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TARTÓS TANKÖNYV

Kedves Kollégák! Tisztelt Szülők! Kérjük, olvassák fel ezt a bevezetőt!

Kedves Kis Elsős!

Szeretettel köszöntelek az első osztályban. 
Biztosan szeretsz énekelni, játszani. Lapozd végig az Első dalos-

könyvemet! Ebben a tankönyvben sok gyermekdalt és népdalt találsz. 
Ezeket mind megtanulhatod és eljátszhatod. Közben megismerkedsz 
a hangokkal, amelyek bevezetnek téged a zene világába. Kérd meg a 
szüleidet, hogy otthon is énekeljetek együtt! 

Ehhez kíván neked vidámságot, jókedvet 
a daloskönyved szerzője.

Énekeljétek el a dalt!

Hallgassátok meg!

A füzetben dolgozz!

Énekeljétek el a dalcsokrot!

Tapsoljátok el!

Játsszátok el!

Nézz utána az interneten!

Jegyezd meg!

Könnyen elsajátítható dalok, mindenki tanulja meg!

Nehezebb dalok, több időt szánjunk a megtanulásukra!

A legügyesebb osztályoknak ajánljuk.

Jelmagyarázat
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Mit játszottatok, 
énekeltetek az óvodában?

A gyerekek összeteszik a kezüket. Egyik társuk kimegy, 
ő lesz a hunyó. Egy másik a gyűrűt osztva énekli a 
dalt. Amikor a végére ér, valamelyik társa 
kezébe beleteszi a gyűrűt. Ezután így 
hívják be a hunyót: „Jöhet a cica, meg-
sült a hurka.” A gyerekek halkuló vagy 
egyre erősődő énekléssel segítik a 
hunyót a keresésben. Akkor énekel-
nek a leghangosabban, amikor az 
előtt áll a hunyó, akinek a kezében 
van a gyűrű.

1. Énekeljétek el és játsszátok el a dalt!

Kiolvasó. A gyermekek szorosan egymás mellett, félkör alakban állnak. 
Ökölbe szorított kezüket előretartják. Éneklés közben egy gyermek a kezeket 
ütögetve kiszámol. Akire az utolsó szótag esik, az lesz a cica, a hunyó.

ő lesz a hunyó. Egy másik a gyűrűt osztva énekli a 
dalt. Amikor a végére ér, valamelyik társa 
kezébe beleteszi a gyűrűt. Ezután így 
hívják be a hunyót: „Jöhet a cica, meg-
sült a hurka.” A gyerekek halkuló vagy 
egyre erősődő énekléssel segítik a 
hunyót a keresésben. Akkor énekel-
nek a leghangosabban, amikor az 
előtt áll a hunyó, akinek a kezében 

A gyerekek összeteszik a kezüket. Egyik társuk kimegy, 

2. Álljatok körbe, és énekeljétek el a kiszámolót!

Forrai: Ének az óvodában
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 Hívogat az iskola

1. Énekeljétek el és játsszátok el az óvodában tanult kedvenc dalaitokat!

2. Tanuljátok meg a dalt! Kísérjétek tapssal!

4. Tapsold el a teljes neved ritmusát!

5.  Figyeljétek meg az utca zaját, utánozzátok a járművek és az emberek 
hangját!

Bújj, bújj, zöld ág

Fehér liliomszál

Süss fel, nap

Hej, a sályi piacon

3. Énekeljétek egyenletes járással a Hívogat az iskola című dalt!

2. Jó barátunk lesz a könyv
 És a falitábla,
 Kispajtásom, gyere hát,
 Menjünk iskolába.

3. Számolunk és olvasunk
 Vidám nóta járja,
 Kispajtásom, gyere hát
 Menjünk iskolába.

(Iványi Mária)
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 Tüzet viszek

Csíp, csíp, csóka

Csön-csön gyűrű

Borsót főztem

Játsszatok, lányok

1. Énekeljétek el és játsszátok el a Tüzet viszek kezdetű dalt!

4.  Figyeljétek meg valamelyik jármű hangját! 
Utánozzátok azt zaj, zörej megszólaltatásával! 
Játsszatok el egy utcai jelenetet!

3. Énekeljétek egyenletes járással a Tüzet viszek című dalt!

2. Énekeljetek és játsszatok el néhány óvodában tanult dalt!

A játszó gyerekek körben állnak, a kör középpontja felé nézve. Egy gyerek a 
körön kívül járva az egyik játékos mögött leejti a zsebkendőt. Ha az illető 
észreveszi, felkapja a kendőt és kergeti azt, aki leejtette. Ha a kergetett be 
tud állni a másik helyére, akkor helyet cserélnek. Ha közben megfogták, 
akkor továbbra is ő marad kívül.

című dalt!
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Játsszatok körjátékokat!

3.  Énekeljétek el a dalt, közben egyenletesen járjatok! Most énekeljétek el 
úgy, hogy járás közben a jobb lá  ba tokkal mindig erősen dobbantsatok!

5.  Nézzetek körül a környezetetekben! Mi az, ami egyenlete-
sen, ritmikusan váltakozik? Minek a hangja ismétlődik rit-
musosan?

1. Álljatok körbe, és játsszátok el a dalcsokor játékait!

2.  Énekeljétek a Tüzet viszek kezdetű dalt, közben egyenletesen járjatok és 
tapsoljatok!

tá                tá                 tá                tá

4. Írj egy sor ritmusjelet a füzetedbe!

tá

A kállói szőlőben

Járom az új váramat

Most viszik

Cirmos cica, haj!
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 Esik az eső

1. Tanuljátok meg hallás után a dalt!

2.  Írj egy sor értékű ritmusjelet a füzetedbe! Alá pedig írj egy sor  és 
értékű ritmusjelet a füzetedbe! 

3.  Figyeljétek meg a traktor hangját, amikor elindul és lassan elmegy! Milyen, 
amikor elindul és gyorsan elmegy? Milyen hangot ad, amint lassan elhalad 
vagy gyorsan elhalad?

4.  Énekeljetek gyermekdalokat egyenletes járással! A természeti jelenségek 
hangja nem mindig egyenletes. Legyetek esőcseppek! Utánozzátok ujjhe-
gyetekkel a szemerkélő eső záporrá erősődő hangját! Ezután érzékeltessé-
tek, ahogy lassul, halkul, majd eláll az eső!

=
tá        ti - ti

Erzsébet asszony

Egy, kettő, három

Tüzet viszek

Csicseri borsó

tá tá táti  -  ti
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4.  Énekeljétek el a dalt egyenletes járással!

5.  Most énekeljétek el úgy, hogy bal lábbal induljatok, és a bal lábatokkal 
mindig dobbantsatok!

2. Írj egy sor  és egy sor értékű ritmusjelet a füzetedbe!

3. Tapsold el a ritmust!

1. Énekeljétek el és játsszátok el a dalt!

 Kék selyemkendő

A kállói szőlőben Tüzet viszek

Járom az új váramat Cirmos cica, haj!

A gyerekek körbe járnak. Akkor fordulnak meg, amikor a nevüket hallják.
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A játékosok egy kört alkotnak. A kör közepére beáll néhány gyerek, ők lesz-
nek a meggyfák. Az éneklés alatt a körben álló gyerekek sétálnak, a meggy-
fák pedig hajladoznak. Amikor vége a dalnak, minden meggyfa párt választ 
magának, és a dal újraéneklésekor velük forognak. A játék helycserével foly-
tatódik tovább.

2.  Tapsoljátok el a következő ritmust! Egyenletesen járjatok a ritmusra!

3.  Hangoztassátok a ritmust úgy, hogy az ujjatokkal a tá-kat (a mérőt) kopog-
játok!

1. Énekeljétek el és játsszátok el a dalt!

 Hajlik a meggyfa

Esik az eső

Kék selyemkendő

Tüzet viszek

A kállói szőlőben
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A gyerekek körben állnak. Egy gyereknek bekötik a szemét, ő áll kö zépen. 
A mondóka végén a kör közepén álló gyerek valakit megtapogat. Ha 
felismeri, ki az, helyet cserélnek. Ha nem, újra ő lesz a kereső.

4.  Számoljátok ki társaitokat a mondókával!

6.  Utánozzátok az egyre erősődő szél zúgását! Próbáljátok hangotok változta-
tásával érzékeltetni a szél erejét! A mély hangoktól jussatok el a legmaga-
sabbig!

5. M ásold le a mondóka első sorának ritmusát a füzetedbe!

7. Tapsoljátok el az alábbi ritmust!
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 Szólj, síp, szólj!

1. Énekeljétek el a dalt!

4.  Írj egy sor  ritmusjelet a füzetedbe! Írj alá egy sor  és  értékű ritmus- 
és szünetjelet!

2.  Mikor vannak szünetek a ti életetekben? Soroljatok fel néhányat közülük! 
A zenében is vannak szünetek. Beszéljétek meg, miért!

=

Tüzet viszek

Esik az eső

Hajlik a meggyfa

Kék selyemkendő

tá tá tá szün

Kék selyemkendő

3. Tapsoljátok el a dal ritmusát!
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 Gólya, gólya, gilice

Beszélve:
Addig nem adom oda öreganyád kulcsát, amíg százat vagy ezret nem kerülsz!

4.  Hallgassátok meg Glenn Miller zenekarát! Mit hallottatok? Milyen hangsze-
reket ismertetek fel? Mozogjatok a zene ritmusára!

2.  Nézz utána a könyvtárban vagy az interneten, mi a vadréce másik neve! 
Soroljátok fel, milyen lábbeliket ismertek még a cipellőn kívül! 

3.  Tapsold el a ritmust! Másold le a füzetedbe, majd jelöld be színes ceruzával 
a hangsúlyokat és az ütemvonalakat!

Tavasszal, a gólyák megpillantásakor éneklik ezt a dalt. Egyes helyeken a 
gye re kek a kezüket a mellkasukon keresztbe teszik, és ritmusosan a gólya 
felé haj  lon  g anak.

1. Énekeljétek és játsszátok el!

Kék selyemkendő Szólj, síp, szólj!

Hajlik a meggyfa Esik az eső
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 Én kis kertet

A gyerekek körben állnak. A dalt szövege alapján eljátsszák énekelve. Én kis 
kertet kerteltem: tenyerükkel kört rajzolnak. Bazsarózsát ültettem: utánoz-
zák a földbe dugdosást. Szél, szél fújdogálja: magasba tart ják a karjukat, 
hajladoznak a szél ben. Eső, eső veregeti: ujjaikat fentről lefelé mozgatják. 
A hú!-ra: leguggolnak.

4.  Énekeljétek el a tanult dalt, közben mutassá-
tok kézjellel a szó és a mi hangot!

1. Énekeljétek el a dalt szöveggel!

2.  Másold le a füzetedbe az alábbi ritmust! Jelöld be a hangsúlyokat és az 
ütemvonalakat!

3.  Figyeld meg a szó és a mi hang helyét és 
kézjelét a hangoszlopon! Melyik magasabb, 
melyik mélyebb?

Gólya, gólya, gilice

Esik az eső

Gyertek haza, ludaim!

Hajlik a meggyfa

dalos_1evfolyam_2014.indd   14 4/17/14   1:53 PM



15

Csigabiga, gyere ki

1.  Énekeljétek el és játsszátok el a dalt!

4.  Énekeld el szolmizálva a megalkotott dallamokat!

5.  Keressetek szólásokat, közmondásokat, találós kérdéseket a csigáról!

2.  Énekeljétek el a betűkottát! Mutassátok a kezetekkel a hangok magasságát!

3.  Másold le a füzetedbe az alábbi ritmust! Találj ki hozzá dallamot szó és mi 
hangokból!

Esik az eső Én kis kertet

Hajlik a meggyfa Szólj, síp, szólj!
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1 ejtsd: vörös

A szó-mi a vonalon

4. Alkoss kettes ütemeket a füzetedbe a , a és a  felhasználásával!

3.  Nevezd meg azt az osztálytársadat, aki nevének ritmusa tá – tá (mint 
Má-té)! Keress olyat is, akinek a neve ti-ti tá vagy tá ti-ti ritmusú! 

1.  Énekeljétek el az Én kis kertet kerteltem kezdetű dalt! A magasabb hangok-
nál álljatok fel, a mélyebb hangoknál guggoljatok le!

2.  Figyeljétek meg a szó és a mi hang helyét a vonalrendszerben! Rakjátok ki a 
kottakirakótokon!

5.  Hallgassátok meg Lakner Tamás – Weöres1 
Sán dor Réti csiga című művének részletét! 
Rajzoljatok csigavonalat a levegőbe!
Rajzoljátok le a füzetetekbe is!

szó = s
mi  = m

5. vonal

4. vonal

3. vonal

2. vonal

1. vonal

szó
mi

Esik az eső

Hajlik a meggyfa

Én kis kertet

Gólya, gólya, gilice
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A szó-mi a vonalközben

4.  Figyeljétek meg az állatok hangját: 
a kecskéket, a borjakat, a macská-
kat! Utánozzátok a macska moz-
gását, hangját! Hallgassátok meg 
Banchieri1 Az állatok rögtönzött 
ellenpontja című művének részle-
tét! Figyeljétek meg, hogyan utá-
nozzák a hangszerek az állatok 
hangját, mozgását!

4. vonalköz

3. vonalköz

2. vonalköz

1. vonalköz

5. Tapsoljátok el a ritmusfelelgetőst!

1. Játsszatok el az eddig tanult játékok közül egyet!

3.  Alkoss kétütemes ritmuskíséretet a , a  és a  felhasználásával! 
Írd le a  füzetedbe! 

1 ejtsd: bankieri

szó
mi

2.  A lányok énekeljék a Szólj, síp, szólj! kezdetű dalt, a fiúk tapsolják hozzá a 
ritmuskíséretet!

Esik az eső Én kis kertet

Hajlik a meggyfa Szólj, síp, szólj!

Fiúk

Lányok

!

?
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 Mit játsszunk, lányok?

A gyerekek körbe járva énekelnek. A dallam végén hirtelen mind leguggolnak.

4.  Hallgassátok meg Saint-Saëns1 Állatok farsangja című művének rész le tét!
(A baromfiudvar lakói: a tyúkok és a kakasok.) Utánozzátok a mozgásukat!
Figyeljétek meg a baromfiudvar lakóit: a kapirgáló tyúkokat, a kiscsibéket, a
kakast, a pulykát és a libákat! Utánozzátok valamelyiknek a hangját!

3.  Másold le a betűkottát a füzetedbe! Jelöld be az ütemvonalakat színes ceru-
zával! Énekeld el a betűkottát!

1. Énekeljétek el és játsszátok el a dalt!

2.  Alkoss négyütemes ritmust a , a és a  ritmusérték felhasználásával 
a füzetedbe! Bújtassátok el kétütemenként a ritmust! Az elbújtatott két üte-
met magatokban hangoztassátok!

1 ejtsd: szen-szansz

Most viszik

Kék selyemkendő

Csigabiga, gyere ki

Én kis kertet
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