
„… szolfézs a zeneértés alfája és omegája.” 
Kodály Zoltán 
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A legnépesebb tanszak, amely az iskola tanulóinak általános zenei nevelésével 
foglalkozik.  
 
A zeneiskolai hangszeres képzés mellett minden tanuló számára nélkülözhetetlen a zene 
elméletével kapcsolatos ismeretek megszerzése, melyeket a szolfézs tanszakon folytatott 
tanulmányok alatt sajátíthatnak el.   
A ZENEÓVODA és a kisiskolások ELŐKÉPZŐJE sok játékkal, gyermekdallal előkészíti a 
hangszeres tanulás megkezdését. 
 
Zeneismeret tanszakon szolfézs, zeneirodalom és zeneismeret tantárgyat tanulhatnak 
növendékeink. A szolfézs tantárgy 4 évfolyamon át kötelező minden hangszeren tanuló 
növendéknek, de választható önálló főtárgyként is.  
Ajánlott, hogy az általános iskolai 1. és 2. osztályos gyerekek  az alapvető zeneelméleti 
ismereteiket lehetőleg még a hangszertanulás megkezdése előtt, a szolfézs zenei 
előképző órákon szerezzék meg, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg a 
kottaolvasással és írással, valamint sok-sok gyermekdallal.   
A zenei ismeretek átadása mellett az erre szakképzett kollégáink a hangszerjáték 
előzetes fizikális felkészítésével is foglalkoznak, a hangszerválasztásban igény szerint 
tanácsot adnak. 
 
A szolfézs tanulása heti 2x45 percben, vagy 1x90 percben segíti a tanulót, hogy a 
hangszertanulásban minél sikeresebb legyen. Fejleszti a hallást, ritmusérzéket, 
kottaolvasási készséget, stílus- és formaérzéket, továbbá az óra elvezet a dallamírás, 
hangköz- és formatan, valamint a zeneelmélet egyéb rejtelmeibe is. 
 
Tanóráinkra jellemző a sok játék, zenehallgatás, idiophon hangszerek használata, 
körjátékok, gyermekdalok éneklése, komolyabb tárgyú művek megismerése (éneklése 
és hangszeres játéka), a gyermekek szépérzékének fejlesztése. 
 
A tanév folyamán a hangszeres megmutatkozások mellett a zeneismeret tanszak 
tanulójaként is szerepelhetnek a gyermekek a Farsangon, karácsonyi koncerten és más 
alkalmakkor. Egyéb programokat is szervezünk, ilyen a plakátkiállítás, melyen 
gyermekeink kreativitása más művészeti területen is megmutatkozhat. Koncerteket 



látogatunk (pl.: Operaház), versenyeken veszünk részt (pl.: Törökbálinti regionális 
szolfézsverseny), nyáron zenei tábort tartunk. 
 
A szolfézs 4. évfolyam elvégzése, illetve a művészeti alapvizsga letétele után 
zeneirodalom vagy zeneismeret tantárgyat tanulhatnak növendékeink, illetve akinek 
lehetősége adódik, az elméleti órák helyett zenekari órák foglalkozásaira járhatnak.  
 
A művészeti alapvizsgára való felkészítés a tanórák keretében történik. A továbbképző 
évfolyamokba sikeres alapvizsga letétele után léphet a tanuló.  A  zeneiskola valamennyi 
évfolyamát sikeresen elvégző  tanulóink művészeti záróvizsgával fejezhetik be 
tanulmányaikat. 
 
Az elméleti tantárgyak tanulhatóak kötelező melléktárgyként a hangszeres oktatás mellett, 
illetve főtárgyként is. Ez utóbbi lehetőséget azok választják, akiket a zene ezen területe jobban 
érdekel, vagy esetleg már nincs idejük a hangszeres gyakorlásra.  
 
Kiemelt zenei ismeretterjesztő feladatunk a tanévhez kapcsolódó évfordulós zeneszerzők 
megünneplése, mellyel névadónk, Lukin László szellemi hagyatékát is ápoljuk. 
 

 


