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Bevezető

Kedves Gyerekek!

Dalolni és játszani hívlak benneteket a Harmadik daloskönyvem segítségével.
Fedezzétek föl, mit rejt a tankönyv!

Számos dalosjátékot találtok a tankönyvben, énekeljétek és játsszátok el őket minél többször 
a szabadban! Ismerős mesealakok köszöntenek majd titeket az énekekben és a meghallgatott 
zeneművekben: a huncut varga, a vándorló szegénylegény, a boszorkány vagy a táncoló elefánt. 
A madarak éneke a régi korok zeneszerzőit is elkápráztatta, ebben a tanévben ti is megismer-
hetitek ezeket a műveket. 

Szólaltassátok meg kifejezően a daloskönyv énekeit, játsszátok el a benne található játékokat! 
Használjatok minél többféle ritmushangszert az énekórákon! 
Törekedjetek a pontos írásbeli munkára a hangjegyfüzetben!  

Jó munkát, vidám énekórákat kívánunk mindnyájatoknak!

A szerző és a Kiadó

3

A tankönyvben előforduló jelek 

Könnyen elsajátítható dalok, mindenki tanulja meg!

Nehezebb dalok, több időt szánjatok a megtanulásukra!

Nehéz dal, a legügyesebb osztályoknak ajánljuk.

Énekeljétek el!

Hallgassátok meg!

Rögtönözzetek!

Oldjátok meg a füzetben!

Párban, csoportban dolgozzatok!

R
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Mit tanultatok a 2. osztályban?

1.  A képen látható szereplők alapján ismerjétek fel az elmúlt évben tanult dalokat! Énekeljé-
tek el őket közösen!

2. Ismerjétek fel a dalokat ritmus, dallam alapján! Énekeljétek el őket közösen és egyedül is!

3.  Írjátok le a Körtéfa kezdetű dal ritmusát! Kottázzátok le az Éliás, Tóbiás kezdetű dalt a 
betűkotta alapján! (A dó az 1. vonalközben legyen!)
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Járok egyedül
1.  Tanuljátok meg a Járok egyedül kezdetű dalt hallás után!

2. Nem kell nekem ez, nem kedvelem ezt,
 Rút ő maga, rút járása, rút a táncolása.

3. Vetem villára, hányom boglyára,
 Szakítok egy pár csilántot,1 verem az orrára.

4. Járok egyedül, félek mindentül,
 Királyuram, kit adsz mellém, kivel hazamenjek?

5. Ez kell nekem, ez, ezt kedvelem, ezt,
 Szép ő maga, szép járása, szép a táncolása.

6. Veszem ölembe, viszem kertembe,
 Szakítok egy szál virágot, adom a kezedbe.

(A játék leírását a Mellékletben megtaláljátok.)

2.  A játék szereplőit ezzel a kiszámolóval válasszátok ki!
  Sárga lábú kiskakas kiugrott a gyöpre,
  Patyolatos törökre, gyönge feleségre.
  Kon, kon, kondítsd ki! Ezt a szépet pördítsd ki!
   (A mondóka első sora egy Petőfi -vers részlete.)

3. Írjátok le a mondóka ritmusát!

5. Játsszátok el a két dallamot „élő” zongorán!

6. Figyeljétek meg a dallamhangok helyét a vonalrendszerben, különböző hangmagasságban!

7.  Kottázzátok le a Kis kacsa fürdik és a Gyertek lányok ligetre kezdetű dalok részleteit külön-
böző dó-hellyel!

4.  Ismételjetek 1. osztályban tanult dalokat szöveggel, szolmizálva, majd kézjelekkel!
a) Kis kacsa fürdik b) Gyertek lányok ligetre

 A játék szereplőit ezzel a kiszámolóval válasszátok ki!

1 csilánt: csalán

 Tanuljátok meg a Járok egyedül kezdetű dalt hallás után!Járok egyedül kezdetű dalt hallás után!Járok egyedül

2. Nem kell nekem ez, nem kedvelem ezt,
 Rút ő maga, rút járása, rút a táncolása.

lá-szó-mi
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mi-ré-dó-lá,Én az éjjel álmomban

2.  Szólaltassátok meg különböző hangerővel − 
halkan, hangosan, középerősen − a Sárga lábú 
kiskakas kezdetű mondókát!

1.  Tanuljátok meg az Én az éjjel álmomban kezdetű dalt hallás után!

3.  Ismételjétek a 2. osztályban tanult dalokat 
szöveggel, szolmizálva, majd kézjelekkel!

a) Mély erdőn ibolyavirág 

b) Hervad már a lombnak

4.  Figyeljétek meg: lépéssel vagy ugrással értétek-e el a kérdőjeles hangot!

5.  Figyeljétek meg a dallamhangok helyét a vonalrendszerben, különböző hangmagasságban!

6.  Kottázzátok le a Mély erdőn ibolyavirág kezdetű dal részletét! (A dó az 1. vonalközben legyen!)

 Tanuljátok meg az Én az éjjel álmomban

?

(A játék leírását a Mellékletben megtaláljátok.)
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Hajlik a meggyfa

3.  Énekeljétek el a Kinyílt a rózsa kezdetű  dalt 

, majd  ritmuskísérettel!

1.  Tanuljátok meg a Hajlik a meggyfa kezdetű dalt hallás után!

4.  Énekeljétek betűkottáról kézjelekkel a következő dalt! 
Figyeljétek meg a kérdőjellel jelölt hangokat!

5.  Írjátok le a 4. feladat első négy ütemének dallamát! (A dó az 1. vonalközben legyen!)

6.  Énekeljétek el az Én az éjjel álmomban kezdetű dalt háromszor egymás után: először 
lassan, majd közepes gyorsasággal, végül gyorsan! 

mi-ré-dó-lá,

2.  Egy ismerős dal ritmusa rejtőzik a kétszólamú ritmus-
gyakorlatban. Találjátok ki, melyik ez a dal!

? ?? ?
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 alsó szó

2.  Énekeljétek el a Most viszik, most viszik kezdetű dal 3. sorának kezdetét betűkottáról! 

1.  Tanuljátok meg a Most viszik, most viszik kezdetű dalt hallás után!

3.  Énekeljétek el a Kinyílt a rózsa kezdetű dalt betűkottáról! Használjátok az alsó szó hangot!

4.  Írjátok le a Kinyílt a rózsa kezdetű dal utolsó négy ütemét! (A dó az 1. vonalközben legyen!)

Most viszik, most viszik

? = alsó szó, jele: sz,

Nem a-dom a lá- nyo-mat

??
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2.  Válogassatok az idén tanult játékdalokból! Játsszátok el őket!
 Járok egyedül  
 Most viszik, most viszik
 Hajlik a meggyfa
 Én az éjjel álmomban

1.  Tanuljátok meg a Cickom, cickom kezdetű dalt hallás után!

3.  Kopogjátok el két kézzel a ritmusgyakorlatot!

4.  Énekeljétek el az olvasógyakorlatot szolmizálva, kézjelekkel!

5.  Írjátok le emlékezetből az előző olvasógyakorlat utolsó négy ütemét! (A dó a 2. vonalon legyen!)

Cickom, cickom  alsó szó

1.  Tanuljátok meg a Cickom, cickom kezdetű dalt hallás után!

jobb kéz

bal kéz

ritmuskíséret:

ritmuskíséret:
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induló, trombita

2.  Járjatok egyenletesen Erkel Ferenc1 Hunyadi-indulójára! Hasonlítsátok össze Johann Strauss2 
Radetzky-indulójának3 lüktetésével! Mely hangszerek hangját ismeritek fel a zenekarban?

1.  Ismételjétek át az Aki nem lép egyszerre kezdetű gyermekdalt! Meneteljetek rá! 
Tapsoljatok hozzá  kíséretet!

3.  Tanuljátok meg a Menetel az ezred című dalt hallás után!

4.  Hallgassátok meg trombitán is a dán gyermekdalt! Figyeljétek meg a trombita hangszínét, 
hangerejét! Hallgassatok trombitajeleket: ébresztőt, riadót!

6.  Mondjátok el a verset ritmikusan! Írjátok le a ritmussort!R

5.  Írjátok le az Aki nem lép egyszerre kezdetű dalt hangjegyekkel! 
 (A dó az 1. vonalközben legyen!)

Találjatok ki dallamot a versre szó-mi-dó  hangokkal! 

Menetel az ezred

Énekeljétek a dalt menetelve, a sorok végén ti is forduljatok!

1 Erkel Ferenc: a 19. században élt magyar zeneszerző
2 Johann Strauss (ejtsd: strausz): a 19. században élt osztrák zeneszerző
3 Joseph Radetzky (ejtsd: jozef radecki): a 18–19. században élt cseh származású osztrák katonatiszt

Megy az ú-ton a ka-to-na, zúg a vi-har, fúj a szél,
Zúg-búg, fúj a szél, a ka-to-na so-se fél.
 (Weöres Sándor)
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2.  Énekeljétek el az új dalt kánonban is!

3.  Énekeljétek el a szolmizációs hangokról a dallamot! Melyik dal kezdő sorára ismertetek?
 dó-dó-dó-dó-dó-szó,-dó-mi-mi-ré

4.  Hasonlítsátok össze a Menetel az ezred kezdetű dal 1. és 2. sorának dallamát és ritmusát!

5.  Készítsetek ti is szaporítást és ritkítást a megadott dallamokkal!

6.  Alakítsatok ritmuszenekart, és játsszátok el a ritmusgyakorlatot!

Vállalkozzatok egyedül is egy-egy szólam megszólaltatására!

7.  Hallgassátok meg fúvószenekar előadásában Gorrieri Ferenc MÁV jubileumi induló című 
művének részletét! Mikor hallottatok hasonló hangzású zenekart?

Ugyanaz a 
dallam, de 

hosszabb rit-
musértékekkel 

= ritkítás.

Ugyanaz a 
dallam, de rö-
videbb ritmus-

értékekkel 
= szaporítás.

 Énekeljétek el a szolmizációs hangokról a dallamot! Melyik dal kezdő sorára ismertetek?

1 Lajta: folyó Ausztria és Magyarország területén

Bécs várában sír a német ritkítás – szaporítás

1.  Tanuljátok meg a Bécs várában sír a német kezdetű népdalt hallás után!
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tartott hang

1.  Tanuljátok meg A tokaji szőlőhegyen kezdetű dalt hallás után!

2.  Mondjátok el, hogyan zajlik a szüret! Mire való a puttony és a prés?

3.  Énekeljétek el a betűkottáról az ismert csőszjáték dallamát!

4.  Énekeljetek a csőszjáték dallama alá kíséretként alsó szó, majd dó hangot! Az ívvel össze-
kötött hangok értéke összeadódik: tehát 2 x 2 tá, azaz 4 tá hosszúságúra énekeljétek az alsó 
szó hangot.

5.  Az internet segítségével hallgassátok meg Vivaldi1 A négy évszak című  művéből Az ősz I. 
tételét! Keressetek olyan kifejezéseket, melyek tükrözik a zene hangulatát! 

 Figyeljétek meg a zenekar hangszereit, a szólóhangszer és a zenekar felelgetését!

A tokaji szőlőhegyen
1.  Tanuljátok meg A tokaji szőlőhegyen kezdetű dalt hallás után!

1 Antonio Vivaldi: a 18. században alkotó olasz zeneszerző és hegedűművész
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nyolcadhang,
nyolcadszünet

Ettem szőlőt
1.  Tanuljátok meg hallás után az Ettem szőlőt kezdetű leánykérő, párosító dalt!

Figyeljétek meg, mely szavakban éneklitek röviden az utolsó szótagot!

2.  Beszélgessetek róla, mikor, milyen helyzetben használjuk ezeket a  szólásokat, közmondásokat!
 Megadod még a szőlő árát. • Savanyú a szőlő. • Lesz még szőlő, lágy kenyér.

3.  Mondjátok el ritmikusan a verset!
Írjátok le a vers ritmusát kettes ütemmutatóval!

4.  Énekeljetek két szólamban!

5.  Mely dalok jutnak eszetekbe a kosárban 
lévő gyümölcsökről? Állítsatok össze 
belőlük dalcsokrot!

Ősz sze-le züm-mög, a-lu-szik a nyár már,
a-lu-hat-nál fa-le-vél, ha le-száll-nál.

(Szilágyi Domokos)
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nyolcadhang,
nyolcadszünet

Volt nekem egy kecském
1.  Tanuljátok meg a Volt nekem egy kecském kezdetű népdalt hallás után!

Énekeljétek a dalt két csoportban, felelgetve!

2.  Kísérjétek a dalt  ritmussal! Figyeljétek meg, mely szónál marad egyedül a koppantás!

3.  Ismerjétek fel a következő dalokat a kezdő sorukról!
a)  

b)

Játsszátok el a dalokat dallambújtatással is!

4.  A közmondásokból, szólásokból eltűntek az állatok. Találjátok ki a hiányzó szereplőket!
Átesik a  ?  másik oldalára. Ne vegyél zsákba  ?  . Sok  ?  ?  győz.
Ha nincs  ?  , jó a  ?  is.   ?  bízta a káposztát. Él, mint  ?  a vízben.
Kiugrasztja a  ?  a bokorból. Egy  ?  nem csinál nyarat.   ?  melenget a keblén.

5.  Énekeljétek el szolmizálva és kézjelekkel! Hol tudnátok rövidíteni a betűkottát ismétlőjellel?

6.  Írjátok le hangjegyekkel az előző feladatot! (A dó az 1. vonalközben legyen!)

erjétek fel a következő dalokat a 

b)

Játsszátok el a dalokat dallambújtatással is!

ritmussal! Figyeljétek meg, mely szónál marad egyedül a koppantás!
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nyolcadhang,
nyolcadszünet

Három szabólegények
1.  Tanuljátok meg a Három szabólegények kezdetű népdalt hallás után!

2.  Énekeljétek el a dal első két sorát  ritmuskísérettel!
Figyeljétek meg, hol maradt ének nélkül a taps (kopogás)!

3.  Mindkét sor végén rövid szünetet tartottatok, az előtte énekelt szótag is rövid volt: 

4.  Gyakoroljátok a most megismert ritmusértékek írását!

5.  Énekeljétek el az Ettem szőlőt és a Volt nekem egy kecském kezdetű dalokat!
Figyeljétek meg a dalokban szereplő önálló nyolcadhangot és a nyolcadszünetet!

a) b)

2. Mikor Micskére értek, mek, mek, mek,
 Egy kocsmába betértek, mek, mek, mek.
 Megittak egy icce1 bort, hej, mek, mek, mek, mek,
 Lemosni az úti port.

1 icce: kb. 8 dl

A harmadik mek is nyolcad hosszúságú, de nincs párja, 
ezért önálló ti, önálló nyolcadhang. Jele:  vagy .
Mellette áll a hozzá illő szünetjel, a ti-szünet vagy 

nyolcadszünet. Jele:  (szü).

(A dal 3. versszakát a Mellékletben megtaláljátok.)
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ritkítás – szaporítás

2.  Ismerős dalok részletei rejtőznek a betűkottákban. Szolmizáljátok el és mutassátok kézjelekkel!
a)  b) 

1.  Tanuljátok meg az Éva, szívem, Éva kezdetű népdalt hallás után!

3.  Írjátok le az a) és b) részletet! (A dó az 1. vonalon legyen!)

4.  Énekeljétek el a dallamot szolmizálva, majd két csoportban, tapskísérettel!

5.  Találjatok ki más befejezést a 4. feladathoz!R

6.  Szaporítsátok a 4. feladat dallamának ritmusát!
Próbáljátok meg egyszerre megszólaltatni a dallamot és a ritmuskíséretet egyedül is!

Éva, szívem, Éva

2. Sütött ángyom1 rétest,
 Nem adott belőle,
 Kivitte a kertbe,
 Rózsás keszkenőbe.

ének

taps

1 ángyom (ángy): idősebb asszonyrokon, a testvérbáty felesége (nagynéni)

Mutassátok be az egyik szólamot egyedül is!

a)  
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szinkópaItt ül egy kis kosárba'
1. Találjátok ki a vers ritmusát! Használjátok a múlt órán tanult új ritmusértékeket!

2. Tanuljátok meg az Itt ül egy kis kosárba’ kezdetű népdalt hallás után!

Tapsoljatok a dalhoz mérőütést!

3. Énekeljétek a dalt  ritmuskísérettel!

4. Keressetek a dalban a ko-sár-ba ritmusához hasonló szavakat!

5. Kopogjátok el két kézzel a ritmusgyakorlatot!

6.  Találjátok ki, melyik ismerős dal betűkottája! Figyeljétek meg a motívumok ismétlődő 
(„makacs”) ritmusát!

7. Írjátok le hangjegyekkel az előző feladatot! (A dó a 2. vonalon legyen!)

jobb kéz

bal kéz

jobb kéz

bal kéz

Baktat, kocog a csacsi, diceg-döcög a kocsi.
Árok partján a liba, azt gágogja: taliga.

(Kányádi Sándor)
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szinkópa

1.  Ritmizáljátok Weöres Sándor Csali meséjét!
Az egyik, nemrég tanult dalunk dallama ráillik a vers szövegére. 
Melyik az? Írjátok le a füzetbe a vers ritmusát!

2.  Tanuljátok meg a Pörcös pogácsa című tréfás csúfolót hallás után!

Pörcös pogácsa

2. Minden kopasznak jut hajnövesztő,
 Minden ravasznak egy nyírfavessző.

(Weöres Sándor)

3.  Énekeljétek el a dalt először egyenletes járással, utána pedig  ritmuskísérettel!

4.  Keressetek a dalban a po-gá-csa szóhoz hasonló ritmusú szavakat!

5.  Énekeljétek el szolmizálva, majd kézjelekkel az olvasógyakorlatot!

6.   Írjátok le emlékezetből az olvasógyakorlatot! (Az alsó lá az 1. vonal alatt legyen!)

Ebben az évben eddig olyan gyermekjátékokat és népdalokat tanultatok, melyek a 
nép ajkán keletkeztek, szerzőjük ismeretlen. A gyermekek, felnőttek adták tovább 

egymásnak, közben a szöveg és a dallam mindig változott, csiszolódott.
A ma tanult új dalt műdalnak nevezzük, mert szerzői ismertek: a dallamot Kodály 
Zoltán, a szövegét Weöres Sándor alkotta. A dallam írott formája nem változhat, 

mindenhol a világon ugyanígy tanulják meg a gyerekek.
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szinkópaKiskertemben uborka
1. Különös uborkatolvajjal ismerkedhettek meg a Kiskertemben uborka kezdetű népdalban.

Tanuljátok meg hallás után!

2.  Dolgozzatok két csoportban! Az egyik tapsoljon a dalhoz egyenletes mérőt, a másik ko-
pogjon egyenletes nyolcadokat!

3.  Mondjátok hangosan, a dal ritmusa szerint: „uborka” és „a róka”! Melyik szótagra jutott 
két nyolcad koppanás?

4. Gyakoroljátok a szinkópa írását!

1 tömlöc: börtön
2 vasra veretlek: láncra köttetlek

5. Gyűjtsetek szinkópa ritmusú szavakat!

Ez a ritmusképlet 
a szinkópa.
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szinkópaBeke Giza pogácsája

1 igenyosen: egyenesen

3.  Hallgassátok meg Egressy Béni Klapka-induló című művének részletét! Milyen zenekari 
hangszereket hallotok?

Ismerkedjetek meg az induló ritmusvázával! Olvassátok el ritmusnévvel, majd tapsoljátok el!

1.  Énekeljetek dalcsokrot szinkópás dalokból! Éneklés közben az osztály egyik fele kopogja 
a mérőütést, a másik fele tapsolja a dalok ritmusát!
 Itt ül egy kis kosárba
 Pörcös pogácsa
 Kis kertemben

2.  Tanuljátok meg a tréfás dalt hallás után!
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négyes ütemBojtár volt a nagyapám
1. Olvassátok fel a verset, találjátok ki a ritmusát!

Írjátok le a ritmusát kettes ütemmutatóval!
1. Hegedül a kisegér, penget rajta,
 Csellón játszik a macska, vonó a farka.

2. Ez a csuda zenekar cincog, nyávog,
 A lagziba a táncot csak erre járod.
  (Gryllus Vilmos)1

Szerepel benne  ritmus is. Ahol lehet, használjatok ismétlőjelet!

2.  Hallgassátok meg Debussy2 Gyermekkuckó című zongoraművéből A  néger baba tánca 
című részletet! Figyeljétek meg, milyen fontos szerepe van a szinkópának a műben!

3.  Október végén két jeles nap is a pásztorok ünnepe volt: október 20.,Vendel és október 26., 
Dömötör napja. A jószágtartó gazdák és a pásztorok védőszentjükként tisztelték őket. Szob-
rokat állítottak nekik, pásztoröltözetben, lábuknál kutyával, báránykával ábrázolták őket. 
Sokfelé ezeken a napokon számoltak el a juhászok gazdáikkal, ekkor szegődtek el a követke-
ző évi szolgálatra. 

Tanuljátok meg hallás után e jeles napokhoz illő népdalt, a Bojtár volt a nagyapám kezde-
tűt! Dalolás közben tapssal jelezzetek ott, ahol hangsúlyt éreztek!

1 Gryllus (ejtsd: grillusz) Vilmos: napjainkban is alkotó magyar zeneszerző
2 Claude Debussy (ejtsd: klód döbüsszi): a 19–20. században élt francia zeneszerző
1 Gryllus (ejtsd: grillusz) Vilmos: napjainkban is alkotó magyar zeneszerző

tűt! Dalolás közben tapssal jelezzetek ott, ahol hangsúlyt éreztek!
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négyes ütem

3. Tanuljátok meg hallás után a Hopp, Juliska kezdetű gyermekdalt!

5.  Énekeljétek el újra a versszakot, tapsoljatok hozzá mérőütést! Számoljátok meg, hányat 
tapsoltatok két hangsúlyos szótag között!

1. Énekeljétek el az év elején megismert dán gyermekdalt, járjatok hozzá egyenletesen!
Tapssal jelezzétek a hangsúlyos szótagokat!

Hopp, Juliska

2.  Énekeljétek el a Bojtár volt a nagyapám kezdetű népdalt! Tapsoljátok a dal ritmusát, és 
dobbantsatok a hangsúlyos szótagoknál!

Tekereg a szél, kanyarog a szél,
Didereg az eperág, mit üzen a tél?

(Weöres Sándor)

6.  Találjátok ki a vers ritmusát, és írjátok le négyes 
ütemekben!

4.  Énekeljétek el az első versszakot, közben koppantsatok ceruzával a hangsúlyos szótagoknál!

2. Fogd a kontyod,
 Hogy ne lógjon,
 Hej, hogy a hajtűd
 Ki ne hulljon!

3. Fordulj, bolha,
 Csosszantóra,
 Járd meg a táncot
 Régi módra!

4. Így kell járni,
 Úgy kell járni,
 Sári, Kati tudja,
 Hogy kell járni!

Tanuljátok meg hallás után a Hopp, Juliska kezdetű gyermekdalt!

A dalban egy hangsúlyos szótagot három hangsúlytalan szótag követett. 
Az ütemvonal a hangsúlyos szótag elé került. 

Egy ütemben 4 tá-értéknek (4 negyedhangnak) megfelelő hang lehet. 
Ez a négyes ütem. A sor elejére négyes számjegyet írunk.
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egészhangFut a kicsi kordé
1. Tanuljátok meg a Fut a kicsi kordé kezdetű kánont hallás után!

2. Énekeljétek el az első versszakot mérőütéssel! Mely szavaknál koppantottátok a legtöbbet?
Hány mérőütés hangzott el a leghosszabb hang alatt?

2. Bakon ül a Lajkó,
 Kocsi előtt hat ló,
 Mint a szélvész, száll,
 Pejkó, Ráró,
 A vacsora rátok vár!

3. Dobog a sok patkó,
 Merre fut a hat ló?
 Ott még pinty se jár.
 Pejkó, Ráró,
 Piripócsig meg se állj!
  (Weöres Sándor)

4.  Nézzétek meg a tankönyv 65. oldalán található összefoglaló táblázatot a tanult ritmus-
értékekről és szünetjelükről!

1 kordé: kétkerekű kocsi, taliga
2 purdé: cigánygyerek (tréfásan)

3. Gyakoroljátok az egész értékű hangnak és szünetjelének írását!

Hangoztassátok a dal ritmusát ritmusnévvel!

A négy tá (négy negyed) hosszúságú hangot egész értékű hangnak nevezzük.

Gyakorlóneve: tá-á-á- á

Egész értékű hang:

Gyakorlóneve: szü-ü-ü-ün

Egész értékű szünet:Egész értékű szünet:
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kanásztáncritmus

1.  Tanuljátok meg a Megismerni a kanászt kezdetű népdalt betűkottáról! Tanuljátok meg a 
kanásztánc szövegét is!

Megismerni a kanászt

1. Volt nekem egy vaskalapom,
 Elvitte a béka,
 Ott díszeleg most a tavon
 Ócska maradéka.

2. Gyönyörű szép vaskalapom
 Díszeleg a tóban,
 Nagyon kérték, adjam nekik,
 Elvihetik, jól van.

(Weöres Sándor)

6. Tapsoljátok vagy kopogjátok el két szólamban a következő ritmusgyakorlatot!

taps

koppantás

5.  Énekeljétek el a Hopp, Juliska kezdetű dalt! 
Hangoztassátok hozzá a kétszólamú ritmuskíséretet!

4.  Ritmizáljátok Weöres Sándor Vers táncritmusban című versét! Milyen hasonlóságot
fedeztek föl a Megismerni a kanászt kezdetű népdal és a vers ritmusa között?

R

3. Kottázzátok le a kanásztánc 2. sorát!

2. Hallgassátok meg a Zengő együttes előadásában a Járjad, borzas című kanásztáncot!

Megismerni a kanászt ékes járásáról,
Elöl fűzött bocskoráról, tarisznyaszíjáról.
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szoprán, mezzo, altHázasodik a tücsök

1 násznagy: az esküvő előkészítésében részt vevő férfi 
2 bóha: bolha
3 vőfély: a lakodalom menetét irányító fi atal férfi 

A rajzok segítenek a 2–3. versszak szereplőinek felidézésében.

4. Kopogjátok el két szólamban a felelgetőst!

jobb kéz

bal kéz

3. Hallgassátok meg Bárdos Lajos Tücsöklakodalom című művét gyermekkar előadásában!
A dallamot a legmagasabb szólam, a szoprán énekli. A legmélyebb (az alt) és a középső 
(a mezzo) szólam kíséretet énekel hozzá.

Dúdoljátok az 1–2. sort! Figyeljétek meg, hogy az azonos sorkezdés után hogyan fejeződ-
nek be a sorok!

2. Hasonlítsátok össze a dal ritmusát a kanásztánc ritmusával!

1. Tanuljátok meg a Házasodik a tücsök kezdetű dalt hallás után!

(A dal 2−3. versszakát a Mellékletben megtaláljátok.)
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rondóKészen áll már a híd

A dallam második felére:
2. A szép hölgyek így lejtik,
 Kecsesen így lejtik.

3. A katonák így járják,
 Katonásan járják.

4. Az anyókák így járják,
 Tipegve így járják.

5. A gyerekek így járják,
 Ugrándozva járják.

3. Énekeljétek rondó formában az idén tanult dalokat!
Például rondótéma: Kinyílt a rózsa, 1. epizód: Volt nekem egy kecském stb.

2.  Hallgassátok meg Wolfgang Amadeus Mozart2 Kis éji zene című művének II. tételét az in-
ternetről! Hallgassátok meg kétszer a többször ismétlődő dallamot! Jelöljétek -rel a visz-
szatérő dallamot, -gel pedig a közjátékokat! Rajzoljátok le a zenemű szerkezetét!

Kísérjétek a dalt a szereplőkre jellemző mozdulatokkal!

1. Tanuljátok meg a Készen áll már a híd kezdetű francia körtáncot hallás után!

A rondó eredetileg körtáncot jelent. Olyan zenei forma, ahol a főtéma 
(a rondótéma) és a közjátékok (epizódok) váltják egymást.  

1 Avignon (ejtsd: avinyon): francia kisváros
2 Wolfgang Amadeus Mozart (ejtsd: volfgáng ámádeusz mócárt): a 18. században élt osztrák zeneszerző
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mesterségekTe varga, hej, te varga

1.  A mai órán olyan dalokat énekeltek, melyek valamilyen mesterségről, foglalkozásról szól-
nak. Tanuljátok meg hallás után a Te varga, hej, te varga kezdetű svájci gyermekdalt!

5. Kopogjátok el a ritmusgyakorlatot! A szinkópákat lábbal dobbantsátok!

4. Találjatok ki dallamot a mondókához lá-szó-mi hangokkal!R

3. Találjátok ki a kiszámoló ritmusát! Írjátok le négyes ütemmutatóval!
Suszternak nincs jó cipője, ácsnak rossz a kerítése,
Lakatosnál fakilincs, a hunyónak szeme nincs. Ne less!

a) 

b) 

c)

2.  A rajzok és a betűkották segítségével ismerjétek föl és énekeljétek el a dalokat!

2. Egy foltocskát, egy talpacskát jó bőrből varrjál rá,
 Ha tartoznék, ha tartoznék, csak mondd meg az árát!

3. A foltocska, a talpacska, az három ölelés,
 A ráadás, a ráadás az három csók, és kész.

4. Te varga, jaj, te varga, jaj, az édesanyám lát,
 Így elfutok, így elfutok én árkon-bokron át.

a)
b)

c)
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 Három szabólegények, sütik már a rántott békát,
 dó-dó-dó-ré… ré-ré-ré-ré…

 Hi-hi-hi, ha-ha-ha, eltörött a szárnya.
 dó-dó-dó … ré-ré-dó-ré…

1. Kissé zajos műhelybe vezet minket a Hallod-e te, kis kovács kezdetű dal.
Tanuljátok meg a betűkotta segítségével!

2. Énekeljétek a dalt ritmuszenekarral! Kísérjétek 

fémháromszöggel ritmussal;

dobbal ritmussal!

Hallod-e te, kis kovács?

4.  Énekeljétek el a dalsorokat! 
Mely dalokat kevertük össze?

3.  Hallgassátok meg a dalt a zeneszerző, Gryllus 
Vilmos hangszerelésében!

1. Hallod-e te, kis kovács,
 mit kopog a kalapács?
 Azt kopogja, kipprekopp,
 csengős csikót patkolok.

2. Hallod-e te, kis kovács,
 mit dohog a kalapács?
 Azt dohogja, döndeleg,
 ekevasat élezek.

Ismétléskor:
 Ekevasat élezek,
 mert a tavasz közeleg.

(Kányádi Sándor)

mesterségek
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négyes  ütem

1. Tanuljátok meg a tréfás táncdallamot hallás után!

2.  Énekeljétek össze az Én kis kertet kerteltem és az Án, tán, ditijom kezdetű, korábban tanult dalokat!

A bolhának jól megy dolga

3.  Hangsúlyeltolás. Tapsoljátok el a tenyeretekkel a hangsúllyal jelölt hangot, a hangsúlyta-
lant pedig a kézfejeteken! Tapsolás közben  a mérőt így hangoztassátok: egy-két-há'-négy.
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A faragószék nótája

1 faragószék: a megmunkálandó fát befogó ülőalkalmatosság
2 koppantó: a gyertya eloltására, hamvának elcsípésére való ollószerű eszköz

Egy énekes: Ez a hosszú, ez a kurta,
 Ez meg itt a véres hurka!
Kar: Hosszú, kurta, véres hurka,
 Kapa, kasza, faragószék,
 Ó, be szép… stb.

Egy énekes: Ez az egyenes, ez a görbe,
 Ez meg itt a fakereke!
Kar: Egyenes, görbe, fakereke,
 Hosszú, kurta, véres hurka,
 Kapa, kasza, faragószék,
 Ó, be szép… stb.

Egy énekes: Ez itt a kés, ez a villa,
 Ez meg itt a koppantója!2

Kar: Kés, villa, koppantója,
 Egyenes, görbe, fakereke,
 Hosszú, kurta, véres hurka,
 Kapa, kasza, faragószék,
 Ó, be szép… stb.

1. Tanuljátok meg A faragószék nótája című dalt hallás után!
Az énekes felrajzolja a táblára az ábrákat, közben pedig ezt énekli:
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1 klázli: kredenc, konyhaszekrény
2 fl aska: borosüveg

Egy énekes: Ez a gólya, ez az orra,
 Ez meg itt a gólya tolla!
Kar: Gólya orra, gólya tolla,
 Kés, villa, koppantója,
 Egyenes, görbe, fakereke,
 Hosszú, kurta, véres hurka,
 Kapa, kasza, faragószék,
 Ó, be szép… stb.

Egy énekes: Ez a klázli1, ez a fl aska2,
 Ez meg itt a részeg Miska!
Kar:  Klázli, fl aska, részeg Miska,
 Gólya orra, gólya tolla,
 Kés, villa, koppantója,
 Egyenes, görbe, fakereke,
 Hosszú, kurta, véres hurka,
 Kapa, kasza, faragószék,
 Ó, be szép… stb.

Egy énekes: Ez a Zsuzska, ez a lánya,
 Ez meg itt az unokája!
Kar: Zsuzska, lánya, unokája,
 Klázli, fl aska, részeg Miska,
 Gólya orra, gólya tolla,
 Kés, villa, koppantója,
 Egyenes, görbe, fakereke,
 Hosszú, kurta, véres hurka,
 Kapa, kasza, faragószék,
 Ó, be szép… stb.

2. Hallgassátok meg A faragószék nótáját gyermekkari előadásban!
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zenekari hangszerekPéter és a farkas
1. Hallgassátok meg Prokofj ev1 Péter és a farkas című zenés meséjét!

Melyik szereplő hiányzik a képről? Vajon miért nem látjátok?

2. Sokféle hangszer szerepelt a zeneműben. Ismerjétek meg őket a szereplők szerint!
Péter dallamát a vonószenekar játszotta. Figyeljétek meg a képet! 
a) Mely hangszerek tartoznak a vonósok családjába? 
b) Hogyan játszanak rajtuk a zenészek?

Ez a kisfi ú Péter. Amikor ő megjelenik, megszólalnak a vonós hangszerek.

A hegedűs 
így tartja

a hangszerét.

A csellista
ülve szólaltatja
meg a csellót.

A nagybőgős
állva játszik

a nagybőgőn.

1 Szergej Prokofj ev: a 20. században alkotó orosz zeneszerző
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A kacsa alakját az oboa formálja meg.

A  kismadár hangját, mozgását a fuvola jeleníti meg.

A vadászok lövéseit az üstdob utánozza.

A  farkas fenyegető közeledtét a kürtök hangja jelzi.

A  haragos nagyapó jövetelére a fagott fi gyelmeztet.

A  macska szerepében a klarinétot hallhatjátok.
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Ne féljetek, pásztorok

Bicskei ének

2. Nosza, tehát hagyjuk itt, hagyjuk itt nyájat és a csordát,
 Menjünk oda mindnyájan, az Úr szeme a nyájon,
 Nem félős most a juh, mondjuk, hogy du-dá-du,
 Most a tolvaj nem lop, vígan mondjuk: hopp-hopp-hopp!

2. Hol a fényes palota,
 Hol a kényes nyoszolya?1

 Hol a lépes mézecske,
 Vajjal mázolt köcsöge?2

3. Ó, ha Magyarországban,
 Bicske mezővárosban
 Jöttél volna világra,
 Akadnál jobb országra.

4. Mert adnánk jó mézecskét,
 Vajas-édes tejecskét,
 Szükségedet megszánnánk,
 Párnácskába takarnánk.

1 nyoszolya: ágy
2 köcsöge (köcsög): tej tárolására szolgáló cserépkancsó (vagy csupor)



35

kánonEgy boszorka van
1.  Sok mesében találkoztatok már a mai dal főszereplőjével. Tanuljátok meg az Egy boszorka 

van kezdetű népdalt hallás után!

1 Mogyeszt Muszorgszkij: a 19. században élt orosz zeneszerző

5.  Alkossatok ritmusgyakorlatot a következő ritmusképletekből! Tapsoljátok el a változatokat!

6.  Az orosz népmesék boszorkánya Baba Jaga. Egy orosz zeneszerző megmutatja nektek, 
milyen a boszorkány kunyhója. Hallgassátok meg Muszorgszkij1 Egy kiállítás képei című 
művéből a Baba Jaga kunyhója című tételt! Rajzoljátok le a kunyhó belsejét!

4. Hallgassatok meg egy dudanótát!

3.  Régen ezt a dalt dudán játszották a dudások. Nemcsak a dallamot fújták, hanem egy síppal 
dó-szó dallammal kísérték a táncosokat. Énekeljétek el a dalt két szólamban úgy, hogy a 
kísérő szólam a dó-szó dallamot szólaltatja meg! (Kísérhetitek furulyán vagy xilofonon is.)

2.  Milyenek a mesében a boszorkányok? Hogyan tudnak ártani a többi meseszereplőnek?

van kezdetű népdalt hallás után!

R
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ellenritmusSzegénylegény 
vagyok én

1.  Számos magyar népmese szereplője a szegénylegény. Mutassátok be őt külső és belső tulaj-
donságai alapján! Tanuljátok meg a Szegénylegény vagyok én kezdetű népdalt hallás után!

5. Énekeljétek el a Volt nekem egy kecském kezdetű dalt betűkottáról!

Gyerekek, gyerekek, szeretik a perecet,
Sósat, sósat, jó ropogósat.
Aki vesz, annak lesz, aki nem vesz, éhes lesz.

4. Találjátok ki a mondóka ritmusát! Írjátok le négyes ütemekben!

3. Énekeljétek a dalt, s közben tapsoljátok hozzá az ellenritmust!

2. Szerkesszétek meg a dal ellenritmusát!

(Ahol  van, oda -t, ahol  van, oda -t írjatok!)

2. Van egy lyukas nadrágom,
 Folt is rajt’ huszonhárom.
 Ég alatt hálok,
 Jobb időket várok.

R



37

1. A titkosírás megfejtése után énekeljétek el a dalokat!
M N T L   Z   ZRZR D = E    = É    = A
K SZ N   LL   M R      H D     = Á     = Í
 T    V RG , H J

kérdés − feleletA fák mögött egy 
utca volt

5.  Válaszoljatok dallammal a zenei kérdésre! 
Kottázzátok le a válaszokat!

4. Hangoztassátok ritmusnévvel a következő gyakorlatot! Tapsoljátok el az ellenritmusát!

3.  Hallgassátok meg a dalt gyermekkar 
előadásában! Törekedjetek ti is a szép, 
együtthangzó éneklésre!

2. Mai dalunk Hollandiából érkezett. Szereplői kapcsolódnak az előző órák szereplőihez.
Mondjátok el, miért! Tanuljátok meg A fák mögött egy utca volt kezdetű dalt hallás után!
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kánonÁll egy ifjú nyírfa
1.  Figyeljétek meg Lassus1 Visszhang című kórusművét! A felhangzó mű tréfás, játékos han-

gulatát a szöveg és a zene különleges szerkezete okozza. Beszéljétek meg, miért!
Milyen összetételű énekkar énekli?

3.  Tanuljátok meg hallás után az Áll egy ifj ú nyírfa kezdetű orosz népdalt! Ha már jól tudjá-
tok, énekeljétek el kánonban is!

4. Szólaltassátok meg tapssal vagy kopogva a ritmuskánont!

2. Énekeljetek kánonokat!
 Még azt mondják, nem illik
 Este van már, nyolc óra
 Fut a kicsi kordé

2. Nyírfa ága, sej, kifaragva,
 Abból lesz a jó balalajka.2
 Hej, de jó balalajka,
 Hej, de jó balalajka.

1 Orlandus Lassus (ejtsd: orlandusz lasszusz): a 16. században élt fl amand zeneszerző
2 balalajka: háromszög alakú orosz pengetős hangszer

gulatát a szöveg és a zene különleges szerkezete okozza. Beszéljétek meg, miért!
Milyen összetételű énekkar énekli?

Áll egy ifj ú nyírfa kezdetű orosz népdalt! Ha már jól tudjá-
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változatokPál, Kata, Péter
1. Tanuljátok meg a Pál, Kata, Péter kezdetű francia kánont hallás után!

5.  Fejezzétek be többféleképpen az ismerős dallamot! A legszebbeket írjátok le!

4.  Hányféleképpen tudjátok megváltoztatni Weöres Sándor versében a sorok sorrendjét úgy, 
hogy a vers jelentése ne változzon?

R

Új tavasz! itt vagy, itt!
Fond füzérbe, karikába,
míg szél borzol a föld hajába,
rét és erdő ágait!

3. Készítsetek változatokat a felhőkbe írt ritmusokkal! Írjátok le őket emlékezetből!

2.  Hasonlítsátok össze a Pál, Kata, Péter 1–2. ütemét a 3–4. ütemmel! Hogyan változik a 
dallam? Ugyanaz a dallam, de mégsem ugyanaz, hiszen a 3–4. ütemet magasabban éne-
keltük. Lapozzatok vissza a Volt nekem egy kecském című dalhoz! Énekeljétek el és hason-
lítsátok össze az 1–2. sort, majd a 3–4. sort!

A dal előadásakor fi gyeljetek rá, hogy két ütemet egy 
levegővel tudjatok végigénekelni!

 egy levegő  egy levegő

 Pál, Kata, Péter, jó reggelt! Már odakünn a nap felkelt!

R

? ?? ?
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kánonÉg a város
1. Ismételjetek kánonokat! Ismerjétek fel a dalokat kezdő soruk ritmusáról!

1 kanális: vízelvezető árok, csatorna

4. Írjátok le a betűkottás dallamkánont hangjegyekkel! (A dó az 1. vonalközben legyen!)

3. Énekeljétek el két szólamban betűkottáról a dallamkánont (kergetőzést)!

Egyszerűbben is leírhatjuk, úgy, mint a kánonokat!

a)

b)

Énekeljétek el két szólamban betűkottáról a dallamkánont (kergetőzést)!

2. Tanuljátok meg hallás után az Ég a város kezdetű angol kánont!
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legato1 – staccato2Árnyék ül a falu dombján

1 legato (ejtsd: legátó): kötötten énekelve
2 staccato (ejtsd: sztakkátó): szaggatottan, röviden énekelve

2. Tanuljátok meg a dalt hallás után!

 egy levegő  egy levegő

Árnyék ül a falu dombján, Hét szál jegenyefa lombján.

Figyeljétek meg a kottában ponttal jelölt hangok hosszúságát! 
Röviden, szaggatottan énekeljétek ezeket a szótagokat!

legato  – staccatoÁrnyék ül a falu dombján

 egy levegő  egy levegő

1 legato (ejtsd: legátó): kötötten énekelve

Figyeljétek meg a kottában ponttal jelölt hangok hosszúságát! 
Röviden, szaggatottan énekeljétek ezeket a szótagokat!

A 
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3.  Ha megfejted a szabályt, két európai nép 
nevét találod a csigahéjakba rejtve.

Mindkét néptől ismertek énekeket! Daloljátok el őket!

1.  Kis embereknek, vagyis gyermekeknek írta az Árnyék ül a falu dombján 
kezdetű dalt Kodály Zoltán, Weöres Sándor versére. Tanuljátok meg a dalt 
hangjegyekről!

A dal előadásakor ügyeljetek rá, hogy
egy sort egy levegővel énekeljetek!

2. Domb közt fülemüle hangzik,
 Völgyben kicsi falu alszik.
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staccatoSzúrós gombóc
1. Ismételjetek állatokról szóló dalokat! Segítenek a képek!

1 Camille Saint-Saëns (ejtsd: kámij szenszansz): a 19–20. században élt  francia zeneszerző

4.  Olvasásórán találkoztatok a csökönyös kiselefánttal. Amikor 
újra elolvassátok, illesszétek be a hallott zenerészletet a mesébe! 

3. Hallgassátok meg Saint-Saëns1 Az ál-
latok farsangja című művéből a Ken-
guruk és Az elefánt tánca című tételt!
Figyeljétek meg, hogyan segítenek  a rö-
viden játszott hangok az állatok mozgá-
sának kifejezésében!

2. Új dalunk főszereplője egy kis négylábú lesz, tanuljátok meg a róla szóló dalt hallás után!

1 Camille Saint-Saëns (ejtsd: kámij szenszansz): a 19–20. században élt  francia zeneszerző

 Olvasásórán találkoztatok a csökönyös kiselefánttal. Amikor 
újra elolvassátok, illesszétek be a hallott zenerészletet a mesébe! 

Az ál-
Ken-

Figyeljétek meg, hogyan segítenek  a rö-
viden játszott hangok az állatok mozgá-

1. Ismételjetek állatokról szóló dalokat! Segítenek a képek!

AP_032005_1_Harmadik_daloskonyvem_3_beliv_2020_tb.indd   42 2020. 01. 10.   10:04:00
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felső dóSzélről legeljetek
1.  A juhászbojtárral és a báránykáival már két dalban is találkoztatok. Énekeljétek el a dalo-

kat végig, majd emeljétek ki belőlük a kezdő sorokat, először szöveggel!

2.  Most énekeljétek el a részleteket szolmizálva úgy, hogy a kérdőjellel jelölt hangot dúdoljá-
tok! Figyeljétek meg, milyen irányban vannak a kérdőjellel jelölt hangok a szó-tól! Lépett 
vagy ugrott a dallam?

1  Szil, Szany, Mosonszentandrás, Sobor: nyugat-magyarországi (rábaközi) helynevek, a nyugati vásárokra haj-
tott lábasjószágot (juhokat, szarvasmarhákat) itatták itt a hajtók

5. Szerkeszd meg a Szélről legeljetek kezdetű dal ellenritmusát!

4. Hallgassátok meg a dalt gyermekkar előadásában! Énekeljétek el ti is kánonban!

3.  Új dalunkban is szerepel az előbb énekelt dallamfordulat. Tanuljátok meg a Szélről legeljetek 
kezdetű népdalt hallás után!

a)

b)

 A juhászbojtárral és a báránykáival már két dalban is találkoztatok. Énekeljétek el a dalo-
kat végig, majd emeljétek ki belőlük a kezdő sorokat, először szöveggel!

 Most énekeljétek el a részleteket szolmizálva úgy, hogy a kérdőjellel jelölt hangot dúdoljá-

?

?
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felső dóCsipkefa bimbója
1.  Ismételjetek dalosjátékokat! Figyeljétek meg a dalok kezdőmotívumát! Hasonló dallam-

fordulatokat énekeltetek az előző óra dalaiban.
 Hopp, Juliska
 Cickom, cickom

2.  Figyeljétek meg, a Csipkefa bimbója kezdetű új népdalban is hasonló ugrással indul a dallam!

5. Írjátok le a betűkotta első sorát hangjegyekkel! (A dó az 1. vonalközben legyen!)

4. Ismerjétek fel a dalt betűkottáról! Énekeljétek el szolmizálva és mutassátok kézjelekkel!

3.  Hallgassátok meg a dalt vegyes kar előadásában, Kodály Zoltán Túrót eszik a cigány című 
művéből! Az ismert dallam a legmagasabb női szólamban (a szopránban) hangzik fel. 
Figyeljétek meg a kötött (legato) éneklést! Próbáljátok ti is hasonlóképp énekelni a dalt!

2. Arra megy Jánoska,
 Szakajt egyet róla,
 Rida-rida, bom, bom, bom,
 Szakajt egyet róla.

 kezdetű új népdalban is hasonló ugrással indul a dallam!



45

felső dóÚj a csizmám, most vették

6. Írjátok le az olvasógyakorlatot hangjegyekkel! (A dó az 1. vonalközben legyen!)

5. Énekeljétek el az olvasógyakorlatot szolmizálva, és kézjelekkel!

4. Tanuljátok meg az Új a csizmám, most vették kezdetű dalt hallás után!

3. Énekeljétek el a részleteket szolmizálva, a kérdőjeles hangokat dúdoljátok!

a)

b)

1. Énekeljétek el szöveggel, majd ritmuskísérettel a következő dalokat!
a) Szélről legeljetek b) Csipkefa bimbója

2. Énekeljétek el szöveggel a kiemelt dalrészleteket!

Énekeljétek el a részleteket szolmizálva, a kérdőjeles hangokat dúdoljátok!

?

? ? ? ?

?

A dalrészletekben meg� gyelt magas hang neve: felső dó. Betűjele: d’. 
Kézjellel ugyanúgy mutatjuk, mint a dó-t, csak magasabban, a lá fölé.



46

négyes ütemTavaszi szél vizet áraszt

6. Írjátok le a betűkottát hangjegyekkel! (A dó az 1. pótvonalon legyen!)

5. Énekeljétek el betűkottáról a Bojtár volt a nagyapám kezdetű dal első két sorát!

Hasonlítsátok össze a betűkotta 1–2. és 3–4. ütemét! Mit tapasztaltok?

4. Hallgassátok meg A. Vivaldi A négy évszak című művéből A tavasz I. tételének részletét!
Figyeljétek meg a szólóhangszer és a zenekar párbeszédét! Soroljátok fel, milyen hang- 
szereket hallottatok!

3. Melyik ismerős tavaszi dalok kezdő sorai?

2. Hallgassátok meg ezt a népdalt felvételről!

Énekeljétek el a dalokat dallambújtatással is!

a)

b)

1.  Mai dalunk a természet ébredéséről szól. Tanuljátok meg hallás után a Tavaszi szél vizet 
áraszt kezdetű népdalt!

2. Hát én immár kit válasszak, / Virágom, virágom?
 Te engemet s én tégedet, / Virágom, virágom.

3. Zöld pántlika, könnyű gúnya, / Virágom, virágom,
 Mert azt a szél könnyen fújja, / Virágom, virágom.

4. De a fátyol nehéz ruha, / Virágom, virágom,
 Mert azt a bú hajtogatja, / Virágom, virágom.

1 csángó: Romániában élő magyar népcsoport
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alsó szóKakukk, kakukk
1.  Hallgassatok meg egy-egy zenei részletet Leopold Mozart1 Gyermekszimfónia és Saint-

Saëns Az állatok farsangja című művéből! Mindkettőben ugyanarról a szereplőről van szó, 
csak más-más ruhába öltöztették. Ki ő? Nagyon érdekes, csak rá jellemző a hangja. Utá-
nozzátok énekelve, dúdolva a hangját! Melyik dalunkra emlékeztet titeket?

2.  Mai új dalunk szereplője is ez a világ sok országában ismert madár. Tanuljátok meg hallás 
után a Kakukk, kakukk kezdetű német népdalt!

1. Jön a tavasz, megy a tél,
 öreg mackó üldögél.
 Kibújás vagy bebújás,
 ez a gondom, sose más.
2. Ha kibújok, vacogok,
 ha bebújok, hortyogok.
 Ha kibújok, jót eszem,
 ha bebújok, éhezem.

4. Énekeljétek el a dallamsort szolmizálva, és mutassátok kézjelekkel!

3.  Hallgassátok meg újra az első zenei részletet! Milyen különleges hangokat, zajokat hallo-
tok a hangszereken kívül? Milyen a hangulata a zenének? 
A zeneszerző – Leopold Mozart – gyermekeinek írta ezt a kis szimfóniát.

Figyeljétek meg a dal ritmusát! Hány negyedhang van egy ütemben? Erről az ütemfajtáról 
a negyedik osztályban tanultok majd.

5. Énekeljétek el az előző Kodály-dallamot Weöres Sándor szövegével!

1 Leopold Mozart (ejtsd: mócárt): a 18. században élt zeneszerző, W. A. Mozart édesapja



48

parlandoElment a madárka

5.  Ha meghalljátok a csalogány énekét, nem csodálkoztok majd, hogy a madárház többi la-
kója szóhoz sem jut a szép hangú énekes mellett.
Hallgassátok meg Saint-Saëns Az állatok farsangja című művéből a Madárház című tételt! 
Figyeljétek meg és nevezzétek meg, melyik hangszer utánozza a csalogány hangját!

4.  Írjátok le a 47. oldal 4. feladatának betűkottáját hangjegyekkel! (A dó az 1. vonalközben 
legyen!)

3. Kopogjátok két kézzel a kétszólamú ritmusgyakorlatot!

jobb kéz

bal kéz

A dal fölött a parlando (beszélve) felirat arra � gyelmeztet,  hogy szövegszerűen, 
beszédritmusban énekeljetek.

1. Énekeljetek dalcsokrot tavaszi dalokból!
 Tavaszi szél vizet áraszt
 Jön a tavasz, megy a tél
 Kakukk, kakukk

2.  A következő dal is egy kismadárról szól, de más a hangulata, 
mint a dalcsokor dalainak. Tanuljátok meg hallás után az 
Elment a madárka kezdetű népdalt!

1 parlando (ejtsd: parlandó): beszélve
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március 15.Állj be, Berci, katonának
1.  Tanuljátok meg az 1848-as forradalom ünnepére az Állj be, Berci, katonának kezdetű népdalt!

3.  Hallgassátok meg nemzeti ünnepünkön Erkel Ferenc – Kölcsey Ferenc Himnusz és Egressy 
Béni – Vörösmarty Mihály Szózat című művét!

2. Ismételjetek március 15. ünnepéhez illő dalokat!
 Fényes napsugár
 Bécs várában
 Menetel az ezred

2. El kell menni, ha esik is,
 Még ha nehezen esik is.
 Nehezen esik a járás,
 Rózsám, tőled a megválás.

3. Beállottam katonának,
 Jobb dolgom van, mint apámnak!
 Nem kell a mezőre járni,
 Csak az őrmesternek vágni.

Hallgassátok meg nemzeti ünnepünkön Erkel Ferenc – Kölcsey Ferenc  és Egressy 
Béni – Vörösmarty Mihály Szózat című művét!Szózat című művét!Szózat
Hallgassátok meg nemzeti ünnepünkön Erkel Ferenc – Kölcsey Ferenc Himnusz és Egressy Himnusz és Egressy Himnusz
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karikázóLe az utcán, le, le, le

Hold, hold, fényes lánc

A húsvétot megelőző böjti leányjáték volt a karikázó. A leánykörtánc, karikázás elsősorban a 
Palócföldön, a Dél-Dunántúlon és a Duna alsó szakaszán volt jellemző. A karikázó kísérete az 
egyszólamú ének, amelyre a lányok körtáncot járnak.

1. Tanuljátok meg a tardonai karikázó egyik dallamát, a Le az utcán, le, le, le kezdetűt!

3.  Nézzetek felvételeket az interneten tardonai karikázót táncoló asszonyokról! A régi felvé-
teleket még fekete-fehér fi lmen láthatjátok. Figyeljétek meg a táncosok lépéseit! Nézzétek 
meg jól, hogyan fogódznak össze köralakítás közben!

2.  Tanuljátok meg hallás után a Hold, hold, fényes lánc kezdetű 
karikázó dallamát!

2. Az a szerencsés vagyok,
 Hogy az úton nem vagyok,
 A szomszédba ballagok,
 Rózsám mellett mulatok.

3. Az én kötőm madzagja,
 Csupa piros pántlika,
 Lika, lika, pántlika,
 Csupa piros pántlika.

4. Az én ludam elveszett,
 Én azt keresni megyek,
 Nincsen annak más jegye,
 Szárnya hegye fekete.

(A játék leírását a Mellékletben megtaláljátok.)

(A játék leírását a Mellékletben megtaláljátok.)

4. Az én ludam elveszett,
 Én azt keresni megyek,
 Nincsen annak más jegye,
 Szárnya hegye fekete.

 megtaláljátok.)
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körjátékElvesztettem zsebkendőmet
1. Tanuljátok meg hallás után az Elvesztettem zsebkendőmet kezdetű párválasztót!

(A játék leírását a Mellékletben megtaláljátok.)

jobb kéz

bal kéz

4. Szólaltassátok meg a ritmusgyakorlatot két szólamban!
Aki ügyes, megpróbálhatja két kézzel is előadni.

2.  Rakjátok sorrendbe a szótagokat, és megtudjá-
tok az igazi jó barát tulajdonságait.

3.  Rögtönözzetek dallamot Weöres Sándor versé-
hez dó-ré-mi-szó hangkészlettel!

  Új tavasz! Csip-csirip!
  Most hajlíts karikába, füzérbe
  rétet, erdőt napsütésbe,
  míg madár a rügybe csíp.

A dallam ritmusát igazítsátok a szöveg ritmu-
sához (szabadon a szöveghez alkalmazkodva)!

R

tok az igazi jó barát tulajdonságait.
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madarakZöld erdőben, zöld mezőben

De jó a dió

1 Ludwig van Beethoven  (ejtsd: ludvig fan bétóven): a 18–19. században élt német zeneszerző

2. Gyere, te rigó, itt van a dió:
 Héja ropogó, bele csudajó.

5.  Tanuljátok meg a következő dallamot először szolmizálva, majd Weöres Sándor szövegével is!

4.  Rögtönözzetek dallamot a ritmizált versre lá-szó-mi-ré-dó hangkészlettel!R

2.  Mindannyian csodáljuk a természetet. A  városi emberek 
különösen áhítozzák az erdők, ligetek nyugalmát. Hallgas-
sátok meg Beethoven1 VI. szimfóniájának II. tételéből azt a 
rövid részletet, amely a patakparti madársereglet koncertjét 
mutatja be!

1. Éren, nádon sikló kúszik,
 kicsi patak-ágyon vizicsibe úszik.

2. Hajló nád közt kotlós zizzen,
 vizicsibe népét tereli a vízben.
  (Weöres Sándor)

(A játék leírását a Mellékletben megtaláljátok.)

1. Tanuljátok meg a Zöld erdőben, zöld mezőben kezdetű népdalt hallás után!

3.  Olvassátok fel ritmikusan a verset! Játsszatok a ritmussal: padsoronként más-más ritmus-
hangszerrel kísérjétek a verset!

R
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madarakDe szeretnék páva lenni

1 főispán: a vármegye vagy a városi törvényhozás élén álló ember
2 vakarcs: a dagasztóteknő oldaláról levakart tésztamaradék

1. A mai óra dalainak, zenéjének is madarak a szereplői.
Tanuljátok meg a De szeretnék páva lenni kezdetű somogyi népdalt hallás után!

  Hallgassátok meg Saint-Saëns Az ál-
latok farsangja című művéből A haty-
tyú című tételt! Ti milyennek láttátok 
a tavon úszó hattyú mozgását? Mely 
hangszerek hangzását ismertétek fel?

3. Ismételjetek madarakról szóló dalokat!
 Kakukk, kakukk • Elment a madárka • Zöld erdőben, zöld mezőben • Gólya, gólya, gilice

2. Hangoztassatok a dalhoz ritmuskíséretet dobbal, fémháromszöggel!

2. Kis pejlovam az út mellett
 Mind föllegeli a füvet.
 Legelj, sárga, nem vagy árva,
 Majd elmegyünk a vásárra.

3. Egy szem kökény, két szem kökény,
 Tátott szájú mesterlegény,
 Azért nem nőtt ki a bajszod,
 Mert megetted a vakarcsot2.

4.  A páva nem énekesmadár. Egy mese 
szerint a hiúsága miatt veszítette el 
énektudását, ezért van olyan rikácso-
ló, éles hangja.



54

kánonMegfogtam egy szúnyogot
1. Tanuljátok meg a dalt hallás után!

3. Énekeljétek kánonban az Éliás, Tóbiás kezdetű dalt!

4.  A szórakozott varázsló összekever-
te a varázsigéket, így összekevered-
tek az állatok testrészei. Nevezzétek 
meg a varázslat áldozatait, és raj-
zoljátok le őket!
Rendezzetek kiállítást a legjobban 
sikerült rajzokból!

2. Fejtsétek meg a Weöres Sándor-versrészlet ritmusát!
1. Sej-haj, folyóba’,
 Sok a hal valóba’,
 Dunába’, Tiszába’,
 Se szeri, se száma. (...)

3. Sej-haj, fonóba’,
 Sok a lány valóba’;
 Ki barna, ki szőke,
 Sose fuss előle.

Tanuljátok meg a dalt hallás után!

Éliás, Tóbiás 

 A szórakozott varázsló összekever-
te a varázsigéket, így összekevered-
tek az állatok testrészei. Nevezzétek 
meg a varázslat áldozatait, és raj-

Rendezzetek kiállítást a legjobban 
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változatÁg, ág, kicsi ág
1. Ha megfelelő sorrendbe rakjátok a leveleket, egy tanult dal ritmusát kapjátok!
 Írjátok le helyesen!

Hangoztassátok ritmusnévvel ezt a dalt, és tapsoljatok hozzá egyenletes negyedeket!

1 cseremisz: a Volga mellett élő fi nnugor nép (a nyelvrokonaink)
2 Carl Weber (ejtsd: kárl véber): a 18. század elején alkotó német zeneszerző

 Írjátok le helyesen!

4.  Hallgassátok meg a dalt gyermekkar előadásában! Hallgassatok meg Weber2 A bűvös va-
dász című művéből egy részletet! Találjátok ki a zenemű szereplőinek foglalkozását! Isme-
rős hangszerek kísérik az énekeseket. Milyen kórus énekel?

2. Ha te, ha lehullsz, 
 Kicsi toboz, mire jutsz?
 – Majd az erdő befogad,
 Fa tövében helyet ad.

3. Erdő, mire nősz,
 Hogyha jön a hideg ősz?
 – Mártonka ha látogat,
 Tűzrevalót válogat.
  (Csukás István)

3.  Kövessétek a kis toboz sorsát az új dalban! Tanuljátok meg hallás után 
az Ág, ág, kicsi ág kezdetű dalt!

2.  Mely, korábbról már ismert dalok kottáit látjátok? Énekeljétek el szolmizálva, és mutassá-
tok kézjelekkel!

2. Ha te, ha lehullsz, 
 Kicsi toboz, mire jutsz?
 – Majd az erdő befogad,
 Fa tövében helyet ad.

a) b)

Hangoztassátok ritmusnévvel ezt a dalt, és tapsoljatok hozzá egyenletes negyedeket!
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madarakCinkehívogató
1. Itt a tavasz! Madárcsicsergéstől hangos az erdő. Új dalunkban is nagy a sürgés-forgás. 

Tanuljátok meg a Cinkehívogató című dalt hallás után!

7.  Énekeljétek el az olvasógyakorlatot! Ügyeljetek a felső dó szép éneklésére! 

Tanuljátok meg a Cinkehívogató

6.  Hallgassátok meg az interneten Móra Ferenc A cinege cipője című versét a Kaláka együttes 
megzenésítésében!

5. Egyik költőnk versében a cinege énekét így utánozza: 
 Nyitni kék, fütyüli,
 nyitni kék, 
 szívnek és tavasznak 
 nyílni kék!

Kinek melyik verséből idéztük ezeket a sorokat?

4. Ismerjétek fel a tanult dalt a ritmuskottáról!

3.  Olvassátok el a Cinkehívogató ritmusát! Több helyen is találtok benne nyolcad értékű szünetet.

2. Hallgassátok meg a dalt megzenésítve! Figyeljétek meg, milyen hangszereket hallotok!
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párosítóKét szál pünkösdrózsa
1. Énekeljetek párosító dalokat!

 Kinyílt a rózsa • Ettem szőlőt • Elvesztettem zsebkendőmet

5.  Énekeljétek a ritmusgyakorlat negyed értékű hangjait szó hangon, nyolcadértékeit mi 
hangon!

4. Tapsoljátok és kopogjátok el két szólamban a ritmusgyakorlatot!

3. Énekeljétek el a felelgetős olvasógyakorlatot!

Kísérjétek a dalt  tapssal!

2.  Új dalunk is párosító dal. Tanuljátok meg a Két szál pünkösdrózsa kezdetű népdalt hallás után!

2. Nem ám az a rózsa,
 Ki a kertben nyílik,
 Hanem az a rózsa,
 Ki egymást szereti.

3. Nem szeretlek másért,
 Két piros orcádért,
 Szemed járásáért,
 Szád mosolygásáért.
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anyák napjaSerkenj fel, kegyes nép
1. Ismételjetek anyák napi dalokat!

 Fűzzünk, fűzzünk
 Orgona ága

3. Tanuljátok meg a Serkenj fel, kegyes nép kezdetű köszöntő népdalt hallás után!

2. Énekeljétek el kézjelezve, majd szolmizálva a betűkottáról!

4. Játsszatok ritmusforgatót!
Kézfejeteken tapsoljátok a ritmus-
sort! Amikor a tanítótok jelez, 
kiáltsatok hangos „bummot”, és 
induljatok visszafelé a ritmuskot-
tában! Mindig az ő jelzése fordítja 
meg az olvasás irányát. 
Jó játékot, aki elvéti, adjon zálo-
got! A zálogot egy dal kifejező el-
éneklésével válthatjátok ki.

2. Ingó-bingó zöld fűszál
 Szépen felöltözik,
 Liliom, rózsával
 Meg is törülközik.

3. Amennyi fűszál van
 A tarka mezőbe’,
 Annyi áldás szálljon
 Jó anyánk fejére!

Serkenj fel, kegyes nép
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anyák napjaBuba éneke
1.  Tanuljátok meg a Buba éneke című dalt hallás után! Fűzzétek hozzá az előző órai köszön-

tődalokhoz!

2.  Ismerjétek fel a betűrejtvényből az ebben a tanévben tanult dalok szereplőit! (A hosszabb 
vonal a kétjegyű mássalhangzót jelöli.)

2. Ó, ha szellő volnék, mindig fújnék,
 Minden bő kabátba belebújnék,
 Nyári éjen, fehér holdsütésben,
 Elcsitulnék jó anyám ölében.

3. Ó, ha csillag volnék kerek égen,
 Csorogna a földre sárga fényem.
 Jaj, de onnan vissza sose járnék,
 Anyám nélkül mindig sírdogálnék.

(Weöres Sándor)

3. Ha felismertétek a szereplőket, énekeljétek el a dalokat!

B__rc______í__fa__ü____ö__k__k__kk

p__v__ s__nd__szn____o____o__ __a ____a__ó__e__é____e__

Ha felismertétek a szereplőket, énekeljétek el a dalokat!
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madarakEresz alól fecskefia
1. Állítsatok össze madarakról (páváról, rigóról, hűtlen kismadárról) szóló dalcsokrot!
 Énekeljétek el!

2.  Mai dalunk szereplői a fecskék. Tanuljátok meg az Eresz alól fecskefi a kezdetű dalt betű-
kottáról!

Eresz alól fecskefi a idenéz, odanéz,
Van-e hernyó, hosszú kukac, ízesebb, mint a méz!
Csőrét nyitja ám, buzgón szaporán.
Kisbendőbe mindenféle belefér, igazán.

(Weöres Sándor)

kottáról!

7.  Készítsetek hangfelvételt (például mobiltelefonnal) a környezetetekben hallható madár-
hangokról! Hallgassátok meg a felvételeket a társaitokkal, ők ismerjék fel a hangjukról a 
madarakat!

5. Írjátok le emlékezetből a ritmuskánon első négy ütemét!

4. Szólaltassátok meg tapssal, kopogtatva vagy ritmushangszerrel a ritmuskánont!

3. Írjátok le hangjegyekkel a dal első sorát! (A dó az 1. pótvonalon legyen!)

6.  A betűrejtvényben öt madár nevét rejtettük el. Keressétek meg, kik ők!

k u k a k

k e f e j

ó c e k r

g s k n ü

i r c i f

Készítsetek hangfelvételt (például mobiltelefonnal) a környezetetekben hallható madár-

 A betűrejtvényben öt madár nevét rejtettük el. Keressétek meg, kik ők!
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Táncdal
1. Ismételjetek olyan dalokat, melyekhez tánclépéseket is tanultatok!

 Megismerni a kanászt
 Két szál pünkösdrózsa
 Szélről legeljetek

táncdal

4.  Fejtsétek meg a titkosírást! Hangszerek neve a megoldás. Melyik közülük vonós, melyik 
fúvós és melyik ütőhangszer?

3. Énekeljétek el a dalt dob- és csörgődobkísérettel!

2.  Régi korok emberei is szívesen mulattak énekszóval, tánccal. Figyeljétek meg, milyen 
hangszerek szerepelnek Gervaise1 Táncdal című dalában!

dob

csörgődob

1 Gervaise (ejtsd: zservez): francia zeneszerző
2 Da Capo al Fine (da capo al fi ne, ejtsd: dá kápó ál fi ne): Kezdd újra az elejétől a Fine kiírásig!

   

     

   

   

  

 = I       = N       = Y       = A       = B       = Ő       = O       = X
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aratásA Tisza, a Duna zavarodik
A tavasszal elvetett búza június végére megérik. Az aratás kezdete, Péter-Pál napja (június 29.) 
vagy Sarlós Boldogasszony napja (július 2.) ünnep volt, mert az emberek a következő évi kenyé-
rért dolgoztak. Az érett búzaszem az életet jelentette számukra. 

1. Tanuljátok meg a következő kiszámolót! Válasszátok ki vele a molnárjáték szereplőjét!
 Haragszik az öreg molnár, mert a malma régen nem jár.
 Sürög-forog a jó molnár jókedvében, vize van már.
 Hadd legyen a molnárnak, vegye hasznát malmának!

1 kéve: a learatott gabonaszárakból összeállított köteg

5. Tapsoljátok és kopogjátok el a kétszólamú ritmusgyakorlatot! Cseréljetek szólamot!

4. Mit jelentenek a közmondások? Kérdezzétek meg szüleiteket, nagyszüleiteket!
 A legszebb búzának is van kis alja.
 Régi búzából is válik jó kenyér.

3.  Az arató emberek nagy jelentőséget tulajdonítottak az elsőnek learatott búzaszálaknak és 
az utolsó kévének1. Kutassatok a könyvtárban e hiedelmek után!

2.  Tanuljátok meg A  Tisza, a Duna zavarodik című gyer-
mekdalt hallás után!mekdalt hallás után!

taps

kopogás

(A játék leírását a Mellékletben megtaláljátok.)
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Válogatás

Má gyiminyácă-j, Ticá me!

2. A lovamnak hét határban nincsen párja, sej!
 Mondom neki: a csigát előzzük meg legalább!
 A lovamnak hét határban nincsen párja, sej!

3. A lovamnak hét határban nincsen párja, sej!
 Feszül gyeplő, szakad hám, usgyi a csiga után!
 A lovamnak hét határban nincsen párja, sej!

4. A lovamnak hét határban nincsen párja, sej!
 Kerék, tengely odavan, lemaradtunk csúfosan!
 A lovamnak hét határban nincsen párja, sej!

A Magyarországon élő nemzetiségek gyermekdalaiból válogattunk egy csokorra valót. 
Tanuljátok meg őket hallás után!

                 A lovamnak hét határban nincsen párja

nemzetiségek dalai

                 A lovamnak hét határban nincsen párja                 A lovamnak hét határban nincsen párja                 A lovamnak hét határban nincsen párja                 A lovamnak hét határban nincsen párja

1.  Találjátok ki, melyik korábban tanult dalt rejti ez a beás 
cigány nyelven írt ének!1

2.  Keressetek a magyar és a beás nyelvben hasonló hangzá-
sú szavakat a dal szövege alapján!

R

& ## 44 Ï Ï Ï Ï Ï
Má gyi-mi-nyá-că–j,

Ï Ï Ï
³ Î

Ti - cá me!

Ï Ï Ï Ï Ï
Ár- gyé sza - ri - lye,

Ï Ï Ï
³ Î

Mi - rá me!

& ## Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
Kîn-tă ku-ko-su–l ru-so,

Ï Ï Ï Ï³ Î
á-huz, Mi-ku?

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
Jés á - fá-ră pă rît,ku -

Ï Ï Ï
³ Î

ku - ri - ku!

dó1.� 2.�

� �3. 4.

1 A beás nyelvű szöveg Orsós Anna: Hopp, Juláme – Gyermekversek beásul című kötetében található
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Somvirággal, kakukkfűvel

Szél fut a nádason

A szünidőben kiránduló gyerekeknek javaslom ezt a dalt. Tanuljátok meg hallás után!

A Balaton partján ezt a vidám kánont énekeljétek! 

Szél fut a nádason
A Balaton partján ezt a vidám kánont énekeljétek! 

nemzetiségek dalai
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Mit tanultatok a 3. osztályban?
Alsó szó

Felső dó

Ritmusértékek 

jele neve hangoztatása értéke
 egész tá-á-á-á 4 negyed
 fél tá-á 2 negyed
 negyed tá 1 negyed

nyolcad ti 1 nyolcad

Szünetfajták

jele neve hangoztatása értéke

egész szü-ü-ü-ün 4 negyed

fél szü-ün 2 negyed
 negyed szün 1 negyed

nyolcad szü 1 nyolcad

Ritmusképletek

jele neve hangoztatása értéke

szinkópa ti-tá-ti 2 negyed

Hopp, Juliska

Szélről legeljetek

Fut a kicsi kordé

Csipkefa bimbója

Megismerni a kanászt

Menetel az ezred

Serkenj fel, kegyes nép

d

l,

sz,

d'

l'

sz

–

m

r

d
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Melléklet
Járok egyedül (5. old.)
Mindannyian körben guggolnak, csak a kérő fiú jár körbe, az 1. versszakot énekelve. A dallam végén megáll 
az egyik kislány mögött. A csoport azt mondja: – Neked adjuk lovam, Ancsát! – Ekkor a kislány feláll, és szem-
befordul a kérővel. A fiú a 2. versszakot énekelve jobb kézzel megfogja a lány bal kezét. Megperdíti, és egyes 
csárdást járva énekli tovább a 3. versszakot. A 4. versszaknál a guggolók felállnak, kézfogással körben járva 
énekelnek. A kérő a körön kívül ellentétes irányban halad. Megállnak, a kérő most egy másik kislány mögött 
áll. A csoport azt mondja: – Neked adjuk Kovács Anitát! – Ez a kislány kifordul a kérő felé. A fiú elénekli az 
5. versszakot. Megfogja páros kézfogással a lány kezét, kettes csárdással haladnak. A 6. versszaknál sétalépéssel 
forognak, utána jobbra, majd balra kifordítja a lányt.

Én az éjjel álmomban (6. old.)
A legények körbe állnak, többször éneklik a dalt, fokozatosan gyorsulva, közben az ének tempójára egymás 
fején cserélgetik a kalapot. Előbb a maguk fejére, majd a szomszédjukéra, míg el nem téveszti valaki.

Hajlik a meggyfa (7. old.)
A gyermekek körben járnak. A kör közepén 2-3 gyerek áll, magasba tartott kezekkel jobbra-balra dőlnek. 
A 11. ütemben a kör szembefordul a középen álló gyerekekkel, közben tá-értéket tapsol. A középsők párt vá-
lasztanak, és együtt seregnek (kocsiznak).

Most viszik, most viszik (8. old.)
Válasszatok valakit kérőnek, egy másikat Danikánénak! Álljatok körbe, a kérő kívül, Danikáné belül legyen! 
Éneklés közben járjatok körbe, a kérő pedig ellentétes irányban kerülje a kört! A dal végén a kérő vágja el a 
kört azon a helyen, ahová érkezett, és kezdje ő a párbeszédet. Danikáné pedig így folytassa:
– Kakas-bakas, jó napot!
– Réce-ruca, fogadjuk! Mit kerülöd, mit fordulod az én házam táját?
– El akarom vinni legszebb lányát, Juliskát. (Annak a nevét mondja, akinél elvágta a kört.)
Ekkor fogjon kezet a kért lánnyal, és vigye magával. Utána újrakezdhetitek a játékot.

Cickom, cickom (9. old.)
Tavasszal, böjtidő ünnepeinek délutánján énekelték, táncolták a lányok a lassú csárdás ütemére. Más adatok 
alapján a kört alkotók jobbra, futólépésben haladtak. A kör közepén álló egyedül forog, majd párt választ ma-
gának (– Add nekem...), s azzal forog váll- és derékfogással.

Menetel az ezred (10. old.)
A dán gyermekdal szövege:
Tingelingelater, tinsoldater blymatroser, bum, bum, bum!
Se til hojre, se til venstre, hele regimentet drejer om!
A dal magyar kiejtés szerinti szövege:
Tingelingeléter, tinszoldéter blimátrószer, bum, bum, bum!
Sze til hojre, sze til vensztre, hele regimentet drejer om!

Éva, szívem Éva (16. old.)
Álljatok körbe, de ne zárjátok össze a kört! A lánc egyik vége tartson kaput! A másik vége félkörösen induljon 
el sétálva, bújjon át a kapun, és húzza maga után az egész láncot! Ezt ismételjétek meg a másik oldalról is! Majd 
a lánc közepén tartsatok két kaput, s azon húzzátok át a lánc két végét! A játék kezdődhet elölről.

A tokaji szőlőhegyen (12. old.) 
Álljatok körbe, a körön kívül járjon a kérő! A kör az egyik irányba indul, a kérő a másikba, közben együtt 
énekeljétek a dalt. Akihez a kérő a végén odaér, azt vigye magával. Addig játsszátok, amíg a kör el nem fogy.
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Három szabólegények (15. old.)
3. Kifi zetni nem tudták, mek, mek, mek,
 Szorult rajtuk a nadrág, mek, mek, mek,
 Mind a három legénynek, hej, mek, mek, mek, mek,
 Két krajcárja1 szegénynek.

Itt ül egy kis kosárba’ (17. old.)
Válasszátok ki a „királynénak leányát” (körben fogjátok fel a szoknyáját) és a kérőt, aki kívül kerül! Közben 
énekeljétek a dalt. Akihez a kérő az ének végén odaér, annak üsse meg a hátát, hogy vele menjen. Utoljára a „ki-
rálynénak leánya” marad. Mindenki kezdje őt kergetni, és aki megfogja, az lesz a következő „királynénak leánya”.

Megismerni a kanászt (24. old.)
A kanásztánc legjellegzetesebb motívuma a cifra. Ritmusa: ti-ti-tá. A ciframotívum: jobb lábbal oldalra ug-
runk (ti), bal lábbal a jobb mellé ugrunk (ti), és jobb lábbal helyben ugrunk (tá). Szimmetrikus ismétléssel 
folytatjuk. A cifrát táncolhatjuk egy bot fölött jobbra-balra, vagy előrehaladva jobbra-balra. Táncolhatjuk két 
keresztbe tett bot fölött úgy, hogy mindig másik botközbe ugrunk, s közben fordulhatunk is.

Házasodik a tücsök (25. old.)
2. Gólya volt a szekundás2, kis béka a fl ótás3,
 Dongó, darázs a brúgós4, pulyka volt a prímás5.
 Táncba ugrik a majom, megjárja a polkát6,
 Híres betyár a bagoly, lesi a hurkáját.

3. Farkas volt a mészáros, hat ökröt levágott,
 Amellé még malacot, ötvenet kirántott.
 Kecske volt a szakácsné, jó gulyáshúst főzött,
 Míg az ebéd elkészült, a tücsök megszökött!

Készen áll már a híd (26. old.)
A rondótéma francia szövege:  A dal magyar kiejtés szerinti szövege:
Sur le pont d’Avignon,  Szür lö pon davinyon,
L’on y danse, l’on y danse,  lon i danszö, lon i danszö,
Sur le pont d’Avignon,  szür lö pon davinyon,
L’on y danse tout en rond.  lon i danszö tut an ron.

Te varga, hej, te varga (27. old.)
A svájci gyermekdal szövege:
Schuehmächerli, Schuehmächerli, mach mir ein grosse Flick:
Schuehmächerli, Schuehmächerli, mach myni Sole dick.
A dal magyar kiejtés szerinti szövege:
Súmeherli, súmeherli, mah mir ejn grósze fl ikk:
Súmeherli, súmeherli, mah mini szole dikk.

Hallod-e te, kis kovács (28. old.) 

1 krajcár: kis értékű ezüst- és rézpénz
2 szekundás: második (szekund) hegedűs
3 fl ótás: fuvolás

4 brúgós: nagybőgős
5 prímás: elsőhegedűs
6 polka: kétnegyedes, gyors cseh eredetű tánc

2. Hallod-e te, kis kovács,
 mit dohog a kalapács?
 Azt dohogja, döndeleg,
 ekevasat élezek.
 Ekevasat élezek,
 mert a tavasz közeleg.
  (Kányádi Sándor)

Válasszátok ki a „királynénak leányát” (körben fogjátok fel a szoknyáját) és a kérőt, aki kívül kerül! Közben 
énekeljétek a dalt. Akihez a kérő az ének végén odaér, annak üsse meg a hátát, hogy vele menjen. Utoljára a „ki-
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A fák mögött egy utca volt (37. old.)
A holland gyermekdal szövege:
Ik stond laast voor een Poppen Kraam, o, o, o.
Daar zag ik movie poppen staan, zo, zo, zo.
De poppen koopman ging op zeis,
De poppen zaahten van de ioy¨s,
Ze deden allemaal zo, ze deden allemaal zo.

A dal magyar kiejtés szerinti szövege:
Ik sztond lászt for ön Poppen Krám, ó, ó, ó.
Dár zagh ik múvi poppen sztán, zóu, zóu, zóu.
Dö poppen hópman ghing op ejsz,
Dö poppen záhten fan dö ijosz,
Zö déjdön állemál zóu, zö déjdön állemál zóu.

Áll egy ifj ú nyírfa (38. old.)
Az orosz népdal szövege:
Vo polje birjoza sztojala,
Vo polje kudrjavaja sztolaja,
Ljuli, ljuli sztojala, ljuli, ljuli sztojala.

Ég a város (40. old.)
Az angol kánon szövege:  A dal magyar kiejtés szerinti szövege:
London’s burning, London’s burning,  Lándonsz bőning, lándonsz bőning,
Fetch the engine, Fetch the engine,  feccs di endzsin, feccs di endzsin,
Fire, fi re, fi re, fi re!  fájr, fájr, fájr, fájr!
Poor on Water, poor on Water!  Pur on vóter, pur on vóter!

Szélről legeljetek (43. old.)
A dust a Rábaközben leginkább menettáncként alkalmazták a mulatságok idején. Dust táncolva haladt a me-
net a faluban, s egy-egy helyen megállva verbunkot és csárdást táncoltak. Legjellemzőbb motívuma a kanász-
táncnál említett cifra, amit vállfogással csoportosan vagy szólóban jártak.

Kakukk, kakukk (47. old.)
A német dal szövege: A dal magyar kiejtés szerinti szövege:
Kuckuck, Kuckuck, ruft  aus dem Wald! Kukukk, kukukk, ruft  ausz dém váld!
Lasset uns singen, tanzen und springen! Lasszet unsz szingen, táncen und springen!
Frühling, Frühling, wird es nun bald. Frűling, frűling, vird esz nun báld.

Ajánlott 48-as dal (49. old.): Kossuth Lajos azt izente
(Ezt a dalt díszítőhangok nélkül tanuljátok meg!)(Ezt a dalt díszítőhangok nélkül tanuljátok meg!)

2. Kossuth Lajos aranybárány,
 Aranybetű van a vállán.
 Aki azt is elolvassa,
 Az lehet a Kossuth fi a.

3. Kossuth Lajos zöld kalapja,
 Zöld pántlika lobog rajta,
 Az is azért lobog rajta:
 Magyar hazát vigasztalja.

(A 2. versszak Volly István, a 3. versszak Gönczi Ferenc gyűjtése.)

Az angol kánon szövege:  A dal magyar kiejtés szerinti szövege:

Frühling, Frühling, wird es nun bald. Frűling, frűling, vird esz nun báld.
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Le az utcán, le, le, le  (50. old.)
Bújó-vonuló játék Tardonáról. A lányok párosával, kézfogással, 
sorban haladnak előre. Egy idő után a sor kaput tartva lassan 
hátrál, s a hátulsó pártól kezdve mindenki előrebújik a kapuk 
alatt. Aki előreér, az visszaáll kaput tartani. Ugyanezt lehet úgy 
is játszani, hogy a hátsók a soron kívül jönnek kétoldalt előre. 
Amikor megunják, az előrejövők az első kapu mellé állnak két-
oldalt, s így létrejön egy lánc.

Hold, hold, fényes lánc (50. old.)
A lánc egyik végén kaput emel egy pár a többiek fölött, a lánc 
pedig velük szemben halad. A dallam végén (vagy amikor kiér 
a sor) a túloldalon lévő pár emel kaput, és az addig kaput tar-
tó gyerek visszafordulva vezeti a sort. Ez ismétlődik, míg meg 
nem unják, majd összezárják a félkört, s kezdik a karikázót.

Elvesztettem zsebkendőmet (51. old.)
A  gyerekek kézfogással körbesétálnak, jobb menetirányban. 
A körben 2-3 gyerek áll. Szabad a pénteknél párt választanak, 
kocsikáznak (keresztező kézfogással körben forognak), a dal 
végén puszit adnak egymásnak.

Zöld erdőben, zöld mezőben (52. old.)
1–4. ütem: sarokemelgetős. 5–8. ütem: egyes csárdás jobbra-
balra. 9–16. ütem: továbbhaladó csárdást táncolnak jobbra-
balra.

Két szál pünkösdrózsa (57. old.)
A dalhoz felhasználható tánc a dudálás néven ismert lassú lánc-
tánc. Mindig van egy táncvezető, ő határozza meg, hogy mer-
re haladjon a lánc, és milyen motívumot táncoljanak. Mindig 
balra haladnak. Két egyszerű motívum (félbal menetirányban 
állunk kézfogással):
1. Bal-jobb-bal lábbal előrelépünk menetirányban (tá-tá-tá), 
és jobb lábbal félsúlyosan a bal mellé zárunk (tá). Most jobb 
lábbal hátralépünk (tá), és bal lábbal félsúlyosan a jobb mellé 
zárunk (tá).
Ritmusa: tá-tá-tá-tá-tá-tá. Azonos ismétléssel folytatjuk.
2. Bal-jobb lábbal előrelépünk (tá-tá), és bal-jobb lábbal hely-
ben dobogunk (ti-ti), majd jobb lábbal hátralépünk (tá), és bal 
lábbal félsúlyosan a jobb mellé zárunk (tá).
Ritmusa: tá-tá-ti-ti-tá-tá-tá. Azonosan ismétlünk.

A Tisza, a Duna zavarodik (62. old.)
A  gyerekek körben vagy félkörben állnak. Középen egy fi ú 
vagy egy lány, aki a jobb térdét átfogja a két kezével. Amikor a 
többiek „elindítják” a malmot – énekelni és tapsolni kezdenek 
–, a középen álló gyerek hátsó felét jobbra-balra ringatja. (Ő a 
malom garatja, ahová felöntik a búzát.) Ének közben lehet egy 
kis lisztet szórni a „garat” hátára, akár igazit, akár képzeletbelit. 
Amikor vége a dalnak, új gyerek áll középre.
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alt:  a női és gyermek énekhang mély fekvése.
basszus:  a legmélyebb férfiszólam.
Da Capo al Fine:  utasítás a darab kezdetétől való ismétlésre a „Fine” szóig.
egész értékű hang (egészhang):  a ma használatos leghosszabb hangérték, annyi, mint két fél vagy négy negyed 

értékű hang.
epizód:  közjáték.
fél értékű hang (félhang):  az egész értékű hang fele, azaz két negyed értékű hang.
hangszín:  énekhang, hangszer, hangszercsoport jellegzetes hangzása.
hangerő:  a hang egyik fő tulajdonsága, fokozatait olasz szavak jelzik: piano – halk, mezzoforte – középerős, 

forte – erős.
kánon:  az egyik szólam által bemutatott dallamot meghatározott idő múlva valamennyi szólam pontosan 

utánozza.
kettősvonal:  egy zenei szakasz vagy egy zenemű végét jelző két függőleges vonal a vonalrendszeren. A záróvo-

nal pedig a zenedarab végét jelöli egy vékony és egy vastag vonallal.
kotta:  a zene írásos formája; a zenei írás módja.
kürt:  hajlított kúp alakú hangszer. A hang a fúvó személy ajkainak rezgésére jön létre. A legegyszerűbb kürtöket 

állatszarvból, kagylókból készítették. A 14. századtól már megjelentek a fémből készült kürtök, melyeket a va-
dászok és a katonaság használt, főként jeladásra. A 19. századtól a kürtökbe szelepeket építettek, ezáltal külön-
féle hangokat tudott megszólaltatni a kürtös. Így a kürt dallamhangszerként elfoglalhatta helyét a zenekarban.

metronóm:  a zeneművek tempóját pontosan meghatározó szerkezet. Fő alkatrésze egy inga, melynek kilen-
gési sebessége módosítható.

mezzo:  középmagas női vagy gyerekhang.
negyed értékű hang (negyedhang):  az egész értékű hang negyedrésze.
motívum:  a legkisebb önmagában értelmes zenei gondolat. Gyermekdalainkban általában két vagy három 

ütem.
népzene:  régóta együtt élő emberek szájhagyomány útján terjedő zenéje.
pontozott hang:  a pont az előtte álló ritmusértéket meghosszabbítja a ritmusérték felével. 
pentaton hangsor:  ötfokú hangsor, leggyakoribb formája a „félhang nélküli” pentatónia (lá-dó-ré-mi-szó). 

A magyar népzene, a kínai, az afrikai és a kelta zene fontos hangsora.
pótvonal:  a vonalrendszer alá vagy fölé húzott rövid vízszintes vonal, a vonalrendszert már túllépő magas 

vagy mély hang számára.
ritmus:  a zene időbeli szerveződése, időbeli folyamata.
rondó:  1. körtánc. 2. zenei forma, amelyben a főtéma (rondótéma) más hangulatú témákkal, epizódokkal 

váltakozik.
szinkópa ( ):  a zenei hangsúly eltolódása egy egyébként hangsúlytalan ütemrészre. 
szóló:  egyetlen énekes vagy hangszerjátékos által előadott mű vagy részlet.
szoprán:  a legmagasabb női énekhang.
tenor:  általában a legmagasabb férfi énekhang.
üstdob (timpani):  félgömb alakú fémüst, amelynek nyitott részére bőrt feszítenek. A bőr feszességét pedállal 

változtatják, így hangolják különböző hangmagasságra. Európába valószínűleg a keresztes lovagok hozták 
be keletről, az araboktól.

ütem:  a zene lüktetésének, súlyos és súlytalan ütéseinek szabályszerűen ismétlődő csoportosítása.
ütemjelzés:  a vonalrendszer elején álló számjel, amely azt mutatja, hány ütést tartalmaz egy ütem. Például a 

2/4 jelentése: egy ütem két negyedütést tartalmaz, egy ütés pedig egy negyed értékű. A 4/4 jelentése: egy 
ütemben négy ütés van, egy ütés egy negyed értékű.

ütemvonal:  az ütem végét jelző függőleges vonal.
vonalrendszer:  a mai zenei gyakorlatban öt vonalból és négy vonalközből álló sor, amelyen a hangjegyek el-

helyezkedésével a hangok magassága pontosan meghatározható.

Kislexikon
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