
         A Garabonciás Művészeti Iskola Pedagógiai Programja  2017 

1 

 

 

                            A 

 

Pedagógiai Programja 
Helyi Tantervek – II. 

 

Klasszikus zene improvizáció 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         A Garabonciás Művészeti Iskola Pedagógiai Programja  2017 

2 

 

 

Tartalomjegyzék 
 

Improvizáció _______________________________________________________________________________ 4 

Az improvizáció tantárgy feladatai: ___________________________________________________________ 4 

Előkészítő évfolyamok _______________________________________________________________________ 4 

1. évfolyam ______________________________________________________________________________ 4 
Fejlesztési feladatok_____________________________________________________________________ 4 
Ajánlott tananyag _______________________________________________________________________ 5 
Követelmények ________________________________________________________________________ 5 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) __________________________________________ 5 

2. évfolyam ______________________________________________________________________________ 5 
Fejlesztési feladatok_____________________________________________________________________ 5 
Ajánlott tananyag _______________________________________________________________________ 6 
Követelmények ________________________________________________________________________ 6 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) __________________________________________ 7 

Alapfokú évfolyamok ________________________________________________________________________ 7 

1. évfolyam ______________________________________________________________________________ 7 
Fejlesztési feladatok_____________________________________________________________________ 7 
Ajánlott tananyag _______________________________________________________________________ 8 
Követelmények ________________________________________________________________________ 8 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) __________________________________________ 8 

2. évfolyam ______________________________________________________________________________ 9 
Fejlesztési feladatok_____________________________________________________________________ 9 
Ajánlott tananyag _______________________________________________________________________ 9 
Követelmények _______________________________________________________________________ 10 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) _________________________________________ 10 

3. évfolyam _____________________________________________________________________________ 10 
Fejlesztési feladatok____________________________________________________________________ 10 
Ajánlott tananyag ______________________________________________________________________ 11 
Követelmények _______________________________________________________________________ 11 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) _________________________________________ 11 

4. évfolyam _____________________________________________________________________________ 12 
Fejlesztési feladatok____________________________________________________________________ 12 
Ajánlott tananyag ______________________________________________________________________ 13 
Követelmények _______________________________________________________________________ 13 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) _________________________________________ 13 

5. évfolyam _____________________________________________________________________________ 14 
Fejlesztési feladatok____________________________________________________________________ 14 
Ajánlott tananyag ______________________________________________________________________ 15 
Követelmények _______________________________________________________________________ 15 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) _________________________________________ 15 

6. évfolyam _____________________________________________________________________________ 16 
Fejlesztési feladatok____________________________________________________________________ 16 
Ajánlott tananyag ______________________________________________________________________ 17 



         A Garabonciás Művészeti Iskola Pedagógiai Programja  2017 

3 

 

Követelmények _______________________________________________________________________ 17 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) _________________________________________ 17 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után _________________________________________ 18 

A tanuló ________________________________________________________________________________ 18 

Továbbképző évfolyamok ___________________________________________________________________ 18 

7. évfolyam _____________________________________________________________________________ 18 
Fejlesztési feladatok____________________________________________________________________ 18 
Ajánlott tananyag ______________________________________________________________________ 19 
Követelmények _______________________________________________________________________ 19 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) _________________________________________ 19 

8. évfolyam _____________________________________________________________________________ 19 
Fejlesztési feladatok____________________________________________________________________ 19 
Ajánlott tananyag ______________________________________________________________________ 20 
Követelmények _______________________________________________________________________ 20 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) _________________________________________ 20 

9. évfolyam _____________________________________________________________________________ 20 
Fejlesztési feladatok____________________________________________________________________ 20 
Ajánlott tananyag ______________________________________________________________________ 21 
Követelmények _______________________________________________________________________ 21 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) _________________________________________ 21 

10. évfolyam ____________________________________________________________________________ 21 
Fejlesztési feladatok____________________________________________________________________ 21 
Ajánlott tananyag ______________________________________________________________________ 22 
Követelmények _______________________________________________________________________ 22 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) _________________________________________ 22 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után ________________________________________ 22 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök ____________________________ 22 

 
 
 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 



         A Garabonciás Művészeti Iskola Pedagógiai Programja  2017 

4 

 

Improvizáció 

Az improvizáció spontán szerkesztés, gyors reagálás egy zenei problémára, amelynek az azonnaliság ad különös 
izgalmat; a kompozíció hosszabb ideig tartó szerkesztés eredménye, melyben a gondolat finomítására, 
csiszolására nyílik lehetőség. 
A kétféle tevékenység folyamatos és egyidejű jelenléte segíti a kreatív, problémamegoldó gondolkodás 
kialakítását, felkelti és fokozza a figyelmet, döntésre késztet és kialakítja a gyors reagáló készséget. 
 

Az improvizáció tantárgy feladatai: 

– az improvizációs készség kialakításának és fejlesztésének módszeres megvalósítása, kiegészítve kompozíciós 
feladatokkal, esetleg vizuális – és egyéb – analógiákkal, különös tekintettel az interdiszciplináris kapcsolatokra, 
– az improvizációnak a zeneművek interpretációs feladataival párhuzamosan és azokkal összhangban – 
kölcsönhatás formájában – szerepet kell kapnia a képzés teljes folyamatában, 
– a zenei nyelv spontán, önálló elsajátításának és alkalmazásának segítése, 
– a zenei hallás és ritmusérzék fejlesztése, 
– bizonyos általános képességek (memória, önkontroll, döntési készség, szuggesztivitás) fejlesztése, 
– a zenei szerkesztés (összhangzattan, ellenponttan, formatan stb. elemeinek) zeneművekben való felismerése 
és kreatív alkalmazása, 
– tájékozódás a különböző zenei stílusokban, az egyes stílusok mélyebb ismerete és a stílusokban való önálló 
rögtönzőkészség megszerzése, 
– az interpretációs készség fejlesztése, 
– a zenei fantázia és a zenei érzékenység fejlesztése, 
– a zenei kreativitás és általában a kreatív gondolkodás kialakítása és fejlesztése. 

 

 

Előkészítő évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

 
Zenei ismeretek 
– Zenei elem: hang (erő, idő, magasság, szín). 
– Szerkezeti elv: ellentét, átmenet. 
– Ismerkedés a hangokkal (természeti hangok, emberi hangok, tárgyak–, hangszerek hangjai). 
– Ismerkedés a hangkeltő eszközökkel és a hangszerekkel. 
– Hangzáskarakterek, hangkarakterek, – hangképzés, artikuláció – („pontszerű” – „vonalszerű” – „foltszerű” 
hangzások: egymástól elválasztott hangok, egymással összekötött hangok, hosszan szóló hangcsoportok). 
– Ismerkedés az ABC–s hangokkal (törzshangok, oktávok) 
– Hangok a hangszeren. 
 
Ritmika 
– A hangok és a szünetek értéke. 
– Egyenletes – nem egyenletes.  
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– Páros – páratlan metrum.  
 
Forma 
– Kötött és kötetlen formák. 
 
Választható improvizációs feladatok 
– Egyszerű improvizációk a hangok különböző megszólaltatási lehetőségeire építve, kapcsolatban az erővel, 
idővel, magassággal és hangszínnel – ellentétek, átmenetek – fokozások – feszültségek – feloldások (a szerves 
zenei építkezés, a meggyőző és élményszerű interpretálás érdekében). 
– Hangok és szünetek kapcsolata. 
– „Pontszerű” – „vonalszerű” – „foltszerű” hangzások és ezek különböző kombinációi. 
– Különféle hangulatok, történések stb. hangzásai. 
– Improvizáció egy adott hangmagasságon – ellentétek, átmenetek. 
– Improvizáció meghatározott metrumú ritmussorra, a hangok szabadon választhatók. 
– Kötött és kötetlen formák. 
– Párbeszédek a fentiekre építve (tanár és tanuló, tanuló és tanuló játéka). 
– Szóló–tutti játékok. 
 
Kompozíciós feladatok 
– Egyszerű ritmuskompozíció írása, megadott értékek, megadott szünetek használata, megadott metrum és 
ütemszám. 
 

Ajánlott tananyag 

Sáry László: Társasjáték 
Hunyadi Zsuzsanna: A zeneértés alapjai– Zongoraiskola I. 
Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve 
Apagyi Mária: Zongorálom 
 

Követelmények  

Az évfolyam zenei ismereteinek legalább minimális szintű elsajátítása és kreatív alkalmazása: 
– a törzshangok hangszeren történő megszólaltatása a hangok tulajdonságai alapján; 
– a legegyszerűbb hang– és szünetértékek ismerete és alkalmazása; a 2/4–es, ütem felismerése és alkalmazása. 
A tanuló legyen képes zenei eszközökkel ellentéteket, átmeneteket létrehozni. 
 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) 

– Egy improvizáció, 
– Egy megírt és előadott ritmuskompozíció. 
 
 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek 
– Az előképző 1. évfolyam anyagának összefoglalása és szerves folytatása. 
– Zenei elem: hang. 
– Szerkezeti elv: ellentét, átmenet. 
– Ismerkedés a hangokkal, a hangkeltő eszközökkel és a hangszerekkel. 
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– Hangzáskarakterek, hangkarakterek – hangképzés, artikuláció. 
– Kottaolvasás, kottaírás (vonalrendszer, kulcsok). 
– Kottaírás: a hagyományos és a mai zene notációja. 
– Hangközök. 
– Bichord, trichord, tetrachord, pentachord. 
– Pentatónia. 
– Kromatikus hangsor (különböző szelvények). 
– Egészhangú skála (különböző szelvények). 
– Felhangok. 
 
Ritmika 
– A hangok és a szünetek értéke. 
– Egyenletes – nem egyenletes. 
– Páros – páratlan metrum. 
 
Forma 
– Kötött és kötetlen formák. 
– Négyütemes zenei egységek (2+2 ütemek). 
 
Választható improvizációs feladatok 
– Egyszerű improvizációk a hangok különböző megszólaltatási lehetőségeire építve, kapcsolatban az erővel, 
idővel, magassággal és hangszínnel – ellentétek, átmenetek – fokozások – feszültségek – feloldások (a szerves 
zenei építkezés, a meggyőző és élményszerű interpretálás érdekében). 
– A hangszer megszólaltatási lehetőségeinek széles skálája. 
– Hangok és szünetek kapcsolata. 
„Pontszerű” – „vonalszerű” – „foltszerű” hangzások és ezek különböző kombinációi. 
– Különféle hangulatok, történések stb. hangzásai. 
– Improvizáció egy adott hangmagasságon – ellentétek, átmenetek, meghatározott hangközzel, 2 – 3 – 4 – 5 
egymás melletti hangra építve, pentaton improvizációk, kromatikus hangsor néhány hangjával, egészhangú 
hangsorral (vagy néhány hangjával). 
– Felhangjáték improvizáció. 
– Improvizációk meghatározott értékű hangokkal (páros, páratlan metrumban). 
– Meghatározott metrumú ritmussorra történő improvizáció, a hangok szabadon választhatók. 
– Kötött és kötetlen formák. 
– Négyütemes zenei egységekből álló improvizáció. 
– Négysoros improvizációk. 
– Párbeszédek a fentiekre építve. 
– Szóló–tutti játékok. 
 
Kompozíciós feladatok 
– Egyszerű ritmuskompozíció írása, megadott értékek, megadott szünetek használata, megadott metrum és 
ütemszám. 
– Egy, vagy néhány hangból álló kompozíció. 
 

Ajánlott tananyag 

Sáry László: Társasjáték 
Hunyadi Zsuzsanna: A zeneértés alapjai– Zongoraiskola I. 
A hangszeres, illetve szolfézsórákon tanult bármely mű, például Kurtág György: Játékok I. kötet, Sári József: 
Bicinien (két hegedűre), Gonda János: A rögtönzés világa I. 
Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve 
 

Követelmények 

Az évfolyam zenei ismereteinek legalább minimális szintű elsajátítása és kreatív alkalmazása: 
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A törzshangok és oktávok ismerete, egyszólamú kottaírás violin– vagy basszuskulcsban; az egész–, fél–, 
negyed–, nyolcadhang és szünetértékek ismerete és alkalmazása; 
A 2 /4–es, 3/4–es, ütemek felismerése és alkalmazása. 
A tanuló legyen képes zenei eszközökkel ellentéteket, átmeneteket létrehozni. 
 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) 

– A tanult anyaghoz kapcsolódó improvizáció; 
– Egy megírt és előadott ritmuskompozíció, vagy néhány hangra épített egyszólamú kompozíció. 
 
 

Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek 
– Az előkészítő évfolyamok anyagának összefoglalása, kiegészítése és szerves folytatása. 
– Zenei elem: hang. 
– Szerkezeti elv: ellentét, átmenet, párhuzam, tükörkép. 
– Kottaolvasás, kottaírás (vonalrendszer, kulcsok, módosítójelek). 
– Kottaírás: a hagyományos és mai zene notációja. 
– Bichord, trichord, tetrachord, pentachord. 
– Pentatónia.  
– Variációk, variáns. 
– Dallamépítkezés (lépés, ugrás, hangismétlés). Legato – staccato játékmód. 
– Párbeszédek a fentiekre építve. 
– Felhangok. 
– Dallam–kíséret–viszonyok (orgonapont, dudakíséret, ostinato, kettősfogás, akkord). 
– Dallam – dallam viszonyok (unisono, párhuzam, ellenmozgás, tükörkép). 
 
Ritmika 
– Átkötött hang. 
 
Forma 
– Kötött és kötetlen formák. 
– Négyütemes zenei egységek (2+2 ütemek, kérdés–válasz–viszonyok). 
– Nyolcütemes periódus (4+4 ütemes tagolódás). 
 
Választható improvizációs feladatok 
– Hangszerbemutató improvizáció (a hangszeren létrehozható hangok és hangzások széles skálán történő 
megszólaltatása). 
– Hangzások és színek a hangszeren. 
– Különböző hangzások egymáshoz való viszonyítása. 
– Adott hang más–más környezetben. 
– Improvizáció meghatározott hangközzel, meghatározott metrumban, meghatározott ütemszámmal, vagy 
szabadon. 
– Egyszólamú játék (legato, staccato, vagy legato és staccato) 2, 3 vagy 4 egymás melletti hanggal. 
– Pentachord (dúr vagy moll) dallamok páros (páratlan) metrumban, meghatározott ütemszámmal, egy 
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szólamban vagy egyszerű többszólamú szerkesztésben. (Egy tanuló játéka, vagy tanár és tanuló játéka). 
– Pentaton improvizáció. 
– Improvizáció néhány hangos motívumra építve, figyelve a motívum– és ritmusvariálás különböző 
lehetőségeire és az adott motívum más–más hangon való megjelenésére (transzponálás). 
– Improvizációk egy kiválasztott zenei elvre és annak variációira építve. 
– Unisono improvizációk – párhuzamos szerkesztésű improvizációk (megadott vagy szabadon választott 
hangkészlet). 
– Tükörkép–improvizációk (ritmus–tükörképek, dallam–tükörképek; megadott vagy szabadon választott 
hangkészlet). 
– Improvizációk meghatározott ritmikai problémára építve. 
– Improvizációk kétszólamú ritmussorra építve. A hangkészlet szabadon választható. 
– Improvizációk négyütemes egységekre építve, 2+2 ütem, kérdés–válasz viszony. (A tanár kérdez, a tanuló 
válaszol vagy fordítva). 
– Improvizációk nyolcütemes egységekre építve, 4+4 ütem, kérdés–válasz viszony. 
– Négysoros dallam improvizációk. 
– Különböző hangulatokra, történésekre épített improvizációk. 
– Fokozások – feszültségek – feloldások (a szerves zenei építkezés, a meggyőző és élményszerű interpretálás 
érdekében). 
– Mesterek kompozícióihoz kapcsolódó improvizációk. 
 
Kompozíciós feladatok 
– Az év folyamán lehetőleg minél több improvizációs szempont kompozícióban is kerüljön feldolgozásra, 
legalább egyszólamú szerkesztésben, violin– vagy basszuskulcsban. 
 

Ajánlott tananyag 

A hangszeres, illetve szolfézsórákon tanult bármely mű, például: 
Bartók Béla: Mikrokozmosz I. kötet 
Kurtág György: Játékok I. kötet 
Hunyadi Zsuzsanna: A zeneértés alapjai– Zongoraiskola I. 
Papp Lajos: 27 kis zongoradarab 
Sári József: Bicinien 
Sári József: Lépésről lépésre… 
Sári József: Sul Tasto 
Gonda János: A rögtönzés világa I. kötet 
Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve 
 

Követelmények 

Az évfolyam zenei ismereteinek legalább minimális szintű elsajátítása és kreatív alkalmazása: 
kottaolvasás–kottaírás violin– és/vagy basszuskulcsban; 
módosítójelek ismerete és alkalmazása; 
A tanuló legyen képes zenei eszközökkel variánsokat, párhuzamokat, tükörképeket létrehozni. 
 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) 

– Két különböző jellegű improvizáció; 
– Egy megírt és előadott kompozíció. 
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2. évfolyam  

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek 
– Az előző évfolyamok anyagának összefoglalása és szerves folytatása. 
– Zenei elem: hang. 
– Szerkezeti elv: ellentét, átmenet, párhuzam, tükörkép, ismétlés, visszatérés. 
– Ritmusvariációk. 
– Dúr és moll hármashangzatok felépítése.  
– Tonika, domináns, szubdomináns jelentése. Vezetőhang, szeptimhang. 
 
Ritmus improvizáció, pontozott ritmusok 
 
Forma 
– Kötött és kötetlen formák. 
– Az ismétlés és visszatérés szerepe a zenei formaépítkezésben. 
– Kottaírás: a  hagyományos és mai zene notációja. 
 
Választható improvizációs feladatok 
– Az előző évfolyamok improvizációs feladatainak összefoglalása, kiegészítése és folytatása. 
– Improvizáció egy hangközzel (megadható: metrum, ütemszám). 
– Egyszólamú etűd–improvizáció (T–D, I–V) funkciókra építve, csak a hármashangzatok hangjainak 
használatával, különböző metrumokban. Improvizációk megadott ritmikai problémákra építve (pl. legyen benne 
triola stb.). 
– Improvizáció kétszólamú ritmussorra építve. A hangkészlet szabadon választható. 
– Improvizáció néhány hangos motívumra építve, ritmusvariálás és transzponálás lehetőségeivel. – Kétütemes 
egységekből álló ritmus–, vagy egyszerű dallam improvizáció az ismétlésre vagy a visszatérésre építve. (A 
kétütemes egységeket betűvel jelölve: AA BB CC stb., vagy ABACAD stb.) 
– Improvizációk a mai zenére jellemző hangkészletekkel (pl. kromatika, egészhangú hangsor, a modellek 
valamelyike, pl. 1:5 modell stb.) 
– Különböző hangulatokra, történésekre épített improvizációk. 
– Fokozások – feszültségek – feloldások (a szerves zenei építkezés, a meggyőző és élményszerű interpretálás 
érdekében). 
– Mesterek kompozícióihoz kapcsolódó improvizációk. 
– Párbeszédek a fentiekre építve. 
– Improvizációk kromatikus hangkészlettel 
 
 
Kompozíciós feladatok 
– Az év folyamán lehetőleg minél több improvizációs szempont kompozícióban is kerüljön feldolgozásra, 
legalább egyszólamú szerkesztésben, violin– vagy basszuskulcsban. 
 

Ajánlott tananyag 

A hangszeres, illetve szolfézsórákon tanult bármely mű, például: 
Bartók Béla: Mikrokozmosz I–II. kötet 
Kurtág György: Játékok I–II. kötet 
Tarka–barka  (Teöke Mariann) 
Sári József: Bicinien 
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Sári József: Sul Tasto 
Sári József: Die Neun Zwerge 
Gonda János: A rögtönzés világa I.  
Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve 
 

Követelmények 

Az évfolyam zenei ismereteinek legalább minimális szintű elsajátítása és kreatív alkalmazása. 
A dúr és az összhangzatos moll hangsor ismerete 2#, 2b előjegyzésig. 
 V–I fokok a kíséretben.  
Kromatika, egészhangú hangsor,  
Pontozott ritmusok és egyszerű szinkópák felismerése és alkalmazása. 
 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) 

– Két különböző jellegű improvizáció; 
– Egy megírt és előadott egyszerű kompozíció. 
 
 

3. évfolyam  

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek 
– Az előző évek anyagának magasabb szintű összefoglalása és szerves folytatása. 
– Zenei elem: hang. 
– Szerkezeti elv: ellentét, átmenet, párhuzam, tükörkép, ismétlés, visszatérés, variáns, variáció 
– Kvintkör, előjegyzések. Dúr és moll hangsorok felépítése, kapcsolata. 
– Tonika, domináns, szubdomináns. Vezetőhang, szeptimhang.  I, IV, V. fokok egyszerű akkordokban. 
– Hangközök, alap hármashangzatok (négyféle), dúr, moll hármashangzatok fordításai. 
 
Ritmika 
– Bonyolultabb ritmusképletek és szinkópák. 
 
Forma 
– Kötött és kötetlen formák. 
– Kéttagú forma. 
Artikuláció: 
– hangpár és staccato különböző kapcsolási lehetőségei; 
– tenuto és legato különböző kapcsolási lehetőségei. 
Kottaírás: a hagyományos és mai zene notációja. 
 
Választható improvizációs feladatok 
– Az előző évek improvizációs feladatainak összefoglalása, kiegészítése és folytatása. 
– Improvizáció meghatározott hangközökre építve. 
– Hármashangzat–improvizációk (különféle hangulati szempontok, karakterek megadhatók). 
– Hangpár– improvizációk. 
– Improvizációk hangpár és staccato különböző kapcsolataira, különböző artikulációs lehetőségekre. (bármilyen 
hangkészlettel). 
– Egyszólamú etűd improvizáció funkciókra építve, csak a hármashangzat hangjait használva. 
– Improvizáció adott hármashangzattal és a hangzat váltóhangjainak alkalmazásával. 
– Modell improvizáció a hangszer adottságaihoz mérten. 
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– Különböző technikai problémákat segítő improvizációk, bármilyen hangkészlettel (pl. gyors pergőjáték, trilla 
stb.). 
– Ritmus improvizáció: triola, felütés. 
– Improvizációk dúr jellegű blues–sémával, egyszerű tritonus kísérettel. 
– Kétszólamú improvizációk. 
– Improvizációk a mai zenére jellemző hangkészletekkel (különböző tempók, karakterek). 
– Improvizáció adott motívumra építve. 
– Fokozások – feszültségek – feloldások. 
– Különböző hangulatokra, történésekre épített improvizációk. 
– Mesterek kompozícióihoz kapcsolódó improvizációk. 
– Párbeszédek a fentiekre építve. 
 
Kompozíciós feladatok 
– Az év folyamán lehetőleg minél több improvizációs szempont kompozícióban is kerüljön feldolgozásra 
egyszólamú szerkesztésben, vagy egyszerű kétszólamúsággal. 
 

Ajánlott tananyag 

A hangszeres, illetve szolfézsórákon tanult bármely mű, például: 
Bartók Béla: Mikrokozmosz I– III. kötet 
Kurtág György: Játékok I., II., IV. kötet 
Hunyadi Zsuzsanna: A didergő király 
Károlyi Pál: Négy etűd 
Papp Lajos: Első játékok a zongorán 
Sári József: Die Neun Zwerge 
Sári József: Kilenc miniatűr 
Kocsár Miklós: 15 zongoradarab (Tarka–barka) 
Kocsár Miklós: Nyolc könnyű karakterdarab gitárra 
Takács Jenő: Sounds and Colours 
Samuel Adler: Gradus I. (New York Oxford University Press, 1971. Printed in USA) 
Jaroslav Vodrážka: Die Orgelimprovisation (Editio Supraphon Praha, 1988.) 
Gonda János: A rögtönzés világa I. 
Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve 
 

Követelmények 

Az évfolyam zenei ismereteinek legalább minimális szintű elsajátítása és kreatív alkalmazása. 
Az eddig tanult hang– és szünetérték ismerete, használata. Az eddig tanult hangközök ismerete. 
A dúr és az összhangzatos moll hangsorok ismerete  
A rendezőelvek szerinti zenei építkezés. 
 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) 

– Egy funkciókra épülő és egy mai hangzású improvizáció; 
– Egy megírt és előadott egyszerű kompozíció. 
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4. évfolyam  

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek összefoglalása és szerves folytatása. 
– Zenei elem: hang. 
– Szerkezeti elv: ellentét, átmenet, párhuzam, ismétlés, visszatérés. 
– Dúr és moll hangsorok felépítése, kapcsolata. Vezetőhang, szeptimhang.  
– Tonika, domináns, szubdomináns. I–IV–I, I–V–I, I–IV–V–I fokok kapcsolása.  
– Egyszerű összhangzattani alapismeretek. 
– Hangközök, hármashangzatok és fordításaik.  
– Szekvencia, kánon. 
– Pentaton blues hangsor 
– Háromtagú formák 
– Kvintkör 
 
 
 
 
Ritmika 
– Bonyolultabb ritmusképletek és szinkópák. 
 
Forma 
– Kötött és kötetlen formák. 
– Két– és háromtagú formák. 
– Négysoros dallamépítkezés (népdalszerkezet) 
Artikuláció: 
– hangpár és staccato különböző kapcsolási lehetőségei; 
– tenuto és legato különböző kapcsolási lehetőségei. 
– Ornamentika. 
– Kottaírás: a hagyományos és mai zene notációja. 
 
Választható improvizációs feladatok 
– Az előző évek improvizációs feladatainak összefoglalása, kiegészítése és folytatása. Improvizáció 
meghatározott hangközökre építve. 
– Hármashangzat–improvizációk. 
– Improvizáció adott hármashangzattal és a hangzat váltóhangjainak (átmenőhangjainak) alkalmazásával. 
– Egyszólamú dallam improvizáció meghatározott hangnemben (dúr vagy moll). 
– Dallam improvizáció szekvenciákkal. 
– Kétszólamú improvizáció imitációkra építve. 
– Egyszerű kánon–improvizációk (ritmus, dallam). 
– Improvizáció T–D–D–T funkciókra (keringő, klasszikus, lassú barokk). 
– Improvizáció a jazz S–D–T (II–V–I) funkciós sémájával (két– és négyütemes egységek, különböző 
hangnemekben). 
– Kétszólamú etűd improvizáció T–T–D–T, T–D–D–T, T–S–D–T funkciókra építve, a dallamban váltó– és 
átmenőhangok. 
– Kétszólamú improvizáció, komplementer lehetőségek, hangpár, staccato alkalmazásával, bármely hang 
használható. 
– Kétszólamú improvizáció, komplementer lehetőségek, hangpár, staccato alkalmazásával, T–D–D–T funkciókra 
építve. 
– Hangpár, staccato improvizáció T–D–D–T, T–D–D–T, T–D–D–T funkciókra építve. A négyütemes egységeket 
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ismételni, a középső egységet más hangnemben játszani – ismétlés, visszatérés. 
– Improvizációk különböző artikulációs lehetőségekre építve. 
– Egyszólamú improvizáció valamelyik modális hangsorra építve. 
– Improvizáció egyszerű, nem modulatorikus jazz–standardek harmóniasoraira. 
– Különböző hangulatokra, történésekre épített improvizációk. 
– Fokozások – feszültségek – feloldások. 
– Mesterek kompozícióihoz kapcsolódó improvizációk, elsősorban egyszerű klasszikus stílusú darabokhoz, 
klasszikus menüettekhez. 
– Párbeszédek a fentiekre építve. 
 
Kompozíciós feladatok 
– Az év folyamán lehetőleg minél több improvizációs szempont kompozícióban is kerüljön feldolgozásra, 
egyszólamú szerkesztésben, vagy egyszerű kétszólamúsággal. 
 

Ajánlott tananyag 

A hangszeres, illetve szolfézsórákon tanult bármely mű, például: 
Bartók Béla: Mikrokozmosz III–IV. kötet 
Károlyi Pál: Négy etűd 
Kurtág György: Játékok II–IV. kötet 
Durkó Zsolt: Törpék és óriások 
Hunyadi Zsuzsanna: A didergő király 
Sári József: Hat epigramma 
Sári József: Nyolc könnyű karakterdarab gitárra 
Sári József: 6 Paragramma 
Sári József: Zeitmühle 
Samuel Adler: Gradus II. 
Jaroslav Vodrážka: Die Orgelimprovisation 
Klasszikus stílusú zenedarabok, pl. Haydn–táncok, Mozart–menüettek 
Kocsár Miklós: Hang–köz–játékok 
Kocsár Miklós: 15 zongoradarab (Tarka–barka) 
Gonda János: A rögtönzés világa II. és III. (első rész) 
Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve 
 

Követelmények 

Az évfolyam zenei ismereteinek legalább minimális szintű elsajátítása és kreatív alkalmazása. 
Az eddig tanult hang és szünet értékek használata 
Páros és páratlan metrum 
Egyszerű funkciós alapismeretek 
A rendezőelvek szerinti zenei építkezés. 
 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) 

– Egy funkciókra épülő és egy mai hangzású improvizáció; 
– Három funkcióra épülő, esetleg jazz–jellegű improvizáció; 
– Egy megírt és előadott kompozíció. 
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5. évfolyam  

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek 
– Az előző évek anyagának magasabb szintű összefoglalása és szerves folytatása. 
– Zenei elem: hang. 
– Szerkezeti elv: ellentét, átmenet, párhuzam, ismétlés, visszatérés, szimmetria, aszimmetria. 
– Variáció. 
– Hangközök, hármashangzatok, és azok váltóhangjai, négyeshangzatok. 
– Dúr és moll hangsorok. 
– Összhangzattani alapismeretek; alteráció, moduláció. 
– Modális hangsorok. 
– Kromatikus hangsor, egészhangú hangsor, modellek. 
– Blues hangsor 
– Dodekatónia. 
– Minimal zene. 
– Homofónia, polifónia. 
– Szekvencia, imitáció, kánon. 
 
Ritmika 
– Bonyolultabb ritmusképletek és szinkópák. 
– A jazz swinges, lüktető ritmikája; beat – off beat gyakorlatok. 
– Változó metrumok. 
– Ornamentika. 
 
Forma 
– Kötött és kötetlen formák. 
– Két– és háromtagú formák. 
– A háromtagú blues forma A1–A1–B 
 
Stílus 
– Kortárs zene, jazz, 20. századi stílusok, romantikus, klasszikus, barokk zene. 
– Népdalfeldolgozások. 
– Kottaírás: régi zene, mai zene notációja. 
 
 
Választható improvizációs feladatok 
– Az előző évek improvizációs feladatainak összefoglalása, kiegészítése és folytatása. 
– Improvizáció különböző hangközökre építve (különböző karakterek). 
– Hármashangzat–improvizációk váltóhangokkal. Négyeshangzat–improvizációk. 
– Etűdimprovizációk különböző technikai problémákra építve. 
– Szimmetriák és aszimmetriák létrehozása különböző zenei eszközökkel. 
– 20. századi szerzők műveihez kapcsolódó improvizációk (Bartók, Kodály, Kurtág, Sári József, Debussy, Ravel, 
Szkrjabin, Webern, Sztravinszkij, Lutosławski, Messiaen stb.). Improvizáció egészhangú hangsorral. 
– Klasszikus stílusú művekhez kapcsolódó improvizációk (Haydn, Mozart stb.). 
– Klasszikus menüett–improvizációk. 
– Barokk stílusú művekhez kapcsolódó improvizációk (Bach, Händel, Couperin stb.). 
– Barokk menüett–improvizációk. 
– Egyszólamú dallam improvizáció megadott hangnemben, meghatározott hangnemkitéréssel. 
– Keringő–improvizáció (Schubert–keringők elemzése). 
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– Romantikus improvizáció  
– Improvizáció adott témára. 
– Különböző hangulatokra, történésekre épített improvizációk. 
– Fokozások – feszültségek – feloldások. 
– Népdal improvizációk és variációk. 
– Improvizációk a dúr és moll jellegű, 12 ütemes blues–sémára, a két– és négyütemes, dúr és moll jellegű, II–V–
I alapú funkciós sémára,  
– Párbeszédek a fentiekre építve. 
– Szóló – tutti improvizációk, kamaraformában. 
– Saját, szabad stílusú improvizációk. 
 
Kompozíciós feladatok 
– Az év folyamán lehetőleg minél több improvizációs szempont kompozícióban is kerüljön feldolgozásra, 
egyszólamú, többszólamú szerkesztésben. 
 

Ajánlott tananyag 

A hangszeres és szolfézsórákon tanult kortárs zenei művek, pl.: 
Kurtág György: Játékok II–V. kötet 
Sári József: Hat epigramma 
Sári József: Variazioni Immaginarie 
Sári József: 6 Paragramma 
Sári József: Zeitmühle 
Sári József: Ghiribizzi 
20. századi szerzők művei, romantikus, klasszikus és barokk darabok, Bartók és Kodály népdalfeldolgozásai 
Gonda János: A rögtönzés világa II. és III. (első rész) 
Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve 
 

Követelmények 

Az évfolyam zenei ismereteinek legalább minimális szintű elsajátítása és kreatív alkalmazása. 
A stílusokban való eligazodás, és egyszerű zenei gondolatok létrehozása. 
 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) 

– Két különböző stílusú improvizáció; 
– Két különböző stílusú kompozíció. 
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6. évfolyam  

 

Fejlesztési feladatok 

 
Zenei ismeretek 
– Az előző évek anyagának magasabb szintű összefoglalása és szerves folytatása. 
– Zenei elem: hang. 
– Szerkezeti elv: ellentét, átmenet, párhuzam, ismétlés, visszatérés, szimmetria, aszimmetria. 
– Variáció. 
– Hangközök, hármas–, négyes–, ötöshangzatok és fordításaik. 
– Dúr és moll hangsorok. 
– Összhangzattani ismeretek; alteráció, moduláció. (Moll szubdomináns, váltódomináns, nápolyi akkord). 
– Modális hangnemek, néhány harmónia. 
– Kromatikus hangsor, egészhangú hangsor, modellek. 
– Akusztikus hangsor. 
– Pentaton és összetett blues–hangsorok. 
–Homofónia, polifónia. 
– Szekvencia, imitáció, kánon. 
– Váltóhang és átmenőhang 
 
Ritmika 
– Bonyolultabb ritmusképletek és szinkópák. 
– Változó metrumok. 
– Ornamentika. 
 
Forma 
– Kötött és kötetlen formák. 
 
Stílus 
– Kortárs zene, jazz, 20. századi stílusok, romantikus, klasszikus, barokk, reneszánsz zene. 
– Népdal improvizációk és variációk. 
 
Választható improvizációs feladatok 
– Az előző évek improvizációs feladatainak összefoglalása, kiegészítése és folytatása. 
– Improvizáció különböző hangközökre építve. 
– Hármas–, négyes–, ötöshangzat improvizációk. 
– Etűdimprovizációk különböző technikai és artikulációs problémára építve. 
– Szimmetriák és aszimmetriák létrehozása különböző zenei eszközökkel. 
– Improvizációk a 20. század különböző stílusaihoz kapcsolódva. 
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– Romantikus stílusú improvizáció. 
– Klasszikus stílusú improvizáció. 
– Barokk stílusú improvizáció. 
– Reneszánsz stílusú improvizáció. 
– Improvizáció adott témára. 
– Különböző hangulatokra, történésekre épített improvizációk. 
– Fokozások – feszültségek –feloldások. 
– Népdal–improvizációk és –variációk. 
– Improvizációk egyszerű jazz–standardek harmóniasoraira, valamint a dúr és moll jellegű 12 ütemes blues 
funkciós sémájára. 
– Mesterek kompozícióihoz kapcsolódó improvizációk. 
– Párbeszédek a fentiekre építve. 
– Szóló – tutti improvizációk. 
– Saját, szabad stílusú improvizációk. 
 
Kompozíciós feladatok 
– Az év folyamán lehetőleg minél több improvizációs szempont kompozícióban is kerüljön feldolgozásra. 
 

Ajánlott tananyag 

A hangszeres, illetve szolfézsórákon tanult, különböző stílusú művek, például: 
Sári József: Pillanatképek 
Sári József: Könnyű Trió 
Kurtág György: Átiratok 
Palestrina, Pierre de la Rue, Ockeghem, Dufay művei 
Gonda János: A rögtönzés világa II. és III. 
Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve 
 

Követelmények 

Az évfolyam zenei ismereteinek legalább minimális szintű elsajátítása és kreatív alkalmazása. 
Mindenfajta hangérték, szünetérték, metrum ismerete, használata. 
Minden hangköz ismerete. 
A dúr és a moll hangsorok ismerete. 
Eligazodás a stílusokban és egyszerű zenei gondolatok létrehozása. 
Rendező elvek szerinti zenei építkezés. 
 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) 

– Két különböző stílusú improvizáció; 
– Két különböző stílusú kompozíció. 
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Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

A tanuló 

– ismerje a zene alapelemeit és ezek tulajdonságait, 
– ismerje a legfontosabb zenei szerkesztési módokat, 
– sajátítsa el a különböző képzési szintek zenei ismeretanyagát, amelyet a szolfézs és a hangszeres 
tantárgyakkal szinkronban tanul, 
– ismerje mindazokat a hangszertechnikai problémákat, amelyek nélkülözhetetlenek a meggyőző és hiteles 
zenei megnyilatkozáshoz, 
– ismerje az egyes zenei stílusok lényegét, a jazz– és a népzene sajátos nyelvezetének alapjait, 
– legyen képes a közös improvizációkban egymásra figyelve, kreatív módon részt venni, 
– ismerje a régi és a mai kottaírás különböző lehetőségeit, 
– az ismeretek birtokában – a hétköznapi beszédhez hasonlóan – tudjon önállóan zenei gondolatokat 
megfogalmazni, törekedve az érzékeny, kifejező zenei megszólaltatásra, 
– legyen képes felfedezni zenei tanulmányain keresztül a világban lévő összefüggéseket és 
törvényszerűségeket, gazdagítva ez által saját személyiségét. 
 
 

Továbbképző évfolyamok 

7. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek 
– Az előző évek anyagának összefoglalása és szerves folytatása, különös tekintettel a szakmaközi kapcsolatokra. 
– Hangközök, hármashangzatok és fordításaik. 
– Dúr és moll hangsorok  
– Összhangzattani ismeretek. 
– Kromatikus hangsor,  
– Homofónia,  
 
Ritmika 
– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó ismerete. 
– Változó metrumok. 
– Klasszikus ornamentika – korhű, stílusos alkalmazás. 
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Forma 
– Kötött és kötetlen formák. 
 
Stílus 
– Reneszánsz 
– Klasszikus 
– Kottaírás: A hagyományos és mai zene notációja 
 
Választható improvizációs és kompozíciós feladatok 
– Az előző évek improvizációs/kompozíciós feladatainak összefoglalása, kiegészítése és folytatása. 
– Szerkezeti elvekkel kapcsolatos feladatok. 
– Hangközök és hármashangzatok. 
– Klasszikus táncok. 
– Reneszánsz. 
– Dúr és moll jellegű blues–témák, jazz standardek, ezekre való improvizációk. 
– Saját, szabad stílus. 
– Mesterek műveihez kapcsolódó improvizációk, kompozíciók. 

Ajánlott tananyag 

Az adott év zenei stílusának meglelő művek.  
Gonda János: A rögtönzés világa II., III. 
Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve 

Követelmények 

Az adott életkori szinten történő egyéni zenei megnyilatkozás, igényes interpretálás. 
Egyszerű zenei megfogalmazások a különböző zenei stílusokban. 
Az éves anyagból kiemelt legfontosabb feladatkör mélyebb ismerete. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) 

– Két különböző stílusú improvizáció; 
– Egy saját stílusú kompozíció. 
 
 

8. évfolyam  

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek 
– Az előző évek anyagának összefoglalása és szerves folytatása, különös tekintettel a szakmaközi kapcsolatokra. 
– Hangközök, hármashangzatok és fordításaik. 
– Dúr– és moll hangsorok 
– Összhangzattani alapismeretek 
– Akusztikus hangsor 
– Polifónia 
– Barokk díszítés és notáció 
– Romantikus felütések, díszítések 
 
Ritmika 
– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó ismerete. 
– Poliritmika, polimetrika. 
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Forma 
– Kötött és kötetlen formák. 
 
Stílus 
– Barokk, klasszikus, romantikus és impresszionista stílus 
 
Választható improvizációs és kompozíciós feladatok 
– Az előző évek improvizációs/kompozíciós feladatainak összefoglalása, kiegészítése és folytatása. 
– Szerkezeti elvekkel kapcsolatos feladatok. 
– Hangközök: –egy hangköz, – több hangköz, 
– Hármashangzatok: – egy hármashangzat, – több hármashangzat 
– Négyes hangzatok.  
– Romantikus karakterek (táncok, fantázia stb.) 
– Alterált akkordok 
– Barokk stílusú improvizációk (ária, fantázia, menüett, koráll, imitáció, Chaconne) 
– Saját, szabad stílus. 
– Mesterek műveihez kapcsolódó improvizációk, kompozíciók. 

Ajánlott tananyag 

Az adott év zenei stílusának megfelelő művek.  
Gonda János: A rögtönzés világa II., III. 
Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve 

Követelmények 

Az adott életkori szinten történő egyéni zenei megnyilatkozás, igényes interpretálás. 
Az éves anyagból kiemelt legfontosabb feladatkör mélyebb ismerete. 
Egyszerű zenei megfogalmazások a különböző zenei stílusokban. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) 

– Két különböző stílusú improvizáció; 
– Egy saját stílusú kompozíció. 
 
 

9. évfolyam  

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek 
– Az előző évek anyagának összefoglalása és szerves folytatása, különös tekintettel a szakmaközi kapcsolatokra. 
– Négyes–, ötös hangzatok és fordításaik 
– népdal és kísérete 
– Bartóki modellek 
– Dodekatónia, dodekafónia 
– Minimál zene 
– Modális hangsorok 
 
Ritmika 
– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó ismerete. 
– Poliritmika, polimetrika. 
 
Forma 
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– Kötött és kötetlen formák. 
 
Stílus 
– Kortárs zene, 20. századi stílusok, jazz, népzene. 
– Népdal–improvizációk– és variációk. 
 
Választható improvizációs és kompozíciós feladatok 
– Az előző évek improvizációs/kompozíciós feladatainak összefoglalása, kiegészítése és folytatása. 
– Szerkezeti elvekkel kapcsolatos feladatok. 
– Azonos hangközökből álló hangköztornyok.  
– Négyes–, ötös hangzatok, harmóniák egyszerű jazzes átalakítása. 
– A 20. század különböző stílusaihoz kapcsolódó feladatok (minimál zene, dodekafónia, impresszionizmus stb.) 
– Népdal improvizációk és feladatok 
– Saját, szabad stílus. 
– Mesterek műveihez kapcsolódó improvizációk, kompozíciók. 
 

 

Ajánlott tananyag 

Az adott év zenei stílusának megfelelő művek.  
Gonda János: A rögtönzés világa II., III. 
Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve 
 

Követelmények 

Az adott életkori szinten történő egyéni zenei megnyilatkozás, igényes interpretálás. 
Az éves anyagból kiemelt legfontosabb feladatkör mélyebb ismerete. 
Egyszerű zenei megfogalmazások a különböző zenei stílusokban. 
 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) 

– két különböző stílusú improvizáció; 
– egy saját stílusú kompozíció. 
 
 

10. évfolyam  

Fejlesztési feladatok 

 
Zenei ismeretek 
– Az előző évek anyagának összefoglalása és szerves folytatása, különös tekintettel a szakmaközi kapcsolatokra. 
– Cadencia 
– A szerkezeti elemek átfogó ismerete 
Forma 
– Kötött és kötetlen formák. 
 
Stílus 
– A stílusok összefoglalása, a stílusjegyek összehasonlítása 
 



         A Garabonciás Művészeti Iskola Pedagógiai Programja  2017 

22 

 

Választható improvizációs és kompozíciós feladatok 
– Az előző évek improvizációs/kompozíciós feladatainak összefoglalása, kiegészítése és folytatása. 
– Szerkezeti elvekkel kapcsolatos feladatok. 
– Etűd–improvizáció (egyes technikai– és artikulációs problémák feldolgozása) 
– Improvizáció adott ritmusra, adott témára, adott stílusban 
– Saját, szabad stílus. 
– Mesterek műveihez kapcsolódó improvizációk, kompozíciók. 
 

Ajánlott tananyag 

Az adott év zenei stílusának megfelelő művek.  
Gonda János: A rögtönzés világa II., III. 
Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve 
 

Követelmények 

Az adott életkori szinten történő egyéni zenei megnyilatkozás, igényes interpretálás. 
Az éves anyagból kiemelt legfontosabb feladatkör mélyebb ismerete. 
Egyszerű zenei megfogalmazások a különböző zenei stílusokban. 
 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) 

– két különböző stílusú improvizáció; 
– egy saját stílusú kompozíció. 
 
 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 
A tanuló az alapfok követelményeire építve legyen képes életkorának megfelelő szintű, sajátos zenei 
megnyilatkozásra és igényes interpretálásra. 
 
 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) 

taneszközök 

Megfelelő minőségű zongora (vagy 2 zongora). 
Hangszerek a tanulók létszámának megfelelő mennyiségben. 
CD–DVD lejátszó, magnetofon, esetleg videokamera és lejátszó, elsősorban a tanulók órai munkájának, illetve 
bemutatóinak elemzéséhez, értékeléséhez. 
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