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Tanmenet javaslat Ének-zene (angol)
4. osztály

Paschekné Borbély Mónika: Music Book 3–4 könyvhöz

NAT 2020 és a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelve alapján

A 3-4. évfolyamon az ének-zene tantárgy alapóraszáma: 136 óra

A tanmenet javaslat az ének-zene tantárgy angol nyelvű tanítására az alapóraszám feléhez készült. Az óraszám másik felét magyar nyelvű oktatásra érdemes fordítani. 
Az óraszám mindkét évfolyamon plusz 4 órával bővítendő az adott csoport igényeinek megfelelően, így az éves óraszám 72 (óraszámok: összesen 136 óra, a teljes óraszám: 
3. évfolyamon 34+2 angol, 34+2 magyar nyelvű óra; 4. évfolyamon 34+2 angol, 34+2 magyar nyelvű óra).



2

Tanmenet javaslat Ének-zene (angol)
4. osztály

Paschekné Borbély Mónika: Music Book 3–4 könyvhöz

Óra Az óra témája Zenei ismeretek,  
új fogalmak

A kerettantervben meg jelölt  
fejlesztési feladatok, célok,  

tevékenységek, játékok

Szemléltetés, taneszközök,  
zenehallgatás  

kapcsolódó témakörök (angol) 
Szeptember 1. Az 1-3. osztályban tanult 

dalok, mondókák ismét-
lése
REVISION

Tanultak ismétlése:
• gyermekjátékok
• szerepjátékok
• kiszámolók, mondókák

• szinkópa
• énekes kérdés-felelet
• ritmusértékek és szü-

netjelei, kettes ütem, 
négyes ütem, egyenle-
tes lüktetés

• hangkészlet

• alsó szó

• zenés nyári élmények megosztása
• dalos játékok ismétlése
• egyenletes lüktetés
• ritmikus mozgás
• alapritmusok olvasása-írása
• kézjelek felismerése, alkalmazása
• betű-és számkotta értelmezése
• dalok felismerése dallamuk,  

ritmusuk alapján

• improvizációs játékok

• közös éneklés öröme
• egyéni éneklés
• páros tapsolás
• daramatizálás
• zenei olvasás-írás alapjainak  

felelevenítése

• ismert dallamra új szövegek  
alkotása

• körjátékok
• DOMINO GAME
• CUCUMBER GAME

Szemléltetés:

• ritmushangszerek
• ritmuskártyák
• plüss állatok, bábok
• hanglétra

Taneszközök:

• https://wordwall.net/resource/30911905/angol/me1a-mu-
sic-wheel

• https://wordwall.net/resource/11818039/3rd-syncopa

YouTube videók:

• https://www.youtube.com/watch?v=SLIf2zRVps8
• https://www.youtube.com/watch?v=Fl87q6jG05k
• https://www.youtube.com/watch?v=nIefWCVGhwU

Kapcsolódó témakörök:

• GREETINGS
• INSTRUCTIONS
• FEELINGS, ADJECTIVES
• TIME

2. HELLO, GOOD MORNING

3. LAZY MARY
JACK AND JILL

4. MICHAEL FINNEGAN
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Tanmenet javaslat Ének-zene (angol)
4. osztály

Paschekné Borbély Mónika: Music Book 3–4 könyvhöz

Óra Az óra témája Zenei ismeretek,  
új fogalmak

A kerettantervben meg jelölt  
fejlesztési feladatok, célok,  

tevékenységek, játékok

Szemléltetés, taneszközök,  
zenehallgatás  

kapcsolódó témakörök (angol) 
Október 5. ONE MAN WENT TO 

MOW
• egész értékű kotta

• egyenletes lüktetés
• ütemmutató, ütemjelző

• ismerkedés a fá és ti 
hangokkal

• hallás utáni daltanulás
• tiszta intonáció fejlesztése
• menetelés az új dal ritmusára,  

megfelelő tempó megválasztása
• számolós dalok ismétlése
• énekes számlálás
• szavak csoportosítása
• ritmusérzék, belső hallás fejlesztése
• szövegtartalom követése,  

megosztott figyelem fejlesztése
• ismert dallamokra új szöveg-

változatok alkotása
• improvizációs játékok
• dallambújtatás
• memória játékok
• instrukciók gyakorlás

Taneszközök:

• https://wordwall.net/resource/4524019/music/half-no-
te-identification-game

• https://learnenglishkids.britishcouncil.org/tongue-twisters/
two-witches

• https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/the-sca-
ry-skeleton

• https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/grand-old-
duke

YouTube videók:

• https://www.youtube.com/watch?v=2S__fbCGwOM
• https://www.youtube.com/watch?v=1vrezDbaPIc
• https://www.youtube.com/watch?v=7XZQZ8KL3as

Kapcsolódó témakörök:

• PEOPLE AND ANIMALS
• MATHS
• INSTRUCTIONS
• SPELLING

6. THE ANTS GO MAR-
CHING

7. HALLOWEEN PARTY

8. THE GRAND OLD DUKE 
OF YORK
YANKEE DOODLE
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Tanmenet javaslat Ének-zene (angol)
4. osztály

Paschekné Borbély Mónika: Music Book 3–4 könyvhöz

Óra Az óra témája Zenei ismeretek,  
új fogalmak

A kerettantervben meg jelölt  
fejlesztési feladatok, célok,  

tevékenységek, játékok

Szemléltetés, taneszközök,  
zenehallgatás  

kapcsolódó témakörök (angol) 
November 9. SHE’LL BE COMING 

ROUND
• fél értékű hang
• egész értékű kotta
• négyes ütem

• az éneklés helyes szokásainak  
elsajátítása

• dalok eljátszása
• mozdulatrögtönzés, dalok  

eljátszása, dramatizálása
• szolmizálás kézjelről
• ritmusírás
• tiszta intonációra törekvés
• párkereső

Szemléltetés:

• klasszikusmesék szereplői
• (bábok, képek, szókártyák)
• papírkorona, varázspálca, fakard, seprű, játék ló
• ritmuslabda
• ritmus bingó kártyák

Taneszközök:

• https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/shell-be-
coming-round-the-mountain

YouTube videók:

• https://www.youtube.com/watch?v=-E1o6_xgp4g
• https://www.youtube.com/watch?v=jXIxBjbBnMA

Kapcsolódó témakörök:

• SEASONS
• WEATHER
• FESTIVALS
• FAIRY TALES
• GEOGRAPHY

10. BONFIRE NIGHT
THANKSGIVING DAY

11. SLEEPING BEAUTY
FROSTY THE SNOWMAN



5

Tanmenet javaslat Ének-zene (angol)
4. osztály

Paschekné Borbély Mónika: Music Book 3–4 könyvhöz

Óra Az óra témája Zenei ismeretek,  
új fogalmak

A kerettantervben meg jelölt  
fejlesztési feladatok, célok,  

tevékenységek, játékok

Szemléltetés, taneszközök,  
zenehallgatás  

kapcsolódó témakörök (angol) 
December 12. CHRISTMAS • szinkópa

• négynegyedes ütem

• ünnepi hangulat meg-
jelenítése a zenében

• az interpretáció élménnyé  
mélyítése a dalokhoz kapcsolódó 
játékok, dramatizált előadások 
segítségével

• ismétlődések a zenében
• ismert dal betűkottájának kiegészí-

tése emlékezetből

• zenehallgatás: Diótörő
• óriás karácsonyi üdvözlet projekt

Szemléltetés:

• karácsonyi csengettyűk
• a karácsony jelképei
• adventi naptár

Taneszközök:

• https://wordwall.net/resource/27213015/angol/me1a-mu-
sic-winter-words-2022-0107

YouTube videók:

• https://www.youtube.com/watch?v=iZwvj8hOk9I
• https://learnenglishkids.britishcouncil.org/tongue-twisters/

eleven-elves

Kapcsolódó témakörök:

• CHRISTMAS

13. RUDOLPH THE  
RED- NOSED REINDEER

14. CHRISTMAS
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Tanmenet javaslat Ének-zene (angol)
4. osztály

Paschekné Borbély Mónika: Music Book 3–4 könyvhöz

Óra Az óra témája Zenei ismeretek,  
új fogalmak

A kerettantervben meg jelölt  
fejlesztési feladatok, célok,  

tevékenységek, játékok

Szemléltetés, taneszközök,  
zenehallgatás  

kapcsolódó témakörök (angol) 
Január 15. AULD LANG SYNE • nyújtott ritmus

• ritmusosztinátó

• háromnegyedes ütem

• az éneklés hangterjedelmének  
bővítése az oktávon túlra

• szabad mozgás
• szolmizálás kézjelről
• hangjegyírás kézjelekről

• ritmuskánon hangoztatása  
csoportosan és párban

• hagyományok tisztelete
• újévi fogadalmak

Szemléltetés:

• ritmushangszerek
• angol jelképek, szuvenír tárgyak
• angol zászló

YouTube videók:

• https://www.youtube.com/watch?v=WTCryF1J54Y
• https://www.youtube.com/watch?v=5mCWIsmSFN8
• https://www.youtube.com/watch?v=RYLtBFQDAGE
• https://www.youtube.com/watch?v=4_HpcfLyLz4

• https://www.youtube.com/watch?v=RYLtBFQDAGE
• https://www.youtube.com/watch?v=4_HpcfLyLz4
• https://www.youtube.com/watch?v=vwxP4pIruzE
• https://www.youtube.com/watch?v=j7ujvOWWfpY

Kapcsolódó témakörök:

• NEW YEAR
• CALENDAR
• FESTIVALS
• GEOGRAPHY
• ROYAL FAMILY

16. FOR HE’S A JOLLY  
GOOD FELLOW

17. BOBBY SHAFTO

18. OH, SUSANNA
GOD SAVE THE QUEEN
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Tanmenet javaslat Ének-zene (angol)
4. osztály

Paschekné Borbély Mónika: Music Book 3–4 könyvhöz

Óra Az óra témája Zenei ismeretek,  
új fogalmak

A kerettantervben meg jelölt  
fejlesztési feladatok, célok,  

tevékenységek, játékok

Szemléltetés, taneszközök,  
zenehallgatás  

kapcsolódó témakörök (angol) 
Február 19. THE MORE WE GET  

TOGETHER
• kérdés-felelet dallamok

• éles ritmus

• kánon

• ritmusjátékok, ritmusgyakorlatok  
az eddig tanult ritmusértékekkel,  
a tanult ütemformákban

• ütemmutató pótlása ritmus-
gyakorlatokban

• angol nyelvű országok néppdalai
• hangszerek felismerése
• egyenletes tempótartás az éles 

ritmus hangoztatása és tapsolása 
során

• körjáték: I SENT A LETTER
• ír néptánc alaplépések

Szemléltetés:

• térkép
• jelképek
• boríték
• ritmuskártyák, szókártyák

YouTube videók:

• https://www.youtube.com/watch?v=ZhEzP2Noncg
• https://www.youtube.com/watch?v=qJVLwSSMaFg
• https://www.youtube.com/watch?v=62RuhTX6hdI

Kapcsolódó témakörök:

• ENGLISH SPEAKING COUNTRIES

20. PUSSY CAT

21. COCKLES AND MUSSELS
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Óra Az óra témája Zenei ismeretek, 
új fogalmak

A kerettantervben meg jelölt 
fejlesztési feladatok, célok,  

tevékenységek, játékok

Szemléltetés, taneszközök,  
zenehallgatás  

kapcsolódó témakörök (angol) 
Március 22.

BOUGHT ME A CAT

• fá hang

• hangerő, tempó

• felismerő kottaolvasás fejlesztése
a tanult dalok szolmizált, kézjelezett
éneklése után

• szolmizálás betűkottából
• a fá hang megfigyelése ismert dalla-

mokban, helye a vonalrendszerben,
kézjele

• egyszerű dallamok alkotása fá
hanggal

• zenés kérdés-felelet

Szemléltetés:

• plüss állatok, bábok
• ritmushangszerek
• ritmus kocka
• dallamlétra

YouTube videók:

• https://www.youtube.com/watch?v=5clAUn9r000
• https://www.youtube.com/watch?v=0UlV1Zsd_iY

Kapcsolódó témakörök:

• ANIMALS
• SPELLING

23.

ONCE I FOUND A 
CHERRY STONE

24.

THE BEAR WENT OVER 25.

26.

WILD ANIMALS

 THE OWL
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Óra Az óra témája Zenei ismeretek,  
új fogalmak

A kerettantervben meg jelölt  
fejlesztési feladatok, célok,  

tevékenységek, játékok

Szemléltetés, taneszközök,  
zenehallgatás  

kapcsolódó témakörök (angol) 
Április 27. THE MORE WE GET  

TOGETHER
• kétnegyedes ütem
• négynegyedes ütem

• hangkészlet

• ti hang

• ismétlődések

• a dalokhoz kapcsolódó játékok, 
a jeles napokhoz kapcsolódó  
hagyományok megismerése;  
a magyar és angol népszokások  
közötti hasonlóságok és különbsé-
gek felfedezése

• tanult ritmuselemek gyakorlása
• ritmus-kiegészítés
• kakukktojás keresése

Szemléltetés:

• dallamlétra
• ritmuslabda
• képkártyák, szókártyák

YouTube videók:

• https://www.youtube.com/watch?v=yTqVltEy4JY
• https://www.youtube.com/watch?v=sGNUy23FJw4 
• https://www.youtube.com/watch?v=Yt1czlnCUCg

Kapcsolódó témakörök:

• EASTER
• COUNTRIES AND NATIONALITIES

28. THERE’S A HOLE IN THE 
MIDDLE OF THE SEA

29. DOWN IN THE BAY
ONCE AN AUSTRIAN
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Tanmenet javaslat Ének-zene (angol)
4. osztály

Paschekné Borbély Mónika: Music Book 3–4 könyvhöz
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Szemléltetés, taneszközök,  
zenehallgatás  

kapcsolódó témakörök (angol) 
Május 30. THERE’S A HOLE IN MY 

BUCKET
• fá hang

• ütemvonal, záróvonal

• a dalok hangulatának 
megfelelő előadásmód

• A dalok témájához, karakteréhez 
igazodó tempók, éneklési módok 
megismerése

• ismert dal motívumainak sorrendbe 
állítása kottakép alapján

• ritmusírás
• fá hang tudatosítása

• dalfelismerés kézjelről

• improvizációs készség fejlesztése

Szemléltetés:

• ritmushangszerek
• szerepjáték kellékei

Taneszközök:

• https://allklyrics.com/songs/grzxdx/Wee-Sing/ThereS-A-Ho-
le-In-The-Bucket

YouTube videók:

• https://www.youtube.com/watch?v=xzm9urjQbWU 
• https://www.youtube.com/watch?v=A20QQSZsv4E
• https://www.youtube.com/watch?v=NOCx4D7KoGo

Kapcsolódó témakörök-Music Book 93- 97-. old.:

• TRAVELLING
• FAMILY

31. HUSH LITTLE BABY

32. BILLY BOY

33.
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Paschekné Borbély Mónika: Music Book 3–4 könyvhöz

Óra Az óra témája Zenei ismeretek,  
új fogalmak

A kerettantervben meg jelölt  
fejlesztési feladatok, célok,  

tevékenységek, játékok

Szemléltetés, taneszközök,  
zenehallgatás  

kapcsolódó témakörök (angol) 
Június 34. A SAILOR WENT TO SEA • dalcsokor összeállítása

• az alsó tagozatban  
tanult ismeretek  
összefoglalása

• a tanév során tanult ismeretek fele-
levenítése

• megismert dalok csoportosítása

Szemléltetés:

• tengerpart jellegzetes tárgyai
• képkártyák
• a tanult dalok hívóképei

Taneszközök:

• https://wordwall.net/resource/27285934/angol/me2a-mu-
sic-half-quarter-and-eighth-notes

• https://wordwall.net/resource/1567674/%c3%a9nek-zene/
ritmus%c3%a9rt%c3%a9kek-4o

• https://learnenglishkids.britishcouncil.org/tongue-twisters/
she-sells-seashells

YouTube videók:

• https://www.youtube.com/watch?v=dnG4J-91fMc
• https://www.youtube.com/watch?v=m2uTFF_3MaA

Kapcsolódó témakörök:

• SUMMER

35. YELLOW SUBMARINE

36. REVISION
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