zenei elemek tudatosítását alaposan elŊkészíti. Az egyen-

letes lüktetés, illetve a ritmus érzékeléséhez, hangoztatásához tapsot, kopogást vagy 

járást javasol. A szó-mi dallamhangok megfigyeltetése mozgással és térbeli ábrázolással 

történik. Ezt a módot a továbbiakban nem követi. A szolmizált énekléshez csaknem 

mindig párosítja a kézjeleket is. Több változatos feladatot kínál a ritmus-, és dallam-

hangszerek alkalmazására, viszont sem saját hangszerek készítésére, sem pedig mozgás-

improvizációra nem találtunk utalást (41. táblázat). 

 

41. táblázat. Mozgás nyújtotta lehetőségek kimutatása FÉ tankönyvében 

Zenei elemek és mozgás kapcsolata Mozgásimprovizáció Hangszerjáték 

Ritmuselemek 
hangoztatása 

Dallami ele-
mek térben 

Kézjelek Utánzás 
Zenei 
anyaghoz 

Saját készíté-
sű hangszerek 

Ritmus-
hangszerek 

+ + + – – – + 
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4.2.2.10. A játék és mozgás megjelenése és összegzése a vizsgált tan-
könyvekben 

 

A tankönyvek játék és mozgás nyújtotta lehetŊségének szempontjait vizsgálva megálla-

pítható, hogy a szerzŊk igyekeztek többféle módot kínálni az ének-zene órákhoz. Némi 

eltérések viszont kimutathatóak az egyes tankönyvekben, melyeket az alábbi táblázat 

összeíti. 

 

42. táblázat. A játék és mozgás adta lehetőségek összegzése a vizsgált tankönyvekben 

 KP KKJ SKZ RG KM-
PVK FKV OY TI FÉ 

N
ép

i g
ye

rm
ek

já
té

ko
k Eszközös játékok – + + + + + + + + 

Mozgásos játékok + + + + + + + + + 

Szellemi játékok + + + + + + + + + 

Párválasztó játékok + + + + + + + + + 

Mondókák + + + + + + + + + 

Kiszámolók + + + + + + + + + 

Ze
ne

i e
le

m
ek

 
el

sa
já

tít
ás

a 

Ritmuselemek han-
goztatása + + + + + + + + + 

Dallamvonal térbeli 
ábrázolása mozgás-
sal 

+ + – + + + + + + 

Kézjelek használata + + + + + + + + + 

Im
pr

o-
vi

zá
ci

ó Utánzás – + – + – + + + – 
Mozdulatsor kitalá-
lása zenei anyaghoz – – – – – + + – – 

H
an

gs
ze

r-
já

té
k 

Saját készítésű 
hangszerek  – – – + – – + – – 

Ritmus-, és dallam-
hangszereken való 
játék 

+ + + + + + + – + 

 

Az elsŊ szempontunk a népi gyermekjátékok típus szerinti vizsgálata, mely során 

pozitívan értékelhetŊ, hogy minden tankönyv (egy kivételével) az általunk meghatáro-

zott összes játéktípusra közöl legalább egy példát. A tankönyvekben található népi 

gyermekjátékok nagy többsége mozgásos játék. 

A másik szempontunk a zenei ismeretek, zenei tevékenységek mozgással, játékkal 

való összekapcsolását vizsgálta. Itt már jóval nagyobb eltérések mutatkoztak. Az egyen-

letes lüktetés vagy ritmus mozgással való érzékeltetésére és hangoztatására, valamint 

a kézjelek használatára minden tankönyvben találtunk példát. A dallamhangok térbeli 
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ábrázolására utaló feladatokat – ha nem is következetesen – egy tankönyv kivételével 

mindegyikben megtaláltuk. Mozgásimprovizációra és saját hangszerek készítésére vi-

szont csak néhány tankönyv kínált lehetŊséget. Az alábbi táblázatban összegeztük 

a vizsgált tankönyvek játék és mozgás nyújtotta lehetŊségeit. 

 

4.2.3. Írás-olvasás 

 

„Megnyitni a füleket az élmény befogadására csak az 

írás-olvasás útján lehet.”        (Kodály, 1964, 330. o.) 

 

Az írás-olvasási készség fejlesztésénél fontos megfigyelni, hogy a vizsgált tankönyvek 

milyen jelrendszereket alkalmaznak, hogyan, milyen módon vezetik be az egyes zenei 

elemekhez tartozó írásjeleket, valamint, hogy milyen feladatok szolgálják az ismeretek 

megértését és elsajátítását. Vizsgálatunk részét képezi a tankönyvek által alkalmazott 

jelrendszerek feltérképezése, illetve az írásos feladatok kategorizálása azok jellege sze-

rint. 

ElsŊként az olvasást, illetve írást segítŊ jelrendszerek típusait és azok alkalmazási 

módjait figyeljük meg a vizsgált tankönyvekben: 

1) Játékos, rajzos ábrák vízszintesen elhelyezve (a ritmus képi ábrázolása) 

2) Ritmusjelek szöveggel összekapcsolva 

3) Játékos, rajzos ábrák térben elhelyezve (a dallam képi ábrázolása) 

4) Szöveg térben való ábrázolása 

5) Szöveg elhelyezése a vonalrendszerben 

6) Szolmizációs betűjelek térben való elhelyezése 

7) Szolmizációs betűjelek a vonalrendszerben 

8) Kézjelek elhelyezése térben 

9) Ritmus és betűjel térben való ábrázolása (betűkotta) 

10) Ritmus és betűjel vízszintesen, egy sorban 

11) Hangjegykotta 
 

Az írással kapcsolatos feladatok szintén többféle céllal kerülnek be az egyes tan-

könyvekbe. A tankönyvekben található zenei írás-olvasás fejlesztését szolgáló gyakorla-

tokat az alábbi módon kategorizáltuk: 
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1) Elsajátítási, tanulási fázis: 

 A zenei elemek megismerése, tudatosítása 

 A zenei elemek írásmódjának gyakorlása, másolás (tá, ti-ti, negyedértékű 

szünet, ütemvonal, záróvonal, ismétlŊjel) 

2) Gyakorlási fázis: 

 Ritmus vagy dallam olvasása, hangoztatása 

 Hiányos kottakép kiegészítése (ritmus leírása, dallamhangok elhelyezése 

vonalrendszerben, a dal kottaképébŊl hiányzó dallamhangok pótlása) 

 Ismert mondóka vagy dal ritmusának önálló lejegyzése (írásos feladatban 

vagy ritmuspálcák segítségével) 

  Ritmus írása és ütemvonalak kijelölése (összetett feladatok) 

 Párkeresés (ritmus-, vagy dallammotívumok olvasása, hangoztatása és 

hozzákapcsolása rajzolt képhez, esetleg leírt címhez – összetett feladat) 

3) Alkotási fázis: 

 Improvizáció, önálló alkotás ritmuselemekkel (ritmusmotívum, vagy rit-

muskíséret alkotása ismert zenei elemek felhasználásával, s ennek lejegy-

zése, illetve reprodukálása) 

 Improvizáció dallami elemekkel (ismert dallami elemek felhasználása, já-

tékos újraalkotás) 

 

4.2.3.1. Kaibinger Pál: Ének-zene 1-2. (KP) 

 

A tankönyv a zenei elemek könnyebb megértése és az olvasás-írás készségének fejlesz-

tése érdekében csupán a ritmusértékek megkülönböztetéséhez (nagy-kicsi) alkalmaz 

rajzos ábrákat. Térben elhelyezett rajzos dallamábrázolással viszont nem találkoztunk 

a tankönyvben. A ritmusolvasás kezdetben „pálcikakottával” történik, melyhez a mon-

dóka vagy vers szövegét is kapcsolja a szerzŊ. Az elsajátításhoz és olvasáshoz elsŊsor-

ban kézjeleket használ, melyeket következetesen mindig térben ábrázolja, illetve az új 

dallamhangokat rögtön vonalrendszerbe is helyezi. A gyermekeknek szánt kottakép az 

ötvonalas rendszer helyett mindössze három vonalból áll (hasonlóan az Ádám – Kodály 

megoldáshoz). Zavaró lehet viszont az, hogy a sz-m-d dallamhangok minden esetben 

a vonalon helyezkednek el. Ez inkább az abszolút szolmizáció felé terelheti a tanulókat. 

Elvétve találunk olyan megoldást, amely a szolmizációs betűjelet vonalrendszerbe he-
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lyezi. Konkrét írásos feladatok is találhatók ebben a munkáltató tankönyvben. Ezek 

nagy része a zenei elemek elsajátítását, tudatosítását, illetve azok írásmódjának pontosí-

tását célozza meg. Az elsajátított ismeretek gyakorlását többféle módon is lehetŊvé teszi 

a szerzŊ (leírt ritmus olvasása, hangoztatása, hiányos kottakép kiegészítése, párkeresés). 

Inkább a ritmus olvasására és írására találtunk bŊvebb kínálatot a tankönyvben, a dal-

lamírás gyakorlására viszont alig. A ritmus újraalkotását, az improvizációt is csupán 

egyetlen feladat képviseli. 

 

4.2.3.2. Krajcsné Kovács Judit: Csodálatos zenevilág (KKJ) 

 

A KKJ által szerkesztett tankönyv jelrendszerkészlete szisztematikus és logikus. Csak 

néhány típust találtunk az általunk meghatározottak közül, de azok alkalmazása nagyon 

átgondolt, módszertanilag megalapozott. A ritmikai elemeket vezeti be elŊször, melyhez 

több esetben társít rajzos képeket (nagy-kicsi), s így egyszerre tanítja a két ritmusértéket 

(tá – ti-ti). A késŊbbiekben a ritmus megjelenítésére síkban elhelyezett „pálcikakottát” 

alkalmaz csupán. Minden új dallami elem bevezetésénél egységesen használja a térben 

való képi megjelenítést, valamint a könnyebb megértés érdekében a kézjelek szintén 

térben való ábrázolását. Ezt követŊen az új dallamhangokat változatos módon helyezi 

ötvonalas rendszerbe. Az elsajátított zenei elemeket alkalmazva fokozatosan nehezíti 

a feladatokat, s közben a szerzŊ az általa kiválasztott jelrendszereket (betűkotta, hang-

jegykotta, szöveggel ellátott ritmuskép) következetesen használja. A tankönyvben talál-

ható írás-olvasási feladatokat is a fokozatosság és az átgondoltság jellemzi. A kellŊen 

elŊkészített, bemutatott zenei elemek írásmódjának gyakorlására nyújt elsŊsorban lehe-

tŊséget a tankönyv, majd az elsajátított ismereteket felhasználva változatos olvasási és 

írásos feladatokat sorakoztat fel. BŊven találunk lehetŊséget ismert dalok, mondókák 

ritmusának hangoztatására, annak felismerésére, majd késŊbb összetettebb feladatok 

végzésére. A zenei elemek helyes alkalmazásának gyakorlására is akad jó néhány példa 

a tankönyvben (hiányos ritmus, dallam kiegészítése). A feladatok fokozatosan nehezed-

nek, vagy összetettebbé válnak, mint pl. ismert mondóka ritmusának leírása ütemvona-

lak kijelölésével, vagy ismert zenei anyag meghatározása ritmus- és dallammotívumok 

alapján. Néhány kreatív feladattal is találkozunk a tankönyv hasábjain, melyek az ismert 

zenei elemek improvizatív felhasználására nyújtanak lehetŊségeket. 
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4.2.3.3. Szerencsésné Kottász Zsuzsa: Művészetek, mesterségek (SKZ) 

 

A vizsgált tankönyvben felhasznált jelrendszerválaszték elég szegényes. A tá és ti-ti 

ritmusértékek rajzos ismertetése csupán jelzésszerű, s az effajta ábrázolással a késŊbbi-

ekben alig találkozunk. A dallami elemek megjelenítése viszont annál alaposabb, részle-

tesebb. A kézjeleket majdnem minden esetben térben ábrázolja a tankönyv, s a dallam-

hangok betűjelei is hasonlóképpen jelennek meg. Gyakori a vízszintesen közölt betűkot-

ta, illetve hangjegykotta. Ami az írás-olvasási feladatokat illeti, kissé egyhangúnak tű-

nik a felhozatal. Sok olyan típusú feladattal találkozunk, amelyek az egyes zenei elemek 

írásmódját gyakoroltatják. Ez gyakran másolás útján vagy konkrétan megadott instruk-

ciók alapján történik. Az elsajátított zenei elemek alkalmazására mindössze kétféle fel-

adattípust találtunk. Gyakori volt a hiányos kottakép kiegészítése (ismert mondóka rész-

letének leírása pálcikakottával, vagy ismert dallammotívumok, esetleg konkrétan meg-

adott dallammenet vonalrendszerbe való elhelyezése). Összetettebb, vagy az önálló 

munkára serkentŊ feladattípusok csak elvétve jelennek meg a tankönyvben. Improvizá-

ciós feladatot viszont egyáltalán nem találtunk a vizsgált tankönyvben. 

 

4.2.3.4. Rápli Györgyi: Ének-zene 1. (RG) 

 

A vizsgált tankönyv széleskörű és változatos jelrendszerkészletet alkalmaz. A változa-

tosság szinte pulzáló, s minden esetben a könnyebb megértést és gyorsabb elsajátítást 

hivatott segíteni, de a sokféle jelrendszer alkalmazása esetenként zavaróan is hathat. 

A ritmusértékeket rajzos formában (kicsi-nagy) is bemutatja, bár ez csak mintaszerű a 

tankönyvben. Gyakran találunk a ritmus hangoztatásához szükséges betűkottát és annak 

változatosabb formáit. A dallam megjelenítése többféle módon történik. A dallam me-

netének ábrázolásával – fŊként az új dallamhangok bevezetésekor – gyakran találko-

zunk (kézjelek, térbeli szöveg, vagy képi ábrázolás, szolmizációs betűjelek térben és 

vonalrendszerben, valamint változatos hangjegykotta). Ami viszont a ritmus- és dallam-

írást, valamint az újraalkotást illeti, elég szegényes a tankönyv kínálata. Az elŊkészítési 

fázis nagyon rövid. Az elsajátított zenei elemek gyakorlási formái szegényesek. Talá-

lunk példákat a zenei elemek írásmódjának gyakorlására, illetve vonalrendszerben való 

elhelyezésére, de sajnos elég szegényes a tankönyvben az íráskészséget fejlesztŊ gya-

korlatok palettája. A tankönyv kicsit több lehetŊséget nyújt a hangoztatásra (ismert és 
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ismeretlen zenei anyagon keresztül), viszont az improvizációra mindössze két példát 

találtunk a tankönyvben. 

 

4.2.3.5. Kaszás Mária – Pappné Vencsellői Klára: Ének-zene 1. (KM-PVK) 

 

A tankönyvben az ismeretek átadása, a tanítási folyamat és a gyakoroltatás módszertani-

lag átgondolt, és komoly elŊkészítŊ munkára vall. A tankönyvet lapozva kissé sűrűnek, 

zsúfoltnak tűnik egy elsŊ osztályos gyermek számára, hiszen elsŊsorban nekik készült 

a tankönyv. A szerzŊk igyekeztek kiaknázni a lehetŊségeket, bemutatni, használni 

a különféle jelrendszereket. Az új ismeretek elsajátítására, valamint a zenei olvasás-írás 

gyakorlására bŊ és kreatív kínálatot találunk. Egy adott ritmus, dallam sokféle formában 

jelenik meg, és bizonyos idŊközönként vissza-visszatér. A ritmuselemek értelmezéséhez 

ebben a tankönyvben is találunk képi ábrázolást (nagy-kicsi), melyek a késŊbbiekben 

térben is megjelennek a dallami elemek bevezetésénél. Ismert mondókák, dalok szöve-

géhez vagy szövegrészéhez gyakran kapcsolódik annak ritmusképe is. A dallamhangok 

egymáshoz való viszonyának könnyebb megértése szempontjából több esetben találunk 

szöveget vagy szolmizációs betűjelet térben, illetve vonalrendszerben ábrázolva. A kéz-

jeleket csupán az új dallamhangok bevezetésekor jeleníti meg a tankönyv, ami informá-

ciójellegű. A késŊbbiekben viszont, a gyakorlás során egyáltalán nem használja ezt 

a jelrendszert. A zenei olvasás és írás gyakorlására is sok érdekes, játékos, kreatív fel-

adat található az adott tankönyvben. Minden zenei elem megismerését és tudatosítását 

alapos elŊkészítés vezeti be. A szerzŊk nem szorgalmazzák annyira az egyes zenei ele-

mek írásmódjának gyakorlását – bár erre is van lehetŊség a tankönyvben –, mint inkább 

az elsajátított ismertek alkalmazására nyújtanak széles kínálatot. Sok feladat egyedi, s 

a zenei hallásra alapoz. A szerzŊk tehát arra törekedtek, hogy minden tevékenység 

a zenébŊl induljon ki, s oda is térjen vissza. Összetett, bonyolult feladatmegoldásokkal 

nem találkoztunk, viszont érdemes meríteni a sokféle ötletbŊl, melyet a szerzŊk felsora-

koztattak a tankönyvben. 

 

4.2.3.6. Fürediné Kovács Veronika: Ének-zene I. (FKV) 

 

FKV tankönyve a vizsgált tankönyvek közül a legfiatalabb. Ennek ellenére a tankönyv-

ben felhasznált jelrendszerek, feladattípusok szegényesek és egyhangúak. Találkozunk 
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rajzos ábrákkal, melyek inkább a dallam menetére utalnak, illetve helyenként megkü-

lönböztetik a hosszú és rövidebb ritmusértékeket. Az ábrázolásmód sok esetben nem 

egyértelmű és zavaró, melyre részletesebben kitérünk az illusztráció vizsgálatánál. 

A dallami elemek bevezetésénél megjelennek a kézjelek is, melyeket a dallam meneté-

nek megfelelŊen térben ábrázol a tankönyv. Érdemes volna a palettát bŊvíteni, hogy 

a tanulók többféle írásmóddal ismerkedhessenek meg. Sajnos az írás-olvasást fejlesztŊ 

feladatok esetében sem jobb a helyzet. A tankönyv igyekszik bemutatni, elsajátíttatni 

az egyes zenei elemeket, melyeket ezután fŊként másoltat, s ezzel csupán a zenei ele-

mek írásmódját gyakoroltatja. Erre elég sűrűn találunk példát a tankönyvben. A ritmikai 

és dallami elemeket tudatosításához és hangoztatásához ismert, vagy ismeretlen zenei 

anyagot kínál a szerzŊ. Találunk példát hiányos kottakép kiegészítésére, mely fŊként 

a dallamhangok vonalrendszerben való elhelyezését szorgalmazza. A feladat elvégzése 

és módja minden esetben azonos. Teljesen önálló vagy összetettebb feladatok elvégzé-

sére sajnos nincs példa a tankönyvben. Néhány példa található a ritmusimprovizációra, 

melyek inkább a dalokhoz kapcsolt kíséret megalkotását javasolják. 

 

4.2.3.7. Orsovics Yvette: Zenei nevelés 1 (OY) 

 

A vizsgált tankönyvben nagyon sok képi ábrázolást találunk, melyek segítik a ritmusér-

tékek könnyebb megértését, valamint a dallami elemek egymáshoz való viszonyának 

értelmezését. A pálcikakottával megjelenített ritmusképhez gyakran kapcsolódik 

a mondóka vagy a vers szövege. A dallamfordulatok képi ábrázolása több esetben kie-

gészül a szolmizációs betűjelekkel is, melyek elhelyezése szintén térben történik. Az új 

dallamhangok elsajátításához a szerzŊ rögtön kapcsolja a kézjeleket is. A kézjelekkel 

ábrázolt dallammotívumok is minden esetben térben jelennek meg a dallammenet köny-

nyebb követése érdekében. A tankönyvben ismert dalok betűkottás ábrázolásmódjával 

is találkozunk. Az új dallamhangokat ötvonalas vonalrendszerben változatos módon 

helyezi el, s így ügyel arra, hogy a gyermekek a hangok egymáshoz való viszonyát sajá-

títsák el. A munkatankönyv változatos feladatokban bŊvelkedik. A szerzŊ ügyelt arra, 

hogy az írás-olvasási feladatok megfeleljenek a gyermekek tudásszintjének és adottsá-

gainak. Alapos elŊkészítés követi a ritmus- és dallami elemek megismerését, elsajátítá-

sát, majd lehetŊvé teszi ezen elemek írásmódjának gyakoroltatását. Sokrétűek a gyakor-

lásra szánt feladatok, melyek közt bŊven találunk olyanokat, amelyek egyszerű ritmus, 
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vagy dallam hangoztatását, illetve hiányos kottakép kiegészítését, vagy önálló ritmus- 

és dallamlejegyzést kérnek. Több összetett feladattal és néhány improvizációs játékos 

alkotással is találkozunk a tankönyv hasábjain.  

 

4.2.3.8. Tolnay Ilona: Daloljunk együtt! 1 (TI) 

 

A TI által szerkesztett tankönyv a maga egyszerűségével, áttekinthetŊségével és követ-

kezetességével kellŊ segítséget nyújt a tanulóknak és a pedagógusoknak egyaránt. 

A könyvben felhasznált jelrendszereket a szerzŊ nem zsúfolja, nem viszi túlzásba, ezek 

elhelyezése és alkalmazása minden esetben megalapozott. Egyedinek mondható az, 

hogy rögtön a tankönyv elején a ritmuselemek bevezetésekor rajzos ábrák segítik 

a megértést (nagy-kicsi). Ezek elhelyezése az eddigiekkel ellentétben térben történik, 

követve a példaként felhozott dallam menetét, annak ellenére, hogy a dallamhangokkal 

csak a késŊbbiekben foglalkozik. A megismert ritmuselemeket, mint pálcikakottát al-

kalmazza, s ilyen módon jelenít meg ismert szövegeket, dalrészleteket. A szöveget, 

szolmizációs betűjeleket, valamint a kézjeleket gyakran térben is ábrázolja. A zenei 

elemeket bemutatja, magyarázza, és lehetŊséget nyújt ezek írásmódjának elsajátítására, 

gyakorlására. A ritmus és dallam hangoztatására leggyakrabban betűkottát találunk 

a tankönyvben, melyek változatos módon jelennek meg a különféle feladatmegoldások 

során. Nehezebb, összetettebb feladatok nem igazán fordulnak elŊ a tankönyvben, s 

az improvizációs készség fejlesztésére sem találtunk elegendŊ megfelelŊ példát, ennek 

ellenére a fokozatosság, az állandó ismétlés és gyakorlás megalapozza a tanulók zenei 

ismereteinek bŊvítését. 

 

4.2.3.9. Fórika Éva: Ének-zene 1-2. (FÉ) 
 

FÉ tanítói kézikönyve kissé rendhagyó, így az összesített táblázatban nem szerepel. Ha 

viszont az utasításokat, feladatokat és javaslatokat a pedagógus szemszögébŊl olvassuk, 

sok mindent összegezhetünk. A segédkönyv a zenei hallás megalapozásán keresztül jut 

el a zenei elemek megnevezéséig és tanításáig. A ritmusértékek megkülönböztetéséhez 

rajzos ábrákat javasol, melyeket a pedagógus a táblára helyezve szemléltetŊ eszközként 

használhat. Hasonló rajzos ábrák, korongok térbeli elhelyezését javasolja a dallamhan-

gok magyarázatánál is. Az írás gyakorlásához szinte mindig valamilyen segédeszközt 
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javasol (ritmuspálcák, tapadótábla, dallamkirakó), olvasáshoz pedig a pedagógus által 

elkészített segédeszközök nyújtanak segítséget (ritmus-, és dallamkártyák, táblakép). 

 

4.2.3.10. Az írás-olvasási készség fejlesztésének megjelenése a vizsgált 
tankönyvekben 

 

Az írás-olvasási készség fejlesztését vizsgálva elŊször a tankönyvekben elŊforduló jel-

rendszerkínálatot és azok használatának módját figyeltük (43. táblázat). Kíváncsiak 

voltunk arra, hogy a tankönyvírók miként vezetik be az egyes zenei elemeket, illetve 

milyen, a megértést szolgáló megoldásokat alkalmaznak. Az alábbi táblázatban össze-

geztük a vizsgált tankönyvekben fellelhetŊ jelrendszerkínálatot az általunk meghatáro-

zott szempontok alapján. 

 

43. táblázat. A vizsgált tankönyvek jelrendszerkínálata 

 KP KKJ SKZ RG KM-
PVK FKV OY TI 

 1) Játékos, rajzos ábrák vízszin-
tesen elhelyezve + + + + + + + + 

 2) Ritmusjelek szöveggel össze-
kapcsolva + + – + + – + + 

 3) Játékos, rajzos ábrák térben 
elhelyezve – + + + + – + + 

 4) Szöveg térben való ábrázolása – – – + + – – + 
 5) Szöveg elhelyezése a vonal-
rendszerben – – – + + – – – 

 6) Szolmizációs betűjelek térben 
való elhelyezése – – + + + – + + 

 7) Szolmizációs betűjelek a vo-
nalrendszerben + – – + + – – – 

 8) Kézjelek elhelyezése térben + + + + – + + + 
 9) Ritmus és betűjel térben való 
ábrázolása – – – + – – – – 

10) Ritmus és betűjel vízszinte-
sen, egy sorban – + + + + – + + 

11) Hangjegykotta + + + + + + + + 

 

Mivel énektankönyvekrŊl van szó, a hangjegykotta minden esetben megjelenik. 

Leggyakrabban klasszikus formában (öt vonalas rendszer, pontos ritmika, szöveg és 

egyéb információk feltüntetésével), de találkoztunk a kotta rajzos, játékos formájával is. 

Ugyanígy, kivétel nélkül minden tankönyv alkalmazott rajzos ábrákat, melyek a ritmus-

értékek közti különbségek megértését szolgálták. Egy kivétellel minden tankönyvben 
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fellelhetŊ volt a kézjelek térbeli ábrázolása, ami nemcsak a dallamhangok kézjelét, de 

azok egymáshoz való viszonyának megértését is segíti. Gyakran alkalmazott jelrendszer 

a „pálcikakotta” és a szöveg együttes ábrázolása, a dallamhangok bevezetésekor a tér-

ben elhelyezett rajzos ábrák, valamint a betűkotta, mely inkább már az olvasás-

hangoztatás gyakorlását szolgálja. Jóval ritkábban alkalmazták a szerzŊk a szolmizációs 

betűjelek és szöveg térbeli, illetve vonalrendszerben való elhelyezését, s csak egyetlen 

tankönyvben találtunk példát a teljes betűkotta térbeli megjelenítésére. 

A következŊkben összesítettük az írást és olvasást fejlesztŊ feladatokat azok célja 

és jellege szerint (44. táblázat). 

 

44. táblázat. Az írás-olvasási készséget fejlesztő feladattípusok összegzése 

 

KP KKJ SKZ RG KM-
PVK FKV OY TI 

El
sa

já
-

tít
ás

 A zenei elemek megismeré-
se, tudatosítása + + + + + + + + 

A zenei elemek írásmódjá-
nak gyakorlása, másolás + + + + + + + + 

G
ya

ko
rlá

s 

Ritmus, vagy dallam olva-
sása, hangoztatása + + + + + + + + 

Hiányos kottakép kiegészí-
tése + + + + + + + + 

Ismert mondóka, vagy dal 
ritmusának leírása – + + – + – + – 

Ritmus írása ütemvonalak 
kijelölésével – + – – – – + + 

Párkeresés + + + + + – + + 

A
lk

ot
ás

 Improvizáció ritmusele-
mekkel + + – – + + + + 

Improvizáció dallami ele-
mekkel – + – – – – + – 

 

Az általunk vizsgált tankönyvek mindegyike munkáltató jellegű, tehát maga a tan-

könyv látja el a munkafüzet, vagy füzet szerepét is. A tanulók a tankönyvben felsora-

koztatott szóbeli, illetve írásbeli feladatokat közösen, kisebb csoportokban, esetleg 

egyénileg oldhatják meg. A zenei olvasás és írás készségének fejlesztését elemezve na-

gyobb egységességet és hasonlóságot véltünk felfedezni a vizsgált tankönyvekben. 

A zenei elemek bemutatása, magyarázata kivétel nélkül megjelenik mindenütt. Fontos 

az is, hogy az újonnan elsajátított zenei elemek írásmódját is megalapozzák és pontosít-

sák. Ez leggyakrabban másolással vagy a rajzos ábrák kottaszerű átírásával történik. 

A gyakorlás is változatos módon zajlik, mely során a lejegyzett ritmus vagy dallam kot-

taképének hangoztatására, illetve hiányos kottakép kiegészítésére találunk rengeteg pél-

dát. Ehhez viszonyítva összetettebb, bonyolultabb feladatokra már ritkábban bukkanunk 
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a tankönyvekben, legyen az az ismert zenei anyag önálló lejegyzése, ütemekbe szedése, 

egyszerűsítése, vagy párkeresés. A zenei elemek újraalkotására, illetve az improvizációs 

készség fejlesztésére szolgáló feladatok jelennek meg legritkábban a tankönyvekben. 

Ezek közül is gyakoribb a ritmusalkotás, mint a dallamimprovizáció. 

 

4.2.4. Többszólamúságra nevelés 

 

„Az egyszólamú tiszta éneket is csak kétszólamban lehet 

egészen megtanulni. [...] a kétszólamú zenei munka oly 

fejlesztő eszközt nyújt, amiről egyszólamban álmodni sem 

lehet.”         (Kodály, 1941, ElŊszó) 

 

A többszólamúság alapja a tiszta intonálás, a tudatos éneklés. A gyermekeket mielŊbb 

rá kell nevelni arra, hogy hallgassák is azt, amit énekelnek, hiszen így válhat igazán 

örömükké az ének, s így hozható létre jó akusztikai élmény is, mely biztos alapot nyújt-

hat a többszólamúságra való neveléshez. Fokozatosan kell kialakítani egy adott osztály 

egységes hangszínét, hangzását, amihez viszont óriási türelem, rendszeresség és követ-

kezetesség szükséges. (Kocsárné, 1976) A többszólamúságra nevelést a legegyszerűbb 

gyakorlatoktól kell elkezdeni. A cél mindenképpen az, hogy a gyermekek egy idŊben 

két, majd késŊbb több dologra is képesek legyenek figyelni. Ennek kezdeti szakasza 

lehet a visszhang, vagy a felelgetŊs játék, melynek lényege, hogy az ismert dalt vagy 

annak ritmusát felváltva, felelgetve hangoztassuk, vagy elŊre megbeszélt jelre elbújtas-

suk. Egyszerű feladat még ismert dal éneklése egyenletes járással párosítva, vagy együt-

tesen hangoztatva annak ritmusával. Ezután következhetnek a nehezebb, nagyobb kon-

centrációt igénylŊ gyakorlatok. Ilyenek például a dal ritmusához vagy énekelt változa-

tához kapcsolt kíséretek (egyenletes lüktetés, ritmus-, vagy dallamosztináto, megadott 

vagy improvizatív ritmuskíséret). A legnehezebb gyakorlatoknál már idegen zenei 

anyaggal találkoznak a tanulók, mint például a többszólamú ritmusgyakorlatok, a két-, 

és többszólamú feldolgozások. Az alábbiakban a többszólamúságra nevelés lehetséges 

feladattípusait csoportosítottuk, melyek alapján a tankönyvekben található többszólamú 

gyakorlatokat vizsgáltuk: 
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1) Ritmus-ritmus kapcsolása: 

a) RitmusfelelgetŊ, ritmusvisszhang 

b) Dal, mondóka, vers ritmusa egyenletes mérŊvel 

c) Dal ritmusa, mondóka, vers megadott ritmusosztinátoval 

d) Kétszólamú ritmusgyakorlatok (megadott kétszólamúság, kánon) 

2) Dallam-ritmus kapcsolása: 

a) Dal éneklése egyenletes mérŊ hangoztatásával 

b) Dal éneklése ritmusosztinátoval 

c) Dal éneklése megadott ritmuskísérettel 

d) Dal éneklése ritmusimprovizációval 

3) Dallam-dallam kapcsolása: 

a) DallamfelelgetŊ, dallamvisszhang, dallambújtatás, szereposztás 

b) Dallammotívumhoz vagy dalhoz kapcsolt tartott hang (pedálhang) 

c) Dal énekléséhez dallamosztináto 

d) Kétszólamú dal éneklése 

 

4.2.4.1. Kaibinger Pál: Ének-zene 1-2. (KP) 

 

A vizsgált tankönyv nem tartalmaz változatos feladatokat, gyakorlatokat a többszóla-

múságra neveléshez. FŊként váltott, visszhangszerű ritmusjátékokkal, illetve az ismert 

dalokhoz kapcsolt egyenletes lüktetés hangoztatásával találkozunk. A vizsgált tankönyv 

konkrét gyakorlatai: 

1/a) RitmusfelelgetŊ, ritmusvisszhang: 32/3, 39/2, 42/4, 45/2 

2/a) Dal éneklése egyenletes mérŊ hangoztatásával: 19/2, 22/1, 23/1, 26/2, 27/2, 

39/1, 43/2 

 

4.2.4.2. Krajcsné Kovács Judit: Csodálatos zenevilág (KKJ) 

 

A tankönyv szerzŊje igyekezett többféle jellegű feladatot, gyakorlatot felsorakoztatni a 

többszólamúságra való neveléshez. Leggyakrabban egyszerű ritmusfelelgetŊssel vagy 

visszhangjátékkal találkozunk. JellemzŊen fontosnak tartja a szerzŊ az egyenletes lükte-

tés érzetének kialakítását, s ezt kapcsolja is az énekhez. Több példát is találunk dallam-
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fordulatokkal való felelgetŊs játékra, illetve egyszerű motívumhoz egy adott pedálhang 

éneklésére. A tankönyvben a következŊ típusú feladatok találhatók: 

1/a) RitmusfelelgetŊ, ritmusvisszhang: 29., 30., 31., 46. o. 

1/d) Kétszólamú ritmusgyakorlat: 52. o.  

2/a) Dal éneklése egyenletes mérŊ hangoztatásával: 21., 23. o. 

2/c) Dal éneklése megadott ritmuskísérettel: 42. o. 

3/a) DallamfelelgetŊ, dallamvisszhang, dallambújtatás, szereposztás: 29, .40., 

45., 47. o. 

3/b) Dallammotívumhoz vagy dalhoz tartott hang (pedálhang): 45., 47. o. 

 

4.2.4.3. Szerencsésné Kottász Zsuzsa: Művészetek, mesterségek. (SKZ) 

 

A szerzŊ nagy hangsúlyt fektet – fŊleg a tanév elején – olyan típusú gyakorlatok felso-

rakoztatására, amelyek az egyenletes lüktetést érzékeltetik; legyen az ismert dalhoz, 

vagy bármely játékhoz, esetleg mozgáshoz kapcsolva. Ugyancsak jelentŊs mennyiség-

ben találunk egyszerű ritmusmotívumokat, kérdés-felelet vagy visszhangjáték formájá-

ban. Az általunk meghatározott szempontok szerinti bŊvítés színesebbé, érdekesebbé 

tehetné a játékos többszólamúságra nevelést. A tankönyvben a következŊ konkrét gya-

korlatokat találtuk: 

1/a) RitmusfelelgetŊ, ritmusvisszhang: 9/2, 10/2, 11/2, 22/2, 23/2, 29/2, 31/2, 

33/2, 36/2, 37/2 

2/a) Dal éneklése egyenletes mérŊ hangoztatásával: 4/3, 6/2, 7/4 

2/b) Dal éneklése ritmusosztinátoval: 37/1 

3/a) DallamfelelgetŊ, dallamvisszhang, dallambújtatás, szereposztás: 32/3 

 

4.2.4.4. Rápli Györgyi: Ének-zene 1. (RG) 

 

RG tankönyvében csak elvétve bukkantunk olyan példákra, amelyek elŊkészítenék, 

vagy fejlesztenék a többszólamúságra való nevelést. A szempontrendszerünk alapján 

egy-egy kategóriában inkább csak mintaként vannak jelen az ilyen típusú feladatok. 

A feladatokat és azok megoldásait figyelve valójában csak a többszólamúság elŊkészí-

tése zajlik a vizsgált tankönyvben, mivel a gyakorlatok többsége a ritmus- vagy dal-
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lammotívumok kérdés-feleletszerű megszólaltatását hangsúlyozzák. A tankönyvben 

fellelhetŊ mindössze nyolc ilyen típusú feladat megtalálható a jelzett oldalakon: 

1/a) RitmusfelelgetŊ, ritmusvisszhang: 24. o.  

1/c) Dal, mondóka, vers ritmusa megadott ritmusosztinátoval: 18. o.  

2/a) Dal éneklése egyenletes mérŊ hangoztatásával: 14., 18. o.  

3/a) DallamfelelgetŊ, dallamvisszhang, dallambújtatás, szereposztás: 16., 20., 32., 

35. o. 

 

4.2.4.5. Kaszás Mária – Pappné Vencsellői Klára: Ének-zene 1. (KM-PVK) 

 

A KM-PVK szerzŊpáros által szerkesztett tankönyv nyújtja a legtöbb lehetŊséget és 

talán a legszínesebb palettát a többszólamúságra. A kezdeti ritmus- és dallamfelelgetŊ-

vel, a visszhangjátékkal, esetleg a bújtatással gyakorta találkozunk a tankönyv hasábja-

in. A feladatok fokozatosan bŊvülnek, nehezednek az ún. „makacs ritmus” hozzáadásá-

val, vagy megadott ritmuskíséret kapcsolásával. A példák összeállítása igazodik az adott 

korosztály életkori sajátosságaihoz. A tankönyvben található többszólamú feladatok a 

következŊk: 

1/a) RitmusfelelgetŊ, ritmusvisszhang: 12/3, 21/5, 31/6, 34/1, 36/1, 42/2, 45/6, 

46/2, 60/2, 69/4, 79/13 

1/b) Dal, mondóka, vers ritmusa egyenletes mérŊvel: 7/5, 7/6  

1/c) Dal, mondóka, vers ritmusa megadott ritmusosztinátoval: 7/6 

1/d) Kétszólamú ritmusgyakorlat: 44/2 

2/a) Dal éneklése egyenletes mérŊ hangoztatásával: 4/3, 11/8, 59/2 

2/b) Dal éneklése ritmusosztinátoval: 5/6, 13/6, 48/1, 65/4, 78/11  

2/c) Dal éneklése megadott ritmuskísérettel: 22/4, 46/1 

3/a) DallamfelelgetŊ, dallamvisszhang, dallambújtatás, szereposztás: 10/2, 15/5, 

34/1, 42/3, 52/1, 66/1, 75/5 

 

4.2.4.6. Fürediné Kovács Veronika: Ének-zene I. (FKV) 

 

A többszólamúságra nevelés módja a vizsgált tankönyvben a visszhangjátékkal – vagy 

felelgetŊs játékkal – kezdŊdik, melyre több példát is találtunk. ElenyészŊ azon feladatok 



203 

száma, amelyek nehezebb, összetettebb kétszólamúságra utalnak. Érdemes lenne ezt 

a kínálatot bŊvíteni. A tankönyvben a következŊ többszólamú gyakorlatokat találtuk: 

1/a) RitmusfelelgetŊ, ritmusvisszhang: 11/3, 18/4, 47/6 

1/b) Dal, mondóka, vers ritmusa egyenletes mérŊvel: 27/4, 31/3 

2/a) Dal éneklése egyenletes mérŊ hangoztatásával: 13/5 

2/b) Dal éneklése ritmusosztinátoval: 28/2 

2/c) Dal éneklése megadott ritmuskísérettel: 52/4 

2/d) Dal éneklése ritmus improvizációval: 67/5, 70/2, 75/4 

3/a) DallamfelelgetŊ, dallamvisszhang, dallambújtatás, szereposztás: 10/2, 12/2, 

17/4, 26/2, 61/3 

 

4.2.4.7. Orsovics Yvette: Zenei nevelés 1. (OY) 

 

A vizsgált tankönyv bŊ és változatos kínálatot nyújt a többszólamúságra való nevelés-

hez. A legegyszerűbb gyakorlatoktól indulva fokozatosan jutnak el a tanulók a nehe-

zebb feladatokig. Kezdetben a szerzŊ az ismert anyagot használja, majd új, ismeretlen 

anyaggal is próbálkozik. Találunk utalást a dalok, mondókák ritmusához, illetve énekelt 

változatához kapcsolt egyenletes mérŊ alkalmazására, megadott ritmusosztináto, vagy 

konkrét ritmuskíséret hangozatására, illetve improvizatív jellegű ritmuskíséretekre. 

A tankönyv konkrét többszólamú gyakorlatai a következŊk: 

1/a) RitmusfelelgetŊ, ritmusvisszhang: 10., 13. o. 

1/b) Dal, mondóka, vers ritmusa egyenletes mérŊvel: 15., 16., 19., o. 

1/c) Kétszólamú ritmusgyakorlat: 21. o. 

2/a) Dal éneklése egyenletes mérŊ hangoztatásával: 14., 36. o. 

2/b) Dal éneklése ritmusosztinátoval: 40. o. 

2/c) Dal éneklése megadott ritmuskísérettel: 21., 30. o. 

2/d) Dal éneklése ritmusimprovizációval: 29., 39., 43., 49., 61., 70. o. 

3/a) DallamfelelgetŊ, dallamvisszhang, dallambújtatás, szereposztás: 38., 57., 59., 

61. o. 
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4.2.4.8. Tolnai Ilona: Daloljunk együtt! (TI) 
 

TI tankönyve is többféle típusú feladatot, játékot javasol a többszólamúságra nevelés-

hez. Hangsúlyt fektet a többszólamúság megalapozására a kezdeti váltott, felelgetŊs 

ritmus- és énekes játékok segítségével. Találunk példát az egyenletes mérŊ, illetve 

ritmusosztináto hangoztatására, de az elsajátított ritmikai elemek új közegbe való helye-

zésére, valamint kétszólamú ritmusgyakorlatokra is. A tankönyvben fellelhetŊ többszó-

lamú gyakorlatok a következŊk: 

1/a) RitmusfelelgetŊ, ritmusvisszhang: 11., 15., 18., 31., 35. o. 

1/b) Dal, mondóka, vers ritmusa egyenletes mérŊvel: 22. o. 

1/d) Kétszólamú ritmusgyakorlat (kétszólam, kánon): 12., 35. o. 

2/a) Dal éneklése egyenletes mérŊ hangoztatásával: 5., 18. o. 

2/b) Dal éneklése ritmusosztinátoval: 31., 34. o. 

3/a) DallamfelelgetŊ, dallamvisszhang, dallambújtatás, szereposztás: 21. o. 

 

4.2.4.9. Fórika Éva: Ének-zene I-II. (FÉ) 

 

A vizsgált tankönyv kissé sablonos feladatokat alkalmaz a többszólamúságra nevelés 

terén. Általában a megalapozást tűzte ki célul a szerzŊ, hiszen nagyon alapos és kellŊ 

mennyiségű azon gyakorlatok száma, amelyek az énekhez vagy ritmushoz kapcsolják 

az egyenletes mérŊt. Elvétve találunk utalást osztináto alkalmazására is. A tanári kézi-

könyvben a többszólamúságra nevelést elŊsegítŊ gyakorlatokat az alábbi oldalakon ta-

láljuk: 

1/a) RitmusfelelgetŊ, ritmusvisszhang: 10, 27. o. 

1/b) Dal, mondóka, vers ritmusa egyenletes mérŊvel: 5., 5., 6., 10, 20. o. 

1/d) Kétszólamú ritmusgyakorlat: 12. o. 

2/a) Dal éneklése egyenletes mérŊ hangoztatásával: 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 

14., 16, 19., 26., 28. o. 

2/b) Dal éneklése ritmusosztinátoval: 36. o. 

3/a) DallamfelelgetŊ, dallamvisszhang, dallambújtatás, szereposztás: 11., 17., 18., 

25., 28., 30. o. 
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5.2.4.10. Összegzés 

 

A fentiekben a vizsgált tankönyveket külön-külön tárgyaltuk abból a szempontból, hogy 

milyen lehetŊséget nyújtanak a többszólamúságra való nevelésre. Figyelembe véve en-

nek módjait és megjelenési formáit, háromféle csoportosítást alakítottunk ki. Ez alapján 

határoztuk meg a vizsgált tankönyvek nyújtotta lehetŊségeket. Az összesített táblázatból 

egyértelműen kitűnik, hogy a vizsgált tankönyvek szerzŊi hangsúlyt fektettek a többszó-

lamúságra való nevelés megalapozására (45. táblázat).  

 

45. táblázat. A többszólamúságra nevelés lehetőségei a vizsgált tankönyvekben 

 
Ritmus - ritmus Dallam - ritmus Dallam - dallam 

a/ b/ c/ d/ a/ b/ c/ d/ a/ b/ c/ d/ 

KP 4 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 

KKJ 4 0 0 1 2 0 1 0 4 2 0 0 

SKZ 10 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 

RG 1 0 1 0 2 0 0 0 4 0 0 0 

KM-
PVK 

11 2 1 1 3 5 2 0 7 0 0 0 

FKV 3 2 0 0 1 1 1 3 5 0 0 0 

OY 2 3 0 1 2 1 2 6 4 0 0 0 

TI 4 2 0 2 2 2 0 0 1 0 0 0 

FÉ 2 5 0 1 13 1 0 0 6 0 0 0 

 

Kivétel nélkül minden tankönyvben találtunk olyan példákat, amelyek során a szerzŊk 

ismert dalok, mondókák, versek ritmusát egyenletes lüktetéssel párosítják, vagy elŊsze-

retettel alkalmazzák a kérdés-feleletszerű ritmikus-énekes játékokat. Néhány esetben 

bonyolultabb kétszólamúság is megjelenik a tankönyvben, melynek megoldása alapos 

elŊkészítés és gyakorlás után nem okozhat gondot az elsŊs gyermekek számára. Az álta-

lunk meghatározott csoportosítás szerint elŊnyt élveztek a ritmust ritmussal, illetve 

a dallamot ritmussal összekapcsoló feladattípusok. A dallami többszólamúságra elvétve 

találtunk példát, melynek oka valószínűleg az, hogy az elsŊ osztályban folyik a tanulók 

hangi adottságainak kialakítása, fejlesztése, illetve a hallásfejlesztés megalapozása. Mi-

után ez megfelelŊ ütemben halad, és a tanulók elsajátították a tiszta éneklés és intonáció 

alapjait, ajánlott elkezdeni az ilyen típusú feladatokat. 
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4.2.5. Hangszerhasználat 

 

„[...] ahol a szó értelme kiapad, ott jön a dal többlete. S 

ahol a dal is kevés lesz már a lélek kifejezésére, ott meg-

szólal a puszta zenei hang, a hangszerek hangja [...]” 

(Horváth, 2005, 48. o.) 

 

A hangszerek használata szinte elengedhetetlen az ének-zene tanórákon. A hangszerjá-

ték fontos eszköze a gyermekek önmegvalósításának, érvényesülésének, és sokoldalúan 

fejleszti zenei képességeiket. Hozzájárul a ritmusérzék fejlesztéséhez, megtapasztalják 

általuk a magas és mély hangok közti különbségeket, megismerkednek a hangerŊ, hang-

szín fogalmával, és lehetŊséget nyújt az önkifejezésre is. Nemcsak a saját elŊadásuk 

során, de társukat hallgatva vagy a tanító elŊadását figyelve is széleskörű tapasztalato-

kat szerezhetnek. A hangszeren való játéknak nagyszerű elŊkészítése a „testhangszerek” 

alkalmazása (csettintés, taps, paskolás, dobbantás), ami lehetŊvé teszi azt, hogy minden 

gyermek részese lehessen a játék folyamatának. 

A ritmushangszerek alkalmazási lehetŊségeinek skálája igen széles. Használható 

dalok, játékok kíséretéhez, utánzáshoz, improvizációhoz, zenei elemek gyakorlásához 

egyaránt, viszont az egyes hangszerek eltérŊ hangzása miatt elŊvigyázatosnak kell len-

nünk. Nem minden hangszer alkalmazható ugyanis adott ritmusok megszólaltatásához, 

vagy dalkíséretekhez. DöntŊ szerepe van a hangszer adta hangszínnek, a hangzás inten-

zitásának és hosszának. A dalok, játékok hangszeres kíséretének alkalmazkodnia kell 

azok típusához, jellegéhez, hangulatához. A jól megválasztott hangszer és annak megfe-

lelŊ használata nemcsak élmény lesz a gyermekek számára, hanem ez által újabb isme-

retekhez juthatnak, és színesebbé tehetjük általuk az ének-zene órákat. 

A hangszerhasználat tehát a pedagógiai-módszertani vizsgálati szempontunk egyik 

összetevŊje. Kíváncsiak voltunk arra, hogy a vizsgált tankönyvek nyújtanak-e egyálta-

lán lehetŊséget gyermekhangszerek alkalmazására, bemutatják-e a testhangszerek adta 

lehetŊségeket, s ha igen, milyen típusú feladatokat, ötleteket sorakoztatnak fel. ElsŊként 

tehát azt figyeltük meg a vizsgált tankönyvekben, hogy milyen hangszerekkel ismertetik 

meg a szerzŊk a tanulókat, illetve mely hangszereket javasolják használatra is. Másod-

sorban azt vizsgáltuk, hogy e hangszereket a tankönyvírók milyen típusú feladatok el-

végzéséhez kapcsolják, illetve mennyire tartják fontosnak a hangszerek gyakori és vál-
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tozatos alkalmazását az ének-zene tanórákon. A fejezet végén az alábbi szempontok 

szerint összegeztük a hangszeralkalmazás módjait, lehetŊségeit: 

1) egyenletes mérŊ hangoztatása 

2) mondóka, vers, vagy dal ritmusának hangoztatása 

3) egyenletes mérŊ és ritmus összekapcsolása és hangoztatása 

4) egy- és kétszólamú ritmusjátékok hangszeren való megszólaltatása 

5) ismert dalhoz megadott ritmuskíséret, vagy osztináto 

6) improvizációs feladatok ritmus- és dallamhangszerek segítségével 

7) ismert dalok eljátszása dallamhangszeren. 

 

4.2.5.1. Kaibinger Pál: Ének-zene 1-2 (KP) 

 

Mivel ez a tankönyv nem használ külön ikonokat az egyes tevékenységek és feladatok 

megkülönböztetésére, ezért a feladatok olvasása és értelmezése alapján tudtuk azokat az 

általunk meghatározott szempontok szerint csoportosítani. KP tankönyvében sokféle 

feladattípust találtunk, melyeket a szerzŊ számozással különít el egymástól. Mindössze 

négy olyan feladatra leltünk, amely hangszerjátékra utal. A tankönyv nem mutatja be 

a hangszereket, de a feladatok megfogalmazása általánosan utal a hangszerek használa-

tára: 

 vers ritmusának hangoztatása (11/1, 13/4) 

 önálló ritmuskíséret alkotása ismert dalokhoz (23/3) 

 konkrét, megadott ritmus hangoztatása (25/2) 

 

4.2.5.2. Krajcsné Kovács Judit: Csodálatos zenevilág (KKJ) 

 

A tankönyvi jelek között nem találunk olyat, amely konkrétan a hangszerhasználatra 

utalna, de néhány ilyen jellegű feladatra azért rábukkantunk. Az elsŊ ilyen példával 

a 24. oldalon találkoztunk, ahol ismert dalok énekléséhez tá-szün ritmuskíséretet java-

sol. A feladat alatt néhány rajzolt ritmushangszert találunk (csörgŊdob, cintányér, trian-

gulum, dob). A 29. oldalon külön bemutat a tankönyv három ritmushangszert: dob, tri-

angulum, cintányér, de konkrét feladatot nem társít mellé. A késŊbbiekben a gyermekek 

megismerkednek a metallofonnal is (33. o.). Itt kapják feladatul a s-m hangokat tartal-
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mazó dalok megszólaltatását. Ugyanilyen feladatot találtunk a 47. oldalon, de itt már 

ismert dalok eljátszására buzdít a feladat a l-s-m hangokon. A 42. oldalon konkrét rit-

muskíséretet javasol egy ismert dal énekléséhez dobbal és tapssal. A tankönyvben ele-

gendŊ ritmusjátékot találunk, melyek kreatív megvalósításához felhasználhatók külön-

féle ritmus- vagy dallamhangszerek. Ez jelentŊs mértékben függ a pedagógus ötleteitŊl 

és pedagógiai-módszertani érzékétŊl. 

 megadott ritmusosztináto (24., 42. o) 

 ismert dalok eljátszása dallamhangszeren (33., 47. o) 

 

4.2.5.3. Szerencsésné Kottász Zsuzsa: Művészetek, mesterségek (SKZ) 

 

Hangszeres tevékenységgel kapcsolatos feladatokban SKZ tankönyve sem bŊvelkedik. 

Itt sem találunk hangszerleírást vagy -bemutatást, csupán a javasolt hangszer rajzolt 

képe jelenik meg (dob, cintányér, triangulum) egyes feladatoknál. Elvétve bukkantunk 

olyan feladatra, amely e hangszerek használatát javasolja: 

 mondóka vagy dal ritmusának hangoztatása (24/2, 37/1) 

 dalhoz megadott ritmusosztináto (24/3, 37/1) 

 

4.2.5.4. Rápli Györgyi: Ének-zene I. (RG) 

 

A vizsgált tankönyv nem használ túl sok jelzést a különféle tevékenységekhez, inkább 

azok jellege szerint csoportosítja azokat. A feladatok megfogalmazásából tűnik csak ki, 

hogy pontosan mi is az elvégzendŊ feladat. A „tanítói utasítások, feladatok, követelmé-

nyek” közt találtunk néhány olyat, amely hangszerek alkalmazására utal. A tankönyv 

külön nem foglalkozik a gyermekhangszerek bemutatásával, csupán a feladatok melletti 

rajzok utalnak arra, mely hangszereket javasolja alkalmazni a szerzŊ (dob, cintányér, 

metallofon, triangulum). A „játékos feladatok” között akad olyan is, amely saját készí-

tésű hangszereken való játékot fogalmaz meg. A hangszerhasználatra vonatkozó felada-

tokat a következŊképpen csoportosíthatjuk: 

 egyenletes mérŊ ismert dalhoz (11., 19., 30. o.) 

 dal ritmusának hangoztatása (17. o.) 

 ritmusgyakorlat hangoztatása (19. o.) 
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 megadott ritmusosztináto-kíséret ismert dalhoz (25. o.) 

 

4.2.5.5. Kaszás Mária – Pappné Vencsellői Klára: Ének-zene 1. (KM-PVK) 

 

A vizsgált tankönyv nagyon sokszínű és változatos, már ami a feladatokat és tevékeny-

ségeket illeti. Kivételt képez ez alól a hangszerjáték. A tankönyvben nagyon kevés 

olyan feladatot találunk, amely hangszerek alkalmazását kéri. Nem foglalkozik a gyer-

mekhangszerek bemutatásával, de néhány feladatban konkrétan elŊírja, hogy melyik 

hangszert milyen módon alkalmazzák. A 23/8-as feladatban a tanító egy ismert dalt ját-

szik metallofonon, s a gyermekek így ismerkednek meg a hangszerrel és annak hangszí-

nével. A késŊbbiekben viszont semmiféle utalást nem találtunk a hangszer további 

használatára, vagy kipróbálási lehetŊségére. Három olyan feladatra bukkantunk a tan-

könyvben, amely ritmushangszerek használatát fogalmazza meg: 

 dal ritmusának hangoztatása (7/6) 

 egyenletes mérŊ hangoztatása (7/6) 

 megadott ritmusmotívumok, mint osztinató hangoztatása dalokhoz (22/4) 

 

4.2.5.6. Fürediné Kovács Veronika: Ének-zene I. (FKV) 

 

A tankönyv nem használ külön jelzést a hangszeres tevékenységre. Azt a játék kategóri-

ába sorolja. Rögtön a 4. oldalon bemutat néhány ritmushangszert (dob, csörgődob, tri-

angulum, cintányér), s ezt a hangszerkészletet a továbbiakban nem bŊvíti. A hangszeren 

való játékkal inkább az improvizációs készséget és az önmegvalósítást helyezi elŊtérbe, 

hiszen a feladatok nagy többsége (18) zenekar alakítását szorgalmazza, vagyis a gyer-

mekek önállóan találhatnak ki ritmuskíséretet az ismert vagy újonnan tanult dalokhoz. 

Csupán két esetben találtunk megadott konkrét kíséretet. A ritmushangszerek felsora-

koztatása eléggé szűkös. A testhangszerek alkalmazására a tapsoláson kívül, illetve dal-

lamhangszerek használatára nem találtunk utalást a tankönyvben. A hangszeren való 

játékra vonatkozó feladatok megfogalmazása nagyon egyhangúnak tűnik, bár a vég-

eredmény lehet változatos is. A hangszerjátékra utaló feladattípusok a következŊképpen 

oszlanak el a tankönyvben: 

 egyenletes lüktetés hangoztatása (13/5) 
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 megadott ritmusosztináto (19/6) 

 ritmusjáték (4/3) 

 improvizatív hangszerkíséret (7/3, 8/2, 16/2, 26/2, 30/1, 32/1, 34/1, 38/1, 

54/2, 56/1, 58/1, 62/2, 64/1, 65/3, 67/5, 69/5, 70/2, 74/1) 

 

4.2.5.7. Orsovics Yvette: Zenei nevelés 1. (OY) 

 

A tankönyvben bŊven találunk példákat és külön jelölést is a hangszeres tevékenység 

végzésére. Az év elején (7. o.) bemutatja a leggyakrabban alkalmazható ritmushangsze-

reket (fapálcák, dob, triangulum, csörgő, cintányér), testhangszereket (csettintés, tapso-

lás, paskolás, dobogás), és ötleteket nyújt, sŊt feladatul adja, hogy terményekbŊl, hasz-

nálati tárgyak felhasználásával készítsenek a gyerekek hangszereket. A ritmus-, és dal-

lamhangszerek alkalmazására sokféle példát találtunk a vizsgált tankönyvben: 

 az egyenletes lüktetés hangoztatása és érzékeltetése (14. o.) 

 mérŊ és ritmus összekapcsolása és hangoztatása (19. o.) 

 konkrét, megadott ritmuskíséret ismert dalhoz (21., 30. o.) 

 zenekar, illetve önálló ritmuskíséret alkotása ismert dalokhoz (39., 49., 

59., 61., 69., és 70. o.) 

 ismert biton és bichord dalok dallamának eljátszása metallofonon (29., 

32. és 54. o.) 

 utánzás, improvizáció ritmus- és dallamhangszerek felhasználásával (ál-

latok, járművek hangja, mozgása, természet hangulata, önállóan alkotott 

ritmus és dallam hangoztatása): (9., 27., 35., 42., 63., és 65. o.) 

A tankönyvi feladatok közt sok olyan ritmusfeladat és játék is van, amelyeket tap-

solni kell. Ezt a tevékenységet részletesebben abban az alfejezetben fejtjük ki, amely 

a tankönyvek munkáltató jellegével foglalkozik. 

 

4.2.5.8. Tolnay Ilona: Daloljunk együtt! (TI) 

 

A vizsgált tankönyvben egyetlen feladatot, utalást sem találtunk hangszerek használatá-

ra. Kissé megtévesztŊ a dobot ábrázoló ikon és a hozzá kapcsolt megfogalmazás: „Ko-
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pogd le!” Ez a jel valójában a ritmusjátékok mellé került, és nem kapcsolható össze 

a hangszerjátékkal. 

 

4.2.5.9. Fórika Éva: Ének-zene (FÉ) 

 

Mint már az elŊzŊekben is említettük, FÉ tanítói kézikönyve pontos leírást nyújt a tanév 

egyes óráihoz, a tevékenységi formákat és azok módszertani menetét pedig aprólékosan 

megmagyarázza. Az útmutató órafelépítései nagyon változatosak és színesek. BŊven 

találunk benne példákat az egyes tevékenységtípusokra, így a hangszerjátékra is. Azokat 

a hangszereket, amelyeket a könyv felsorakoztat (triangulum, xilofon, dob, csörgő), be 

is mutatja a tanulóknak, s megfigyelteti velük az adott hangszer hangszínét. A hangszer 

alkalmazására többféle típusú feladatot, játékot találtunk a kézikönyvben: 

 egyenletes mérŊ hangoztatása (4., 6., 7., 7., 11., 13. és 16. o.) 

 egy- és kétszólamú ritmusjátékok (12., 27., 33., és 37. o.) 

 dal vagy mondóka ritmusának hangoztatása: (13., 16., 29., 36., és 38. o.) 

 improvizatív, önálló ritmuskíséret (15. o.) 

 

4.2.5.10. A gyermekhangszerek megjelenésének és alkalmazási lehetősé-
geinek összegzése a vizsgált tankönyvekben 

 

A vizsgálati mintát képezŊ tankönyvek elemzése során nagyon sok eltérést és lehetŊsé-

get találtunk a gyermekhangszerek bemutatását, használatát és alkalmazási módjait te-

kintve. Táblázatban összesítettük a tankönyvekben megjelenŊ, gyermekek által használ-

ható hangszereket (46. táblázat), melybŊl megállapíthatjuk, hogy a testhangszerek közül 

a szerzŊk leginkább a tapsolást részesítik elŊnyben, a többi lehetŊséggel nem nagyon 

foglalkoznak. A gyermekhangszerek megjelenése is változatos. Van, ahol elŊbb megis-

mertetik a tanulókkal az egyes hangszereket, majd ezt követŊen adnak példát azok al-

kalmazására. Gyakoribb azonban az elŊkészítés nélküli hangszerhasználatra utaló fel-

adat. ElsŊ osztályban mindenképpen érdemes lenne elŊbb bemutatni a gyermekhangsze-

reket, megismertetni azok hangzását és alkalmazási módját, s csak ezután térni rá 

a konkrét feladatok elvégzésére. 
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46. táblázat. A testhangszerek, gyermekhangszerek és saját készítésű hangszerek megje-

lenése és használata a vizsgált tankönyvekben 

  KP KKJ SKZ RG KM-
PVK FKV OY TI FÉ 

Testhang-
szerek 

Csettintés – – – – – – + – – 
Tapsolás + + + + + + + + + 
Paskolás – – – – – – + – – 
Dobogás – – – – – – + – – 

Ritmuspálca – – – – – – + – – 
Triangulum – + + + + + + – – 
Dob + + + + + + + – – 
Cintányér – + + + – + + – – 
CsörgŊdob, csörgŊ – + – – – + + – – 
Metallofon, xilofon – + – + + – + – – 
Saját készítésű hangsze-
rek – – – + – – + – – 

 

Szintén táblázatban mutattuk ki az egyes hangszerek használatának módját, illetve 

az ezzel kapcsolatos feladattípusokat az általunk meghatározott szempontok szerint (47. 

táblázat). MegfigyelhetŊ itt is a változatosság. A szerzŊk más-más tevékenységet része-

sítettek elŊnyben. Leggyakrabban olyan feladatokkal találkozhatunk a tankönyvekben, 

amelyek megadott ritmuskíséret vagy osztinató hangoztatását írják elŊ konkrétan java-

solt hangszereken. Gyakori még a mondókák, dalok ritmusának hangszeren való han-

goztatása, vagy a dalokhoz, mondókákhoz kapcsolt egyenletes mérŊ kapcsolása valami-

lyen hangszeren. A dallamhangszereket (metallofon, xilofon) több tankönyv is bemutat-

ja, de azok használatára elvétve találtunk utalást. 

 

47. táblázat. A gyermekek által használható hangszerek alkalmazási módjainak és fel-

adattípusainak összesítése a vizsgált tankönyvekben  

 KP KKJ SKZ RG KM-
PVK FKV OY TI FÉ 

Egyenletes mérŊ hangoztatása – – – + + + + – + 
Mondóka, vers, vagy dal ritmusának 
hangoztatása + – + + + – – – + 

Egyenletes mérŊ és ritmus összekap-
csolása és hangoztatása – – – – – – + – – 

Egy- és kétszólamú ritmusjátékok 
hangszeren való megszólaltatása + – – + – + – – + 

Ismert dalokhoz kapcsolt ritmuskísé-
ret, osztináto – + + + + + + – – 

Improvizációs feladatok ritmus- és 
dallamhangszerek segítségével + – – – – + + – + 

Ismert dalok eljátszása dallamhang-
szeren – + – – – – + – – 
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4.2.6. Munkáltató jelleg 

 

„A zenei műveltséget nem pénzen mérik. Munka az ára, s 

arra mindenkinek joga van.”     (Kodály, 1964, 117. o) 

 

A korszerű tankönyv funkcionális feladatait az iskolai képzési tartalom határozza meg, 

amely nem más, mint az az igény, amelyet a társadalom támaszt fejlŊdésének meghatá-

rozott szakaszában. A korszerű tankönyvek elemzése alapján állíthatjuk, hogy ezekben 

realizálódnak legteljesebben és legkövetkezetesebben az oktatás képzési és fejlesztési 

feladatai. A tananyag funkcionális működése nem a tantervben, mint inkább a tan-

könyvben jelenik meg. (D. D. Zujev, 1986) A tankönyvi feladatok (kérdés, feladatmeg-

oldás, gyakorlat, szituáció, megjegyzés, megfigyelés) módszertani jellegűek és valamifé-

le megoldást, eredményt követelnek. A feladatok megoldásához logikus gondolkodás, 

a tanulók ismeretanyagának gyakorlati felhasználása és a pedagógus vezetŊ segítsége 

szükséges. 

A tankönyvek munkáltató jellegét a feladatok és a különféle tevékenységi formák 

szempontjából igyekeztünk vizsgálni. Több tankönyv esetében találtunk konkrét jelö-

lést, ikonokat a feladattípusok, a tevékenységek kiemelésére. Ezek jellegzetes jelölése 

nagy segítséget nyújt az olvasni még nem tudó gyermekek számára, de a késŊbbiekben 

is gyorsabb az adott feladat megértése. A feladattípusok, tevékenységformák képekben 

való megjelenítése könnyebb használhatóságot jelent mind a tanuló, mind pedig a peda-

gógus számára. Fontos, hogy ha ilyen módon szeretnénk segíteni a tanóra, illetve a ne-

velŊ-oktató munka gördülékenyebb, könnyebb felfogást és megértést biztosító voltát, 

szükséges, hogy a jelrendszerünket alaposan átgondoljuk, és ne adjunk lehetŊséget fél-

reértésekre.  

Megpróbáltuk kategorizálni a legfontosabb, az énekórán alkalmazható, munkálta-

tásra vonatkozó feladatokat, melyeket alapul véve elvégeztük az összegzést és a kiérté-

kelést. Az általunk meghatározott kategóriák a következŊk. 

1) Éneklés: ide soroltuk az óra eleji bemelegítést szolgáló dalcsokrot és minden 

olyan feladatot, amely ismert vagy új dal eléneklését javasolja. 

2) Játék: ebbe a csoportba kerültek azok a feladatok, amelyek a népi gyermekjá-

tékok elŊadását, esetleg a zenei elemek megértését szolgáló improvizatív, vagy 

mozgással összekapcsolt imitáló játékokat jelölték. 
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3) Zenei elemek: ez a kategória a legösszetettebb, mivel a gyermek sokféle ismeret-

anyagot sajátít el az elsŊ év során. Ezért ebbe a kategóriába azokat a feladatokat 

soroltuk, amelyek a ritmus- és dallami elemek megismerésével, megértésével, 

gyakorlásával, ismétlésével kapcsolatosak (ritmus hangoztatása, tapsolás, kopo-

gás, illetve szolmizált éneklés, kézjelek alkalmazása). 

4) Írás, rajzolás: ebbe a csoportba kerültek azok a feladatok, amelyek valamely ze-

nei elem írásának gyakorlását, hiányos kottakép kiegészítését, párok összekap-

csolását kérték, vagy rajzos feladatot fogalmaztak meg. Ide soroltuk még a dal-

lamkirakót is, hiszen ez nem más, mint a zenei írás egyik lehetséges módja. 

5) Hangszerjáték: azon feladatok összessége, amelyek bármiféle célból a gyermek-

hangszerek alkalmazására adnak lehetŊséget. 

6) Zenehallgatás: a zene befogadását, meghallgatását jelölŊ feladatok összesítése. 

7) Egyéb: az általunk meghatározott szempontrendszer utolsó kategóriájába minden 

olyan más feladattípust soroltunk, amely a fentiekben meghatározottak közé 

nem sorolható. (Jegyezd meg! Beszéljétek meg! Értelmezzétek! Készítsétek el 

otthon!) 

 

4.2.6.1. Kaibinger Pál: Ének-zene 1-2 (KP) 

 

A vizsgált tankönyv munkatankönyvnek mondható, hiszen tartalmaz olyan feladatokat, 

amelyeket a tanulóknak a tankönyvben kell elvégezniük. Ennek ellenére a tankönyv 

nem alkalmaz külön ikonokat a tevékenységek megjelenítésére. A tankönyvben találha-

tó feladatokat számozza a tankönyv. Ezek megfogalmazása alapján igyekeztünk kategó-

riákba szedni a munkáltató aktivitásokat, melyeket az alábbiakban összegeztünk (50. 

ábra). 

Tudjuk, hogy az alsó tagozatban az éneklés teszi ki a tanóra mintegy 70%-át. 

Ezért az elsŊ kategóriába olyan feladatokat soroltunk, amelyek ismert vagy új dal el-

éneklésére buzdítanak. Pl. „Énekeljétek az első sort hangosan, a másodikat halkan!” 

(Kaibinger, 1996, 23. o.) A második kategóriának azt a tevékenységet választottuk, 

amelyik szintén a gyermek egyik legfontosabb tevékenysége, vagyis a játék. Ezek álta-

lában ismert népi gyermekjátékok, de ide soroltuk a mozgásos feladatokat is, pl. „Lépje-

tek mérőütésre a versek mondása közben!” (Kaibinger, 1996, 16. o.) Harmadikként egy 

csoportba soroltuk azokat a feladatokat, amelyek valamilyen kapcsolatot mutattak 
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a ritmus hangoztatásával: legyen az tapsolás, ritmuskirakás, vagy felismerés. A negye-

dik csoport részét azok a feladatok képezték, amelyek a szolmizált éneklést, vagy kézje-

lek alkalmazását tűzték ki célul. A következŊben az írással, rajzolással, kitöltéssel, szí-

nezéssel kapcsolatos feladatokat vontuk össze. Végül pedig a hangszerjátékra utaló 

megfogalmazásokat gyűjtöttük egybe. Ennek alapján a következŊképpen alakult KP 

tankönyvének munkáltató jellege: 
 

 

50. ábra 

KP tankönyvének munkáltató feladatai 

 

A tankönyv tehát bŊven kínál munkáltató feladatokat. Legtöbb a ritmussal való já-

ték, mely változatos módon jelenik meg. Ugyancsak kiemelt hangsúlyt fektet a szerzŊ 

az írásos feladatokra, melyek fŊként az új ritmuselemek és a pontos ütemezés gyakorol-

tatására szolgálnak. 

 

4.2.6.2. Krajcsné Kovács Judit: Csodálatos zenevilág (KKJ) 

 

KKJ tankönyve szintén munkatankönyv. Változatos feladataival állandó aktivitásra ösz-

tönzi a tanulókat. A tankönyv elején jelmagyarázatot találunk, melyet a következŊ mó-

don vezet be a szerzŊ: „A lapok szélén jeleket találtok, amelyeknek segítségével eliga-

zodtok az elvégzendő feladatok között.” (Krajcsné, 1999, 3. o.) A vizsgált tankönyvben 

található munkáltató feladatok magyarázatát és összesítését (51. ábra) az alábbiakban 

részletezzük. 

„Énekeljétek a dalokat!” – Mint arra már az elŊzŊekben is utaltunk, a vizsgált tan-

könyv nagyon színes dalanyagot vonultat fel. Az ismert és az újonnan elsajátításra java-

solt dalokat egy éneklŊ kislányt ábrázoló ikonnal jelzi a tankönyv. Ha a feladat összetett 
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– pl. egyszerre többféle tevékenységre is utal –, viszont az éneklésen alapul, elsŊként 

az éneklésre vonatkozó jel jelenik meg a lapszélen. 

„Játsszátok el!” – A népi játékok vagy gyermekdalok elŊadását, illetve ritmikus 

mozgással való összekapcsolását jelzi az az ikon, amelyen két gyermek kézen fogva 

táncol. 

„Ritmusgyakorlat” – Egy tapsoló kéz jelzi a ritmus hangoztatására és gyakorlására 

vonatkozó feladatot, legyen az mondóka, kiszámoló, vagy dalok ritmusának tapsolása, 

egyszerű, zenei elemek gyakorlására szánt ritmusfeladat, esetleg kétszólamú ritmusjá-

ték. 

„Írj, rajzolj!” – Eme feladat tankönyvi jele egy író kislány. Általában az elsajátított 

ritmusjelek írásának gyakorlása, konkrét zenei anyag ritmusának leírása, vagy kiegészí-

tése, dallamhangok vonalrendszerben való elhelyezése, esetleg önálló, improvizatív 

jellegű írás-rajzolás során találkozunk az ilyen típusú feladatokkal. 

„Rakjátok ki dallamkirakón!” – A tankönyvhöz külön nem tartozik dallamkirakó, 

de ennek használatára találunk néhány példát. Jelölése egy dallamot kirakó gyermek. 

Ezen feladatok a dallam megjelenítése mellett még szolmizált éneklésre és kézjelek 

használatára is buzdítanak. 

„Hallgassunk zenét!” – A zenei szemelvények meghallgatását egy negyed hangér-

tékkel jelöli a tankönyv. Ezeket részletesen elemeztük a 4.1.3.2-es alfejezetben. 

„Tanuljátok meg!” – Nagyon sok ilyen típusú utalást találunk a tankönyvben. Jelö-

lése egy könyvet kézben tartó és olvasó kislány. Az elsŊ osztályban rengeteg új ismeret-

tel gyarapszik a tanuló. Ezek az ikonok nemcsak az elsajátításra szolgáló ismeretek mel-

lé kerültek, hanem olyan helyre is, ahol mondókákat vagy dalokat kell megtanulniuk 

a gyermekeknek. 

„Hangszerjáték” – A tankönyv ezt a típusú feladatot nem jelöli külön, de találunk öt 

olyan feladatot a tankönyvben, amely a gyermekhangszerek használatára utal, pl. „Szó-

laltassátok meg az ismert dalokat metallofonon!” (Krajcsné, 1999, 47. o.) 
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51. ábra 

KKJ tankönyvének munkáltató feladatai 

 

A tankönyvi jeleket és a feladatok megfogalmazását tekintve ez az egyik legjob-

ban átgondolt tankönyv. Az egyes feladattípusokhoz társított jelek egyértelműek, és 

pontosan arra a tevékenységre, feladatra utalnak, amelyhez kapcsolódnak. Ez a szerzŊ 

tudatos, átgondolt szerkesztŊi munkáját tükrözi. 

 

4.2.6.3. Szerencsésné Kottász Zsuzsa: Művészetek, mesterségek (SKZ) 

 

A vizsgált tankönyv rendhagyónak mondható, mivel nemcsak az ének-zene oktatásához 

készült. Jelen esetben csak azzal a résszel foglalkozunk, amelyik ezt a tárgyat hivatott 

feldolgozni. Ez a tankönyv is a munkatankönyvek csoportjába tartozik, mivel sokféle 

feladatot sorakoztat fel (52. ábra). Különféle jelmagyarázatok segítenek a gyermekek-

nek és a pedagógusoknak eligazodni az egyes tevékenységek között. Az egyes feladattí-

pusok jelölésére használt tankönyvi jelek nagyon kicsik, néha szinte észrevehetetlenek. 

Mivel nem színesek, így beleolvadnak a szövegkörnyezetbe. 

„Énekeld el!” – Egy repülŊ madarat ábrázol. A szerzŊ ezzel az ikonnal jelölte az óra 

eleji beénekléshez szánt dalcsokrot, az új dalok tanulását, vagy a dallami ismeretek 

gyakorlását. A feladatok sok esetben összetettek, mert nemcsak magára az éneklési te-

vékenységre utalnak, hanem annak különféle kiegészítésére is (tapsolás, járás, mozgás 

stb.). A tankönyvben ez a leggyakrabban alkalmazott jel, illetve feladattípus. 

„Játsszátok el!” – FŊként körjátékokra, népi gyermekjátékokra utal a két gyermeket 

ábrázoló ikon. Annak ellenére, hogy a tankönyvben felsorakoztatott dalanyag csaknem 
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felét a népi gyermekjátékok teszik ki, az erre utaló feladat mennyisége igencsak kevés-

nek mondható. 

„Tapsold el!” – Jele szintén két összecsapódó, tapsoló kéz. A ritmus hangoztatására 

vonatkozó feladatok szintén szép számmal vannak jelen a vizsgált tankönyvben. Talál-

tunk köztük olyanokat, amelyek mondókák, dalok ritmusának letapsolását kérik, olya-

nokat, amelyek ismert dalokhoz kíséret, osztinató, vagy egyenletes mérŊ hangoztatására 

utalnak, olyanokat, amelyek különféle ritmusjátékokra, improvizációra adnak lehetŊsé-

get, és olyanokat is, amelyek már a zenei formaismeretet készítik elŊ. 

„Mondóka” – Tankönyvi jele egy gyermekfej. Ez a meghatározás elsŊ hallásra 

mondókák tanulását vagy ritmizálását jelentheti. Az elsŊ egy-két feladat még igazolná is 

ezt a feltevést, de ha tovább vizsgáljuk a meghatározáshoz kapcsolt megfogalmazáso-

kat, nagyon sokrétű feladattípusokra lelünk. A szövegek, mondókák ritmusos hangozta-

tása mellett dallamelsajátításnál, ritmizálásnál, improvizációnál, sŊt még kézjeles ének-

lésnél is megtaláljuk ezt a jelet. Az ikon megfogalmazása és a hozzá kapcsolt tevékeny-

ségek sokasága zavaró és nem egyértelmű. 

„Írd le!” – A tankönyvben bŊ választékot találunk írásos feladatokra. Egy ceruzával 

jelzi a tankönyv ezeket a típusfeladatokat. Érdekes és változatos lehetŊségeket kínál 

a tankönyv a ritmusértékek írásmódjának gyakorlására, valamint ritmusmotívumok, 

dallammenetek, dallamhangok lejegyzésére. 

„Rakd ki!” – Ez a feladat dallamkirakó használatát jelöli, bár a tankönyv nem tar-

talmaz ilyet. Némi idŊráfordítással viszont otthon is könnyen elkészíthetŊ. A feladatok 

sokszor nemcsak a dallamkirakást, de annak leírását is javasolják. Jele egy vonalrend-

szer, két negyed hanggal. 

„Találd ki!” – A feladat kombinált jelleggel bír, amit a tankönyv kérdŊjellel jelenít 

meg. Van köztük dalfelismerés ritmusról, dallamról, dalok gyűjtése megadott tematiká-

ra, esetleg hiányos ritmussor pótlása. 

„Zenehallgatás” – A vizsgált tankönyv erre a tevékenységre nem használ külön je-

let, hanem a meghallgatásra javasolt zeneműveket kiemeléssel, szürke háttérben közli. 

Sajnos a tankönyvben csupán három javaslatot találtunk zenei szemelvények meghall-

gatására, melyekkel már az elŊzŊekben foglalkoztunk. 
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52. ábra 

SKZ tankönyvének munkáltató feladatai 

 

A hangszerjátékot nem jelöli külön a tankönyv, de néhány ilyen jellegű feladattal 

is találkoztunk, melyekre a pedagógiai-módszertani vizsgálat során térünk ki. A tan-

könyv nem használ túl sok jelet a feladatok megkülönböztetésére, de ezek sem mind 

egyértelműek. Érdemes lenne átgondolni, hogy melyik feladattípushoz melyik jel kerül-

jön. 

 

4.2.6.4. Rápli Györgyi: Ének-zene I. (RG) 

 

Rápli Györgyi tankönyve szintén munkatankönyv, hiszen többféle munkáltató feladatot 

találhatunk a tankönyv lapjain (53. ábra). A tevékenységeket jelek-ikonok segítik, me-

lyek magyarázata a tankönyv elején megtalálható. A vizsgált tankönyv mindössze há-

romféle ikont használ a tevékenységek jelölésére. 

„Játékos feladatok, rögtönzések” – Ezeket a feladatokat egy játékkaticával jelöli. 

Ezt a feladattípust a sokféleség jellemzi, mivel nemcsak improvizatív mozgásos játé-

kokra vonatkozik, hanem táncra, szereposztásban való éneklésre, valamint saját készíté-

sű hangszereken való játékra is. A pontosítás kedvéért rendszereztük a különbözŊ tevé-

kenységformákat: ének (3), mozgás-tánc (3), ritmusjáték (1), írás (1), hangszerjáték (1). 

„Folytassátok!” – Ez a megfogalmazás valójában írásra vonatkozó feladatokat tar-

talmaz, jele egy ceruza. Ebbe a csoportba fŊként olyan feladatok kerültek, amelyek le-

hetŊvé teszik az újonnan tanult ritmuselemek írásmódjának elsajátítását, gyakorlását, 

valamint a tanult dallami elemek vonalrendszerbe való elhelyezését és azok egymáshoz 

való viszonyának tudatosítását. 
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„Hallgassátok a zenét!” – Tankönyvi jele egy fülhallgató, s valóban a szerzŊ által 

javasolt zeneművek, részletek meghallgatását szorgalmazzák. 

Az elsajátításra szánt szöveg, valamint a tanítói utasítások sárga, illetve zöld hát-

térben tűnnek ki. Nincs hozzájuk rendelve külön jel, vagy ikon: 

„Tanuljátok meg!” – Az ide tartozó szövegek sárga hátteret kaptak. Ezek azok 

az alapismeretek, amelyeket a gyermekeknek el kell sajátítaniuk az elsŊ évfolyam során. 

Pl. zenei elemek neve és jele, zenei szakkifejezések és a tanév során bemutatásra kerülŊ 

hangszerek rövid jellemzése. 

„Tanítói utasítások, feladatok, követelmények” – e feladatcsoport is elég széleskörű, 

mivel sokféle tevékenységet jelöl. Van köztük éneklést, mozgást, ritmushangoztatást, 

szolmizált éneklést és kézjelek alkalmazását, dallamkirakó használatát, írást és hang-

szerjátékot javasló feladat. A pontosság végett a különbözŊ jellegű feladatokat és tevé-

kenységeket rendszereztük, tehát: éneklés (13), mozgás (6), ritmushangoztatás (5), 

szolmizálás – kézjel (4), dallamkirakó (2), írás (1), hangszerjáték (5), egyéb (4). 
 

 

53. ábra 

RG tankönyvének munkáltató feladatai 

 

4.2.6.5. Kaszás Mária – Pappné Vencsellői Klára: Ének-zene 1. (KM-PVK) 

 

A vizsgált tankönyv munkatankönyv, viszont nem alkalmaz külön ikonokat a tevékeny-

ségek megjelenítésére. A feladatokat a tankönyvben számok jelzik, s azok megfogalma-

zása inkább a pedagógus számára nyújt támpontot. A tankönyvben található feladatokat 

az általunk meghatározott szempontok alapján kategorizáltuk (54. ábra). A szempont-

rendszer jellemzését és leírását lásd az 4.2.6-os alfejezet elején. A tankönyvi feladatok 

értelmezését követŊen kategorizáltuk az egyes munkáltató aktivitásokat. 
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54. ábra 

Munkáltató tevékenységek KM-PVK tankönyvében 

 

4.2.6.6. Fürediné Kovács Veronika: Ének-zene I. (FKV) 

 

FKV tankönyve szintén munkatankönyv. Az új ismeretek elsajátítására, tudatosítására 

és gyakorlására nagyon sok írásos, rajzos feladatot találunk ebben a kiadványban. 

A megoldandó feladatok fŊként az új zenei elemek bevésésére, gyakorlására szolgálnak. 

A tankönyv elején jelmagyarázat található, amely sokféle zenei és egyéb tevékenységre 

utal (55. ábra). FKV tankönyvének ikonjait, valamint ezek vonatkozását és értelmezését 

vizsgálva több pontatlanságot véltünk felfedezni. 

„Énekeld el!” – A vizsgált tankönyvben a legtöbb ikon az éneklésre utal, és egy 

éneklŊ kisfiút ábrázol. A tankönyv elején inkább az óvodából már ismert dalok ismétlé-

sére, késŊbb pedig az új dalok tanulására és a régiek felelevenítésére szolgálnak a kis 

képecskék. Több esetben az éneklésre biztató jel a mondókák tanulására, elmondására is 

utal. Ez kissé zavaró lehet, hiszen a mondókákat inkább ritmizálva hangoztatjuk, ezért 

ezekben az esetekben vagy más ikont kéne használni, vagy egyszerűen kihagyni azt. 

„Játsszuk el!” – A tankönyvben egy piros pöttyös labda. Ezt az ikont szintén több-

féle tevékenységre alkalmazza a tankönyvíró. Leggyakrabban ismert vagy újonnan ta-

nult népi gyermekjátékdalok elŊadásánál, játékánál találkozunk ezzel a jellel, de utal 

még gyermekhangszereken való játékra, zenekar alakítására, ritmuskíséretre, mondóka 

elŊadására, visszhangjátékra, a kézjelek (szó-mi) gyakorlására, megnevezésére. Az ikon 

alkalmazása itt is elég széles körű, szintén nagyon sokféle tevékenységre utal. A gyer-

meki játékot és a hangszerjátékot mindenképpen érdemes lenne megkülönböztetni egy-

mástól. 
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„Tapsold el!” – Két összecsapódó kéz. A tankönyvben ez a jel ritmus hangoztatásá-

ra szolgál. FŊként mondókák, dalok ritmusának eltapsolását, elŊre megadott vagy kita-

lált ritmusosztinatot, ritmuskíséretet, illetve egyenletes mérŊt, ritmuselemek megisme-

rését, pontosítását jelenti. 

„Rajzold le! Írd le!” – Tankönyvi jele egy ceruza. Ez az ikon a vizsgált tankönyv-

ben olyan feladatok mellé került, amelyek célja elsŊsorban a zenei elemek írásának 

gyakorlása. Rábukkanunk olyanokra is, amelyekben az ismert zenei elemeket kell kije-

lölni, alkalmazni, de olyan is található itt, ahol illusztrációs képet kell rajzolni az adott 

szöveghez vagy témakörhöz. Talán ez az eddigi elsŊ olyan jel, amely pontosan jelzi 

a feladatot, és minden esetben jó helyre is került. 

„Karikázd be!” – Az elŊzŊhöz hasonló ceruza írás közben. Ilyen ikont már megle-

hetŊsen keveset találunk a tankönyv hasábjain. Olyan feladatoknál alkalmazza a szerzŊ, 

ahol több lehetŊség közül kell kiválasztani és bekarikázni a megfelelŊt. A tankönyv 

elején inkább rajzolt képek jelenítik meg az adott feladatokat, de késŊbb már olvasási 

készség is szükséges ezen feladatok megoldásához. 

„Kösd össze!” – Két apró virág görbe vonallal összekötve. Ez a jel is meglehetŊsen 

ritkán fordul elŊ a tankönyvben. Általában ismert dal rajzolt képéhez kell hozzárendelni 

annak ritmusát vagy dallamát. 

„Hallgasd meg!” – Ahogy már feljebb is utaltunk rá, nem szükségszerűen zenemű-

vek, vagy szemelvények meghallgatására vonatkozik. A tankönyvben egy fül jelképezi. 

A tankönyvszerzŊ több esetben is alkalmazza ezt az ikont a hallás utáni daltanítás eseté-

ben, bár ez sem mindig egységes. Érdemes lenne pontosítani, hogy a daltanulásnál nem 

lenne-e érdemesebb az éneklésre szolgáló ikont alkalmazni, zenehallgatáskor pedig 

a „fülecskét”. 

„Beszéljük meg!” – Jele két egymással szembe forduló kislány. Ez a jel általában 

az új dalok szövegéhez kapcsolódó kérdések megbeszélését, páros feladatok megoldá-

sát, ismeretlen kifejezések pontosítását, a zenei tevékenységek közül fŊként a zenehall-

gatás során tapasztaltak megfogalmazását szorgalmazza. 
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55. ábra 

FKV tankönyvének munkáltató feladtati 

 

A három, írással, rajzolással kapcsolatos ikont (Rajzold le! Írd le!, Karikázd be!, 

Kösd össze!) érdemes lenne összevonni, mivel sok esetben a feladat tanári magyaráza-

tot, közös munkát igényel. A feladatok lényege minden esetben hasonló, ceruzával kell 

dolgozni. Így teljesen mindegy, hogy a feladat rajzolást, valamiféle írást, vagy épp kari-

kázást tűzött ki célul. Ezért jóval kevesebb lehetne a tankönyvi ikon, és nem vesznénk 

el a részletekben. 

 

4.2.6.7. Orsovics Yvette: Zenei nevelés 1. (OY) 

 

A vizsgált tankönyv szintén munkatankönyv, hiszen nagyon sokféle tevékenység elé 

állítja a gyermekeket (56. ábra). A munkáltató feladatok sokrétűek, változatosak, így 

érdekessé teszik az óra menetét. A tankönyv elején jelmagyarázatot találunk a tevékeny-

ségtípusok megjelölésére.  

„Énekeljetek!” – A vizsgált tankönyvben az éneklésre találtuk a legtöbb feladatot. 

Az erre szolgáló ikon egy éneklŊ kislányt ábrázol. A tankönyvben elŊforduló énekléssel 

kapcsolatos feladatok általában az új dalok megtanulására, vagy az ismertek felelevení-

tésére szolgálnak. Több esetben éneklési feladatként jelöli a tankönyv az improvizációs 

feladatokat: „Énekeljétek a tárgyak nevét szó-mi hangokon!” (Orsovics, 2010, 25. o.) 

„Játsszátok el!” – A játékra vonatkozó jel egy párban táncoló kislány és kisfiú. Ez 

az ikon fŊként a népi gyermekjátékok eljátszására, elŊadására utal, ritkábban olyan 

esetben alkalmazza a szerzŊ, ahol a gyermekdalhoz kell kitalálni imitációs mozgást, 

táncot. 
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„Tapsoljatok!” – Tankönyvi jele két összecsapódó kéz. Az ikonhoz kapcsolódó fel-

adatok minden esetben egyértelműek, hiszen mondókák, versek, dalok ritmusának han-

goztatására, vagy különféle ritmusjátékokra, ritmuskíséretre utalnak. 

„Mondjátok hangosan! – Ezen feladat ábrázolását egy beszélŊ kisfiú jelenti. Négy 

ilyet találtunk a tankönyvben, s ezek is fŊként mondókák, versek szövegének ritmusos 

elŊadására utalnak, ezért ez a feladattípus összekapcsolható lenne az elŊzŊvel. 

„Szolmizáljatok” – Ezt a feladatot a szó dallamhang kézjele ábrázolja. A feladatok 

egyrészt ismert dalok jellegzetes motívumainak – vagy egy teljes dal – utószolmizálásá-

ra vonatkoznak, másrészt jelrendszerrŊl (betűkottáról vagy kottaképrŊl) való daltanulást 

javasolnak, ritkábban pedig az ismert dallamhangok felhasználásával való improvizáci-

ós játékokra utalnak. 

„Dallamkirakó” – A tankönyv közepén a gyermekek által kivágható dallamkirakó 

található, mely a zenei olvasás-írás készségének fejlesztéséhez kiváló segédeszköz le-

het. Ennek használatára utalnak azok az ikonok, amelyeken egy vonalrendszer található, 

rajta három, a dallamhangokat megszemélyesítŊ katicával. Mivel a tankönyv tartalmaz 

dallamkirakót, érthetŊ, hogy a tankönyvszerzŊ külön jelöli eme tevékenységhez kapcso-

lódó feladatokat. Más esetben viszont érdemes lenne megfontolni a szolmizálást és 

a dallamkirakó alkalmazását jelölŊ ikonok, feladatok egyesítését. 

„Rajzold le! Írd le!” – Egy ceruza jelzi e feladatokat a tankönyvben. Nagyon sok 

ilyen típusú feladatot közöl a tankönyv, összességében a második legtöbb feladat kap-

csolódik tehát az íráshoz. LehetŊség nyílik az újonnan megismert ritmikai elemek írás-

módjának gyakorlására, a dallami elemek vonalrendszerben való elhelyezésére, a ritmus 

kiegészítésére és írására, vagy ismert dalok, mondókák tartalmához kapcsolódó illuszt-

ráció készítésére. 

„Játsszatok hangszeren!” – Tankönyvi jele egy dob. Sok ilyen típusú feladat talál-

ható a tankönyvben: kezdve a gyermekhangszerekkel való megismerkedéssel, az egyen-

letes lüktetés érzékeltetésével, a mondókák, dalok ritmusának hangoztatásával, a dalok-

hoz való hangszerkíséret kialakításán át az egyéb játékos feladatokig. 

„Zenehallgatás!” – A zenehallgatásra javasolt szemelvények, zeneművek vizsgála-

tát már a fentiekben részletesen közöltük. Az erre a tevékenységre utaló ikon egy fület 

ábrázol, mely minden esetben a zenehallgatást javasló feladat mellé került. 

„Jegyezzétek meg!” – Ikonja egy nyitott tankönyv, mely általában olyan feladatok 

mellé került, melyek magyarázatokat, pontosítást, illetve az új ismeretek elsajátítását 

jelölik. 
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„Hogy is van?” – Ezeket a kérdéseket bármely tevékenység során a pedagógus is 

feltehetné, akár ismétlés, akár feladatok megoldása, akár hallásfejlesztŊ gyakorlatok 

végzése során. FŊleg csoportos, közös munkára utalnak ezek a feladatok, s nem véletle-

nül lett a jelük egy kérdŊjel. 

„Házi feladat” – Tankönyvi jele egy házikó formájú mézeskalács. Ritkaság számba 

megy, hogy az énekórákon „házi feladatot” kapjon a tanuló. Természetes ugyan, hogy 

a tanult dalok szövegét, esetleg konkrét ismereteket illŊ megjegyezni, megtanulni, de az 

ilyen feladatok pontosítása inkább a pedagógustól függ. A vizsgált tankönyv olyan fel-

adatokat jelöl meg házi feladatként, mint pl. illusztráció készítése mondókához, hang-

szer készítése terményekbŊl, hulladékból, illetve ritmuspálcák készítése. 
 

 

56. ábra 

OY tankönyvének munkáltató feladatai 

 

4.2.6.8. Tolnay Ilona: Daloljunk együtt! (TI) 

 

A vizsgált tankönyv is a munkatankönyvek közé sorolható. A tankönyv elején található 

jelmagyarázat segít eligazodni az egyes tevékenységek, feladatok között. A vizsgált 

tankönyv nagyon sokféle jelölést és feladattípust különböztet meg a tankönyv ikonok 

segítségével (57. ábra). EbbŊl adódik az is, hogy a tankönyv minden oldalán csaknem 

egymást érik a feladatokat jelölŊ kis képek. 

„Énekeld el!” – A vizsgált tankönyvben a legtöbb ikon az éneklésre utal, egy éneklŊ 

kislányt ábrázol. A jelet a tankönyv általában ismert vagy új dalok éneklésének jelölésé-
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re használja, de olyan improvizatív feladatok mellett is megtaláljuk, amelyek a dallami 

elemek gyakorlását tűzik ki célul. 

„Dalcsokor” – Tankönyvi jele egy virágcsokor, mely jellemzŊen mindig az óra ele-

jén jelenik meg, általában két-három ismert dalt kapcsolva össze. Valójában ez a feladat 

is az éneklést szorgalmazza, tehát az egyszerűsítés kedvéért ezen esetekben is az ének-

lésre utaló jelet lehetett volna alkalmazni. 

„Játszd el!” – Ábrázolásmódja két gyermek, egy kezüket fogó kislány és kisfiú. Ez 

a fajta tevékenység is elég gyakori a tankönyvben. Általában az ismert népi gyermekjá-

tékok elŊadására utal, de több esetben különféle játékos mozgás elvégzését is jelöli, 

melyek kapcsolódnak a zenei elemek megismeréséhez, bevéséséhez. 

„Tapsold el!” – Ez a fajta feladattípus a második leggyakoribb a tankönyvben, jele 

egy tapsoló kéz. Ahogy azt a jelzés is kéri, lényege a ritmushangoztatás. Kezdve 

az egyenletes lüktetés érzékeltetésétŊl, vagy dalokhoz való kapcsolásától, a ritmus-

osztináto, illetve egyszerű kétszólamú ritmusjátékokon keresztül különféle mondókák, 

versek, dalok ritmusának tapsolásáig. 

„Kopogd le!” – Kevés, mindössze hét ilyen feladatot találtunk a tankönyvben. A te-

vékenység ábrázolására egy dobot használ a tankönyv. ElsŊ pillantásra azt gondolhat-

nánk, hogy a dob a hangszeren való játékra utal, de a tankönyvet lapozgatva világossá 

válik, hogy a feladat megfogalmazása a pontosabb. Általában egyszerű kétszólamú rit-

mus hangoztatását – fŊként kopogás, dobolás – kéri a feladat (ritmusfelelgetŊ, ritmus-

visszhang), és egyáltalán nincs utalás ritmushangszerek alkalmazására. 

„Szolmizáld!” – Tankönyvi jele egy vonalrendszer, két negyed hanggal (g1-e1). El-

vétve találunk ilyen feladatokat a tankönyvben, s ezek is a már elsajátított dallamhangok 

(szó-mi), (szó-la) szolmizálására, játékos összekapcsolására, vagy jelrendszerrŊl (betű-

kotta, kottakép) való éneklésére utalnak. 

„Énekeld kézjelről!” – Ez a feladat szintén az új dallami elemek gyakorlását jelenti. 

Jele a szó dallamhang kézjele. Ismert dalok motívumainak vagy teljes dallamának, illet-

ve ezek játékos, improvizatív felhasználásának kézjelezett, s emellett szolmizált éneklé-

sét adja feladatul. Ez a feladattípus és az elŊzŊ lényegében majdnem azonos, ezért 

az egységesség és egyszerűség miatt elŊnyös lett volna ezt a két feladattípust összekap-

csolni. 

„Rakd ki korongokkal!” – A tankönyv szerves részét képezi egy dallamkirakó. 

A hozzá tartozó karikákat a tanulók kivághatják, illetŊleg a tankönyv hátsó borítólapján 
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található maga a vonalrendszer is. A dallamkirakó használatát jelzi a feladat, bár mind-

össze öt ilyen utalást találtunk a tankönyvben, amelyet aránytalanul kevésnek tartunk. 

„Írd le!” – Tankönyvi jele egy ceruza. Az írásos feladatok fŊként az újonnan tanult 

ritmuselemek írásmódjának gyakorlására szolgálnak, néhol ismert mondókák, dalok 

ritmusának leírására ösztönzik a tanulókat, illetve a dallamhangok vonalrendszerben 

való elhelyezésére utalnak. 

„Hallgasd meg!” – Ez a feladat a zenehallgatást jelenti, ikonja egy CD. A szerzŊ ál-

tal javasolt zeneművek, szemelvények, egyéb zenei részletek összességérŊl és elhelye-

zésérŊl már az elŊzŊekben szóltunk. 

„Jegyezd meg!” – Ez feladat szintén összetett, jele egy felkiáltójel. Nemcsak az új 

ismeretek elsajátítását szolgálja, de olyan feladatok mellé is került az ikon, ahol valami-

féle zenei jelenségek (hangsúlyok, magas-mély relációk, dinamikai és tempóbeli kü-

lönbségek) megfigyelése, tudatosítása zajlik, vagy a dal többi versszakának elsajátításá-

ra hívja fel a figyelmet a szerzŊ. 
 

 

57. ábra 

TI tankönyvének munkáltató feladatai 

 

Összegezve tehát nagyon sokféle feladat és jelrendszer jellemzi a vizsgált tan-

könyvet. ElsŊ ránézésre a bŊség zavarával küzdhet a tanuló és a pedagógus is. Néhány 

feladattípus nagyon hasonlít egymásra, vagy jellegét tekintve azonos (Énekeld el! – 

Dalcsokor!, Tapsold le!, Kopogd le!), ezért érdemes lenne ezeket összevonni és egysé-

ges ikonnal ellátni az ilyen feladattípusokat. 
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5.2.6.9. Fórika Éva: Ének-zene (FÉ) 

 

Fórika Éva tanítói kézikönyve kissé rendhagyó, mivel nem tankönyvként szolgál 

a gyermekek számára, hanem segédanyagként a pedagógusok munkájához. Az egyes 

tanórák menetét lépésrŊl-lépésre követhetjük. Ez nagy segítséget jelent fŊként egy kez-

dŊ pedagógusnak. Pontosan leírja az óra menetét, az egyes feladatok, tevékenységek 

módszertani lebonyolítását és minden információt, amire egy pedagógusnak szüksége 

van a sikeres és jól felépített tanóra levezetéséhez. Mivel a kézikönyv egyértelműen 

megfogalmaz minden feladatot, így a különféle feladattípusokat kategorizálni is tudtuk, 

melyhez az általunk megadott szempontokat vettük alapul (4.2.6-os alfejezet). A FÉ 

kézikönyvében található munkáltató feladatokat a következŊ ábrán összegeztük: 
 

 

58. ábra 

A zenei tevékenységek megjelenése FÉ tanítói kézikönyvében 

 

4.2.6.10. A vizsgált tankönyvek munkáltató jellegének összegzése 

 

A fentiekben az egyes tankönyvekben fellelhetŊ munkáltató jellegű feladatokat, feladat-

típusokat vizsgáltuk. Több esetben találkoztunk olyan megoldással, hogy azonos típusú 

feladathoz két-három különféle megfogalmazás vagy ikon is tartozott (pl. írásos feladat 

esetén: Írd le!, Karikázd be! stb.). Ezeknek nem volt konkrét jelentŊsége, és nem is volt 

indokolt az ilyen jellegű értelmezésekkel külön foglalkozni (ezekre az esetekre az adott 

tankönyvek vizsgálata során kitértünk). Saját szempontrendszerünk alapján összegeztük 

a vizsgált tankönyvek munkáltató feladatainak arányát (48. táblázat). 

A táblázatban szereplŊ értékek egyértelműen megmutatják, hogy melyek a leggya-

koribb tevékenységek, feladatok az elsŊ osztályos ének-zene tankönyvekben. Az órák 
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jelentŊs részét az éneklés tölti ki, mely csaknem mindegyik tankönyv esetében az elsŊ, 

illetve második legmagasabb arány. Szintén jelentŊs számú az írásos feladatok aránya. 

Ebbe ugyan beletartoztak a rajzos feladatok, de legtöbbjük valójában a zenei írás gya-

korlására szolgált. A harmadik legmagasabb arányszámú a zenei elemekkel való munka, 

azok elŊkészítése, megismerése, tudatosítása és gyakorlása. ElenyészŊ arányt mutatnak 

a tankönyvekben a hangszerjátékra vonatkozó feladatok. (Négy könyvben egyáltalán 

nem is találtunk ilyet.) 

 

48. táblázat. A vizsgált tankönyvek munkáltató feladatinak aránya 
 Éneklés Játék Zenei 

elemek 
Írás, 

rajzolás 
Hangszer-

játék 
Zene-

hallgatás Egyéb 

KP 26 19 52 36 4 0 0 
KKJ 34 12 20 49 5 8 24 
SKZ 44 7 42 41 3 3 13 
RG 16 9 12 16 6 16 17 
KM-PVK 67 44 79 39 2 24 34 
FKV 74 30 35 85 0 38 46 
OY 61 26 32 63 18 20 47 
TI 74 21 60 15 0 12 15 
FÉ 54 32 62 9 17 10 9 

 

Összességében azonban megállapítható, hogy a különféle feladattípusok tekinteté-

ben nagyon széleskörű, változatos és színes a legtöbb tankönyv palettája. Néhány eset-

ben a feladatokra utaló jelek nem egyértelműek, félreértésre adhatnak okot, de általában 

megfelelnek az elvárásoknak, követelményeknek és az adott korcsoport életkori sajátos-

ságainak. 

 

4.3. A tankönyvek könyvészeti jellegű és technikai szempontú 
vizsgálata 

 

„A tankönyv illusztrációja és művészi kiállítása jelentős 

szerepet játszik a tanulási motívumok kialakításában.”  

   (Strietzel, 1967, 70-71. o.)  

 

A tankönyvi illusztráció nagymértékben elŊsegítheti a tanulás iránti motivációt. Ez fŊ-

ként az alsó tagozaton érvényes, ahol a gyermek még a játék s a mese világában él. Míg 
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a kiadói szóhasználat ábrának értelmez mindent, a köznyelvben jobban szeretjük az il-

lusztráció kifejezést, bár ez sem minden esetben egyértelmű meghatározás. A 60-as 

évek végéig a tanítás során és a tankönyvekben is a szöveg, a magyarázat uralkodott. Ez 

még nem jelent nagy gondot, de emellett az észlelés és az érzékelés háttérbe szorult, így 

a képzetek, a belsŊ elképzelés nem alakult ki kellŊképpen a tanulóknál. A belsŊ kép 

kialakítása a gondolkodás minden lényeges ismérvét tartalmazza. FŊként a kisiskolások 

számára fontos a képi megjelenítés, hiszen ebben a korban még sok támpontot igényel-

nek, míg kialakul egy belsŊ képi világ. A képi élmény felidézése, illetve a már meglévŊ 

ismeretekbe ágyazása sokkal biztosabb képek segítségével, mint pusztán szöveggel. 

A szövegnek és a képnek szerves egységet kell alkotnia. Már Comenius is hangsúlyoz-

ta, hogy olyan képeskönyvet kell összeállítani, amit a gyermek a kezébe foghat. Az Or-

bis Pictus volt az elsŊ olyan tankönyv, amelyben a szöveg és a képek harmonizáltak 

egymással. Ez tudatos szerkesztésre utal. Comenius fontosnak tartotta, hogy ne csak 

a puszta ismeretanyagot kapja kézhez a gyermek, hanem legyen az érdekes, figyelem-

felkeltŊ, és élményt is nyújtson. 

Závodszky felteszi a kérdést, hogy a tankönyvi illusztrációk, a szöveg és kép ará-

nyának megváltozása összefüggésben van-e a tankönyvek eladhatóságával? Vannak, 

akik azt vallják, hogy a tankönyvekben szereplŊ képek a szöveg szerves részét képezik, 

s ily módon érthetŊbbé, könnyebben felfoghatóvá teszik a közölt ismeretanyagot. Má-

sok rámutatnak arra is, hogy a színesebb, bŊvebben illusztrált tankönyvek leggyakrab-

ban nem is a megértést tűzik ki célul, hanem inkább a kiadvány iránti érdeklŊdést igye-

keznek fokozni, vagy egyéb üzleti szempontok keresendŊk ennek hátterében. Kísérletek 

támasztják alá azt is, hogy a kisgyermek számára mennyire fontos a képek „hűsége”. 

„Szép tankönyvön természetesen nem csupán a képekben gazdag tankönyveket értjük, 

hanem a jó (tehát szép) ábrák és a gondosan megtervezett tipográfia ízléssel – de a di-

daktikai funkciók függvényében – kialakított együttesét, melyet még mindig elronthat 

a rossz anyag és a selejtes nyomás.” (Závodszky, 1986, 64. o.) 

A vonzó tankönyv alakítsa ki a tankönyvhöz, a tantárgyhoz és a tanuláshoz való 

pozitív érzelmi kapcsolatot, hiszen ha egy tankönyv esztétikus, jól elrendezett, akkor 

mindenképpen felkelti az érdeklŊdést, és bizonyára hosszabb ideig köti le a figyelmet is. 

A fentiek fényében jogos a kérdés, lehet-e ábrák, illusztrációk, képek nélkül tanítani 

vagy tankönyvet készíteni? Mi a szerepük ezeknek a képeknek, s hogy döntsük el, hogy 

optimális-e a képek mennyisége egy tankönyvön belül, illetve milyen is a jó kép? 
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Závodszky tanulmányában bukkantunk rá egy összegzésre, mely a tankönyvi ábra for-

mai és tartalmi követelményeit részletezi: 

 Éles fókusz – lehetŊleg tiszta, nem elmosódott kép, fŊleg fényképek esetében 

 Egységes elrendezés – az oktatás tartalmát szolgálja maga a kompozíció, az el-

rendezés és a megvilágítás 

 A kép helyes mérete – fontos a szövegbe ágyazás és tördelés szempontjából is 

 Autentikus, igazi benyomást közvetít – nem a kuriózum, hanem a tipikus le-

gyen az érdekes 

 Minden tankönyvi kép tartalmazzon legalább egy jól ismert objektumot az ösz-

szehasonlítás és elképzelés elŊsegítésére 

 A gyermek vagy felhasználó életkora – fontos a kép és szöveg kapcsolata, hi-

szen minél fiatalabb a tanuló, annál több támpontot igényel. Összetett képeket 

csak 9 éves kor után ajánlatos használni. A kisgyermek számára fontos az egy-

szerűség és a képek valósághűsége, mivel ebben a korai életkorban még nem 

képesek földolgozni a groteszk vagy szürrealisztikus ábrázolást, a stilizált 

elemeket. (Závodszky, 1993) 
 

Harmadik vizsgálati szempontunk kiterjed a tankönyvi illusztrációk bemutatására. 

Megvizsgáljuk az egyes tankönyvek borítóját és belső illusztrációit, tipográfiáját, pa-

ramétereit (méret, tömeg, ív, színnyomás, ár), valamint a tankönyveket kiegészítŊ, vagy 

az azokhoz tartozó segédanyagokat. A tankönyveket elŊbb külön-külön elemezzük. 

Elkerülve a szubjektív véleményalkotást, egy kisebb felmérést végeztünk, mely során 

tíz elsŊ osztályba készülŊ gyermek és tíz képzŊművészeti szakember véleményét kér-

deztük a vizsgált tankönyvek borítójáról és belsŊ illusztrációiról. A felmérés leírását és 

eredményeit a fejezet összegzésében részletezzük. 

 

4.3.1. Kaibinger Pál: Ének-zene 1-2 (KP)  

 

Cím: Ének-zene 1-2. 

Kiadó: Nemzeti Könyvkiadó 

Szerző: Kaibinger Pál gyógypedagógus, énektanár 

Felelős szerkesztő: Kardosné SzŊgyi Szilvia 

A tankönyv kiadói kódja: 98 500/Mt 
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A tankönyv engedélyszáma: 59324/1994. IX. 

Színnyomás: Borító és belsŊ – többszínnyomás 

Ajánlott iskolatípus: általános iskola 

Ajánlott óraszám: heti 1 óra 

Első kiadás: 1995 

 

49. táblázat. KP tankönyvi paraméterei 
Formátum Oldalszám Terjedelem Kötés Tömeg Beszerzési ár 

16,8x23,7 cm 46 7,86 A/5 ív 
Nyomtatott könyv, 

kartonált, irkafűzött, 
és ragasztott kötés 

163 g 1976 Ft 

 
KP tankönyvének borítója és illusztrációi 

A tankönyv külsŊ és belsŊ díszítése, a rajzok megjelenítése tetszetŊs. A megkérdezett 

szakemberek és gyermekek is pozitívan értékelték. A tankönyvi illusztrációkat és a fe-

déltervet is Somorjai Éva készítette (19. sz. melléklet). A tankönyv illusztrációit egysé 

ges stílus, népies jelleg jellemzi. A tankönyv borítójának alapszíne piros, s annak majd 

¾ részét egy ablakszerű rész tölti ki, melyben két mosolygós kislány énekel, játszik, 

táncol. A gyermekek ábrázolása arányos, kontúros, kellŊen színes, szinte elsŊ pillantás-

ra felhívja a figyelmet és pozitív érzést kelt. A kép alatt olvasható a tankönyv címe és 

a kiadó. 

A tankönyv belsŊ elrendezése kissé rendhagyó, hiszen a szerzŊ nem tanórai, ha-

nem inkább tematikai egységben gondolkodott. Találunk néhány fŊ címet, amelyek elŊ-

re vetítik a tananyag tartalmát, mint pl. „Ismerkedjünk a ritmusokkal!” (5. o.), „Állatok-

ról szóló dalok” (19. o.), „Téli ünnepek” (22. o.), „Tavaszi dalok” (33. o), „Anyák nap-

ja” (40. o.), „Nyári dal” (44. o.). 

A tankönyv illusztrációi arányosan helyezkednek el az egyes oldalakon. A leg-

többjük fŊként a felsorakoztatott mondókákat, dalokat ábrázolja. Találunk még olyan 

illusztrációkat is, amelyek a tanítandó ritmikai, illetve dallami elemek megértését segí-

tik. Ilyenek pl. a tá – ti-ti ábrázolására alkalmazott nagy-kicsi jelek (10-11. o.), vagy 

a dallamhangok bemutatását és tudatosítását szolgáló kézjelek (pl. 15., 31., 32., 35. o.), 

melyeket minden esetben a hangok egymáshoz való viszonyához képest térben ábrázol 

a szerzŊ. Néhány esetben találkozunk olyan feladatokkal, melyek során a leírt ritmusról 

vagy dallamról kell felismerni a dalocskát vagy mondókát. Ilyenkor a gyermekek segít-
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ségére vannak olyan kis négyzetbe rajzolt képek, melyek a felismerendŊ zenei anyag, 

ének tartalmára utalnak. 

 

KP tankönyvének tipográfiai elemzése  

A tankönyv borítólapján a kép alatt a piros háttérbŊl kiemelve fehér, nagy, nyomtatott, 

kb. 60-as betűnagysággal íródott a cím, alatta pedig feketével, szintén nagy nyomtatott, 

de csak 14-es betűvel a kiadó. A tankönyv belsŊ részének felépítése rendhagyónak 

mondható, a már feljebb is említett tematikai egységek miatt. Ezek címe a lap tetején, 

vastagon szedett, 24-es betűnagyság. A feladatok szövege 16-os, amely ha az év elején 

nem is, de a késŊbbiekben megfelel az adott korosztálynak. Az új, elsajátítandó kulcs-

mondatok 20-as betűvel, s ezen belül az új zenei kifejezések vagy a ritmus- és dallam-

hangok nevei sötét rózsaszínnel és vastagon szedve találhatóak. A szerzŊk nevét dŊlt, 

16-os betűvel, míg a dalok, mondókák szövegeit 11-es betűvel jeleníti meg. A betűtípus 

minden esetben Times New Roman. Összességében tehát egyféle betűtípust (TNR), 

ezen belül négyféle betűméretet (24, 20, 16, 11) és kétféle írásmódot (normál és félkö-

vér) találtunk a tankönyvben. 

 

KP tankönyvéhez tartozó segédanyagok 

1. A tankönyvhöz megjelent egy kottaíró munkafüzet, melyrŊl az alábbi ismertetŊ 

olvasható: „Egy új érdekes ének-zene munkafüzet gazdagítja a művészeti okta-

táshoz ajánlott kiadványokat. A munkafüzet minden típusú énekkönyvhöz illesz-

kedik. A szerző megvizsgálta az ének-zene könyvek tartalmát, és összevetette 

a kerettanterv és az új NAT követelményeivel. Ezek alapján szélesebb kitekintés-

sel alakította ki a füzet anyagát. A gyakorlatok elsősorban a kottaírás és -

olvasás elsajátítását segítik, de a feladatok egyben más képességeket is fejleszte-

nek (írás, számolás, mozgás). Ajánljuk minden ének-zene tankönyv mellé.”93 

 

4.3.2. Krajcsné Kovács Judit: Csodálatos zenevilág (KKJ) 

 

Cím: Csodálatos zenevilág 

Kiadó: Dinasztia Tankönyvkiadó Kft. 
                                                 
93(http://arkoz.hu/egeszseg/termek/127598-
Kaibinger_Pal__Kottairo_munkafuzet_az_altalanos_iskola_1__osztalya_szamara__NT_00167_M_) 
(Letöltés ideje: 2012-09-13) 

http://arkoz.hu/egeszseg/termek/127598-Kaibinger_Pal__Kottairo_munkafuzet_az_altalanos_iskola_1__osztalya_szamara__NT_00167_M_
http://arkoz.hu/egeszseg/termek/127598-Kaibinger_Pal__Kottairo_munkafuzet_az_altalanos_iskola_1__osztalya_szamara__NT_00167_M_
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Szerző: Krajcsné Kovács Judit 

Felelős szerkesztő: Bihari Erzsébet 

A tankönyv kiadói kódja: DI-077801/1 

A tankönyv engedélyszáma: 44.656/1996. XI. 

Színnyomás: Borító – többszínnyomás 

Ajánlott iskolatípus: általános iskola 

Ajánlott óraszám: heti 1 óra 

Első kiadás: 1996 

 

50. táblázat. KKJ tankönyvi paraméterei 
Formátum Oldalszám Terjedelem Kötés Tömeg Beszerzési ár 

A/4 84 10,1 – 20 A/5 
ív 

Nyomtatott könyv, 
kartonált, irkafűzött, 
és ragasztott kötés 

238 g 620 Ft 

 
KKJ tankönyvének borítója és illusztrációi 

A vizsgált tankönyv borítóját és belsŊ illusztrációit Réti Kamilla készítette. A borító 

alapszínei a lila, zöld és okker, melyek finoman olvadnak egymásba, s ezáltal kellemes 

látványt nyújtanak. A tankönyv címe félkör alakban helyezkedik el, és sötétlila színű. 

A borítón található illusztráció gyermekeket ábrázol. Egy kislány énekel, egy kisfiú 

furulyázik, s egy másik kisfiú a kezében kottát tartva vezényel. EbbŊl mindenki számára 

világossá válik, hogy ének-zenérŊl van szó. (20. sz. melléklet) 

A tankönyv belsŊ illusztrációi csak 2+2 színnyomással készültek, a fekete-szürke, 

illetve narancsszínek kombinációival, így sok esetben a kontúrok sajnos elvesznek. 

Az illusztrációk alapos kidolgozásúak, realisztikus ábrázolásmóddal, ötletes kompozíci-

ókkal és elrendezéssel készültek, szépnek mondhatóak, és megfelelnek a korosztály 

sajátosságainak, viszont az értékelŊk egyöntetű véleménye az volt, hogy figyelemfelkel-

tŊbb és érdekesebb lenne a tankönyv összhatása többszínnyomás alkalmazásával. Ezért 

is lehetséges, hogy a borítót közepesnek, míg a belsŊ illusztrációkat gyengének értékel-

ték a megkérdezettek. Az illusztrációk fŊként a dalok tartalmát jelenítik meg. Ezek 

a képek vagy képrészletek ikonszerűen a késŊbbiek során is vissza-visszatérnek, utalva 

az ismert dalra. Szép számmal találunk a tankönyvben olyan illusztrációkat, melyek a 

zenei elemek megértését, a kézjelek vagy hangszerek bemutatását szolgálják, esetleg 

valamilyen zenei tevékenységre utalnak. 
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KKJ tankönyvének tipográfiai elemzése 

A tankönyvben szintén két-két oldal tartozik tartalmilag és módszertanilag össze, mely 

javaslat a tanóra menetére, szerkezetére és a különféle zenei tevékenységekre. ElsŊ rá-

nézésre a tankönyv áttekinthetŊ, szellŊs, összeállítása módszertanilag is és zeneileg is 

átgondolt. Általában a lap tetején (nem minden oldalon) találunk valamiféle címet, me-

lyek az új dalokat vagy a fontosabb tevékenységeket takarják: „Ki játszik körbe?” (4. 

o.), „Ég a gyertya ég” (22. o.), „Új hangot keresünk” (35. o.). A címek narancssárga 

színt kaptak, a betűtípus TNR és 18-as méretű. Ugyanilyen módon, csak fekete színnel 

jelennek meg a dalok, mondókák címei is. A feladatok szövege szintén TNR, 14-es. 

A fontos tudnivalók, új ismeretek 20-as méretű betűkkel, helyenként narancssárgával 

emelkednek ki a szövegbŊl. Összesítve tehát a tankönyv általánosan alkalmazott betűtí-

pusa a TNR, a szöveg jellegét tekintve pedig csak a betűméret váltakozik, 14-es, 18-as 

és 20-as. A kiemelés helyenként narancssárga színt kap. 

 

KKJ tankönyvéhez tartozó segédanyagok 

1. Tanmenet a kiadó honlapján: (Letöltés ideje: 2012-09-21) 

http://www.dinasztia.hu/WEBSET_DOWNLOADS/520/enek1.pdf  

2. Gyártás alatt a hangzóanyag CD formátumban, tervezett kiadása 2012-es év vé-

géig. 

 

4.3.3. Szerencsésné Kottász Zsuzsa: Művészetek, mesterségek 
(SKZ) 

 

Cím: Művészetek, mesterségek 

Kiadó: Nemzeti Tankönyvkiadó 

Szerző: Szerencsésné Kottász Zsuzsa (ének), Szalma Józsefné (technika), Stróbl Mag-

dolna (rajz) 

Felelős szerkesztő: Bozsik Rozália 

A tankönyv engedélyszáma: XXVIII/4628-HKT/2000 

Színnyomás: Borító és belsŊ – többszínnyomás 

Ajánlott iskolatípus: általános iskola 

Ajánlott óraszám: heti 1 óra 

Első kiadás: 2000 

http://www.dinasztia.hu/WEBSET_DOWNLOADS/520/enek1.pdf
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51. táblázat. SKZ tankönyvi paraméterei 
Formátum Oldalszám Terjedelem Kötés Tömeg Beszerzési ár 

A/4 
96 

ebbŊl az ének-
zene 35 

12,36 A/5 ív 
Nyomtatott könyv, 

kartonált, irkafűzött, 
és ragasztott kötés 

301 g 832 Ft 

 
SKZ tankönyvének borítója és illusztrációi 

A tankönyv borítóját Navratil Zsuzsa tervezte. A színválasztás és színkombináció derűt 

és vidámságot sugároz. A borító alapszíne a sárga-világoskék kombináció piros széllel. 

A fedŊlapon kiemelkedik a tankönyv címe, nagy nyomtatott, vastagon szedett betűkkel, 

melyek mind más-más színt kaptak. A cím alatt elhelyezkedŊ illusztráció egy festŊáll-

vány elŊtt álló trombitázó kismalacot ábrázol, mellyel a tervezetŊ mindjárt azt sugallja, 

hogy a tankönyv nemcsak a zenei nevelést közvetíti, hanem több művészeti tárgyat is. 

Annak ellenére, hogy erŊs, határozott színek egyvelege jelenik meg a borítón, az értéke-

lés alapján sem a gyermekeknek, sem pedig a szakembereknek nem nyerte el annyira 

a tetszését. (21. sz. melléklet) 

A tankönyv elsŊ harmadában (3-37. o.) a zenei nevelés foglal helyet. A további 

rész megosztva tartalmazza a technikát és a rajzot (38-96. o.). A tankönyv belsŊ illuszt-

rációit Somorjai Éva készítette, melyek stílusa inkább realista, kissé népies jellegű. Ro-

konságot mutat KP tankönyvi illusztrációival. A tankönyv illusztráltsága 55%. Az il-

lusztrációk elhelyezése sablonosnak tűnik, mert minden oldalon majdnem ugyanazon a 

helyen foglalnak helyet, így a mozgás és dinamizmus nem igazán érzékelhetŊ. Az il-

lusztrációk egy kivétellel a tanítandó dalokhoz kapcsolódnak, azok tartalmát jelenítik 

meg. A tankönyv zenei részének utolsó öt oldalán lévŊ illusztrációk fekete-fehérek, ki-

festŊ jellegűek. Itt a gyermeknek lehetŊsége van saját ízlése és elképzelése szerint kiszí-

nezni ezeket a rajzokat. A lap tetején, a cím alatt szürke háttérben dalcsokrot javasol 

a tankönyv, általában három dalt kapcsol össze, melyek mellett inkább ikonszerű pici, 

egyszerű rajzok jelennek meg az adott dalra vonatkozóan. Ezek a rajzok csak a dalcso-

kor kapcsán térnek vissza a tankönyvben. A tankönyv illusztrációit tekintve egy egysé-

ges stílust képvisel, kedves rajzokkal, melyek az adott korosztály számára megfelelŊek 

színben, kidolgozásban, méretben egyaránt. Az értékelést tekintve mind a két csoport 

közepesnek ítélte az összhatást.  
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SKZ tankönyvének tipográfiai elemzése 

A tankönyvben minden oldal egy-egy tanórának felel meg, s ennek fényében számozva 

is vannak az egyes oldalak. Minden oldal tetején világosszürke színnel (Tahoma, vasta-

gon szedett, 22-es betűméret) valamilyen cím olvasható, mely leggyakrabban az új dal 

címe („Hej, a sályi piacon...” – 5. o., „Kiskece lányom” – 35. o.), vagy az új ismeret-

anyagra, esetleg összefoglalásra utal („A szó és mi hang” – 13. o., „Gyakoroljunk!” – 

31. o.). Az egyes oldalakon megszámozott feladatok 2 és 5 között mozognak. A felada-

tok szövegének, s ugyanúgy a mondókák szövegének közléséhez a korosztály életkori 

sajátosságaihoz mérten kis méretű, 11-es betűtípust alkalmaz a tankönyv. Ugyanígy 

íródnak az óra elején javasolt dalcsokrot képezŊ dalok címei, melyek szintén szürke 

hátteret kapnak. Az új ritmus-, illetve dallami elemek piros vagy kék színnel, esetleg 

kicsit nagyobb, 13-as betűmérettel emelkednek ki a szövegkörnyezetbŊl. A játékleírások 

szintén szürke háttérben foglalnak helyet, de nagyon kicsi, 8-as betűmérettel. Összessé-

gében tehát a tankönyv egyféle normál betűtípust használ, esetenként kiemelve, vasta-

gon szedve, négyféle betűméretben. 

 

SKZ tankönyvéhez tartozó segédanyagok 

1. Módszertani útmutató az 1-2. osztályos tankönyvcsomaghoz, mely megrendel-

hetŊ a kiadótól (532 Ft), s megtekinthetŊ az alábbi linken: 

http://www.ntk.hu/cikk/ntkshop/83286 (Letöltés ideje: 2012-09-22) 

 

4.3.4. Rápli Györgyi: Ének-zene I. (RG) 

 

Cím: Ének-zene az általános iskola 1. osztály számára 

Kiadó: Konsept-H Könyvkiadó 

Szerző: Rápli Györgyi 

Felelős szerkesztő: Tarrósi Szilvia 

A tankönyv kiadói kódja: KT-0801 

A tankönyv engedélyszáma: XXVIII/644/2000 

Színnyomás: Borító és belsŊ – többszínnyomás 

Ajánlott iskolatípus: általános iskola 

Ajánlott óraszám: heti 1 óra 

Első kiadás: 2001 

http://www.ntk.hu/cikk/ntkshop/83286
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52. táblázat. RG tankönyvi paraméterei 
Formátum Oldalszám Terjedelem Kötés Tömeg Beszerzési ár 

A/4 64 4 gyártási ív 
Nyomtatott könyv, 

kartonált, irkafűzött, 
és ragasztott kötés 

223 g 860 Ft 

 
RG tankönyvének borítója és illusztrációi 

A tankönyv grafikáját Sipos Mátyás készítette. Az illusztrátor neve nincs feltüntetve. 

A tankönyv borítójának alapszíne világoszöld, mely kellemes érzést közvetít. Az illuszt-

ráció két, egymás kezét fogó mosolygós gyermeket ábrázol. A tankönyv zenei voltára a 

gyermekek ruháját díszítŊ ritmuselemek és a kezükbŊl lógó triangulum árulkodnak. 

A borító felsŊ részén olvasható a szerzŊ neve, a tankönyv címe, alul pedig a kiadó. (22. 

sz. melléklet) 

A tankönyv borítóján és belsejében található illusztrációk azonos stílust képvisel-

nek. A figurák egyszerűek, modernebb vonalvezetésűek, inkább bábfigurákra emlékez-

tetnek. Az illusztrációk zömmel a tankönyvben megjelenŊ dalok, mondókák tartalmá-

hoz kapcsolódnak, emellett ikonszerű rajzok segítik a gyermekeket a ritmus-, és dallami 

elemek megértésében is. Egy esetben találtunk a zenehallgatáshoz kapcsolódó illusztrá-

ciót (A. Vivaldi: Négy évszak, 28. o.). A zenei tevékenységekre utaló jelek, ikonok szin-

tén rajzoltak, mindig az adott oldal bal szélén jelennek meg. 

A tankönyv elején négy oldal (4-7. o.) alapszíne fehér helyett zöld, rózsaszín, vi-

lágoskék és sárga, melyeken ismert gyermek- és játékdalok szövegei, címei és hozzájuk 

tartozó illusztratív rajzok foglalnak helyet. A színes oldalak itt inkább érdekesek, mint 

valamiféle konkrét jelentŊséggel bírnának. Ugyanilyen színes oldalakat találunk a tan-

könyv utolsó részében (40-59. o.). Ez valójában kiegészítŊ anyag, úgynevezett daltár. 

A színek tematikailag különböztetik meg a dalanyagot. A kék (40-43. o.) ünnepekhez 

kapcsolódó dalokat, a sárga (44-47. o.) magyar népszokásokat, míg a zöld (48-59. o.) 

népi gyermekjátékokat és azok leírását tartalmazza. 

 

RG tankönyvének tipográfiai elemzése 

RG tankönyvében nem szervesen tartozik össze két-két oldal. Egymást követik a dalok, 

mondókák, különféle feladatok, magyarázatok, melyekbŊl saját belátása szerint válo-

gathat a pedagógus, és úgy állítja össze a tanóra menetét, ahogy azt a legjobbnak látja. 

A tankönyv jellemzŊ betűtípusa a TNR. A dalok és mondókák címei vastagon szedett, 

16-os betűvel íródtak. A mondókák, kiszámolók szövege, az általános feladatok, mesék 



239 

leírásához 12-es betűméretet alkalmaztak, míg a kottakép formájában megjelenŊ dalok 

szövege 13-as betűnagyságú. Az új ismeretanyag és a zenei szakkifejezések vastaggal 

szedettek, de a betűtípus és méret az általános szöveggel megegyezik. Összességében 

tehát csupán egyféle betűtípust (TNR), háromféle betűméretet és indokolt esetben vas-

tagon kiemelt írásmódot találtunk. 

 

RG tankönyvéhez tartozó segédanyagok 

1. Tanmenet található a tankönyvkiadó honlapján: http://www.konsept.hu/ 

2. Három darab A/4-es lap (Kirakható ritmuskártyák, dallamkirakó – ötvonalas 

rendszer és a dallamkirakóhoz szükséges piros – kék – sárga karikák) 

 

4.3.5. Kaszás Mária – Pappné Vencsellői Klára: Ének-zene 1. (KM-
PVK) 

 
Cím: Ének-zene 1. (Énekeljetek játszva! Játsszatok énekelve!) 

Kiadó: Pedellus Tankönyvkiadó Kft. 

Szerző: Kaszás Mária – Pappné VencsellŊi Klára 

Felelős szerkesztő: nincs feltüntetve 

A tankönyv kiadói kódja: nincs feltüntetve 

A tankönyv engedélyszáma: KHF/3553-7/2009 

Színnyomás: Borító és belsŊ – többszínnyomás 

Ajánlott iskolatípus: általános iskola 

Ajánlott óraszám: heti 1 óra 

Első kiadás: 2001 

 

53. táblázat. KM-PVK tankönyvi paraméterei 
Formátum Oldalszám Terjedelem Kötés Tömeg Beszerzési ár 

A/4 92 4 gyártási ív 
Nyomtatott könyv, 

kartonált, irkafűzött, 
és ragasztott kötés 

241 g 1020 Ft 

 
KM-PVK borítója és illusztrációi 

A vizsgált tankönyv borítótervét Csáfordi László készítette. A harsány színek figyelem-

felkeltŊek. A borítón rendezetlenül helyezkednek el hangszerek, zenei elemek, amelybŊl 

http://www.konsept.hu/
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rögtön egyértelművé válik a tartalom, de a számítógépes, programszerű megoldást 

a szakemberek sablonosnak tartották, nem vélték igazán eredetinek, míg a gyermekek 

érdeklŊdését hamar felkeltette. A borítón egy nagyobb négyzetben kiemelt írásmóddal 

jelenik meg a tankönyv címe, fölötte pedig a két szerzŊ neve. A fenti jobb sarokban, lila 

körben olvasható a kiadó. (23. sz. melléklet) 

A tankönyv belsŊ illusztrációi Tamasi Kinga munkáját dicsérik, egységes, kissé 

realisztikus stílussal. Minden oldal tetején 2 cm széles díszítŊ jellegű sáv húzódik tele 

hangszerekkel és hangokkal, mely hangulatában nagyon kedves, érdekes megoldás. 

A tankönyv belsŊ szerkezetét tekintve két-két oldal dolgoz fel egy tanítási órát. Minden 

tanórát számmal jelöli a tankönyv, illetve címként leggyakrabban a „Dalcsokor”, két 

esetben a „Játékcsokor”, és egy alkalommal „Ismételjünk!” olvasható a lap tetején. 

A szerzŊk minden tanóra elejére 3-4 dalból álló dalcsokrot javasolnak. A dalokat kis ké-

pek, ikonok jelenítik meg azok tartalmából kiindulva, melyek a késŊbbiekben is vissza-

térnek. Így a tanulók számára egyértelmű, melyik dalról van szó, még akkor is, ha nem 

tudnak olvasni. Nagyobb illusztrációk fŊként az új játékdalok, gyermekdalok tartalmát 

jelenítik meg. Néhány esetben olyan kiegészítŊ rajzok is megjelennek a tankönyvben, 

melyek inkább az egyes tevékenységeket jelképezik, mint az éneklés, kártyajáték, kot-

taolvasás, tapsolás-ritmizálás, közös munka. A ritmus- és dallami elemek megértését 

segítŊ kis képek a korosztálynak nem megfelelŊek, túlságosan aprók. A tankönyv belsŊ 

elrendezése túlzottan sűrű, sok a szöveg, és sokszor aránytalanul kicsik az illusztrációk. 

Ennek ellenére az órafelépítés logikus, módszertanilag átgondolt. Valójában a pedagó-

gus csaknem minden utasítást megkap. Ez egyrészt jó, másrészt viszont veszélyes, mert 

lankadhat a pedagógus kreativitása, s így sablonossá válhatnak a tanórák. 

 

KM-PVK tankönyvének tipográfiai elemzése 

A címek minden baloldal tetején foglalnak helyet, bordós színükkel emelkednek ki. 

Betűtípusa Comic Sans MS, vastagon szedett és 20-as betűméretű. A szerkezetileg ösz-

szekapcsolódó két oldalon az egyes feladatok, tevékenységek számozása, melyek 4-9 

közt mozognak, szintén ugyanezzel a színnel vannak jelölve. A feladatok leírása egy-

szerű TNR, 12-es betűméret. A dalcímek dŊlt betűvel tűnnek ki a szövegbŊl, s a fontos-

nak tartott kifejezéseket vastagon szedi a tankönyv. A tankönyvben tehát jellemzŊen 

a TNR, 12-es betűtípus uralkodik, helyenként dŊlt, vagy vastagon szedett módon. Kivé-

telt képez a címek vagy fontosabb zenei tevékenységek kiemelése színes CS, 20-as, 

esetenként 18-as betűnagysággal. 
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KM-PVK tankönyvéhez tartozó segédanyagok 

1. Tanmenet a kiadó honlapján: (http://www.pedellus.hu/tanmenet.php PD-221) 

2. Hangzóanyag a tankönyvhöz, amely meghatározott rendelésszám után letölthe-

tŊ: (http://www.pedellus.hu/melleklet.php PD-221) (Letöltés ideje: 2012-09-25) 

3. A/4-es mellékelt lapon kivágható ritmuskártyák 

 

4.3.6. Fürediné Kovács Veronika: Ének-zene I. (FKV) 
 

Cím: Ének-zene tankönyv I. osztályosoknak 

Kiadó: Műszaki Könyvkiadó Kft. 

Szerző: Fürediné Kovács Veronika 

Felelős szerkesztő: Kóródi Bence 

A tankönyv kiadói kódja: MK-4352-7 

A tankönyv engedélyszáma: KHF/4005-17/2008 (2008.10.29. - 2013.08.31.) 

Színnyomás: Borító és belsŊ – többszínnyomás 

Ajánlott iskolatípus: általános iskola 

Ajánlott óraszám: heti 1 óra 

Első kiadás: 2008 

 

54. táblázat. FKV tankönyvi paraméterei 
Formátum Oldalszám Terjedelem Kötés Tömeg Beszerzési ár 

A/4 84 10,1 - 20 A/5 
ív 

Nyomtatott könyv, 
kartonált, irkafűzött, 
és ragasztott kötés 

195 g 991 Ft 

 
FKV tankönyvének borítója és illusztrációi 

A tankönyv elsŊ pillantásra gyermekközpontú, és sugallja a tantárgy pozitivitását, va-

lamint a derűs légkört. A tankönyv borítója zöld színű, nyugalmat sugároz. Rajta fehér 

négyzetben kiemelve olvasható a szerzŊ neve, a tankönyv címe, az illusztrátor neve és 

a kiadó. (24. sz. melléklet) A tankönyvet Becski Leonóra illusztrálta. A borító alsó felé-

ben négy mosolygós gyermek látható az ismert gyermekjáték, a Bújj, bújj zöld ág ját-

szása közben. A gyermekek ábrázolása kissé szokatlan, felülnézetbŊl történik, mely 

a testarányok torzulását okozza. A megkérdezettek eltérŊ módon nyilatkoztak, de álta-

lában kiemelték a pozitív jelleget és a mozgást, derűt ábrázoló borítót. 

http://www.pedellus.hu/tanmenet.php%20PD-221
http://www.pedellus.hu/melleklet.php%20PD-221
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A tankönyv belsŊ elrendezését és szerkesztését illetŊen egy-egy óra tananyaga két 

oldalt vesz igénybe, mely minden esetben más-más háttérszínt kap. A színes oldalak 

egymásutánjában sem logikai sorrend, sem pedig valamilyen konkrétumra való utalás 

nincs, valószínűleg csupán a változatosság az oka. 

Az illusztrációk, képek szempontjából egységes stílus jellemzi a könyvet. Minden 

kép, ikon és illusztráció rajzolt. Gyakran találkozik a gyermek visszatérŊ elemekkel, 

amelyek egyfajta biztonságérzetet nyújtanak a tanult dalok vagy a már elsajátított zenei 

elemek iránt. A zenei tevékenységhez, feladatokhoz kapcsolódó ikonokat már a fentiek-

ben elemeztük. Ezen kívül gyakoriak azok a kis kártyaformájú képek, amelyek az egyes 

dalokat vagy mondókákat ábrázolják. Ismétlésnél, gyakorlásnál, megfigyelésnél vagy 

újabb zenei tevékenységek esetében e képek segítségével utal a szerzŊ a javasolt dalra. 

Néhány esetben fŊként a zenehallgatáshoz kapcsolt illusztratív rajzokat találunk, me-

lyek a zenemű jellegére utalnak. Általában a zene hangulatát, tartalmát, jellegét próbál-

ják a képek visszaadni, mégis találunk megkérdŊjelezhetŊ illusztrációkat. Ilyen pl. a 69. 

oldalon Saint-Saëns: Az állatok farsangja című művébŊl Az elefántok c. részlet. A kép 

egy kis elefántot altató mamaelefántot ábrázol. A meghallgatásra javasolt zene jellege, 

annak ¾-es lüktetésével inkább táncos mozgásra, mintsem altatózenére utal. A kép alap-

ján és az egész kétoldalas szövegkörnyezet alapján a szerzŊ valóban az altatót, mint 

zenei karaktert szerette volna kihangsúlyozni, de ebben az esetben megfelelŊbb lenne C. 

Debussy Gyermekkuckójából Az elefánt bölcsődalát javasolni meghallgatásra. A tan-

könyvi illusztrációk emellett még a zenei elemekre, a zene szerkezeti felépítésére, annak 

összetevŊire utalnak, s céljuk az ismeretanyag könnyebb és gyorsabb megértése, elsajá-

títása. Kevés, inkább elenyészŊnek mondható a helyet kitöltŊ rajz. A tankönyvi ábrák 

aránya 45%. A szöveg és az ábrák elhelyezése áttekinthetŊ és arányos. 

 
FKV tankönyvének tipográfiai elemzése 

Az elemzés alapját két-két oldal képezi, melyek tartalmi szempontból szervesen kapcso-

lódnak egymáshoz, és egy tanítási órát töltenek ki. A bal oldal lapjának tetején kiemel-

ten, nagy nyomtatott betűkkel cím olvasható, mely leggyakrabban a tanítandó dal címe, 

vagy az adott tanóra fŊ célkitűzésére utal: „Énekeljünk együtt!”, „Én ezt már mind is-

merem!” stb. A dupla oldalon található feladatokat a pontosabb tagolás miatt számozza 

a tankönyv. A feladatok száma egy dupla oldalon 5-8 közt mozog. A feladatok szöve-

géhez 16-os, a népi gyermekjátékok menetének leírásához 14-es nagyságú betűt hasz-
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nál. Ez utóbbi az oldal háttérszínétŊl néhány árnyalattal sötétebb négyzetbe került. 

A szövegben kiemelni kívánt kifejezéseket dŊlt betűvel jelzi a könyv. Ugyanígy íródik 

még a dalok műfaja s a szerzŊk neve is. Összességében négyféle betűtípust és háromféle 

betűméretet találtunk a tankönyvben. 

 

FKV tankönyvéhez tartozó segédanyagok 

1. Kész Tanmenet található a tankönyvkiadó honlapján: 

http://www.muszakikiado.hu/files/tanmenetek/enek/enekzene1tanmenet.pdf (Le-

töltés ideje 2012-09-13) 

2. A tankönyvhöz készült hangzóanyag is CD-formátumban 

 

4.3.7. Orsovics Yvette: Zenei nevelés 1. (OY) 

 

Cím: Zenei nevelés az alapiskola 1. osztálya számára 

Kiadó: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 

Szerző: Orsovics Yvette 

Felelős szerkesztő: Hollá Judit 

A tankönyv kiadói kódja: nincs feltüntetve 

A tankönyv engedélyszáma: CD-2004-11593/23488-3:094 

Színnyomás: Borító és belsŊ – többszínnyomás 

Ajánlott iskolatípus: általános iskola 

Ajánlott óraszám: heti 1 óra 

Első kiadás: 2004 

 

55. táblázat. OY tankönyvi paraméterei 
Formátum Oldalszám Terjedelem Kötés Tömeg Beszerzési ár 

A/4 72 4 gyártási ív  
Nyomtatott könyv, 

kartonált, irkafűzött, 
és ragasztott kötés 

229 g 6,58 Eur 
(kb. 1900 Ft) 

 
OY tankönyvének borítója és illusztrációi 

A tankönyvet Ľubica Suchalová, a tankönyvkiadó munkatársa illusztrálta. A borító 

alapszíne a barackszín néhány árnyalata, melybŊl a világossárga, díszített betűkkel írt 

cím és az évfolyam száma emelkedik ki. A jobb sarokban lévŊ illusztráció ránézésre 

http://www.muszakikiado.hu/files/tanmenetek/enek/enekzene1tanmenet.pdf
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derűs, két egymásnak háttal ülŊ gyermeket ábrázol. A kislány mosolyogva hallgatja 

a kisfiú furulyázását. A rajzból az olvasni nem tudók számára is kitűnik tehát, hogy a 

tankönyv kapcsolatban van a zenével. Maga az illusztráció a tankönyv formátumához 

képest elég kicsi, ezért is fordulhatott elŊ, hogy a gyermekek az utolsó elŊtti helyre so-

rolták. Ennek ellenére a szakemberek a kompozíciót és az illusztráció minŊségét tekint-

ve a második legjobbnak értékelték. (25. sz. melléklet) 

A tankönyv belsŊ elrendezését és szerkesztését figyelve szintén két-két oldal kap-

csolódik össze, mely egy tanítási óra anyagát tartalmazza. Csaknem minden oldal tete-

jén valamilyen cím olvasható, mely általában az órán javasolt fŊ zenei tevékenységre, 

vagy a tanulandó új zenei elemre vonatkozik. Több alkalommal találkozunk pl. olya-

nokkal, mint: „Gyertek játszani!”, „Énekeljetek!”, „Zenehallgatás”, „Játék a ritmusér-

tékekkel” stb. A lapszélen találhatóak a zenei tevékenységre utaló ikonok, melyek 

a gyermekek számára megkönnyítik azok megértését (ezekrŊl már a fenti 4.2.6.7-es 

alfejezetben részletesen szóltunk). A tankönyv illusztrációi egységes stílust követnek, 

kifejezŊek, megfelelŊ méretűek, ötletesek, jól megválasztott kompozíciókkal, színkom-

binációkkal. A rajzok elhelyezése is változatos. 

A tankönyvi illusztrációk többféle célt szolgálnak. ElsŊsorban az új dalokhoz tar-

toznak kedves rajzok, melyek fŊként a dal tartalmára utalnak. Ezen illusztrációkból 

a késŊbbiek során vissza-visszatér egy-egy részlet, ami által visszaidézhetŊ a már ismert 

dalocska. Másodsorban az új kifejezésekhez, kézjelekhez, feladatokhoz, vagy a hang-

szerek, testhangszerek bemutatásához kapcsolódnak illusztratív rajzok. Harmadrészt 

a tankönyvi illusztrációk inkább módszertani szempontból értékelhetŊek. Segítséget 

jelentenek az új zenei elemek magyarázata, tanulása során, illetve azok használatának, 

helyének és alkalmazásának pontosítása esetén. A tankönyv belsejének illusztrációi, 

azok kivitelezése, hangulata bizonyára elnyerte mind a gyermekek, mind pedig a szak-

emberek tetszését, mert mindkét csoport pontozásának összesítésében az elsŊ helyet érte 

el. 

 

OY tankönyvének tipográfiai elemzése 

A tankönyv általánosan választott betűtípusa az Arial. Az egyes oldalakon található cí-

mek barack színnel, vastagon szedett, dŊlt, 14-es betűvel emelkednek ki. A feladatok 

szövege 14-es méretű, ugyanazon betűtípussal. A fontosabb információkat, magyaráza-

tokat a tankönyv vastagon szedve emeli ki. Az elsajátítandó ismereteket ugyanilyen 

módon, de zöld színnel jelöli. A gyermekjátékokhoz tartozó játékleírás háttere sötétba-
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rack színű, írásmódja viszont Times New Roman, dŊlt és 13-as méretű, mely jóval ki-

sebb az átlagosnál, de ez valójában a pedagógus segítségére szolgál. A ritmizáláshoz, 

vagy valamilyen játékhoz javasolt mondókák, versek szövege szintén kiemelten, sötét 

rózsaszín színnel találhatóak a tankönyv lapjain, TNR, félkövér 18-as betűvel. Összes-

ségében tehát kétféle betűtípust (Arial és TNR), háromféle betűnagyságot (14-es, 13-as, 

18-as), kiemelésnél a vastagon szedett és dŊlt módozatot, illetve az alap fekete mellett 

a zöld és sötét rózsaszín színeket alkalmazza a tankönyv. 

 

OY tankönyvéhez tartozó segédanyagok 

1. Módszertani útmutató, javaslatok és kiegészítŊ anyag található a tankönyv címe 

alatt a kiadó honlapján: http://www.mladeleta.sk (jelenleg átdolgozás alatt) 

2. Hangzóanyag CD-formátumban, mely a tankönyvben található összes dalt és 

zenehallgatási szemelvényt tartalmazza 

3. A tankönyv közepébe fűzött kivágható dallamkirakó (ötvonalas rendszer kari-

kákkal) 

 

4.3.8. Tolnay Ilona: Daloljunk együtt! (TI) 

 

Cím: Daloljunk együtt! (Zenekönyv az általános iskolák 1. osztálya számára) 

Kiadó: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 

Szerző: Tolnay Ilona 

Felelős szerkesztő: Nikola Stojanac mgr. Dragan Hamović 

A tankönyv kiadói kódja: nincs feltüntetve 

A tankönyv engedélyszáma: nincs feltüntetve 

Színnyomás: Borító és belsŊ – többszínnyomás 

Ajánlott iskolatípus: általános iskola 

Ajánlott óraszám: heti 1 óra 

Első kiadás: 2005 

 

56. táblázat. TI tankönyvi paraméterei 
Formátum Oldalszám Terjedelem Kötés Tömeg Beszerzési ár 

20,5 cm x 
26,5 cm 46 6 nyomdai ív 

Nyomtatott könyv, 
kartonált, irkafűzött, 
és ragasztott kötés 

156 g 400 dínár 
kb. 1020 Ft. 

http://www.mladeleta.sk/
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TI tankönyvének borítója és illusztrációi 

A vizsgált tankönyvet Marinko Lebović illusztrálta. A borítólap alapszíne a gyenge lila 

és a rózsaszín kombinációja. A borítólapon található illusztráció egy hegyes vidéken 

tekergŊ vonat, mely a Megy a kocsi kezdetű dalhoz kapcsolódik. (26. sz. melléklet) 

Az illusztráció megtalálható a tankönyv 35. oldalán is, ahol az adott dal új dalként sze-

repel. A felmérés során a tematika miatt ezt inkább a fiúk részesítették elŊnyben, ami 

által a gyermekek összpontszámát tekintve az adott tankönyv vitte el a pálmát. A szak-

emberek is pozitívan értékelték. A borítón még olvasható a tankönyv címe és szerzŊje. 

A belsŊ illusztrációkat egységes stílus jellemzi, a rajzok kedvesek, ötletesek, ábrá-

zolásmódjuk és méretük megfelel az adott korosztálynak. Általában a színek kissé fakó-

nak tűnnek. Ez lehet az oka a gyengébb értékelésnek is. A tankönyvi illusztrációk leg-

többje a dalok, mondókák szövegét jeleníti meg, de bŊséges a felhozatal a kézjelek, rit-

musértékek vagy dallami elemek illusztratív megfogalmazásában is. Ezen rajzolt ma-

gyarázatok, példák az új ismeretek könnyebb elsajátítását segítik. A különféle feladato-

kat, zenei tevékenységeket kis ikonok jelzik, melyek általában a lap szélén helyezked-

nek el. Módszertani szempontból tehát az illusztrációk átgondoltak, és sugallják, hogy 

a szerzŊ nemcsak ismereteit, de pedagógiai tapasztalatait is egyaránt felhasználta e tan-

könyv megírásához. 

 
TI tankönyvének tipográfiai elemzése 

A tankönyv szerkezeti felépítését tekintve egy-egy oldal felel meg egy tanórának. Ez 

inkább csak segítséget, amolyan vezérfonalat nyújt a pedagógusnak, melyet kellŊ meny-

nyiségű gyakorlattal és különféle tevékenységekkel fűszerezve szükséges kiegészíteni 

egy tanóra tartalmának megfelelŊen. A tanórák számozását az adott oldal fenti sarkában 

találjuk. Csak néhányuknál olvashatunk konkrét címeket („A Tá ritmus” – 8. o., 

„A szünetjel” – 22. o.), melyek minden esetben az elsajátítandó zenei elemre hívják fel 

a figyelmet. A címek Verdana betűtípussal, 28-as méretű betűnagysággal és vastagon 

kiemelve íródtak. A tankönyv általános betűtípusa a TNR. A szövegek és feladatok írá-

sához 14-es betűméretet alkalmaz a tankönyv, kiemelésnél pedig piros színt. A mondó-

kák, dalok szövege általában zöld színű és 11-es nagyságú. A tankönyvben tehát kétféle 

betűtípus (TNR, Verdana), háromféle betűméret (28-as, 14-es, 11-es), helyenként félkö-

vér, de inkább színbeli megkülönböztetés található. 
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TI tankönyvéhez tartozó segédanyagok 

1. Módszertani kézikönyv (nyomtatásban megjelent 2006-ban a belgrádi tan-

könyvkiadó - Zavod za udžbenike i nastavna sredstva - jóvoltából) 

2. A/4-es melléklet a dallamkirakóhoz tartozó karikákkal (a vonalrendszer a tan-

könyv hátlapján) 

 

4.3.9. A vizsgált tankönyvek könyvészeti és formai elemzésének ösz-
szegzése 

 

ElŊször külön-külön ejtettünk szót a vizsgált tankönyvek borítójának és belsŊ illusztrá-

cióinak, szerkezetének jellegérŊl. Röviden bemutattuk ez egyes tankönyvek felépítését, 

tipográfiai jellemzŊit. Szubjektív lenne kijelenteni, hogy melyik az a tankönyv, amelyik 

tetszetŊs, vagy megfelel az adott korosztálynak, ezért egy kisebb vizsgálatba bocsátkoz-

tunk. Ennek célja az volt, hogy megtudjuk, mely tankönyvek tetszenek inkább a gyer-

mekeknek, és melyek azok, amelyeket a szakmai szem értékesnek vél. A felmérés részét 

nyolc tankönyv képezte. Fórika Éva tanári kézikönyvének jellege eltérŊ, ezért ebbe 

a felmérésbe nem soroltuk be. (A kézikönyv borítóját lásd a 27. sz. mellékletben) 

A felmérés résztvevŊit két csoportra osztottuk. ElsŊként tíz olyan gyermeket kér-

deztünk meg, akik 2012 szeptemberében kezdték meg tanulmányaikat az elsŊ osztály-

ban. A felmérésre a befolyásolhatóság elkerülése végett még az iskolai év megkezdése 

elŊtt került sor. A gyermekek csoportját öt fiú és öt lány képviselte, akiket véletlensze-

rűen választottunk ki. ElsŊ körben a nyolc tankönyv borítójának értékelését végeztük el 

(57. táblázat). „Neked melyik tetszik a legjobban?”, „Melyik tankönyvbŊl szeretnél 

tanulni?” „Miért?” – ezekkel a kérdésekkel igyekeztünk felállítani egy sorrendet. 

A gyermekek esetében az értékelés, pontozás úgy történt, hogy a legjobban tetszŊ tan-

könyv kapta a maximális 10 pontot, s az ezt követŊket mindig egy ponttal kevesebbel 

jutalmaztuk. Az alábbi táblázatban a vizsgált tankönyvek borítójának értékelését össze-

geztük a gyermekek szemével. 
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57. táblázat. A vizsgált tankönyvek borítójának értékelése a gyermekek szemszögéből 

 KP KKJ SKZ RG 
KM-
PVK FKV OY TI 

FI
Ú

K
 

P. B. 6 5 7 3 10 8 4 9 
S. M. 8 7 3 5 10 4 6 9 
Zs. B. 5 9 7 4 8 6 3 10 
N. Cs. 5 4 8 6 9 7 3 10 
M. A. 4 5 8 7 9 6 3 10 

LÁ
N

Y
O

K
 B. L. 9 3 6 7 5 8 4 10 

R. J. 10 9 3 4 6 7 8 5 
B. S. 10 8 9 6 3 7 5 4 
C. J. 3 9 4 5 6 7 10 8 
P. A. 10 8 4 3 9 5 6 7 

Összpontszám 70 67 59 50 75 65 52 82 

Helyezés 3. 4. 6. 8. 2. 5. 7. 1. 

 

A tankönyvborítók értékelése során a gyermekek elsŊsorban az illusztráció tema-

tikáját figyelték. A fiúk fŊként TI „vonatos” tankönyvét, illetve a KM-PVK szerzŊpáros 

erŊs színeket alkalmazó, kissé számítógépes grafika jellegű, hangszerekkel tarkított tan-

könyvét helyezték elŊtérbe, míg a lányoknak jobban tetszettek KP mosolygósan táncoló 

kislányai, vagy KKJ realisztikus ábrázolásmódú zenélŊ gyermekcsoportja. A gyerme-

kek nemtŊl függetlenül elŊtérbe helyezték az erŊteljesebb színeket, a határozottabb kon-

túrokat és a kifejezŊbb rajzokat, ami az összesített pontszámból is kitűnik. 

A másik csoportot tíz képzŊművész szakember alkotta, akiket szintén véletlensze-

rűen választottunk ki. Volt köztük festŊművész, grafikus, szobrász, iparművész és tex-

tilművész is. Az elsŊ felmérés itt is a tankönyvborítókra irányult (58. táblázat). A kép-

zŊművészeket is arra kértük, hogy szakmai szemmel értékeljék a tankönyvi borítók il-

lusztrációit és kompozícióját, illetve, hogy saját szempontjaik alapján, egy tízes skálán 

pontozzák azokat. A megkérdezettek elsŊként magát az összhatást figyelték, majd ezt 

követŊen bocsátkoztak bele kissé részletesebb elemzésbe, amely segítette Ŋket a végle-

ges sorrend kialakításában. Figyelembe vették a színkombinációkat, a formákat, az il-

lusztrációk elhelyezkedését, a borítók tipográfiai elrendezését, de emellett igyekeztek 

gyermekszemmel is megközelíteni a látottakat. Voltak, akik enyhébben, de voltak, akik 

szigorúbban értékeltek. A pontozás eredményét az alábbi táblázatban összegeztük: 



249 

58. táblázat. A vizsgált tankönyvek borítójának értékelése a szakemberek szemszögéből 

 KP KKJ SKZ RG KM-PVK FKV OY TI 

F. E. 10 7 6 8 2 9 9 9 

C. Sz. 9 10 7 5 2 2 8 2 

K. E. 10 5 7 8 10 9 9 6 

K. T. 5 3 7 3 8 5 4 4 

N. Á. 10 5 2 5 2 10 10 4 

Z. H. 8 8 8 5 7 8 7 9 

S. I. 9 3 3 3 5 10 8 5 

id. N. Á. 7 8 8 8 9 8 7 10 

S. E. 9 5 1 3 7 8 9 7 

S. J. 10 10 9 9 9 6 10 9 
Össz-
pontszám 

87 64 58 57 61 75 81 65 

Helyezés 1. 5. 7. 8. 6. 3. 2. 4. 

 

Az eredmény eléggé meglepŊ volt. A szakemberek is nagyon pozitívan értékelték 

KP tankönyvét annak egyszerűsége, kedvessége és a kissé népies jelleg miatt. Második 

helyre került viszont OY tankönyve, amelyet a gyermekek nem igazán értékeltek pozi-

tívan, egyszerűnek mondható borítója miatt. Ezt követte FKV színes, újszerű tanköny-

ve. 

A következŊ ábrán összesítettük a gyermekek és szakemberek által kapott érté-

keket, s az elsŊ három helyezett pontjait meg is jelöltük. 
 

 

59. ábra 

A vizsgált tankönyvek borítójának értékelése, s annak összevetése 

a gyermekek és szakemberek szemszögéből. 

 

Második körben a tankönyvek belsŊ illusztrációinak értékelésére voltunk kíván-

csiak. A borító értékeléséhez hasonlóan jártunk el itt is. A gyermekek esetében elŊvi-

gyázatosabbak voltunk, mivel az illusztráció tematikája is mérvadó a gyermekek számá-
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ra. Ezért igyekeztünk azonos témájú illusztrációkat kiválasztani, hogy ilyen módon ha-

sonlíthassák össze vagy választhassák ki a nekik legjobban tetszŊt. Ez a felmérés merŊ-

ben más eredményt hozott, hiszen nem minden esetben készítette ugyanaz a személy 

a borítótervet és a belsŊ illusztrációt, ami azt eredményezte, hogy nagyobb eltéréseket 

találhatunk, vagy más jellegűek lehetnek a belsŊ illusztrációk. A gyermekekkel végzett 

felmérés során igyekeztünk megtudni, milyen állatot vagy témát kedvelnek a legjobban, 

s arra utaló illusztrációkat kerestünk az egyes tankönyvekben. Ezáltal a kérdés már va-

lóban arra irányult, hogy eldöntsék, melyik érdekesebb, vagy melyik tetszik a legjob-

ban. A következŊ táblázat a gyermekek értékelésének, pontozásának összesítését tartal-

mazza. 

 

59. táblázat. A vizsgált tankönyvek belső illusztrációinak értékelése a gyermekek szem-

szögéből 

 KP KKJ SKZ RG KM-PVK FKV OY TI 

FI
Ú

K
 

P. B. 6 4 5 8 3 10 9 7 
S. M. 7 5 4 3 10 6 8 9 
Zs. B. 3 9 8 4 6 7 10 5 
N. Cs. 9 10 3 6 7 8 5 4 
M. A. 4 3 7 5 8 6 9 10 

LÁ
N

Y
O

K
 B. L. 7 3 6 5 4 10 9 8 

R. J. 9 4 3 5 6 10 8 7 
B. S. 7 6 10 8 4 5 9 3 
C. J. 10 7 8 4 3 5 9 6 
P. A. 9 5 6 3 7 8 10 4 

Összpont-
szám 71 56 60 51 58 75 86 63 

Helyezés 3. 7. 5. 8. 6. 2. 1. 4. 
 

Az eredmény alapján a belsŊ illusztrációk közül OY tankönyve került ki gyŊzte-

sen. Ez azért is érdekes, mert a borítótervet nem igazán értékelték tetszetŊsnek, hatásos-

nak a gyermekek. A második legtöbb pontot FKV színes lapjai és érdekes illusztrációi 

kapták, harmadik helyen pedig KP tankönyve végzett. 

A szakemberek már sokkal tudatosabban lapozgatták a vizsgált tankönyveket, fi-

gyelve a kifejezŊ kompozíciókra, az ötletes megoldásokra, a játékosságra, a jól megvá-

lasztott színharmóniákra, a méretekre, az illusztrációk dinamizmusára, a figurák ará-

nyosságára, a forma és tartalom egységességére és mindezek elhelyezésére a tankönyv 

lapjain. A pontozás a szakemberek esetében szintén egyéni volt. Voltak, akik valami-

lyen saját szempontrendszer szerint kategorizálták a tankönyvi illusztrációkat, voltak 
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viszont olyanok is, akik bizonyos sorrend felállítása után értékeltek. Az így kialakult 

pontozást és annak összesítését az alábbi táblázat mutatja. 

 

60. táblázat. A vizsgált tankönyvek belső illusztrációinak értékelése a szakemberek 

szemszögéből 

 KP KKJ SKZ RG KM-PVK FKV OY TI 

F. E. 7 5 8 6 8 9 10 9 

C. Sz. 4 7 3 5 2 1 10 6 

K. E. 10 7 7 10 7 10 10 8 

K. T. 5 3 4 7 5 3 8 3 

N. Á. 8 5 5 8 8 10 10 6 

Z. H. 8 6 7 5 8 10 10 6 

S. I. 10 4 9 5 8 10 10 5 

id. N. Á. 6 7 9 9 8 10 9 7 

S. E. 9 3 8 3 6 9 10 6 

S. J. 9 8 10 9 9 10 10 9 

Össz-
pontszám 

76 55 70 67 69 82 97 65 

Helyezés 3. 8. 4. 6. 5. 2. 1. 7. 

 

Az eredmény számunkra nagyon meglepŊ volt, hiszen az elsŊ három helyet 

ugyanazok a tankönyvek foglalták el, amelyeket a gyermekek is elŊnyben részesítettek. 

Érdemes tehát levonni a tanulságot, hogy a jól megválasztott színek, az érdekes, gyer-

mekközpontú kompozíciók, a változatos kivitelezés mind a gyermekek, mind pedig 

a szakemberek számára pozitívumként jelentkeztek. 

Érdekességképpen a következŊ ábrán összesítettük a tankönyvek belsŊ illusztráci-

óinak összpontszámait a gyermekek és a szakemberek szemszögébŊl egyaránt. Az érté-

kelés kisebb eltérésekkel merŊben hasonló, és nagyon sok azonosságot mutat. 
 

 

60. ábra 

A vizsgált tankönyvek belső illusztrációinak értékelése, s annak összevetése 

a gyermekek és szakemberek szemszögéből. 
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Az alábbiakban a vizsgált tankönyvek jellemzŊit, paramétereit vetettük össze és 

értékeltük (61. táblázat). 

Az oldalszám általában arányos a tankönyv tömegével. Egyre gyakrabban foglal-

koznak azzal, hogy a mai gyermekek korukhoz képest nehéz táskát hordanak, ezért 

a kiadók is arra törekszenek, hogy a lehetŊ legjobb megoldást találják meg. Ez függhet 

a papír és a nyomás minŊségétŊl, valamint a terjedelemtŊl is.  

Sok család számára nem utolsó szempont, hogy mekkora az az összeg, amely ele-

gendŊ a tankönyvek beszerzéséhez egy új tanév kezdetén. KP tankönyve az egyik leg-

drágább, de tudnivaló, hogy ezt két évig használhatja a tanuló. KKJ tankönyve terje-

delmes, ami a tankönyv súlyát is megnöveli, viszont a 2+2 színnyomás jócskán javít 

a kiadvány árán. A KM-PVK szerzŊpáros által írt tankönyv terjedelmes, nehéz és a leg-

drágábbak közé tartozik, viszont nagyon alapos és módszertanilag átgondolt. SKZ tan-

könyvét a tanuló három tantárgy alkalmával használhatja. Ehhez képest az ára elfogad-

ható, viszont a gyermeknek hordania kell mindhárom tárgy esetében, még akkor is, ha 

a három tárgy közül csak az egyikre kell az adott napon készülnie. OY tankönyve a töb-

bi kiadványhoz képest drágának mondható, de az adott országban a tankönyvek a tartós 

tankönyvek közé sorolandók, így nem a szülŊt terheli azok megvétele. A legjobb ára 

az oldalszámhoz és kivitelezéshez képest FKV és RG tankönyvének van. 

 

61. táblázat. A vizsgált tankönyvek összehasonlítása terjedelem, tömeg és beszerzési ár 

szempontjából 
 KP KKJ SKZ RG KM-PVK FKV OY TI 

Oldalszám 46 84 35 64 92 84 72 46 

Súly/gramm 163 238 301 223 241 210 229 156 
Beszerzési 
ár 1976 Ft 620 Ft 832 Ft 860 Ft 1020 Ft 991 Ft 1870 Ft 1020 Ft 

 

Fontos szempont, hogy milyen segítséget kap a pedagógus az adott kiadvány 

használatához. A tanmenet vagy bármiféle módszertani útmutató a tanítás menetét, 

a tanórák szervezését és a tananyag logikai összeállítását segíthetik. Szintén nagy segít-

ség, ha a tankönyv zenei anyaga, illetve a meghallgatásra javasolt zenei részletek egy 

helyen, valamilyen hangzóanyagon összesítve megtalálhatók. A zenei elemek elsajátítá-

sához, gyakorlásához, valamint a zenei tevékenységek sokszínűségéhez és a gyermekek 

érdeklŊdésének felkeltéséhez fontos a változatosság, melyet a játékosság oldaláról köze-

líthetünk meg. Érdekes és élményt nyújtó a dallamkirakó, vagy a különféle ritmuskár-
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tyák, s az ezek felhasználásával lebonyolítható játék. A táblázatból világosan kitűnik, 

hogy mely tankönyvszerzŊk, kiadók igyekeztek a legkomplexebb anyagot elkészíteni 

(62. táblázat). Három kiadványhoz (KM-PVK, RG és OY) háromféle segédanyag ké-

szült, mely nagyban segíti a tanórai munkát, illetve a tankönyv sikeres használatát. FKV 

és KKJ tankönyvéhez két kiegészítŊ segédlet készült, míg SKZ és TI tankönyvéhez csak 

egy. A táblázatban KP tankönyve mellett nem mutattunk ki segédanyagot, de a fentiek-

ben leírtuk, hogy a szerzŊ egy kottaíró munkafüzetet készített, mely nemcsak az álta-

lunk vizsgált, de minden, Magyarországon megjelent ének-zene tankönyvhöz felhasz-

nálható. 

 

62. táblázat. A vizsgált tankönyveket kiegészítő segédanyagok 
 

KP KKJ SKZ RG 
KM-
PVK FKV OY TI 

Tanmenet/módszertani 
útmutató – + + + + + + + 

Hangzóanyag/CD – + – – + + + – 

Dallamkirakó – – – + – – + + 

Ritmuskártyák – – – + + – – – 

 

A vizsgált tankönyvek tipográfiai szempontból sokféle megoldást kínálnak. 

A megfigyelésünk központjában az állt, hogy a betűk méretének és nagyságának meg-

választása megfelel-e az adott korosztálynak, illetve elkülöníthetŊek-e a gyermekek és 

a pedagógusok számára írt részek. A tankönyvek általában egy- vagy kétféle betűtípust 

alkalmaztak, kivétel ez alól FKV tankönyve, ahol négyféle betűtípust különböztettünk 

meg, mely egy kissé túlzottnak tűnt egy elsŊ osztályos tankönyvben. A betűméret meg-

választásánál a legtöbb tankönyv alkalmazkodott a gyermekek életkori sajátosságaihoz, 

tehát nagyobb, általában 14-es betűméretet alkalmaztak a gyermekeknek szánt részek, 

feladatok közlésére, míg a pedagógusoknak szóló magyarázatokhoz, játékleírásokhoz 

kisebb betűméretet (10-es, 12-es) választottak. Három tankönyvben (KM-PVK, SKZ, 

RG) véltük a betűméretet kicsinek egy elsŊ osztályos gyermek számára. A szövegbŊl 

kiemelni kívánt kifejezések megjelenítése során többféle megoldással találkoztunk. Vol-

tak tankönyvek, melyekben a vastagon szedett vagy dŊlt betűket váltakoztatta a szer-

kesztŊ, de sok esetben ezt a színek kombinációival oldották meg. 
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4.4. Az összehasonlító elemzés összefoglalása és kiértékelése 

 

4.4.1. A vizsgált tankönyvek tartalmi szempontú elemzésének ösz-
szegzése 

 

Tartalmi szempontú vizsgálatunk során elŊször a tankönyvek tananyagát elemeztük. 

Műfajuk szerint összegeztük a tankönyvek dalanyagát, példákat kerestünk Kodály ze-

nepedagógiai műveinek, valamint más népek zenéjének jelenlétére, megvizsgáltuk 

a dalanyag hangkészletét és megfigyeltük a dalok közlésének módjait a kiválasztott tan-

könyvekben. A tankönyvek egyéni elemzését egy összehasonlító összegzés követte, 

mely során általános következtetéseket vontunk le: 

 Külön vizsgálva az egyes tankönyvek dalanyagát, színes kínálatot találtunk, mely 

bizonyítható a dalok tartalmi, műfaji és szerkezeti szempontjából, vagy eredetük 

alapján. A vegyes zenei anyag az énekórák felépítését illetŊen lehetŊséget nyújt 

az élményszerzésre, az énekórák változatos felépítésére és a zene iránti érdeklŊdés 

felkeltésére. 

 A vizsgált tankönyvek dalanyagának összesítésébŊl kimutatható, hogy az általunk 

meghatározott műfaji rendszerezés közül mely típust helyezték elŊtérbe a szerzŊk 

az egyes tankönyvi dalanyag összeállítása során (61. ábra). Megállapítható, hogy 

a tankönyvi dalanyag csaknem felét képezik a népi gyermekjátékok (44%). EttŊl 

kisebb arányban találtunk a tankönyvekben gyermekdalokat (29%). Szép számmal 

jelenik meg a tankönyvi dalanyagban a műdal, mint műfaj (15%), viszont a népdal, 

jeles napok dalai (7%), illetve a más népek dalai (5%) már jóval kisebb arányban 

képviseltetik magukat. 

44%

29%

7%

15%
5%

Népi gyermekjátékok
Gyermekdal
Népdal, jeles napok dalai
Műdal
Más népek dalai

 
61. ábra  

A vizsgált tankönyvek dalanyagának műfaji összesítése 
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 A dalokat a szerzŊk túlnyomó többségben tehát a magyar népzenei anyagból válo-

gatták. Ezek fejlesztik a gyermekek ízlésvilágát és esztétikai-művészi értéket képvi-

selnek. A gyermekjátékok többsége is népi eredetű, s a „komponált” gyermekda-

lokra pedig a népzenei dallamfordulatok és a pentaton hangkészlet jellemzŊek. 

 A tankönyvek dalanyaga megfelel az adott korosztály életkori sajátosságainak, mi-

vel a tankönyvekben kiemelkedŊ számú népi gyermekjátékot és gyermekdalt talál-

tunk. 

 A dalok tartalmát figyelve az ünnepekhez, alkalmakhoz kötŊdŊ daloknál (évszakok, 

ünnepek, jeles napok dalai) minden tankönyvben az idŊszerű elhelyezés a jellemzŊ. 

 Összegeztük azokat a gyermekjátékokat és gyermekdalokat, amelyek a kilenc vizs-

gált tankönyvbŊl legalább ötben megjelentek. A 23 dal (11 népi gyermekjáték, 10 

gyermekdal, 1 más népek dalai, 1 műdal) megfelelŊ alapot nyújt egy általános 

dalanyagkészlet kialakításához. 

 A tankönyvekben legalább egy, legfeljebb hat Kodály-kompozíciót találtunk, me-

lyek nagy része a Kis emberek dalai című kötetbŊl való. 

 A vizsgált tankönyvek mindegyike (KP tankönyvének kivételével) tartalmaz leg-

alább egy, legfeljebb 11 darabot a más népek dalaiból. Ezek nagy részét a tanköny-

vek magyar szöveggel közlik. JellemzŊen a külföldi magyar tankönyvekben talá-

lunk példát a más népek dalainak eredeti nyelvű megjelenítésére. 

 A dalanyag hangkészletének vizsgálata során egységességet véltünk felfedezni, mi-

vel az általunk meghatározott hangkészleti felosztás arányosan volt kimutatható 

a vizsgált tankönyvekben (62. ábra). Ez bizonyította azt, hogy a szerzŊk körülte-

kintŊen válogattak. Figyelembe vették az adott korosztály hangi képességeit, és 

megfelelŊ dalanyag segítségével alapozták meg az új zenei ismeretek elsajátítását. 
 

16%

17%

14%19%

32%

2% Két hang (biton, bichord)
Három hang (triton, trichord)
Négy hang (tetraton, tetrachord)
Öt hang (pentaton, pentachord)
Hat hang (hexachord)
Hét hang (dúr, moll, modális)

 
62. ábra  

A vizsgált tankönyvek dalanyagának hangkészlet szerinti összesítése 
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 A dalanyag tankönyvi megjelenítését figyelve fŊleg a pedagógus számára fontos, 

hogy az adott könyvben teljes kottaképpel jelenjenek meg a szerzŊ által tanításra 

javasolt dalok. Ez elsŊsorban a népi gyermekjátékok és népdalok esetében jelentŊs, 

mivel sok dalnak vannak változatai is, s nem biztos, hogy a tanító azt a variánst is-

meri, amelyre a szerzŊ gondol, vagy utal. Az összesített elemzés során megállapí-

tottuk, hogy a vizsgált tankönyvek dalanyagának 81%-a jelenik meg teljes kotta-

képpel a tankönyvek hasábjain. Ennek megoldása kétféleképpen történik. A szerzŊk 

vagy beépítik a tananyag folyamatába a dalokat, vagy külön kottatárban összegezik 

azokat. 
 

81%

1%
4%

14%

Teljes kottakép
Hiányos kottakép
Csak szöveg megjelése
Cím, vagy képi megjelenítés

 
63. ábra  

A vizsgált tankönyvek dalanyagának összesítése 
 azok megjelenítési szempontjából 

 

A tankönyvek tartalmi vizsgálatát a tankönyvekben megjelenŊ zenei elemek (rit-

mus- és dallami elemek) elemzésével folytattuk. Választ kerestünk arra a kérdésre, hogy 

a szerzŊk következetesek-e a zenei elemek elsajátításának feldolgozását illetŊen, megje-

lennek-e a szükséges módszertani lépések (elŊkészítés, tudatosítás, gyakorlás). A vizs-

gálat zárásaként összesítettük a zenei elemek bemutatásához és tanításához kiválasztott 

zenei anyagot is. 

 A vizsgált tankönyvek mindegyike ugyanazon ritmikai elemeket vezeti be és java-

solja tanításra (negyed hang, nyolcad pár, és negyed szünet).  

 A dallami elemek vizsgálata során szintén egyezéseket találtunk. A kilenc vizsgált 

tankönyv közül nyolc ugyanazon három dallami elemet dolgozta fel (szó-mi-la). 

KP tankönyve az említett három dallamhangon kívül még a dó-t és re-t is tanításra 

javasolja. Heti egy énekóra esetén ezt elhamarkodottnak és soknak véljük, mivel 

nincs idŊ a kellŊ mértékű elsajátításra és gyakorlásra. 
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 Különbségek mutatkoztak a zenei elemek elŊkészítése és tudatosítása során. A rit-

mikai elemek közül a tá és ti-ti értékeket öt tankönyv külön, négy tankönyv pedig 

együtt vezeti be és tanítja. Mindkét megoldás elfogadható, ha megfelelŊen megala-

pozott az elŊkészítés, melyre minden szerzŊ nagy gondot fordított. Néhány esetben 

viszont módszertani szempontból hiányos volt a negyedértékű szünet elŊkészítése 

és megalapozása (erre az adott tankönyveknél konkrétan utaltunk). 

 A dallami elemek módszertani feldolgozása a vizsgált tankönyvek mindegyikében 

megfelelŊ. A szerzŊk alaposan elŊkészítik azokat, és hosszas, változatos gyakorló 

feladatokat kínálnak a dallamhangok elsajátítására. 

 Táblázatban összegeztük a zenei elemek tanításához felhasznált zenei anyagot 

(mondókák, dalok). Sok esetben találtunk átfedéseket, azonosságokat a zenei 

anyagválasztást illetŊen, fŊként a dallamhangok tanítása során. A leggyakrabban 

használt dalokat az alábbi táblázat közli. 

 

63. táblázat. A zenei elemek tanításához leggyakrabban felhasznált dalanyag 

 Negyed értékű 
szünet: „szün” 

„Szó-mi” dallamhangok 
ismertetése, tanítása 

„La” dallamhang is-
mertetése, tanítása 

Szólj, síp szólj! 3 tankönyvben 1 tankönyvben  

Süss fel nap! 5 tankönyvben  5 tankönyvben 

Zsipp zsupp  6 tankönyvben  

Ég a gyertya ég 4 tankönyvben  1 tankönyvben 

Csön-csön gyűrű   3 tankönyvben 

Hinta-palinta  3 tankönyvben  

Én kis kertet  4 tankönyvben  

 

A tartalmi szempontú vizsgálatunk harmadik részét a tankönyvekben megjelenŊ 

zene-hallgatási szemelvények jellege és azok célkitűzése képezte. A zenehallgatási 

szemelvények összegzésénél négy kategóriát különböztettünk meg (dalok; hangszerek 

vagy emberi hangok; zajok – zörejek; klasszikus zeneművek). A zenehallgatási anyagot 

csoportosítottuk, majd összesítettük. 

 Egy tankönyv kivételével (KP) minden szerzŊ javasol több-kevesebb zenehallgatási 

anyagot. Egy adott tankönyvön belül legkevesebb 3, legtöbb pedig 39 zenei részlet-

tel találkoztunk. Heti egy tanóra esetében (33-35) a 39 zenehallgatásra szánt sze-

melvény túlzottnak mondható, hiszen minden tanórára jutna egy, némelyikre több 

részlet vagy zenemű is. A 3-10 zenei szemelvény ezzel szemben kevésnek bizo-
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nyul, hiszen az elsŊ osztályos tananyagban is bŊven van olyan ismeretanyag, 

amelyhez szükséges a hangzó zene, s ez által a megfigyelés, tapasztalás és megér-

tés. A bŊvebb kínálatból a pedagógus is könnyebben válogat, esetleg szervesebben 

tudja egymásra építeni az elsajátítandó ismereteket. 

 Az általunk meghatározott kategóriák nem adnak pontos utalást arra vonatkozóan, 

hogy a tankönyvek zenehallgatási anyaga milyen céllal került bele az adott tan-

könyvekbe. A szövegkörnyezet, illetve a feladatok megfogalmazása viszont segített 

abban, hogy megállapíthassuk a zenehallgatás élményszerű vagy tudatos voltát (61. 

ábra). Élményszerű zenehallgatási anyagnak minŊsülnek azok a dalok vagy zene-

művek, amelyek az adott témakörhöz kapcsolódnak ugyan, de új ismeret tudatosítás 

nem történik a meghallgatás során. A tudatos zenehallgatás kategóriába soroltuk 

azokat a dalokat vagy zeneműveket, amelyek során a tanulók konkrét megfigyelést 

végeznek, új ismeretekkel gyarapszanak a zenei kifejezŊeszközök (tempó, dinami-

ka, hangszín) tekintetében. 
 

 

64. ábra  

A tankönyvek által javasolt zenehallgatási szemelvények célja 

 

4.4.2. A vizsgált tankönyvek pedagógiai-módszertani szempontú 

elemzésének összegzése 

 

Kutatásunk második vizsgálati szempontja a pedagógiai-módszertani megközelítés volt. 

Megfigyeltük az énekléshez kapcsolható tevékenységeket, a játék és mozgás megjelené-

sét, az írás-olvasás fejlesztésének lépéseit és a tankönyvek által használt jelrendszereket, 

lehetŊséget kerestünk a többszólamúság kialakításának módjaira és a hangszerek hasz-
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nálatára, illetve összesítettük a tankönyvek munkáltató feladattípusait. A pedagógiai-

módszertani vizsgálat egyes szempontjainak elemzését követŊen szintén összegeztük 

eredményeinket. Az általános következtetések és a vizsgálat eredményeit az alábbiak-

ban összegezzük. 
 

Éneklés 

 Minden tankönyv kellŊ figyelmet fordít az éneklésre, hiszen az alsó tagozatos 

énekóra jelentŊs részét az ének, mint tevékenység teszi ki. 

 Sajnálatos módon, csupán két tankönyv foglalkozik a helyes éneklési szokások ki-

alakításával, s közülük is csak az egyikben jelennek meg folyamatosan utasítások 

a helyes légzéssel, artikulációval, testtartással kapcsolatban. Ez következetes és fo-

kozatos szerkesztést jelöl. 

 Az egyes tankönyvek dalanyagának hangkészletét vizsgálva a kiválasztott zenei 

anyagot megfelelŊnek tartjuk az adott korosztály életkori sajátosságaihoz viszo-

nyítva. A tankönyvek dalanyagának hangkészlet szerinti tagolódása minden esetben 

arányos. ElegendŊ a kis ambitusú, 2-3 dallamhangból álló dalok száma, amelyek 

a tiszta éneklést és intonációt, illetve a zenei elemek megismerését és tudatosítását 

alapozzák meg. BŊ kínálatot nyújtanak a tankönyvek az öt-, és hat hangból álló da-

lokból is, melyek zöme fŊként gyermekjátékdal. Ezek a dalok nemcsak a gyerme-

kek mozgásigényét elégítik ki, hanem bŊvítik ismeretanyagukat, és lehetŊséget 

nyújtanak a gyermekek hangterjedelmének fokozatos növelésére, hangi képességeik 

fejlesztésére. 

 A zenetanár fontos feladata a gyermekek hangi adottságainak fejlesztése. A dalokat 

a gyermekeknek megfelelŊ hangmagasságban kell énekeltetni, ezért fontosnak tar-

tottuk a tankönyvek dalanyagának tankönyvi megjelenítését és a választott hang-

fekvés értékelését. Egy tankönyv kivételével (FKV) mindegyikben ezt a szempon-

tot is figyelembe vették a szerzŊk, tehát igyekeztek a dalokat olyan hangmagasság-

ban feltüntetni, amely megfelelŊ és kényelmes az elsŊs korosztály számára. 

 A vizsgált tankönyvek sokféle lehetŊséget kínálnak az éneklésre. Kivétel nélkül ta-

lálunk javaslatokat az óra eleji beéneklésre, legyen az beéneklŊ gyakorlat, dalismét-

lés, bevezetŊ játék, vagy dalcsokor. A daltanulás csupán vokális úton képzelhetŊ el. 

Ez minden esetben helytálló. (Az összegzésnél még kitértünk a daltanítás módjaira 

is.) A dallami elemek elŊkészítése, tudatosítása és gyakorlása is minden esetben 

énekes módon történik. Néhány tankönyv a ritmikai elemek énekes hangoztatására 
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is nyújt egy-két példát. A zenei hang tulajdonságaival is több tankönyv foglalkozik. 

Három tankönyvben találtunk példákat a dinamika, hangszín és hangmagasság éne-

kes elŊadásmódjára. A többi tankönyv csak valamelyik összetevŊt emeli ki. Énekes 

improvizációra hét tankönyv, míg az énekes többszólamúságra csupán egy tan-

könyv nyújtott lehetŊséget. 
 

Játék-mozgás 

 Az iskolába lépés jelentŊs változás a gyermekek életében. A szigorúbb szabályok 

nagyobb alkalmazkodóképességet kívánnak. A zökkenŊmentes beilleszkedést a já-

tékosság megtartása, és az érdeklŊdést felkeltŊ élményszerű módszerek jelentik. 

Az ének-zene órán bŊven kínálkozik alkalom és lehetŊség játékra, mozgásra. 

 A tankönyvek dalanyagának vizsgálatából kitűnt, hogy a szerzŊk legnagyobb 

arányban a népi mozgásos játékok közül válogattak, ami összesítve a teljes dal-

anyag csaknem felét (44%-ot) tesz ki. Ha csupán ezt vizsgáljuk, akkor is bŊven van 

lehetŊség a tanórán való játékra, mozgásra. 

 A tankönyvi dalanyag népi játékainak csoportja alapján többféle játéktípust külön-

böztettünk meg. Ehhez Lázár Katalin felosztását vettük alapul. Az egyes tanköny-

vekben a legnagyobb arányban a mozgásos-, illetve párválasztó játékok voltak je-

len. Az általunk meghatározott játéktípusokra egy kivétellel minden tankönyvben 

találtunk példát. 

 A játék és mozgás jelenlétére és bekapcsolására az ismeretszerzés vagy tanulás so-

rán is akad bŊven lehetŊség. Szempontrendszerünk tankönyvi megjelenését 

az alábbi ábrán összesítettük. A kilenc vizsgált tankönyvbŊl a ritmuselemek játé-

kos-mozgásos hangoztatása és a kézjelek alkalmazása mindegyik tankönyvben je-

len volt. JelentŊs mértékű a dallamvonal térbeli ábrázolása és a hangszerjáték is, 

melyekre nyolc tankönyvben találtunk példákat. A mozgásimitáció, utánzás lehetŊ-

ségei öt, míg a mozgásimprovizáció és hangszerek készítése csupán két tankönyv-

ben jelent meg. Az összesítésben megfigyelhetŊ, hogy hány tankönyv kínálta az ál-

talunk meghatározott játékos-mozgásos lehetŊségeket. (62. ábra) 
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65. ábra 

A játékos mozgáslehetőségek megjelenése a tankönyvekben 

 

Írás-olvasás 

 Az írás-olvasás megalapozására sokféle lehetŊség kínálkozik. A tankönyvszerzŊk 

változatosan alkalmazták a különféle jelrendszereket, melyek minden esetben 

a könnyebb megértést szolgálták. Vizsgálatunk során tizenegy jelrendszertípust kü-

lönböztettünk meg. Ének-zene tankönyvrŊl lévén szó a hangjegykotta kivétel nélkül 

minden tankönyvben megtalálható volt. Ugyancsak gyakran alkalmazták a szerzŊk 

a különféle rajzos ábrázolást a zenei elemek elŊkészítése, tanítása, sŊt gyakorlása 

során is. Az alábbi ábrán összesítettük az általunk meghatározott jelrendszertípusok 

megjelenését a vizsgált tankönyvekben. 
 

 

66. ábra 

Jelrendszertípusok kimutatása a vizsgált tankönyvekben 

 

 Az írás-olvasási készséget fejlesztŊ gyakorlatokat szintén rendszereztük azok jelle-

ge és célja szerint. Az általunk vizsgált tankönyvek mindegyike munkáltató jellegű, 
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tehát a tanulók közvetlenül a tankönyvben dolgozhatnak. Így nincs szükség külön 

füzetre. Az írás-olvasást segítŊ feladattípusok tankönyvbeli megjelenítését vizsgál-

va nagyobb egység mutatkozott. Az írásos feladatok nagy része az új zenei elemek 

írásmódjának elsajátítására és azok alkalmazására szolgálnak. Az elsajátítást követŊ 

újraalkotásra és improvizációra már jóval kevesebb lehetŊség nyílt. Összesítettük, 

hogy az egyes feladattípusok hány tankönyvben voltak jelen. (64. ábra) 

 

 

67. ábra 

Írásos feladatok a tankönyvekben 

 

Többszólamúság 

 Már az elsŊ osztályban szükséges a többszólamúság megalapozása. Erre szintén 

sokféle lehetŊség, gyakorlás és feladat létezik. A tankönyveket vizsgálva felállítot-

tunk egy szempontrendszert, mely a fokozatosság elvét követte. 

 A kétszólamúság megjelenésének leggyakoribb és talán legkönnyebb formája 

a ritmust ritmussal való összekapcsolás. Erre található a tankönyvekben a legtöbb 

példa. A dallamhoz kapcsolt ritmuskíséret is több tankönyvben megjelent. A legke-

vesebb lehetŊséget a dallamot dallammal összekapcsolt kétszólamú gyakorlatokra 

találtuk. 
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68. ábra 

Többszólamúságot fejlesztő feladatok mennyisége a vizsgált tankönyvekben 

 

Hangszerhasználat 

 Vizsgálatunk e részében a tankönyvekben fellelhetŊ testhangszerek, gyermekhang-

szerek és saját hangszerek megjelenését és használatának módjait figyeltük. A test-

hangszerek közül jellemzŊen a tapsolást részesítették elŊnyben a szerzŊk, mivel er-

re minden tankönyvben bŊven találtunk utalást. 

 A gyermekhangszereket illetŊen jelentŊs eltéréseket figyeltünk meg. Két tankönyv 

(TI, FÉ) egyáltalán nem javasol konkrét hangszeren való játékot, annak ellenére, 

hogy az adott tankönyvekhez kapcsolódó tantervek ezt elŊírják. 

 TerményekbŊl való hangszerkészítésre és azok használatára csupán két tankönyv 

nyújt javaslatot (RG, OY). 

 Változatos a hangszerkínálat is az egyes tankönyvekben. Hatféle ritmus- és dallam-

hangszerre bukkantunk a vizsgált tankönyvekben. KP tankönyve csupán az egyiket 

emeli ki, míg OY tankönyve bemutatja és alkalmazza is mind a hat hangszert. 

A gyermekhangszerek tankönyvi megjelenését az alábbi ábrán összegeztük. Az ez-

zel kapcsolatos részletes kimutatást lásd a 4.2.5.10.-es alfejezetben. 
 

 

69. ábra 

Hangszerek gyakorisága a vizsgált tankönyvekben 
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Munkáltató jelleg 

 A vizsgálati mintánkat képezŊ tankönyvek (FÉ kézikönyvén kívül) mindegyike 

munkatankönyvnek minŊsül. A tankönyvekben fellelhetŊ munkáltató feladatok 

megjelenítése, megfogalmazása eltérŊ. 

 A munkáltató feladatokat azok jellemzŊik és tevékenységhez való kapcsolhatósá-

guk szerint kategorizáltuk. Ez alapján hétfajta csoportot különböztettünk meg: 

éneklés, játék, zenei elemek, írás-rajzolás, hangszerjáték, zenehallgatás, egyéb. 

 A tankönyvekben fellelhetŊ különféle megfogalmazásokat, jelöléseket összegeztük, 

amibŊl kimutatható volt, hogy mely tevékenységek fordulnak elŊ a tankönyvekben 

leggyakrabban. 
 

 

70. ábra 

A munkáltató feladatok gyakorisága 

 

4.4.3. A vizsgált tankönyvek könyvészeti szempontú elemzésének 

összegzése 

 

Harmadik fŊ vizsgálati szempontunk a tankönyvek könyvészeti és technikai jellegű 

elemzése volt. Vizsgálatunk alapját a tankönyvek borítójának és illusztrációinak értéke-

lése, a tankönyvek tipográfiai elemzése és egyes paramétereinek összehasonlítása, va-

lamint a vizsgálati mintákhoz tartozó kiegészítŊ anyag összegyűjtése képezte. 

 Véletlenszerűen kiválasztott 10 gyermek és 10 szakember véleménye alapján érté-

keltük a vizsgált tankönyvek borítóját és belsŊ illusztrációit. A felmérés eredmé-

nyébŊl megállapítható, hogy a két csoport tagjai más-más szemszögbŊl közelítették 

meg a problematikát, de az így kapott eredmények ennek ellenére nagyban hasonlí-

tottak egymáshoz. Eltérés volt tapasztalható a tankönyvi borítók értékelésénél (59. 
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ábra), viszont a tankönyvi illusztrációk értékelése mindkét csoportban ugyanazt 

az eredményt hozta (60. ábra). 

 A tankönyveket összehasonlítottuk oldalszámuk, tömegük és beszerzési áruk tekin-

tetében. Az oldalszám 35 és 92 között mozgott. A tankönyvek tömege 156-301 

gramm között ingadozott, ami az oldalszámhoz képest arányosnak volt mondható. 

A beszerzési árakat figyelembe véve nagyobb eltérések mutatkoztak, de ezek reális 

értelmezéséhez több körülményre is fel kellett hívni a figyelmet. Ezekre a tényekre 

részletesen kitértünk a 4.3.9-es alfejezetben. 

 Vizsgáltuk még a tankönyvek tipográfiai jellemzŊit, választ keresve azokra a kérdé-

sekre, hogy a betűtípus, az esetleges kiemelés és a betűméret megválasztása megfe-

lel-e az adott korosztálynak, és milyen célt szolgál. Részletes utalást ezzel kapcso-

latban szintén a 4.3.9-es alfejezet nyújt. 

 Végül összesítettük a tankönyvekhez kapcsolódó és már megjelent segédanyagok 

sorát. A tankönyvválasztásban ez a tény is gyakori szempont.  
 

  

 71. ábra 

A vizsgált tankönyveket kiegészítő segédanyag 

 

4.4.4. A hipotézisek igazolása 

 

Az összehasonlító vizsgálatból levont következtetések segítenek a hipotézisek megvála-

szolásában, kiértékelésében. A fentiekben összegeztük és kiértékeltük a vizsgálati min-

tát képezŊ tankönyveket az általunk meghatározott szempontrendszer alapján. Választ 

adtunk azokra a kérdésekre, amelyeket az egyes vizsgálatok megkezdése elŊtt megfo-

galmaztunk. A tankönyvek összehasonlítását követŊen mind tartalmi, mind pedagógia-

módszertani szempontból kimutathatók voltak azonosságok és eltérések. 
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1) ElsŊ hipotézisünk a következŊ: „Feltételezzük, hogy a tantárgyi követelményeket 

különböző tartalommal és eltérő módon dolgozzák fel a használatban lévő ének-

zene tankönyvek.” 

Az elsŊ feltevésünk igazolásához vagy cáfolásához szükséges volt elsŊsorban az ének-

zene tantervek vizsgálata, valamint a vizsgálati minták tartalmi összehasonlító elemzé-

se. A hiteles válaszhoz külön kell szólnunk a magyarországi, illetve külföldi tanköny-

vekrŊl. Az általunk kiválasztott hat magyarországi tankönyv esetében a hipotézis rész-

ben igazolódott. A tantárgyi követelmények feldolgozásának tartalmi megközelítésében 

találtunk átfedéseket, hasonlóságokat, fŊként a tankönyvekben elsajátításra javasolt ze-

nei elemek tekintetében, a zenei elemek tanításához kapcsolt zenei anyag esetében, va-

lamint a dalanyag műfaji és hangkészleti felosztására vonatkozóan. Szintén azonos 

az éneklést, mint tevékenységformát leginkább hangsúlyozó tankönyvi koncepció. Ösz-

szességében viszont a tankönyvszerzŊk a tantervi követelményeket egyedi tartalommal 

töltötték meg, gondolunk itt a tankönyvek dalanyagára és zenehallgatási anyagára. 

A tantervi követelmények feldolgozási módjait vizsgálva is különbségeket véltünk fel-

fedezni az új ismeretek módszertani hármasságát illetŊen, valamint a tevékenységfor-

mák és munkáltató feladatok összeállításában. 

A külföldi tankönyvek vizsgálata során csupán az elŊírt tantervi követelmények fi-

gyelembevételével adhatunk hiteles választ, hiszen a vizsgált országokban csupán egy-

egy tankönyv létezik a magyar tanítási nyelvű ének-zene oktatáshoz. Így nincs összeha-

sonlítási alap. A megfogalmazott elsŊ hipotézisünk a külföldi tankönyvek tekintetében 

is csak részben igazolódott be. Az adott országok tanterveit áttanulmányozva kijelent-

hetjük ugyan, hogy a követelményrendszert a szerzŊk megfelelŊ módon dolgozták fel, 

de tartalmi szempontból hiányosságok mutatkoztak. A három külföldi tankönyv közül 

kettŊben (TI és FÉ) nem találtunk egyetlen utalást sem hangszereken való játékra, holott 

mindkét ország tantervi követelményei közt kiemelt szerepet kap ez a fajta zenei tevé-

kenység. 
 

2) Második hipotézisünk: „A magyar tanítási nyelvű, külföldön használatban lévő 

ének-zene tankönyvekben a tantervi követelmények eltérése ellenére tartalmi és 

módszertani hasonlóságok mutathatók ki.” 

A második hipotézisünk értékelését szintén a tantervek összehasonlításával kezdjük. 

Az aktuális tantervekben kimutathatók azonosságok és különbözŊségek. Ez érvényes 

a magyarországi és külföldi, valamint a külföldi és külföldi tantervek közt is. A külföldi 
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tantervek szerkezeti felépítése egyedi, mivel az adott ország normáihoz igazodik. 

A magyarországi tantervekhez viszonyítva fŊként abban nyújtanak többletet, hogy 

konkrét énekes és zenehallgatási szemelvényeket is elŊírnak, melyek a tantervhez kap-

csolódó tankönyvekben megtalálhatóak. A magyarországi és külföldi tantervek részletes 

összehasonlításával és elemzésével a 3.6-os fejezet foglalkozik. 

Második feltevésünk beigazolódott, mivel a tankönyvek összehasonlító elemzését 

követŊ összegzésben tartalmi szempontból és módszertani szempontból is hasonlóságo-

kat, helyenként pedig egyezéseket mutattunk ki. Ezek többek között abból adódnak, 

hogy a három külföldi magyar tannyelvű ének-zene tankönyv pedagógiai-módszertani 

feldolgozása Kodály Zoltán koncepcióját és elképzeléseit követi. 
 

3) Harmadik hipotézisünk: „Feltételezzük, hogy a jelenlegi ének-zene tankönyvek 

módszertani felépítése megfelel a legfrissebb módszertani követelményeknek, el-

várásoknak.” 

A harmadik hipotézisünk igazolásának vagy cáfolásának alapjául a pedagógiai-

módszertani vizsgálat nyújtott kellŊ alapot. Ezen belül is többféle szempontot sorakoz-

tattunk fel. Módszerek tekintetében a hogyan kérdésre kerestük a választ. 

A tankönyvekben csaknem minden tevékenység az éneklésre alapoz. Ez elengedhe-

tetlen feltétel az elsŊ osztályban. Az éneklés többszempontú megközelítése során kitér-

tünk arra is, hogy az egyes tankönyvek milyen módszereket javasolnak a dalok elsajátí-

tására. TudvalévŊ, hogy az elsŊ évfolyamban kellŊ alapozás történik, új ismereteket 

sajátítanak el a tanulók. ElegendŊ ismeret hiányában viszont (fŊként az év elején) leg-

gyakoribb a hallás utáni daltanítás, de a jelrendszerek fokozatos elsajátítását követŊen 

néhány tankönyv egyéb daltanítási módszerekre is javaslatot tesz. 

A feltevésünket igazolja még a zenei elemek elsajátításához szükséges módszertani 

lépések betartása is. Erre részletesen kitértünk a 4.1.2.10. fejezetben, mely során minden 

tankönyvben kimutatható az elŊkészítés, tudatosítás és gyakorlás fázisa. Ki kell hangsú-

lyozni a tankönyvek azon illusztrációit, magyarázatait, feladatait, egyéb eszközeit és 

segédanyagait, melyek szintúgy a megértést és elsajátítást hivatottak megalapozni. 

Úgyszintén pozitívan értékelhetŊ a tankönyvek munkáltató jellege, mely nemcsak 

a készségfejlesztés meglapozását, hanem az ismeretek kellŊ elsajátítását és késŊbbi al-

kalmazását is szolgálja. 

Mind az egyes szempontok vizsgálatát követŊ összegzések, mind pedig a tanulságok 

levonását követŊ kiértékelés (4.4.1., 4.4.2) alapján kijelenthetjük, hogy a jelenleg hasz-
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nálható tankönyvek azok tartalmi, formai és koncepcionális eltérésük ellenére módszer-

tani és pedagógiai szempontból is megfelelnek a követelményeknek. Az esetleges tar-

talmi hiányosságokra vagy pontatlanságokra az adott tankönyv vizsgálata során kitér-

tünk. 
 

4) Utolsó hipotézisünk: „A vizsgált tankönyvekben egyaránt fellelhetők tartalmi, 

módszertani azonosságok és eltérések. Ezeket a sajátosságokat az összehasonlító 

tankönyvelemzés módszerével vizsgálhatjuk.” 

Az összehasonlító elemzés összegzése (4.4) igazolja utolsó hipotézisünket, mely során 

rámutattunk a kiválasztott és vizsgált tankönyvekben fellelhetŊ tartalmi és módszertani 

azonosságokra, különbözŊségekre. Egy konkrét tankönyv tartalmi, pedagógiai-

módszertani helyességét csupán átfogó elemzés támaszthatja alá. Úgyszintén több tan-

könyv összehasonlítása nyújthat alapot a feltett kérdések megválaszolására, a feltevések 

igazolására, esetleg megcáfolására, vagy a tankönyv(ek) kiértékelésére. Az összehason-

lító vizsgálat segít abban, hogy a jövŊ tankönyvszerzŊinek kellŊ útmutatást nyújtson, de 

segít a pedagógusoknak is a könnyebb tankönyvválasztásban, vagy az adott tankönyv 

gördülékenyebb használatában. 

 

4.5. Záró gondolatok 

 

Dolgozatom fŊ célja a tankönyvek összehasonlító elemzése volt. A vizsgálati mintát hat 

magyarországi és három külföldi ének-zene tankönyv képezte. Az énektankönyvek ösz-

szehasonlító elemzésének hiányában elsŊsorban fontos volt a fogalomértelmezés, 

a problémakört érintŊ szakirodalom feltérképezése és az esetleges énektankönyv-

elemzések összegyűjtése és értelmezése. A szakirodalom áttanulmányozását követŊen 

kidolgoztuk saját vizsgálati mintánkat és a vizsgálat szempontrendszerét. A disszertáció 

e része alapul szolgálhat az énektankönyvek esetleges további összehasonlító elemzésé-

hez. 

A kutatás során nemcsak szélesebb látókörre tettem szert, de az adott probléma-

körhöz kapcsolódó ismeretanyagom is bŊvült és emellett olyan kapcsolatokat alakítot-

tam ki, amely más körülmények közt nem jöhetett volna létre. Kiemelném a vajdasági 

tankönyvszerzŊt, Tolnay Ilonát, a szintén vajdasági Huszár Elvira egyetemi tanárnŊt és 
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Merk Annamária erdélyi pedagógust, akik jelentŊs segítséget nyújtottak számomra és 

értékes információkkal láttak el. 

A kutatás alapjául szolgáló modellünk a maga nemében egyedinek mondható, de 

a továbbiakban egyéb más szempontokkal is kiegészíthetŊ. Ez megalapozhat egy újabb 

vizsgálatot, vagy összehasonlító elemzést. 

A hipotézisek kiértékelése során a vizsgált tankönyveket mind tartalmi, mind pe-

dagógiai, mind pedig módszertani szempontból megfelelŊnek tartottuk. A szerzŊk 

a tankönyvek szerkesztését az aktuális tantervekre alapozták és az adott korosztály élet-

kori sajátosságainak, érdeklŊdési körének és ismereteik magalapozásának megfelelŊ 

tartalommal látták el.  

Egy tankönyv sikeressége, használhatósága azonban sokban múlik a pedagógustól 

is. Az Ŋ felelŊssége a megfelelŊ tankönyv és a lehetŊ legjobb és leghatékonyabb tanítási 

módszerek kiválasztása, és alkalmazása. A felelŊsség mellett számít a pedagógus felké-

szültsége is. Ennek bizonyítékául egy idézettel zárom munkámat: „[...] mindegy milyen 

módszerrel tanít valaki, csak a tanár legyen jó. Egy jó tanár kezén még a gyengébb 

módszer is eredményes lesz, míg a közepes vagy rossz tanár a legjobb módszerrel is 

csődöt mond. [...]. Az biztos, hogy a tanár szakmai és emberi felkészültsége döntő jelen-

tőségű, hiszen neki kell megítélnie az átadás mértékét és hőfokát. De semmit sem tud 

igazán továbbadni, ha nem készül fel rá megfelelően. [...] Tanulni kell, ha valaki lépést 

akar tartani a fejlődéssel, és állandóan meg kell újítania önmagát. Csak így tudja to-

vábbadni tanítványainak a zene iránti szeretetet, az abból fakadó, egész életre szóló, 

igazi élményt.” (SzŊnyi, 1988, 139. o.) 
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Mellékletek 
 

1. melléklet. KP – Ének-zene 1-2. című tankönyvében található dalok jegyzéke 
 

Dalcím Műfaj, jelleg Hangkészlet Oldalszám 
A kis Jézus aranyalma népdal, jeles napok dalai hexachord 23 
Aki nem lép egyszerre gyermekdal triton 30 
An, tan, ditijom népi gyermekjáték biton 15 
Bújj, bújj zöld ág népi gyermekjáték hexachord 36 
Csigabiga gyere ki gyermekdal hexachord 20 
Ég a gyertya, ég népi gyermekjáték hexachord 21 
Éliás, Tóbiás gyermekdal triton 30 
Én kis kertet kerteltem gyermekdal biton 36 
Esik az esŊ  gyermekdal hexachord 43 
Esik esŊ záporesŊ gyermekdal hexachord 42 
Fecskét látok gyermekdal trichord 34 
Fut, szalad a pejkó műdal tetraton 28 
Ha én cica volnék népi gyermekjáték hexachord 19 
Hinta-palinta népi gyermekjáték triton 14 
Iglice szívem népi gyermekjáték hexachord 38 
Itt kopog, ott kopog műdal hexachord 22 
Jöttem karikán műdal hexachord 41 
Katalinka szállj el gyermekdal tetraton 33 
Kiskarácsony, nagykarácsony gyermekdal pentaton 23 
Koszorú, koszorú népi gyermekjáték pentachord 29 
Lánc, lánc eszterlánc népi gyermekjáték hexachord 39 
Lepke, szállj a tenyeremre gyermekdal biton 20 
Megy a kocsi műdal tetraton 26 
Orgona ága műdal pentaton 40 
Tekeredik a kígyó népi gyermekjáték hexachord 19 
Télapó itt van műdal tetraton 22 
Tik csak esztek, isztok gyermekdal tetraton 27 
Zöldell az erdŊ műdal pentaton 44 
Zsipp-zsupp népi gyermekjáték biton 14 
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2. melléklet. KKJ – Csodálatos zenevilág című tankönyvében található dalok jegyzéke 
 

Dalcím Műfaj, jelleg Hangkészlet Oldalszám 
A napsugár énreám gyermekdal hexachord 69 

A zöld fenyŊfán más népek dalai 
(szlovák) hexachord 57 

Aki nem lép egyszerre gyermekdal triton 66 
Árok szélén búzaszál nŊtt műdal tetraton 67 
Ásom,vájom népi gyermekjáték hexachord 73 
Borsót fŊztem gyermekdal triton 64 
Bújj, bújj itt megyek népi gyermekjáték trichord 65 
Bújj, bújj medve népi gyermekjáték hexachord 68 
Bújj, bújj zöld ág népi gyermekjáték dó-hexachord 64 
Cicuskám, kelj fel! gyermekdal biton 68 
Cirmos cica haj! népi gyermekjáték hexachord 66 
Csigabiga told ki gyermekdal biton 64 
Csip-csip csóka népi gyermekjáték triton 10 
Csön-csön gyűrű népi gyermekjáték tetrachord 64 
Dal a kismadárról műdal pentaton 55 
De jó a dió! műdal tetraton 55 
Ég a gyertya, ég népi gyermekjáték hexachord 71 
Egyél libám, egyél már gyermekdal tetraton 68 
Elvesztettem  zsebkendŊmet népi gyermekjáték tetraton 60 
Emitt vagyon népdal, jeles napok dalai hexachord 58 
Én kis kertet kerteltem  gyermekdal biton 69 
Ennek a kislánynak népi gyermekjáték pentachord 71 
Eresz alól műdal tetraton 60 
Esik az esŊ gyermekdal hexachord 64 
Esik esŊ karikára népdal, jeles napok dalai pentachord 61 
Ezüst szánkót hajt a dér műdal pentaton 57 
Fehér liliomszál népi gyermekjáték triton 71 
Gólya viszi a fiát népi gyermekjáték biton 66 
Gyertek lányok ligetre gyermekdal triton 67 
Ha én cica volnék népi gyermekjáték hexachord 64 
Harangoznak délre gyermekdal hexachord 69 
Hátra ne nézz, róka jár! népi gyermekjáték tetraton 73 
Hinta-palinta népi gyermekjáték triton 64 
Hova mégy te? gyermekdal pentachord 30 

Hull a pelyhes más népek dalai 
(francia) hexachord 56 

Itt a köcsög népi gyermekjáték triton 36 
Jertek velem a mezŊre műdal pentaton 62 
Kácsa, kácsa népi gyermekjáték hexachord 71 
Kicsi Boris gyermekdal bichord 66 
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Kis hurka, nagy hurka gyermekdal biton 77 
Kis kacsa fürdik népi gyermekjáték hexachord 65 
Kis, kis kígyó népi gyermekjáték trichord 65 
Kiskarácsony, nagykarácsony népdal, jeles napok dalai pentachord 56 
Koszorú, koszorú népi gyermekjáték pentachord 71 
Lánc, lánc, eszterlánc népi gyermekjáték hexachord 70 
Lipem-lopom a szŊlŊt népi gyermekjáték trichord 70 
Mackó brummog műdal triton 68. 
Ne fuss, ne fuss  népdal, jeles napok dalai 7 fokú, dúr 58 
Orgona ága műdal pentaton 61 
Pám, pám paripám népi gyermekjáték hexachord 70 
Péterke, Péterke gyermekdal bichord 80 
Recse-recse pogácsa népi gyermekjáték tetraton 73 
Süss fel nap gyermekdal bichord 66 
Süss fel nap, arany nap gyermekdal hexachord 59 
Szólj síp, szólj! gyermekdal biton 65 
Teríti a lány a vásznat gyermekdal pentachord 67 
Túrót ettem népi gyermekjáték trichord 65 
Zsipp-zsupp népi gyermekjáték biton 65 

 
3. melléklet. SKZ – Művészetek, mesterségek című tankönyvében található dalok jegyzé-

ke 
 

Dalcím Műfaj, jelleg Hangkészlet Oldalszám 
A.A.A. gyermekdal hexachord 4 
Aki nem lép  gyermekdal triton 27 
Autó, vonat gyermekdal tetraton 4 
Benn a bárány népi gyermekjáték hexachord 3 
Betlehem, Betlehem népdal, jeles napok dalai pentachord 17 
Borsót fŊztem gyermekdal triton 8 
Brum-brum Brúnó gyermekdal pentaton 24 
Bújj, bújj itt megyek népi gyermekjáték trichord 6 
Bújj, bújj zöld ág népi gyermekjáték hexachord 3 
Csicseri borsó népi gyermekjáték hexachord 8 
Csiga-biga gyermekdal biton 12 
Csíp, csíp csóka népi gyermekjáték triton 5 
Csizmám kopogó gyermekdal pentaton 27 
Csön-csön gyűrű népi gyermekjáték tetrachord 3 
Ég a gyertya népi gyermekjáték hexachord 18 
Egy üveg alma gyermekdal trichord 5 
Elvesztettem páromat népi gyermekjáték pentachord 23 
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Én kis kertet kerteltem gyermekdal biton 8 
ErdŊ mellett népi gyermekjáték hexachord 6 
Erzsébet asszony népi gyermekjáték hexachord 10 
Esik az esŊ  gyermekdal hexachord 8 
Fehér liliomszál népi gyermekjáték hexachord 36 
Gólya, gólya gilice gyermekdal tetrachord 3 
Gyertek haza ludaim népi gyermekjáték pentachord 33 
Ha én cica volnék népi gyermekjáték hexachord 5 
Három csillag van az égen gyermekdal hexachord 7 
Hej, a sályi piacon  népi gyermekjáték tetraton 5 
Hinta-palinta népi gyermekjáték triton 12 
Hívogat az iskola gyermekdal hexachord 4 
Hóember, hóember gyermekdal pentachord 16 
Hol jártál báránykám? gyermekdal tetraton 28 
Hová mégy te? gyermekdal pentachord 29 

Hull a pelyhes más népek dalai 
(francia) hexachord 15 

Húzz, húzz engemet népi gyermekjáték triton 11 
Iglice szívem népi gyermekjáték hexachord 30 
Járjunk táncot gyermekdal pentaton 26 
Jöttem karikán gyermekdal hexachord 32 
Kedves óvodám gyermekdal pentaton 4 
Kék selyemkendŊ  népi gyermekjáték hexachord 9 
Kicsi vagyok én népi gyermekjáték hexachord 3 
Kis kece lányom népdal, jeles napok dalai pentachord 35 
Koszorú, koszorú népi gyermekjáték pentachord 35 
Körtéfa, körtéfa népi gyermekjáték hexachord 21 
Lánc, lánc népi gyermekjáték hexachord 9 
MennybŊl az angyal népdal, jeles napok dalai dúr 17 
Mit mos, mit mos népi gyermekjáték hexachord 33 
Nyuszi ül a fűben népi gyermekjáték hexachord 29 
Orgona ága gyermekdal pentaton 32 
Örömünnep ez a nap gyermekdal hexachord 32 
Pásztorok, pásztorok népdal, jeles napok dalai dúr 17 
Pattanj pajtás gyermekdal hexachord 15 
Recse, recse pogácsa népi gyermekjáték tetraton 3 
Sétálunk, sétálunk népi gyermekjáték hexachord 3 
Sötétes az erdŊ népi gyermekjáték hexachord 3 
Süss fel nap gyermekdal bichord 20 
Süss ki nap, Szent György nap gyermekdal hexachord 20 
Szólj síp, szólj! gyermekdal biton 12 
Tekeredik a kígyó népi gyermekjáték hexachord 3 
Télapó itt van gyermekdal tetraton 15 
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Teríti a lány gyermekdal pentachord 25 
Tüzet viszek népi gyermekjáték hexachord 19 
Zsipp-zsupp népi gyermekjáték biton 11 

 
4. melléklet. RG – Ének-zene című tankönyvében található dalok jegyzéke 
 

Dalcím Műfaj, jelleg Hangkészlet Oldalszám 
A kis Jézus aranyalma népdal, jeles napok dalai hexachord 41 
A, a, a, kolbász ide, szalonna népdal, jeles napok dalai pentachord 46 
Aki dudás akar lenni népdal, jeles napok dalai pentachord 39 
Aki nem lép egyszerre gyermekdal triton 18 
Alma, alma piros alma műdal pentachord 56 
Ámdám démusz gyermekdal hexachord 17 
Borsót fŊztem gyermekdal triton 48 
Bújj, bújj zöld ág népi gyermekjáték hexachord 13 
Bújj, bújj, itt megyek népi gyermekjáték trichord 16 
Cirmos cica haj népi gyermekjáték hexachord 50 
Csett Pápára népi gyermekjáték triton 11 
Csincsele, bombola népi gyermekjáték biton 56 
Csip, csip csóka népi gyermekjáték tetraton 53 
Csön-csön gyűrű népi gyermekjáték tetrachord 54 
Dínom dánom gyermekdal triton 11 
Ég a gyertya népi gyermekjáték hexachord 55 
Elvesztettem zsebkendŊmet népi gyermekjáték tetraton 50 
Elvesztettem zsebkendŊmet - 
vált. népi gyermekjáték hexachord 32 

Én kis kertet kerteltem gyermekdal biton 20 
Engem uram úgy szeret népdal, jeles napok dalai pentaton 38 
Esik az esŊ gyermekdal hexachord 57 
Esik az esŊ (márc. 15.) népdal, jeles napok dalai hexachord 42 
Ezüst szánkót hajt a dér műdal pentaton 41 
Fecskét látok gyermekdal trichord 53 
Fecskét látok - 2 gyermekdal hexachord 59 
Fehér liliomszál népi gyermekjáték hexachord 48 
Gácsér fürdik népi gyermekjáték hexachord 14 
Gólyát látok gyermekdal hexachord 59 
Gyertek haza, ludaim népi gyermekjáték pentachord 52 
Gyertek lányok, ligetre gyermekdal triton 34 
Ha én cica volnék népi gyermekjáték hexachord 53 
Hajlik a meggyfa  népi gyermekjáték hexachord 28 
Hej, vára, vára népi gyermekjáték pentaton 54 
Hinta, Katica népi gyermekjáték biton 56 
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Hinta, palinta  népi gyermekjáték triton 56 
Hinta, palinta, karácsonyi Katica népi gyermekjáték hexachord 15 
Ispiláng, ispiláng műdal hexachord 43 
Itt kopog, ott kopog gyermekdal hexachord 40 
János úr készül népi gyermekjáték pentachord 55 
Jeruzsálem városába népi gyermekjáték triton 58 
Jön, jön, jön népdal, jeles napok dalai pentachord 42 
Jöttem karikán műdal hexachord 43 
Katalinka, szállj el gyermekdal tetraton 51 
KérdezgetŊ műdal tetraton 33 
Koszorú, koszorú népi gyermekjáték pentachord 52 
KŊketánc, kŊketánc népi gyermekjáték hexachord 17 
Kör kör, ki játszik népi gyermekjáték hexachord 10 
Labdapattintó népi gyermekjáték triton 12 
Lánc, lánc, lánc népi gyermekjáték hexachord 57 
Lipem-lopom a szŊlŊt népi gyermekjáték trichord 50 
Luca, Luca kitty-kotty népdal, jeles napok dalai hexachord 44 
Mit játszunk lányok népi gyermekjáték hexachord 48 
Most jöttem BécsbŊl népi gyermekjáték hexachord 30 
Naphívogató gyermekdal bichord 24 
Pattanj, pajtás pattanj Palkó műdal hexachord 40 
Sétálunk, sétálunk népi gyermekjáték hexachord 48 
Süss fel nap! gyermekdal hexachord 57 
Tekeredik a kígyó népi gyermekjáték hexachord 49 
Ti kis madárkák népdal, jeles napok dalai hexachord 46 
Tüzet viszek, lángot viszek népi gyermekjáték pentachord 51 

 
5. melléklet. KM-PVK - Ének-zene 1. című tankönyvében található dalok jegyzéke 
 

Dalcím Műfaj, jelleg Hangkészlet Oldalszám 
A GyŊri Györgynek népi gyermekjáték tetraton 18 

A zöld fenyŊfán Más népek dalai  
(szlovák) hexachord 30 

Borsót fŊztem gyermekdal triton 6 
Bújj, bújj medve népi gyermekjáték pentachord 39 
Bújj, bújj zöld ág népi gyermekjáték hexachord 11 
Cicuskám, kelj fel gyermekdal biton 12 
Csiga-biga told ki szarvadat gyermekdal biton 12 
Csip, csip csóka népi gyermekjáték triton 6 
Csizmám kopogó műdal pentaton 41 
Csön-csön gyűrű népi gyermekjáték tetrachord 8 
De jó a dió műdal tetraton 11 
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Dobi, dobi hátát népi gyermekjáték hexachord 16 
Égi búzaszál műdal tetraton 57 
Én kis kertet kerteltem gyermekdal biton 6 
Esik az esŊ gyermekdal hexachord 4, 14 
Eszterlánc népi gyermekjáték tetraton 6 
Fehér Liliomszál népi gyermekjáték hexachord 11 
Felugrott a Sára gyermekdal triton 60 
Gólya viszi a fiát népi gyermekjáték biton 12 
Gólya, gólya gilice gyermekdal triton 47 
Gyertek lányok Ligetre gyermekdal triton 53 
Ha én cica volnék népi gyermekjáték hexachord 4 
Hajlik a meggyfa népi gyermekjáték pentaton 4 
Hej, a sályi piacon népi gyermekjáték tetraton 23 
Hinta, palinta népi gyermekjáték triton 11 
Hívjad a falovacskát gyermekdal pentachord 62 
Hold, hold fényes lánc népi gyermekjáték tetraton 55 
Hová mégy te? gyermekdal pentachord 57, 88 

Hull a pelyhes más népek dalai 
(francia) hexachord 26 

Itt a farsang műdal pentaton 37 
Itt kopog, itt kopog gyermekdal hexachord 26 
Itthon vagy-e hidasmester népi gyermekjáték tetrachord 52 
Járom az új váramat népi gyermekjáték pentaton 32 
Kicsi Boris gyermekdal bichord 45 
Kis hurka népi gyermekjáték biton 29 
Kis kacsa fürdik népi gyermekjáték hexachord 8 
Kiszáradt a diófa népi gyermekjáték hexachord 21 
Komatálat hoztam népi gyermekjáték pentachord 4 
Koszorú, koszorú népi gyermekjáték pentachord 4 
Lánc, lánc, hosszú lánc népi gyermekjáték hexachord 44 
Lopják az úr szŊlŊjét népi gyermekjáték triton 12 
Megy a kocsi műdal tetraton 69 
Mély kútba tekintek népi gyermekjáték hexachord 14 
Pattanj pajtás műdal hexachord 26 
Siess libám gyermekdal trichord 64 
Süss fel nap! gyermekdal bichord 38 
Szólj síp, szólj gyermekdal biton 67 
SzŊjünk, fonjunk népi gyermekjáték hexachord 9 
Télapó itt van műdal tetraton 26 
Tücsök koma gyermekdal biton 65 
Ültem ringó kis ladikon műdal tetraton 58 
Zsipp, zsupp népi gyermekjáték biton 7 
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6. melléklet. FKV – Ének-zene I. című tankönyvében található dalok jegyzéke 
 

Dalcím Műfaj, jelleg Hangkészlet Oldalszám 
A kis Jézus aranyalma népdal, jeles napok dalai hexachord 34 
A pünkösdi rózsa népdal, jeles napok dalai hexachord 74 

A zöld fenyŊfán más népek dalai 
(szlovák) hexachord 30 

Ág, ág kicsi ág más népek dalai 
(mari-cseremisz) pentaton 32 

Anyám, édesanyám népdal, jeles napok dalai pentaton 66 
Borsót fŊztem gyermekdal triton 44 
Bújj, bújj zöld ág népi gyermekjáték hexachord 4 
Cicuskám kelj fel gyermekdal biton 7 
Cini-cini muzsika gyermekdal hexachord 24 
Csigabiga gyermekdal biton 7 
Csincsele-bombola népi gyermekjáték biton 18 
Csipp-csipp csóka népi gyermekjáték triton 40 
Csön-csön gyűrű népi gyermekjáték triton 4., 42 
De jó a dió gyermekdal tetraton 54 
Dirmeg-dörmög gyermekdal triton 51 
Elvesztettem zsebkendŊmet népi gyermekjáték tetraton 12 
Én kis kertet gyermekdal biton 17 
Ennek a kislánynak népi gyermekjáték pentachord 56 
Eresz alól gyermekdal tetraton 53 
Ess, esŊ, ess! gyermekdal triton 72 
Fecskét látok gyermekdal trichord 52 
Fehér liliomszál népi gyermekjáték triton 46 
Fut szalad a pejkó gyermekdal tetraton 61 
Fűzzünk lombot gyermekdal tetraton 64 
Gyertek lányok ligetre gyermekdal triton 48 
Hulla pelyhes más népek dalai (francia) hexachord 28 
Húzz, húzz Katica! gyermekdal bichord 38 
Kis kacsa fürdik népi gyermekjáték hexachord 58 
Kis, kis kígyó népi gyermekjáték trichord 4 
Konkolylevél népi gyermekjáték hexachord 62 
Lánc-lánc népi gyermekjáték hexachord 4 
Lipem-lopom népi gyermekjáték trichord 9 
Péterke, Péterke gyermekdal bichord 36 
Suttog a fenyves gyermekdal tetraton 27 
Süss fel, nap! gyermekdal bichord 36 
Tekeredik a kígyó népi gyermekjáték hexachord 4 
Tente baba, tente gyermekdal pentachord 68 
Túrót ettem népi gyermekjáték trichord 11 
Zsipp-zsupp népi gyermekjáték biton 22 
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7. melléklet. OY– Zenei nevelés című tankönyvében található dalok jegyzéke 
 

Dalcím Műfaj, jelleg Hangkészlet Oldalszám 
A pünkösdi rózsa népdal, jeles napok dalai hexachord 64 
Aki nem lép egyszerre gyermekdal triton 68 
Borsót fŊztem gyermekdal triton 4 
Brum-brum Brúnó műdal pentaton 38 
Bújj bújj zöld ág népi gyermekjáték hexachord 4 
Cicuskám, kelj fel gyermekdal biton 24 
Cirmos cica, haj népi gyermekjáték hexachord 4 
Csett Pápára népi gyermekjáték triton 16 
Csigabiga gyermekdal biton 28 
Csip, csip csóka népi gyermekjáték triton 12 
Csipp, csepp műdal tetraton 46 
Csön-csön gyűrű népi gyermekjáték triton 4 
Ég a gyertya, ég népi gyermekjáték hexachord 40 
Én kis kertet kerteltem gyermekdal biton 18 
Esik az esŊ gyermekdal hexachord 14 
Fehér liliomszál népi gyermekjáték hexachord 42 
Gyertek, lányok gyermekdal triton 61 
Ha én cica volnék népi gyermekjáték hexachord 10 
Hívogat az iskola műdal hexachord 3 
Hová mégy, te? gyermekdal pentachord 57 

Hull a pelyhes más népek dalai 
(francia) hexachord 26 

Húzz, húzz Katica népi gyermekjáték bichord 52 

Idú vojaci más népek dalai 
(szlovák) pentachord 68 

Kirje, kirje népdal, jeles napok dalai moll 30 
Kis karácsony gyermekdal pentachord 31 
Kiskacsa fürdik népi gyermekjáték hexachord 4 
Koszorú, koszorú népi gyermekjáték pentachord 6 

Kvá, kvá, kváčica más népek dalai 
(szlovák) pentachord 12 

Kytička más népek dalai 
(szlovák) hexachord 57 

Lánc lánc népi gyermekjáték hexachord 4 
Május, május műdal tetraton 60 

Maličká som más népek dalai 
(szlovák) pentachord 70 

Megy a kocsi műdal tetraton 34 
Nád alól, köd alól műdal triton 62 
Nyuszi ül a fűben népi gyermekjáték triton 4 
Orgona ága műdal pentaton 56 

Pôjdeme my do lesíka más népek dalai 
(szlovák) pentachord 50 
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Recse, recse, pogácsa népi gyermekjáték tetraton 66 

Skáče žaba po blate más népek dalai 
(szlovák) biton 62 

Sötétes az erdŊ népi gyermekjáték hexachord 50 
Süss fel, nap! gyermekdal bichord 54 
Szólj, síp, szólj! gyermekdal biton 36 
Tekeredik a kígyó népi gyermekjáték hexachord 44 

Zlatá brána más népek dalai 
(szlovák) triton 71 

Zsipp, zsupp népi gyermekjáték biton 22 

 
8. melléklet. TI – Daloljunk együtt! című tankönyvében található dalok jegyzéke 
 

Dalcím Műfaj, jelleg Hangkészlet Oldalszám 
Aki nem lép gyermekdal triton 7 
Bújj, búj zöld ág népi gyermekjáték hexachord 34 
Cicuskám kelj fel gyermekdal bichord 29 
Cirmos cica, haj népi gyermekjáték hexachord 22 
Csigabiga, told ki gyermekdal biton 10 
Csincsele, bombola népi gyermekjáték biton 8 
Csíp-csíp csóka népi gyermekjáték tetraton 4 
Csön, csön, gyűrű népi gyermekjáték tetrakord 25 
Ég a gyertya, ég népi gyermekjáték hexachord 22 
Egy kis malac más népek dalai (cseremisz) pentaton 21 
Éliás Tóbiás gyermekdal triton 34 
Én kis kertet kerteltem gyermekdal biton 16 
Esik az esŊ gyermekdal hexachord 26 
Gólya viszi népi gyermekjáték triton 20 
Gyertek haza ludaim népi gyermekjáték biton 17 
Ha én cica volnék  népi gyermekjáték hexachord 24 
Hajlik a meggyfa népi gyermekjáték pentaton 29 
Harcsa van a víz be népdal, jeles napok dalai pentachord 28 
Hinta palinta népi gyermekjáték triton 4 
Hívogat az iskola műdal hexachord 6 
Hová mégy te? népi gyermekjáték pentachord 33 
Húzz, húzz engemet népi gyermekjáték biton 4 
Iglice szívem népi gyermekjáték hexachord 30 
Itt a köcsög, hol a köcsög népi gyermekjáték triton 27 
Járjunk táncot műdal pentaton 21 
Jön a kocsi műdal tetraton 18 
Katalinka szállj el gyermekdal tetraton 32 
Kirje kirje népdal, jeles napok dalai moll 19 
Kis kece lányom népdal, jeles napok dalai pentachord 36 
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Kola rićku, Paniću más népek dalai (szerb) tetraton 37 
Koszorú, koszorú népi gyermekjáték pentachord 5 
Megy a kocsi műdal tetraton 35 
Ne nézz hátra népi gyermekjáték bichord 22 
Prestaj, prestaj más népek dalai (szerb) tetrachord 37 
Rétes kerekes népi gyermekjáték triton 15 
Süss föl, nap! gyermekdal bichord 23 
Szólj, síp, szólj! gyermekdal biton 21 
Tekeredik a kígyó népi gyermekjáték hexachord 4 
Úszik a kácsa népi gyermekjáték pentaton 23 
Zsipp zsupp népi gyermekjáték biton 4 

 
9. melléklet. FÉ – Ének-zene tanítói kézikönyv 1. és 2. osztály című kiadványban talál-

ható dalok jegyzéke 
 

Dalcím Műfaj, jelleg Hangkészlet Oldalszám 
Á, bé, cé, dé népdal, jeles napok dalai pentachord 37 

Ág, ág kicsi ág más népek dalai 
(mari-cseremisz) pentaton 11 

Aki nem lép gyermekdal triton 7 
Borsót fŊztem gyermekdal triton 8 
Brum-brum Brúnó műdal pentaton 30 
Bújj, bújj medve gyermekdal hexachord 18 
Bújj, bújj zöld ág népi gyermekjáték hexachord 9 
Csíp, csíp csóka népi gyermekjáték tetraton 9 
Csön-csön gyűrű népi gyermekjáték tetrachord 7, 23 
De jó a dió műdal tetraton 4.  

Ég a gyertya népi gyermekjáték hexachord 14, 19-eredeti 
szöveg 

Egy kis malac más népek dalai  
(cseremisz) pentaton 33 

Én kis kertet gyermekdal biton 4 
ErdŊ mellett népdal, jeles napok dalai pentachord 26 
Esik az esŊ gyermekdal hexachord 12 
Fehér liliomszál népi gyermekjáték triton 13 
Gyertek haza ludaim népi gyermekjáték biton 17 
Gyertek lányok ligetre gyermekdal triton 25 
Ha én cica volnék népi gyermekjáték hexachord 24 
Hej, tulipán népdal, jeles napok dalai pentachord 27 
Hinta palinta népi gyermekjáték triton 10 
Hová mész te? gyermekdal pentachord 28 

Hull a pelyhes más népek dalai 
(francia) hexachord 14 

Iglice szívem népi gyermekjáték hexachord 22 
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Kicsi ingóbingó gyermekdal triton 6 
Kis kacsa fürdik népi gyermekjáték hexachord 21 
Kis karácsony gyermekdal pentachord 15 
Kis kece lányom népdal, jeles napok dalai pentachord 36 
Koszorú, koszorú népi gyermekjáték pentachord 35 
Kör, kör ki játszik népi gyermekjáték pentachord 12 
Körtéfa népi gyermekjáték hexachord 20 
Lánc, lánc eszterlánc népi gyermekjáték hexachord 11 
Lopom, lopom a szŊlŊt népi gyermekjáték tetraton 4 
Mag, mag, búzamag műdal biton 16 
MennybŊl az angyal népdal, jeles napok dalai dúr 15 
Mit játszunk lányok? népi gyermekjáték tetraton 29 
Ó, Erzsébet népi gyermekjáték hexachord 34 
Orgona ága műdal pentaton 32 
Süss fel nap! gyermekdal bichord 19 
Szeptember műdal mixolíd 4 
Szólj, síp szólj! gyermekdal biton 13 
Tekeredik a kígyó népi gyermekjáték hexachord 20 
Zsipp zsupp népi gyermekjáték biton 10 

 
10. melléklet. A vizsgált tankönyvek dalanyagának összesítése 
 

 FKV KP KM-
PVK KKJ SKZ RG OY TI FÉ 

A GyŊri Györgynek - - + - - - - - - 

A kis Jézus aranyalma + + - - - + - - - 

A napsugár énreám - - - + - - - - - 

A pünkösdi rózsa + - - - - - + - - 

A zöld fenyŊfán + - + + - - - - - 

A, a, a, kolbász ide, szalonna - - - - - + - - - 

A, bé, cé, dé - - - - - - - - + 

A. A. A. - - - - + - - - - 

Ág, ág kicsi ág + - - - - - - - + 

Aki dudás akar lenni - - - - - + - - - 

Aki nem lép egyszerre - + - + + + + + + 

Alma, alma piros alma - - - - - + - - - 

Ámdám démusz - - - - - + - - - 

An, tan, ditijom - + - - - - - - - 

Anyám, édesanyám + - - - - - - - - 

Árok szélén búzaszál nŊtt - - - + - - - - - 

Ásom,vájom - - - + - - - - - 
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Autó, vonat - - - - + - - - - 

Benn a bárány - - - - + - - - - 

Betlehem, Betlehem - - - - + - - - - 

Borsót fŊztem + - + + + + + - + 

Brum-brum Brúnó - - - - + - + - + 

Bújj, bújj itt megyek - - - + + - - - - 

Bújj, bújj medve - - + + - - - - + 

Bújj, bújj zöld ág + + + + + + + + + 

Bújj, bújj, itt megyek - - - - - + - - - 

Cicuskám kelj fel + - + + - - + + - 

Cini-cini muzsika + - - - - - - - - 

Cirmos cica haj! - - - + - + + + - 

Csett Pápára - - - - - + + - - 

Csicseri borsó - - - - + - - - - 

Csigabiga gyere ki - + - - - - - - - 

Csigabiga told ki + - + + + - + + - 

Csincsele-bombola + - - - - + - + - 

Csíp, csíp csóka + - + + + + + + + 

Csipp, csepp - - - - - - + - - 

Csizmám kopogó - - + - + - - - - 

Csön-csön gyűrű + - + + + + + + + 

Dal a kismadárról - - - + - - - - - 

De jó a dió + - + + - - - - + 

Dínom dánom - - - - - + - - - 

Dirmeg-dörmög + - - - - - - - - 

Dobi, dobi hátát - - + - - - - - - 

Ég a gyertya, ég - + - + + + + + + 

Égi búzaszál - - + - - - - - - 

Egy kis malac - - - - - - - + + 

Egy üveg alma - - - - + - - - - 

Egyél libám, egyél már - - - + - - - - - 

Éliás, Tóbiás - + - - - - - + - 

Elvesztettem páromat - - - - + - - - - 

Elvesztettem zsebkendŊmet + - - + - + - - - 
Elvesztettem zsebkendŊmet - 
változat - - - - - + - - - 

Emitt vagyon - - - + - - - - - 

Én kis kertet kerteltem + + + + + + + + + 

Engem uram úgy szeret - - - - - + - - - 

Ennek a kislánynak + - - + - - - - - 
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ErdŊ mellett - - - - + - - - + 

Eresz alól + - - + - - - - - 

Erzsébet asszony - - - - + - - - - 

Esik az esŊ  - + + + + + + + + 

Esik az esŊ (márc. 15.) - - - - - + - - - 

Esik esŊ karikára - - - + - - -  - 

Esik esŊ záporesŊ - + - - - - - - - 

Ess, esŊ, ess! + - - - - - - - - 

Eszterlánc - - + - - - - - - 

Ezüst szánkót hajt a dér - - - + - + - - - 

Fecskét látok + + - - - + - - - 

Fecskét látok - 2 - - - - - + - - - 

Fehér liliomszál + - + + + + + - + 

Felugrott a Sára - - + - - - - - - 

Fut szalad a pejkó + + - - - - - - - 

Fűzzünk lombot + - - - - - - - - 

Gácsér fürdik - - - - - + - - - 

Gólya viszi a fiát - - + + - - - + - 

Gólya, gólya gilice - - + - + - - - - 

Gólyát látok - - - - - + - - - 

Gyertek haza ludaim - - - - + + - + + 

Gyertek lányok ligetre + - + + - + + - + 

Ha én cica volnék - + + + + + + + + 

Hajlik a meggyfa - - + - - + - + - 

Harangoznak délre - - - + - - - - - 

Harcsa van a vízbe - - - - - - - + - 

Három csillag van az égen - - - - + - - - - 

Hátra ne nézz, róka jár! - - - + - - - - - 

Hej, vára, vára - - - - - + - - - 

Hej, a sályi piacon - - + - + - - - - 

Hej, tulipán - - - - - - - - + 

Hinta, Katica - - - - - + - - - 
Hinta, palinta, karácsonyi Kati-
ca - - - - - + - - - 

Hinta-palinta - + + + + + - + + 

Hívjad a falovacskát - - + - - - - - - 

Hívogat az iskola - - - - + - + + - 

Hóember, hóember - - - - + - - - - 

Hol jártál báránykám? - - - - + - - - - 

Hold, hold fényes lánc - - + - - - - - - 
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Hová mégy te? - - + + + - + + + 

Hull a pelyhes + - + + + - + - + 

Húzz, húzz engemet - - - - + - - + - 

Húzz, húzz Katica! + - - - - - + - - 

Idú vojaci - - - - - - + - - 

Iglice szívem - + - - + - - + + 

Ispiláng, ispiláng - - - - - + - - - 

Itt a farsang - - + - - - - - - 

Itt a köcsög - - - + - - - + - 

Itt kopog, ott kopog - + + - - + - - - 

Itthon vagy-e hidasmester - + + - - - - - - 

János úr készül - - - - - + - - - 

Járjunk táncot - - - - + - - + - 

Járom az új váramat - - + - - - - - - 

Jertek velem a mezŊre - - - + - - - - - 

Jeruzsálem városába - - - - - + - - - 

Jön a kocsi - - - - - - - + - 

Jön, jön, jön - - - - - + - - - 

Jöttem karikán - + - - + + - - - 

Kácsa, kácsa - - - + - - - - - 

Katalinka szállj el - + - - - + - + - 

Kedves óvodám - - - - + - - - - 

Kék selyemkendŊ  - - - - + - - - - 

KérdezgetŊ - - - - - + - - - 

Kicsi Boris - - + + - - - - - 

Kicsi ingóbingó - - - - - - - - + 

Kicsi vagyok én - - - - + - - - - 

Kirje, kirje - - - - - - + + - 

Kis hurka, nagy hurka - - + + - - - - - 

Kis kacsa fürdik + - + + - - + - + 

Kis kece lányom - - - - + - - + + 

Kis, kis kígyó - - - + - - - - - 

Kiskarácsony, nagykarácsony - + - + - - + - + 

Kiszáradt a diófa - - + - - - - - - 

Kola rićku, Paniću - - - - - - - + - 

Komatálat hoztam - - + - - - - - - 

Konkolylevél + - - - - - - - - 

Koszorú, koszorú - + + + + + + + + 

KŊketánc, kŊketánc - - - - - + - - - 



285 

Kör, kör, ki játszik - - - - - + - - + 

Körtéfa, körtéfa - - - - + - - - + 

Kvá, kvá, kváčica - - - - - - + - - 

Kytička - - - - - - + - - 

Labdapattintó - - - - - + - - - 

Lánc, lánc eszterlánc + + + + + + + - + 

Lepke, szállj a tenyeremre - + - - - - - - - 

Lipem-lopom a szŊlŊt + - - + - + - - + 

Lopják az úr szŊlŊjét - - + - - - - - - 

Luca, Luca kitty-kotty - - - - - + - - - 

Mackó brummog - - - + - - - - - 

Mag, mag, búzamag - - - - - - - - + 

Május, május - - - - - - + - - 

Maličká som - - - - - - + - - 

Megy a kocsi - + + - - - + + - 

Mély kútba tekintek - - + - - - - - - 

MennybŊl az angyal - - - - + - - - + 

Mit játszunk lányok - - - - - + - - + 

Mit mos, mit mos - - - - + - - - - 

Most jöttem BécsbŊl - - - - - + - - - 

Nád alól, köd alól - - - - - - + - - 

Naphívogató - - - - - + - - - 

Ne fuss, ne fuss  - - - + - - - - - 

Ne nézz hátra - - - - - - - + - 

Nyuszi ül a fűben - - - - + - + - - 

Ó, Erzsébet - - - - - - - - + 

Orgona ága - + - + + - + - + 

Örömünnep ez a nap - - - - + - - - - 
Pám, pám paripám - - - + - - - - - 
Pásztorok, pásztorok - - - - + - - - - 

Pattanj pajtás - - + - + + - - - 

Péterke, Péterke + - - + - - - - - 

Pôjdeme my do lesíka - - - - - - + - - 

Prestaj, prestaj - - - - - - - + - 

Recse-recse pogácsa - - - + + - + - - 

Rétes kerekes - - - - - - - + - 

Sétálunk, sétálunk - - - - + + - - - 

Siess libám - - + - - - - - - 

Skáče žaba po blate - - - - - - + - - 

Sötétes az erdŊ - - - - + - + - - 
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Suttog a fenyves + - - - - - - - - 

Süss fel nap, arany nap! - - - + - - - - - 

Süss fel, nap! + - + + + + + + + 

Süss ki nap, Szent György nap! - - - - + - - - - 
Szeptember (Költözik a gólya-
madár) - - - - - - - - + 

Szólj síp, szólj! - - + + + - + + + 

SzŊjünk, fonjunk - - + - - - - - - 

Tekeredik a kígyó + + - - + + + + + 

Télapó itt van - + + - + - - - - 

Tente baba, tente + - - - - - - - - 

Teríti a lány a vásznat - - - + + - - - - 

Ti kis madárkák - - - - - + - - - 

Tik csak esztek, isztok - + - - - - - - - 

Túrót ettem + - - + - - - - - 

Tücsök koma - - + - - - - - - 

Tüzet viszek nem látjátok - - - - + - - - - 

Tüzet viszek, lángot viszek - - - - - + - - - 

Úszik a kácsa - - - - - - - + - 

Ültem ringó kis ladikon - - + - - - - - - 

Zlatá brána - - - - - - + - - 

Zöldell az erdŊ - + - - - - - - - 

Zsipp-zsupp + + + + + - + + + 

 
11. melléklet. KKJ – Csodálatos zenevilág című tankönyvében található zenehallgatási 

szemelvények összesítése 
 

Zenehallgatási anyag  Jellege, célja Oldalszám 
Gyermekdalok csokorban (a, b, c) Dalok 7 
Gyermekdalok csokorban (gyermekek hangszíne - 
A. I. a, b, c) Hangszerek, emberi hangok 17 

Hull a hó (gyermekkar III/a) Hangszerek, emberi hangok 25 
Hull a hó (férfi hang – vegyeskar III/b, c) Hangszerek, emberi hangok 28 
Gyermekdalok csokorban (felelgetve: gyermek és 
gyermekkar) Hangszerek, emberi hangok 31 

Ismerkedés hangszerországgal (IV. A. a) – 
metallofon hangja Hangszerek, emberi hangok 33 

A nŊi és a férfihang (A. IV.B/b III.c) Hangszerek, emberi hangok 41 
Ismerkedés hangszerországgal (IV/A c, B a) – zon-
gora hangja Hangszerek, emberi hangok 43 

Zenekar (IV.C/a, b, c) Hangszerek, emberi hangok 47 
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12. sz. melléklet: SKZ– Művészetek, mesterségek című tankönyvében található zene-

hallgatási szemelvények összesítése 
                              

Zenehallgatási anyag  ZH-jellege, célja Oldalszám 
Kodály Zoltán: Karácsonyi pásztortánc Dalok 17 
C. Saint-Saëns: Állatok farsangja Klasszikus zeneművek 24 
Erkel Ferenc – Kölcsey Ferenc: Himnusz Klasszikus zeneművek 27 

 
13. melléklet. RG– Ének-zene című tankönyvében található zenehallgatási szemelvények 

összesítése 
 

Zenehallgatási anyag  Jellege, célja Oldalszám 
Mikor leány vótam... – Bodza Klára énekel Dalok 30 
Kodály Zoltán: Méz, méz, méz (gyermekkar) Dalok 30 
Gregorián énekek Dalok 31 
Gryllus Vilmos – Kányádi Sándor: KérdezgetŊ Dalok 33 
Kalamajka együttes: Jön Kossuth, jön, Lóracsikós, 
lóra, Kossuth nóta Dalok 42 

Kodály Zoltán: Nagyszalontai köszöntŊ (gyermekkar) Dalok 43 
Dudaszó hallatszik – furulya hangja Hangszerek, emberi hangok 9 
Magyar furulyadallamok Hangszerek, emberi hangok 9 
Holborne: Táncok (blockflöte) Hangszerek, emberi hangok 9 
Antonio Vivaldi: D-dúr fuvolaverseny Op. 10. Hangszerek, emberi hangok 9 
Kodály Zoltán: Túrót eszik a cigány – gyermek és 
vegyeskar hangzása Hangszerek, emberi hangok 18 

Afrikai dobzene: Abatusi törzs királyi dobjai Hangszerek, emberi hangok 19 
Dzsesszdobszólók Hangszerek, emberi hangok 19 
Gryllus Vilmos – Kányádi Sándor: Alma Hangszerek, emberi hangok 20 
Fryderyk Chopin: Desz-dúr ,,perc keringŊ" – zongora 
hangja Hangszerek, emberi hangok 26 

Bartók Béla: Gyermekeknek I. „Párnatánc” – zongora 
hangja Hangszerek, emberi hangok 26 

Népi ének és dudaszó: Aki dudás akar lenni (dallam-
változat) – duda hangja Hangszerek, emberi hangok 39 

Óra ketyegése Zajok, zörejek 15 
Otthoni zajok, külsŊ zajok Zajok, zörejek 15 
Egy történet zajjal, zörejjel elmesélve Zajok, zörejek 15 
Hallgassátok a külvilág hangjait, lélegzéseteket, szív-
veréseteket! Zajok, zörejek 25 

Joseph Haydn: Óra-szimfónia II. tétel Klasszikus zeneművek 15 
Johannes Brahms: VI. Magyar tánc Klasszikus zeneművek 18 
Leopold Mozart: Gyermekszimfónia I. tétel Klasszikus zeneművek 20 
John Cage: 4´33´´ Klasszikus zeneművek 25 
Antonio Vivaldi: Négy évszak – ŉsz  III. tétel (részlet) Klasszikus zeneművek 28 
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Georges Bizet: Carmen I. felvonás – Gyerekek bevo-
nulása Klasszikus zeneművek 13 

Egressy Béni: Klapka-induló Klasszikus zeneművek 13 
Kodály Zoltán: Háry János – Bécsi harangjáték Klasszikus zeneművek 13 
Wolfgang Amadeus Mozart: C-dúr variációk zon-
gorára K. V. 300. Klasszikus zeneművek 40 

Bartók Béla: 3 rondó népi dallamokkal Klasszikus zeneművek 41 

 
14. melléklet. KM-PVK – Ének-zene 1. tankönyvében található zenehallgatási szemelvé-

nyek összesítése  
 

Zenehallgatási anyag  Jellege, célja Oldalszám 
Hívogat az iskola (Függelék: 83. o.) Dalok 5 
Kot, kot, kot - (Függelék: 83. o.) Dalok 9 
Énekes mese: Török és a tehenek (Függelék: 85. o.) Dalok 15 
Énekes mese: A szalma zizzen-zörren (Függelék: 84. 
o.) Dalok 25 

Énekes mese: Nézd meg lányom (Függelék: 84. o.) Dalok 27 
A gúnárom elveszett (Függelék: 85. o.) Dalok 29 
Hull a hó is – finn karácsonyi gyermekdal (Függelék: 
86. o.) Dalok 31 

Merre mégy Ivanocska? – orosz népdal (Függelék: 
86. o.) Dalok 35 

A bundám szörös, kócos, talpaim nagyok – svájci 
népdal (Függelék: 87. o.) Dalok 39 

Összegyűltek az izsapi lányok – magyar népdal (Füg-
gelék: 88. o.) Dalok 41 

Házasodik a motolla – szlovák népdal (Függelék: 87. 
o.)  Dalok 43 

Anyák napi dalok (Ó, ha cinke volnék, Hajnalban a 
patak partján, ErdŊ szélén vadrózsa, Függelék: 90. o.) Dalok 59 

Énekes mese: A faragószék nótája.. – (Függelék: 91. 
o.) Dalok 61 

A part alatt (Függelék: 92. o.) Dalok 69 
Furulya hangja – (Csigabiga, Hová mégy te, Még azt 
mondják) Hangszerek, emberi hangok 11 

Furulya hangja Hangszerek, emberi hangok 13 
Van nekem egy kedves furulyám (Függelék: 84. o.) Hangszerek, emberi hangok 17 
Furulya hangja  
(Még azt mondják, KŊsziklán felfutó) Hangszerek, emberi hangok 21 

Metallofon hangja (Hej a sályi piacon) Hangszerek, emberi hangok 23 
Zongora hangja Hangszerek, emberi hangok 37 
Katonadalok: Esik esŊ karikára, Kossuth L. azt üzente 
– fúvós zenekar Hangszerek, emberi hangok 47 

Énekkari hangzás – kórusmű a tanító választása sze-
rint Hangszerek, emberi hangok 55 

Használati tárgyak hangjának megfigyelése, megkü-
lönböztetése Zajok, zörejek 6 

Fa, fém, üveg, műanyag tárgyak hangjának megkü-
lönböztetése Zajok, zörejek 14 
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15. melléklet. FKV – Ének-zene I. tankönyvében található zenehallgatási szemelvények 

összesítése  

Zenehallgatási anyag  Jellege, célja Oldalszám 
Túrót ettem Dalok 11 
Elvesztettem zsebkendŊmet Dalok 12 
Ág, ág Dalok 32 
Más népek karácsonyi dalai Dalok 35 
Süss fel nap! Dalok 36 
Húzz, húzz, Katica! Dalok 38 
Csön-csön gyűrű Dalok 42 
Fehér liliomszál Dalok 46 
Virágok vetélkedése Dalok 49 
Dirmeg-dörmög Dalok 51 
Eresz alól Dalok 53 
De jó a dió Dalok 55 
Ennek a kislánynak Dalok 56 
Anyám, édesanyám Dalok 66 
Tente, baba, tente Dalok 68 
Ess, esŊ, ess! Dalok 72 
NŊi és férfi hangok Hangszerek, emberi hangok 23 
Hegedű hangja Hangszerek, emberi hangok 25 
A. Vivaldi: Négy évszak – Tél egyik tétele (hegedű) Hangszerek, emberi hangok 29 
Körtéfa (zongorán) Hangszerek, emberi hangok 39 
Egy zongoradarab Hangszerek, emberi hangok 41 
Zongora és a hegedű hangja Hangszerek, emberi hangok 43 
Gyermek és felnŊtt hangja Hangszerek, emberi hangok 55 
Város zajai Zajok, zörejek 5 
Közlekedési eszközök zajai Zajok, zörejek 11 
Jelzések, zajok (duda, telefon,óra...) Zajok, zörejek 13 
Béka és macska hangja Zajok, zörejek 19 
Tücsök hangja Zajok, zörejek 25 
Konyha zajai Zajok, zörejek 45 
Madarak hangjai Zajok, zörejek 53 
Baromfiudvar hangjai Zajok, zörejek 59 
Katonák menetelése... Zajok, zörejek 63 
Aratás hangjai Zajok, zörejek 67 
W. A. Mozart: Utazás szánon Klasszikus zeneművek 27 
R. Strauss: Imígyen szóla Zarathusra – A nap ébredé-
se  Klasszikus zeneművek 37 

P. I. Csajkovszkij: DiótörŊ – VirágkeringŊ Klasszikus zeneművek 47 
Pécsi József: DörmögŊ Dömötör Klasszikus zeneművek 51 
C. Saint-Saëns: Az állatok farsangja – Az elefánt Klasszikus zeneművek 69 
Kodály Zoltán: PünkösdölŊ Klasszikus zeneművek 75 
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16. melléklet. OY– Zenei nevelés című tankönyvében található zenehallgatási szemelvé-

nyek összesítése  
 

Zenehallgatási anyag  Jellege, célja Oldalszám 
A kis Jézus megszületett Dalok 31 
MennybŊl az angyal Dalok 31 
Pásztorok, pásztorok Dalok 31 
SzŊnyi E.: ÚjesztendŊ (egy japán újévi köszöntŊ 
feldolgozása) Dalok 33 

SzŊnyi E.: Körbe-körbe lányok (egy ausztrál nédal-
feldolgozás) Dalok 41 

V. Trojan: A kiscsibe és az elefánt (a zongora hangja) Hangszerek, emberi hangok 9 
Csigabiga – Metallofon hangja Hangszerek, emberi hangok 29 
Bárdos L.: Kirje, kirje (duett, nŊi hang) Hangszerek, emberi hangok 30 
Szólj síp szólj – furulya hangja Hangszerek, emberi hangok 36 
A. Banchieri: Az állatok rögtönzött ellenpontja (ve-
gyeskar) Hangszerek, emberi hangok 39 

Sz. Sz. Prokofjev: Péter és a farkas (részletek) – hege-
dű hangja Hangszerek, emberi hangok 49 

Sz. Sz. Prokofjev: Péter és a farkas (részletek) – fuvo-
la hangja Hangszerek, emberi hangok 50 

E. Suchoň: Obrázky zo Slovenska – Maličká som 
(részlet, gyermekkar) Hangszerek, emberi hangok 70 

A baromfiudvar lakóinak hangjai Zajok, zörejek 11  
Az utca és a közlekedési eszközök zaja Zajok, zörejek 35 
A konyha zajai Zajok, zörejek 67 
C. Saint-Saëns: Az állatok farsangja – Tyúkok és ka-
kasok Klasszikus zeneművek 11 

W. A. Mozart: C-dúr zongoravariáció (részlet) Klasszikus zeneművek 26 
P. Eben: Vlak sa rozbieha  Klasszikus zeneművek 35 
A. Sarauer: A gólya sétája Klasszikus zeneművek 63 
P. I. Csajkovszkij: Fabábok indulója Klasszikus zeneművek 69 

 
17. melléklet. TI– Daloljunk együtt! című tankönyvében található zenehallgatási sze-

melvények összesítése  
 

Zenehallgatási anyag  Jellege, célja Oldalszám 
Hinta-palinta Dalok 11 
Karácsonyi énekek Dalok 18 
Süss föl nap! Dalok 25 
Csön, csön, gyűrű Dalok 25 
Ha én cica volnék Dalok 26 
Orgona ága Dalok 31 
Gyertek lányok Dalok 31 
Kis kece lányom Dalok 36 
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Konkolylevél Dalok 36 
Fehér liliomszál Dalok 36 
Keresztény Béla – Weöres Sándor: Táncol a hold 
(ritmushangszerek) Hangszerek, emberi hangok 5 

Hívogat az iskola – gyermekkari hangzás Hangszerek, emberi hangok 6 
Aki nem lép – trombita hangja Hangszerek, emberi hangok 7 
Cicuskám, kelj fel! – zongora hangja Hangszerek, emberi hangok 11 
Kirje, kirje – furulya hangja Hangszerek, emberi hangok 18 
Magyar himnusz – nŊikari hangzás Hangszerek, emberi hangok 28 
Szózat – férfikari hangzás Hangszerek, emberi hangok 28 
Különleges hanghatások (autóduda, sziréna, harang 
hangja) Zörejek, zajok 7 

A baromfiudvar lakóinak hangja Zörejek, zajok 15 
Glenn Miller zenekara: Mozdony Klasszikus zeneművek 5 
Lakner Tamás – Reli-csiga (részlet) Klasszikus zeneművek 5 
C. Saint-Saëns: Az állatok farsangja (egy részlet) Klasszikus zeneművek 10 
W. A. Mozart: Gyermekszimfónia (részlet) Klasszikus zeneművek 12 

 
18. melléklet. FÉ– Ének-zene című tankönyvében található zenehallgatási szemelvények 

összesítése  
 

Zenehallgatási anyag  Jellege, célja Oldalszám 
Karácsonyi dalok Dalok 15 
Kelj fel juhász Dalok 24 
Xilofon hangja – (Csip, csip csóka, Bújj, bújj zöld ág) Hangszer, emberi hangok 9 
Furulya hangja – (Szólj síp, szólj!) Hangszer, emberi hangok 13 
Kodály Zoltán: Nyulacska Hangszer, emberi hangok 29 
Trombita hangja – Ragtime (Budapesti Ragtime Band 
- Sleepy Dancers) Hangszer, emberi hangok 33 

Bartók Béla: Medvetánc Klasszikus zenemű 18 
Bartók Béla: Gyermekeknek – Süss, fel nap! Klasszikus zenemű 20 
Antonio Vivaldi: Négy évszak – Tavasz, I. tétel Klasszikus zenemű 25 
Kodály Zoltán: Háry János – ABCD (részlet) Klasszikus zenemű 37 
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19. melléklet. Kaibinger Pál tankönyvének borítója 

 
 

20. melléklet. Krajcsné Kovács Judit tankönyvének borítója 
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21. melléklet. Szerencsésné Kottász Zsusza tankönyvének borítója 

 
 

22. melléklet. Rápli Györgyi tankönyvének borítója 
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23. melléklet. Kaszás Mária – Pappné Vencsellői Klára tankönyvének borítója 

 
 

24. melléklet. Fürediné Kovács Veronika tankönyvének borítója 
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25. melléklet. Orsovics Yvette tankönyvének borítója 

 
 

26. melléklet. Tolnai Ilona tankönyvének borítója 
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27. melléklet. Fórika Éva Tanítói kézikönyvének borítója 
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