
A 10. évfolyam tematikus óraterve

Tematikai egység címe Órakeret

Zenei reprodukció – Éneklés 12 óra

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó),
kreatív zenei tevékenység

4 óra

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti 
alapismeretek

3 óra

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 3 óra

Zenei befogadás – Zenehallgatás 10 óra

Össz. óraszám: 32 óra

A fennmaradó órákat fakultatív megoldásokkal lehet, kitölteni: múzeumi órák, várbéli órák,
ünnepek,  jubileumok,  a  ZENE  VILÁGNAPJA,  a  NÉPDALOK  NAPJA,  a  MAGYAR
KÓRUSOK NAPJA, a MAGYAR KULTÚRA NAPJA alkalmakor.



10. évfolyam

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Zenei reprodukció
Éneklés

Órakeret
12 óra

Előzetes tudás A megismert népzenei és műzenei szemelvények elsajátítása során 
kialakult éneklési képességek, zenei ismeretek.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési

céljai

A tanult dalanyag ébren tartása, használatával az éneklési készség 
fejlesztése. További dalkincsbővítés, a motivált és örömteli éneklés 
kialakítása.

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok

4-5 mű éneklése tiszta intonációval az életkori sajátosságokat 
figyelembe véve (szükség esetén egyénre szabott kezdőhangról), a 
következő kategóriák mindegyikéből:
Zeneirodalmi szemelvények, a megismert stíluskorszakból 
választva, egy-egy dal vagy dalrészlet, néhány rövid zenei téma:

− gregorián,
− reneszánsz,
− barokk, 
− bécsi klasszikus, 
− romantikus, 
− XX. századi.

Egyszólamú és egyszerűbb szerkezetű többszólamú világi és 
egyházi vokális és hangszeres művek, témái a zenehallgatás 
anyagából válogatva.
Néhány populáris zenei szemelvény a zenehallgatás anyagából 
válogatva (lásd a magyar anyag a Zenehallgatási anyag megfelelő 
része).
Magyar népzene és történeti dallamok (az életkornak megfelelő 
tematikus csoportokból válogatva): 

− régi rétegű és új stílusú népdalok, 

− életfordulók, jeles napok dalai,

− búcsúzók, keservesek,

− pszalmodizáló népdalok,

− balladák,

− virágénekek, diákdalok,

− verbunkos dallamok.

Más népek dalai.

Magyar nyelv és 
irodalom: verbális 
kifejezőkészség 
fejlesztése, dalok 
szövege, költői 
eszközök megfigyelése
a zenei kifejezésben, 
magyar népballadák, 
virágénekek, 
szimbolika.
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Kulcsfogalmak/
fogalmak

Népzene: ballada, jaj-nóta, sirató, népies műdal, verbunk, csárdás; 
egyházzene (spirituálé); világi zene (ungaresca), dal (népdal, műdal, 
egyházi és világi dal, romantikus dal, szórakoztató zenei dal).

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Zenei reprodukció
Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó),

kreatív zenei tevékenység

Órakeret
4 óra

Előzetes tudás Ritmikai és dallamvariálási készség, fejlődő formaérzék.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési

céljai

A korábbi évek generatív és kreatív készségfejlesztés 
tevékenységeinek ismétlése a korosztály elvárható zenei képességének 
és jellemző érdeklődésének megfelelő zenei példákon keresztül 
személyiségfejlesztés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok

Ritmus, metrum:
Összetettebb metrumokhoz kapcsolódó improvizációs gyakorlatok

tapssal és ütőhangszerekkel, szabályos és szabálytalan 
hangsúlyozás, metrum váltások.

Dallam:
Szövegalkotás egyszerűbb, ismert dallamra, jellegzetes 

ritmusokra, dallamalkotás egyszerű szövegre.

− Eredeti nyelvű szöveg és fordításainak összehasonlítása, a 

zenei kifejezőkészség eszközeinek emutatásával, klasszikus 
és populáris műfajokban egyaránt. 

Harmónia:

− Egyszerű harmóniamenet csoportos megszólaltatása. 

Az énekes és zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó dallamalkotás, 
variánsképzés lehetőségeinek bemutatása, díszítés a népzenében
és műzenében, zenei szerkesztés módok, zenei formák 
parafrázisa zenei és nem zenei eszközökkel:

ritmus rondó, 
szekvencia, 
periódus, 
variáció, 
aranymetszés a zenében és a természetben.

− Ismert dallamhoz ritmuskíséret vagy adott ritmuskísérethez 

dallamalkotás.

Magyar nyelv és 
irodalom: 
szövegalkotás egyszerű
dallamra, 
versmegzenésítés, 
szöveg hangsúlyok, 
prozódia.

Matematika: absztrakt 
gondolkodás fejlesztése
a zenei formákon 
keresztül.

Vizuális kultúra: 
önkifejezés, érzelmek 
kifejezése többféle 
eszközzel.
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− Egyszerű ritmus- és harmóniakíséret alkotása:

osztinátó,
dudabasszus,
orgonapont,
T-D ingamozgás,
tercelés.
Kreatív közreműködés a tanult ritmikai, metrikai, dallami és 

harmóniai elemekből létrehozott és a tanult formai eszközökkel 
szerkesztett kompozíciók megszólaltatásában.

Rögtönzés és komponálás egyéni és csoportos formában.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Zenei szerkesztésmód (egyszólamú dallamalkotás, homofónia, polifónia).
Metrumfajta (egyszerű, összetett, aszimmetrikus), szabályos és 
szabálytalan hangsúlyozás. Prozódia. Hármashangzatok. 

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Zenei reprodukció
Felismerő kottaolvasás, nélkülözhetetlen zeneelméleti

alapismeretek

Órakeret
3 óra

Előzetes tudás Zeneelméleti alapismeretek a hagyományos klasszikus zenei 
notációról. 

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési

céljai

Az eddig tanult felismerő kottaolvasási és zenei ismeretek 
megerősítése, rendezése az ismétlés és az összefüggések feltárása által.
A további gyakorlás a befogadást és a felidézést kísérő kottakövetéssel
valamint elemi szintű kottaolvasás alkalmazásával.

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok

Jazz és popzenei akkordjelölés (csak információs szinten).
Ritmikai elemek, metrum, tempó:
Táncok ritmikai sajátosságainak megfigyelése, tempóbeli, metrikai

és ritmikai jellemzői szempontjából.
Harmóniai elemek:
Egyszerűbb harmóniai változás megfigyeltetése.
Vokális és hangszeres partitúrák megismerése a zenehallgatás 

kottakép követésével, témák azonosításával, előadói jelek és az 
előadási mód megfigyelésével.

Vizuális kultúra: 
vizuális jelek és 
jelzések használata.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Partitúra, notáció, tánctípus, beat, swing, ritmus.
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Zenei befogadás
Befogadói kompetenciák fejlesztése

Órakeret
3 óra

Előzetes tudás Korábbi évek során megszerzett kompetenciák, nyitott hozzáállás, 
zenei emlékek, tapasztalatok, koncertélmények.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési

céljai

A befogadás pályáinak szélesítésével, személyes – esztétikai, 
intellektuális, gyakorlati – zenei élmények szerzésével, irányított és 
önálló feldolgozással a személyiség és az esztétikai érzék fejlesztése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok

A zene rendszerezésének különböző szempontjai (pl. kronológia, 
műfaj, forma, funkció, abszolút zene – programzene):

A zene kapcsolatainak feltárása a társművészetekkel, 
irodalommal, történelemmel, kultúrtörténettel a szintézis 
teremtés igényével (az egyházzene kapcsolata a liturgiával, 
zenei élet a főúri rezidenciákon és a nyilvános 
koncerttermekben, operaházakban).

Az alkotás – zenei reprodukció – befogadás viszonya (zeneszerzés
és előadó-művészet kapcsolata, komponálás/lejegyzés – 
improvizáció), a zene funkciói (művészi zene – szórakoztató 
zene, liturgia, önkifejezés, ünnepek zenéi, tánc, alkalmazott 
zene).

A zenei ismeretszerzés és információgyűjtés, a zenehallgatás 
lehetőségei a számítógép és az internet segítségével. A 
felfedezés örömének kialakítása a folyamatos tanári 
tartalomközlés helyett (zeneszerzők, életutak, életművek).

Csoportos műalkotás-elemzés, önálló véleménynyilvánítás 
(művészi érték – giccs).

Népzene és műzene kapcsolatai, a jazz és a populáris zene 
műfajainak kapcsolódási pontjai.

Átköltés, átdolgozás, feldolgozás, stílusok keveredése, zenei 
humor, pl. komolyzenei témák megjelenése a médiában és a 
populáris műfajokban, világzenei példák zenei forrásai.

Jazzhangszerek, zenekar: trombita, szaxofon, klarinét, nagybőgő, 
zongora, sokféle ütőhangszer, bigband.

Egy zenemű/részlet egyéni feldolgozása, elemzése megadott 
témából választva (pl. élet, halál, születés, gyász, haza, becsület,
küzdelem, szerelem, hűség, gúny, irónia, humor, hősiesség, 

Magyar nyelv és 
irodalom: a műzene 
irodalmi kapcsolódásai,
átköltés, humor.

Történelem, társadalmi
és állampolgári 
ismeretek: a zene törté-
nelmi kapcsolódásai. 

Idegen nyelvek: 
zenehallgatási anyag 
idegen nyelven.

Vizuális kultúra: 
önkifejezés, érzelmek 
kifejezése többféle 
eszközzel.

Informatika: 
infromációgyűjtés az 
internet segítségével.
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szabadság, béke, vallás).

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Népzene – műzene, világi zene – egyházzene, abszolút zene – 
programzene, komolyzene – populáris zene, tánczene, alkalmazott zene.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Zenei befogadás
Zenehallgatás

Órakeret
10 óra

Előzetes tudás
A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök átélésének és
értelmezésének képessége. A korábban tanult jellegzetes zeneművek 
részleteinek felismerése.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési

céljai

A befogadói kompetencia erősítése az ismeretek kronológiai 
rendszerezésével. Tájékozottság a zeneművek műfajában és a zenei 
stílusokban. Önálló elemzés, véleménykifejtés.

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok

Népzene:
Népdal, hangszeres népzene, népies műdal.
Műzene: 
Az európai műzene kialakulása napjaink zenéjéig – legfontosabb 

stílusjegyek, műfajok és zeneszerzők.
Bihari János, Lavotta János és Csermák Antal verbunkos zenéje.
Romantika – dalciklus, hangszeres előadási darabok, opera és 

zenedráma (nemzeti jelleg a zenében, hangszeres virtuozitás, 
az érzelmek szélsőséges megjelenítése, miniatűr kompozíciók 
és monumentalitás – formai és dallami jellemzők: szabad 
formák, kromatikus dallamalkotás, díszítés).

A századforduló és a XX. század zenéje – a stílusegység 
felbomlása, új zenei irányzatok (impresszionizmus, verizmus, 
dodekafónia, avantgárd, experimentális zene, 
expresszionizmus, elektronikus zene).

Korunk zenéje a második világháborútól napjainkig.
A jazz fontosabb műfajai a kezdetektől napjainkig,
a beat és a klasszikus rock,
a világzene,
a zenés színház – rockopera, 
a szórakoztató zene műfajai, 
filmzene és alkalmazott zene.
A mai populáris zene irányzatai. 
A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás

Magyar nyelv és 
irodalom: a műzene 
irodalmi kapcsolódásai. 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek: a zene történelmi 
kapcsolódásai.

Vizuális kultúra: 
önkifejezés, érzelmek 
kifejezése többféle 
eszközzel.

Informatika: zenei 
infromációgyűjtés az 
internet segítségével).
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szándékának erősítése, a hangverseny-látogatás motivációs 
szerepének felhasználásával.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Stílusjegy, műfaj.

A fejlesztés várt 
eredményei a 10. 
évfolyam végén

A tanulók az énekes anyagból 15 dalt (8 magyar dal: jeles napok, 
katonadalok; 3 műdal; 3 zenemű főtémája; 1 populáris) és műrészletet 
részben kottából, részben emlékezetből kifejezően énekelnek 
csoportosan.
Képesek néhány dallamból (népdal, műdal, zenei téma) álló csokor 
felidézésére egy-egy témán, műfajon, stíluskörön belül is.
Egyszerűbb többszólamú kórusművek, vagy azok részleteit, kánonokat 
csoportosan énekelnek. 
A tanulók a generatív tevékenységek eredményeként érzékelik, 
felismerik a zenei kifejezés, a forma, a műfaj és a zenei eszközök közti 
összefüggéseket.
A kottakép elemeit és az alapvető zenei kifejezéseket felismerik és 
értelmezik, tanári segítséggel reprodukálják.
Képesek a műalkotások üzenetét felismerni, a bennük megjelenő sors- 
és magatartásmintákat értelmezni, gondolatiságukat, morális és 
humánus tartalmukat megérteni.
A kiemelkedő zenei műalkotások megismerése által korunk kulturális 
sokszínűségében eligazodnak.
A tanulók több zenei stílust, korszakot, zeneművet megismernek (min. 
10 alkotás).
Tudnak tájékozódni a legfontosabb műfajokban és a stíluskorszakokban.
A műveket kontextusba helyezve képesek saját élményeket is felidézni, 
választásaikat meg tudják indokolni.
Különbséget tudnak tenni világi zene, egyházzene, szórakoztató zene, 
alkalmazott zene, programzene között.
A két év során az áttekintést segítő különböző szempontok alapján 
megismerik a zenei stílusok jellemzőit, kronologikus és műfaji rendszer 
alakul ki az eddig megszerzett és ebben az időszakban kiegészített zenei
ismeretekben.

Ajánlott zenehallgatási anyag

Franz Schubert: Erlkönig, Op. 1. D. 328.
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Szentivánéji álom (Sommernachtstraum), Op. 21. 
Felix Mendelssohn: e-moll hegedűverseny
Chopin: e-moll zongoraverseny
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Erkel Ferenc: Bánk bán – részletek.
Muszorgszkij: Egy kiállítás képei
Csajkovszkij: b-moll zongoraverseny, Hattyúk tava, Rómeó és Júlia/részletek/
Giuseppe Verdi: Nabucco – Rabszolgák kórusa.
Wagner, Richard: Operanyitányok
Dvorak: Újvilág szimfónia
Maurice Ravel: Bolero, balkezes zongoraverseny
Gershwin: Porgy és Bess, Kékrapszódia
Leonard Bernstein:West Side Story/részletek/
Schönberg:Egy varsói menekült
Sztravinszkij: Tavaszi áldozat, Tűzmadár/balettzenék/ Maurice Béjart koreográfiájával.
Carl Orff: Carmina Burana.
Honegger: Jeanne d’Arc a mágján
Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus.
Bartók Béla: Kékszakállú herceg vára
Bartók Béla: Cantata profana
Magyar zene 1945 után
A jazz története/Gonda János előadás sorozata/
Rock, popzene az 50-es 60-as 70-es években
A magyar rock csillagai
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