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Kedves Gyerekek!

Izgalmas utazásra hívlak benneteket. A zene képzeletbeli birodalmába repülünk a dal-

lamok szárnyán. Útközben több akadályt is le kell majd küzdenünk. Ehhez nyújt segít-

séget ez az ének-zene munkafüzet, amit most a kezetekben tartotok. Találkozunk sok

ismerôs dallal. Megismerkedünk a kottázás és szolmizálás rejtelmeivel. Igazi varázslókká

válhattok a ritmuskották segítségével. Ahhoz, hogy ez az utazás szép emlék legyen,

több tapasztalattal gazdagodjon, jövôre, a második osztályban is használjuk ezt a

munkafüzetet.

Mindehhez jókedvet és sok örömteli pillanatot kívánok valamennyi elsô és második

osztályos dalos kedvû iskolásnak! 

Fekete Andrea
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1. ÉVFOLYAM

Jelmagyarázat

Énekeljétek el!

Írjátok le!

Mutassátok kézjellel!

Tapsoljátok el!
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5. Jelöld be a hiányzó ütemvonalakat! Tapsold és mondd, amit leírtál!

TÜZET VISZEK

2. Gyakorold a tá ritmusjelet a segédvonalak mentén! Koppantsd és mondd, amit leírtál!

5

1. Gyakorold a tá ritmusjelet a segédvonalak mentén! Tapsold és mondd, amit leírtál!

3. Írj egy sor tá ritmusjelet!

4. Gyakorold a tá írását a vonalrendszerben a segédvonalak mentén!
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1. Jelöld be a hiányzó ütemvonalakat!
Tapsold el a ritmussort, mondd ritmusnévvel is!

2. Írj egy sor      értékû ritmusjelet! Tapsold el a ritmussort, mondd ritmusnévvel is!

4. Folytasd a ritmust! Tapsold el a ritmussort, mondd ritmusnévvel is!

5. Tapsold el a következô ritmust!

ESIK AZ ESÔ

3. Jelöld be a hiányzó ütemvonalakat!
Tapsold el a ritmussort, mondd ritmusnévvel is!

66
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2. Tapsold el a ritmussort, mondd ritmusnévvel is!

4. Írd le         és         ritmusjellel! Tapsold el és mondd, amit leírtál!

KÉK SELYEMKENDÔ

3. Jelöld be a hiányzó ütemvonalakat! Tapsold el a ritmussort!

1. Folytasd a dal ritmusát! Énekeld el a dalt, és tapsold hozzá a ritmust!

!
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1. Jelöld be a hiányzó ütemvonalakat! Tapsold és mondd, amit leírtál!

...

Ben - ne   fo - rog    kis me - nyecs - ke,   a - kit sze - retsz,       kapd       be!

3. Írd le    és       ritmusjellel! Tapsold el és mondd, amit leírtál!

HAJLIK A MEGGYFA

2. Folytasd a dal ritmusát! Tapsold és mondd, amit leírtál!
Énekeld el a dalt, és tapsold hozzá a ritmust!

4. Jelöld be a hiányzó ütemvonalakat! Tapsold el és mondd, amit leírtál!
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2. Jelöld be a hiányzó ütemvonalakat! Tapsold és mondd, amit leírtál!

3. Folytasd a ritmusírást!

4. Énekeld el a dalt! Írd le a ritmusát!

Szólj,       síp,            szólj!                     For - ró   víz - be      tesz    -    lek ... 

SZÓLJ, SÍP, SZÓLJ!

5. Írd le    és       ritmusértékkel!

1. Írj egy sor      jelet!

1_tord  1/22/09  6:59  Page 9



1010

1. Pótold a hiányzó ritmusértékeket! Tapsold és mondd, amit leírtál!

3. Folytasd a dal ritmusát!

4. Találj ki ritmust       ,       és        ritmusjelekbôl a hiányzó ütemekbe!
Tapsold el a ritmussort!

5. Tapsold és hangoztasd!

GÓLYA, GÓLYA, GILICE

2. Jelöld be a hiányzó ütemvonalat! Kopogd el a ritmussort!
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1. Írd a kézjelek alá a betûjelüket! Énekeld el a dallamot, és mutasd kézjelekkel!

3. Találj ki ritmust a hiányzó ütemekbe! Tapsold el és mondd ritmusnévvel!

4. Írd be a hiányzó betûjeleket, és énekeld el a betûkottát!

ÉN KIS KERTET

s     s m   m

s   m  

2. Jelöld be a hiányzó ütemvonalakat! Tapsold el a ritmussort!
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1. Írd a kézjelek alá a betûjeleket! Énekeld el és mutasd kézjelekkel!

2. Énekeld el a dallamot!

3. Jelöld a hiányzó ütemvonalakat! Tapsold el a ritmussort! Énekeld el a betûkottát!

GYAKORLÓÓRA

vonal

s

m

Ádám

Eszter

Lacika

Anikó

Császár Julika

Tengerecki Palika

Bátori Evelin

Németh Áron

s m

4. Kinek a neve bújt el a ritmus mögött? Kopogd el a neveket!
Kösd ôket a ritmushoz!
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1. Találj ki dallamot a szó és mi hangokkal! Énekeld el, amit leírtál!

2. Találj ki ritmust a hiányzó ütemekbe!

3. Énekeld el és mutasd kézjellel a dallamot!

4. Jelöld a hiányzó ütemvonalakat! Énekeld el a dallamot!

5. Írd a hangjegyek alá a megfelelô betûjelet! Énekeld el a dallamot!

GYAKORLÓÓRA

vonalköz
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1. Írd be a hiányzó ütemek ritmusát! Tapsold el a ritmussort!

2. Folytasd a szolmizációs hangot betûvel! Énekeld el a dallamot, mutasd kézjellel is!

3. Másold le a 2. feladatot!

5. Alkoss 2-es ütemeket        ,         és         felhasználásával!
Tapsold el a kitalált ritmust!

HULL A PELYHES

4. Énekelj a vonalak helyére szó vagy mi hangot! Írd be a hiányzó hangokat!
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ÉG A GYERTYA, ÉG
1. Írd a hangok alá a betûjelüket! Énekeld el a dallamot!

2. Másold le a dallamot!

4. Helyezd el a hiányzó hangokat a vonalrendszerben! Énekeld el a dallamot!

5. Énekeld el a dalt, tapsold hozzá a ritmust! Írd le a dal ritmusát!

!

s

m

3. Jelöld a hiányzó ütemvonalakat! Kopogd el a ritmussort!
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1. Írd le   és      ritmusjellel! Tapsold el és mondd ritmusnévvel, amit leírtál!

4. Jelöld a hiányzó ütemvonalakat és a hangok betûjelét!

5. Találj ki dallamot a következô ritmushoz szó és mi hangokkal!

MIT JÁTSSZUNK, LÁNYOK?

3. Helyezd el a vonalrendszerben a 2. feladat hangjait!

=

=

szó

mi

2. Énekeld el a dallamot! Tapsold hozzá a ritmusát!

s

m
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1. Másold le a dallamot és énekeld el!

4. Helyezd el vonalrendszerben a 3. feladat hangjait!

SÜSS FEL, NAP

3. Énekeld el a betûkottát! Tapsold hozzá a ritmusát!

2. Írd a kézjelek alá a betûjeleket! Énekeld el és mutasd kézjellel a dallamot!

s l
szó
lá

mi
s

l

m
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2. Jelöld a hiányzó ütemvonalakat! Tapsold el a ritmussort!

4. Egészítsd ki a hiányos ütemeket         ,          és          felhasználásával!
Tapsold el, mondd ritmusnévvel is!

HÚZZ, HÚZZ, KATICA

s s

l

3. Énekeld el a dallamot, majd másold le!

5. Fejezd be a ritmussort! Találj ki hozzá dallamot!

1. Énekeld el a dallamot, mutasd kézjellel is!
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