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Helyi tanterv  
Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola 
Fafúvós tanszak furulya tantárgy  

 

                               27/1998. (VI. 10.) követelményei és tantervi programja” MKM rendelet alapján 

 

            .A zeneoktatás általános fejlesztési követelményei: 

• A zenei műveltség megalapozása és fejlesztése 

• A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, fogékonyság a dinamika és 
hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói és manuális készség, a zenei karakterek 
iránti érzékenység kialakítása) 

• A zenei olvasás és írás alapfokot meghaladó készségének megalapozása és kifejlesztése. 

• A technikai készség, az improvizációs készség és képesség, az alkotó magatartás, a kreativitás 
kialakítása. 

• Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség átadása. 

• A zenei műszavak és jelentésük megismertetése. 

• A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek megismertetése. 

• A főbb zenei stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk zenéjének, a zene 
történetének és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek megismerése. 

• A kortárs zene befogadására nevelés 

• A tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése. 

• Az értékes zene megszerettetése. A növendékek zenei ízlésének formálása. 

• A tanuló életkorának megfelelő zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztő művek olvasására való ösztönzés. 
A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 

• A zenei élet eseményei iránti érdeklődés felkeltése, illetve részvétel a zenei életben. 

• Tehetséggondozás 

• A zenei pályát választó növendékek felkészítése szakirányú továbbtanulásra. 

• A növendékek rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra nevelése. 

• A tanulók aktív társas muzsikálásra nevelése. 

• Közreműködés az egyéb intézmények kulturális rendezvényein 

• Az amatőr zenekarokban, kamara együttesekben, kórusokban történő aktív részvételre való előkészítés, 
ösztönzés. 



 
 

 

• Cserekapcsolatok létesítése hazai és – lehetőség szerint – külföldi zeneoktatási intézményekkel.   
 
 
 
 

Előképző:  2 év Az alapfokú művészetoktatási intézményben Az alapfokú művészetoktatás követelményei és 
tantervi 

Alapfok:  6 év (hosszú tanszakok) furulya, fuvola, trombita, ütő, zongora, gitár, magánének, klasszikus balett, 
néptánc, társastánc, színjáték, bábjáték, festészet, grafika, szobrászat. 

  4 év (rövid tanszakok) klarinét, kürt, harsona, tuba, fagott. 

Továbbképző: 4 év minden tanszakon, a magánének tanszak kivételével, ahol nincs továbbképző. 

 

 

                                                 A tanszak tantárgyai és azok óraszámai 
 

 

      

          

 Főtárgy: 

  Szolfézs előképző (2x45 perc) 

  Hangszeres előképző (2x30 perc) 

  „A” tagozat: hangszeres egyéni 2x30 perc) 

  „B” tagozat: hangszeres egyéni (2x45 perc) 

 Kötelező tárgy: 

  „A” tagozat: a 4. évfolyam végéig szolfézs (2x45 perc) 

  „B” tagozat: a 10 évfolyam végéig szolfézs (2x45 perc) 

 Kötelezően választható: 

Elméleti: „A” tagozat: 5. évfolyamtól szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció 

  Gyakorlati: Zongora, második hangszer, kamarazene, zenekar, kórus 
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 Választható: 

Szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció, zongora, második hangszer, 
kamarazene, zenekar, kórus 

 Korrepetíció: 

  A hangszeres főtárgyhoz kapcsolódó kötelező foglalkozás 

A zeneművészeti tagozat óraterve 

ÉVFOLYAMOK 
   Előképző Alapfok Továbbképző 
Tantárgy   1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező vagy 
kötelezően 
választható tárgy. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Választható tárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Összesen 2-6 2-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

Az előképzőt a növendéknek nem kötelező elvégeznie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

6. évfolyam 
 

Hangszeres és zenei ismeretek 

A furulya története és különböző stíluskorszakokban betöltött szerepe. 

A népi furulya és a furulya (blockflöte) közti különbség. 

A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla-és egyéb segédfogások. 

Harminckettedek, pontozott tizenhatodok és szünetjeleik; kettős nyújtópont. 

Az inégal játék alkalmazásának szabályai (elsősorban francia zenénél). 

A kromatika fogalma. 

Az akusztikus intonáció. 

A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

A szonáta felépítése, variációs formák, rondó. 

F-alapú furulyaszólamok egyéb lejegyzési formái a kamaraegyüttes igényei szerint.(Olvasás 
basszuskulcsban, vagy altszólamok violinkulcsban oktávval lejjebb írva=kórusnotáció.) 

A hangszerkezelés fejlesztése 

A t, d, r  artikulációk és a belőlük  alkotott összetett  hangindítások, valamint a (t-) t-r-t-r-t inégal játék 
állandó gyakorlása. 

Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 

In F: D-dúr, melodikus (vagy összhangzatos) d-, a-, e-, c-moll skálák f1-g3 hangterjedelemben (esetleg fisz3 
is), tercekkel, hármashangzat-felbontásokkal, az eddig tanult artikulációkkal.(in C: A-dúr, melodikus – 
vagy összhangzatos- a-, e-, h-, g-moll.) Az előző években tanult skálák tempójának fokozása. 

Kromatikus skála. 

Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon szoprán-és altfurulyán. 

Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták. 

Minimális követelmény 

A t, d, r artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások önálló megválasztása a játszandó 
anyagnak megfelelően. 

A trillatáblázat önálló használata. 

Egyszerűbb trillák forgódíszítéssel. 

Bonyolultabb szabad díszítések a kottakép alapján. 

A tanuló alkalmazzon önállóan minimális belső dinamikát zenei motívumok és kisebb zenei egységek 
megformálására. 
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TOVÁBBKÉPZŐ „ A „ TAGOZAT 
7. ÉVFOLYAM 

 

Hangszeres és zenei ismeretek 

 

A magas hangok fogásai kromatikusan a3 –ig -in F. 

A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások. 

T-l, d- l artikulációk szerepe a furulyajátékban. 

Szextola, kvintola stb. 

Nehezebb trillák forgódíszítéssel, kettős ékesítések / doppelschlag/. 

A vibrato szerepe a zenében; vibrato, mint a barokk díszítés eszköze. 

Az ujjvibrato és a rekeszvibrato fogalma. 

Az ujjvibrato „fogásai”. 

A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások, stb. 

Versenymű, fantázia. 

F - alapú furulyaszólamok egyéb lejegyzési formái. Az előző évben tanultaktól függően basszuskulcsban 
olvasás, vagy altszólamok violinkulcsban oktávval lejjebb írva = kórusnotáció. 

A fa hangszerek tisztítása, karbantartása. 

A hangszerkezelés fejlesztése 

A t, d, r artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a (t-)  t-r-t-r-t inégal játék 
állandó gyakorlása. 

A t-l d-l összetett hangindítások bevezetése és gyakorlása. 

Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 

In F : Asz- dúr, melodikus ( vagy összhangzatos) a-, e-, c- mollskálák, kibővített hangterjedelemben a3 –ig 
(lehetőleg fisz3 is), tercekkel, hármashangzat-felbontásokkal, az eddig tanult artikulációkkal. 

Az előző években tanult skálák tempójának fokozása. 

A kromatikus és a két egészhangú skála. 

Különböző vibratók állandó gyakorlása, alkalmazása. 

Az oktávon túli hangközök – a pontos nyomáskülönbség-változtatás – gyakorlása, a szájüregmódosítás , 
valamint a nyelvmunka összehangolásával, tenuto és legato. 



 
 

 

Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, a feltételezhető kamaraegyüttesben 
alkalmazott hangszeren. 

Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták 

 

 

 

Minimális követelmény 

Zárlati hemiolák önálló felismerése. 

Önálló hangolás. 

Az artikulációs magánhangzók tudatos, önálló alkalmazása a hangmagasság függvényében. 

Hosszabb lélegzetű etűdök technikailag pontos megoldása. 

 

 

8. ÉVFOLYAM 
 

Hangszeres és zenei ismeretek 

A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások. 

A tanult ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó rendszerezése. 

Népzenei díszítések a furulyán. 

Egyszerűbb szabad díszítések önállóan. 

A túlpontozás, mint zenei elem. 

Jellegzetes basszusfordulatok, sorzárlatok felismerése a tanár segítségével. 

A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások, stb. 

A barokk szvit tételei; ouverture (francia, olasz), allemande, courante, sarabande, gigue; menuett, gavotte, 
bourrée. 

A hangszerkezelés fejlesztése 

Az eddig tanult artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a ( t- )  

t-r-t-r-t inégal játék állandó gyakorlása. 

Az oktávon túli hangközök – a pontos nyomáskülönbség – változtatás - gyakorlása, a szájüregmódosítás, 
valamint a nyelvmunka összehangolásával, tenuto és legato. 

Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 
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In F:Asz -, A-dúr, melodikus ( vagy összhangzatos) c-, f-moll skálák, kibővített hangterjedelemben a3 –ig ( 
lehetőleg fisz3 is), tercekkel, hármashangzat-felbontásokkal, az eddig tanult artikulációkkal. 

Az előző években tanult skálák tempójának fokozása. 

A kromatikus és a két egészhangú skála. 

Különböző vibratók állandó gyakorlása, alkalmazása. 

Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, a feltételezhető kamaraegyüttesben 
alkalmazott hangszeren. 

Társas zenélés: furulya kísérlettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták. 

Minimális követelmény 

A magas hangok fogásainak ismerete kromatikusan a3-ig in F. 

A t-d , t-r, d-r artikulációk egysédes tempójú alkalmazási képessége. 

Inégal játék gördülékeny alkalmazása a tanár útmutatásai alapján. 

Jelzetlen kötelező díszítések önálló alkalmazása. 

Barokk szonáták élményszerű előadása ( Telemann, Corelli) a tanult zenei kifejezőeszközök 
felhasználásával. 

 

 

9. ÉVFOLYAM 
 

Hangszeres és zenei ismeretek 

A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások. 

Új ritmikai elemek megértése az eddig tanultak alapján. (Nagy triolák, triolák különböző átkötésekkel, 
hatvannegyedek). 

A francia barokk jellegzetes ékesítései. 

A t-r-l-r összetett hangindítás szerepe furulyajátékban. 

A hangindítások tempójának fokozását szolgáló artikulációk. 

Összetett ornamensek. 

A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások, stb. 

A különböző barokk szonátatípusok tételeinek jellegzetességei. 

Hagyományos lejegyzésű XX. századi zenével kapcsolatos tudnivalók. 

A hangszerkezelés fejlesztése 

Az eddig tanult artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a (t-)  



 
 

 

t-r-t-r-t inégal játék állandó gyakorlása. 

A t-r-l-r összetett hangindítás bevezetése és gyakorlása. 

A t-k t-k, d-g d –g „duplanyelves” hangindítások gyakorlása, hármas elrendezésben is t-k-t 

k-t-k. 

Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 

In F: Asz-, A-, E-dúr, melodikus ( vagy összhangzatos) f-, h- moll skálák kibővített hangterjedelemben a3 –
ig ( lehetőleg fisz3 is ), tercekkel, hármashangzat-felbontásokkal, az eddig tanult artikulációkkal. 

Az előző években tanult skálák tempójának fokozása. 

A kromatikus és a két egészhangú skála. 

Különböző vibratók állandó gyakorlása, hajlékony, változatos alkalmazása (tempó, amplitúdó). 

Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, a feltételezhető kamaraegyüttesben 
alkalmazott hangszeren. 

Társas zenélés: furulya kísérlettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták. 

Minimális követelmény 

A (t-) t-r-t-r-t inégal játék önálló alkalmazása. 

Nehezebb trillák forgódíszítéssel. 

Kettős ékesítések problémamentes alkalmazása. 

Ujjvibrato, rekeszvibrato. 

 

 

 

10. ÉVFOLYAM 
 

Hangszeres és zenei ismeretek 

A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások. 

A hangterjedelem bővítése esetleg c4-ig (inF) 

A barokk „duplanyelv”, a di-dll di-dll. 

XX. századi furulyazene modern lejegyzésű kottaképének értelmezése. 

Modern lejegyzésű XX. századi furulyazene kifejezőeszközei. 

A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások, stb. 

A fa hangszerek „block” –jának tisztítása. 
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Hangszerkezelés fejlesztése 

A tanult artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások a (t-) t-r-t-r-t inégal játék, valamint a 
„duplanyelves” hangindítások állandó gyakorlása. 

Próbálkozás a di-dll di-dll barokk duplanyelvvel. 

Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 

In F: A-, E-dúr, melodikus (vagy összhangzatos) f-, h-, b-, fisz-moll skálák kibővített hangterjedelemben a3 
–ig (lehetőleg fisz3 is), tercekkel, hármashangzat-felbontásokkal, az eddig tanult artikulációkkal. 

Az előző években tanult skálák tempójának fokozása. 

A kromatikus és a két egészhangú skála. 

A különböző vibratók tudatos és változatos alkalmazása. 

A XX. századi furulyazene különleges megszólaltatási módjainak, hangeffektusainak gyakorlása. 

Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, a feltételezhető kamaraegyüttesben 
alkalmazott hangszeren. 

Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták. 

Minimális követelmények 

A t-k-t-k, d-g d-g „duplanyelves” hangindítások alkalmazása. 

Egyszerűbb szabad díszítések önálló alkalmazása. 

Összetett ornamensek. 

Az előző években tanult artikulációk stílusos alkalmazása. 

 


