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Hľadám ťa, vidím ťa

2.  Do školy ideme, učiť sa chceme.
Tra-la-la-la, tra-la-la-la, 
tra-la-la-la, tra-la-la.

3.  Litery a čísla čakajú nás tam,
Tra-la-la-la, tra-la-la-la, 
tra-la-la-la, tra-la-la.

  

Hľadám ťa, vidím ťa
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Mám ručníček, mám

Opis hry:
Deti spievajú a kráčajú v kruhu. Držia sa za ruky. Jedno dieťa so šatkou v ruke kráča 
v kruhu opačným smerom, pritom máva šatkou. Keď deti pieseň dospievali, kruh 
zastane, dieťa so šatkou sa rozbehne k niektorému dieťaťu, dá mu šatku a hra začína 
od začiatku.

Keď ste sa pieseň naučili, pridajte rytmický sprievod.

Vytlieskajte riekanku a skúste pri tom pravidelne kráčať po triede, ako 
bubeníci.

Bubnu-jeme na bubon

poď-te de-ti, poď-te von.

Bubnu-jeme bum bam bom,

bude - me mať no-vý dom.
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Slepá baba

Opis hry:
Deti stoja v kruhu. Jedno má zaviazané oči a stojí v strede kruhu. Deti sa ho pýtajú, 
a on spievajúc odpovedá. Potom chytí jedno dieťa a musí uhádnuť, kto je to. Ak 
uhádol, vymenia sa. 

Tlieskajte aj striedavo, otázky a odpovede. Rozdeľte sa na dve skupiny. Vyskúšajte 
cvičenie aj vo dvojiciach.

Pri hre pochodujte na mi-
este ako vojaci. Potom skúste 
rytmus piesne vytlieskať, ale-
bo poskakujte podľa rytmu 
piesne.

Pri hre pochodujte na mi-
este ako vojaci. Potom skúste 
rytmus piesne vytlieskať, ale-
bo poskakujte podľa rytmu 
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Zájde slnko za kopec

Naučte sa aj značky rúk: so mi

Naučte sa riekanku. Vytlieskajte jej rytmus a skúste vymyslieť melódiu známymi 
tónmi so mi.

Osievame múčku
V deravom klobúčku,
Keď ju osejeme,
Chleba napečieme,
Fuk do pece.
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Pieseň na dvoch tónoch

Všimli ste si, že aj túto pieseň viete zaspievať na známych tónoch so mi?

Skúste zaspievať ako kukučka: 

Pieseň na dvoch tónochPieseň na dvoch tónoch

So     so  so     mi        so     mi     so           so     mi  so    so         so     mi    mi

So    mi  so    mi            so          mi         so      so  mi    mi           so          mi

So     so  so     mi        so     mi     so           so     mi  so    so         so     mi    mi
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Tancovala putňa

Keď ste sa pieseň naučili, zatancujte si ku spevu.
Skúste vymyslieť podobný rytmus.

Pieseñ zaspievajte aj s maďarským textom.

Tancovala putňa

2.  Tancoval tenký s tenkou,
V komore za putienkou
Mačka im gajdovala
Slamené gajdy mala.

3.  Tancovala ryba s rakom
A cibuľa s paštrnákom
Tekvica sa veľmi smiala
Jak cibuľa tancovala.
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Zlatá brána

Tlieskajte rytmus riekanky, pritom kráčajte na mieste. 

Pochod

Ľavá. Pravá. Ľavá. Pravá.

Deň je biely, Noc je tmavá.

Teofi l Macejka

Zahrajte sa. Tlieskajte si pravidelný rytmus. 

4

4
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Prší, prší

Všimnite si prvé štyri takty tejto piesne. Opakujú sa v nej tie isté tóny. Zaspievajte 
si pieseň Zlatá brána a porovnajte jej začiatok a začiatok tejto piesne. Jeden 
z tónov už viete pomenovať aj solmizačne: Áno, je to so. Druhý tón sa volá la. 
Býva iba o jeden stupeň vyššie, ako so.

Precvičte si nový tón aj takto:

          

A teraz skúste aj takto: všetky tri známe tóny sú tu spolu. Ak ste pieseň spoznali, 
zahrajte sa ju.

so
la

lalala la

so so so so so so

Žartovne slovenská ľudová
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Ide malá Marienka

Precvičte si na tejto piesni solmizačné slabiky so la mi.
Na dvoch vyčítankách si môžete precvičiť známe solmizačné slabiky. Naučte 
sa ich, potom ich vytlieskajte a skúste k nim vymyslieť melódiu na tónoch so 
mi la. Zaspievajte melódiu aj ostatným. Rytmus riekanky skúste aj zapísať do 
notového zošita.

En ten trombitár -
Stratil Jano pudilár.

Prišla mačka, tá ho vzala,
Peniažteky porátala –

Koľko?
Jeden, dva, tri.

En, ten tínom,
Maj, raka, tínom,

Maj, raka, tiki, tuki, tak.
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Pri slove „bac“ si čupnite.

Zahrajte sa: Na líšku

Deti stoja v kruhu, držia sa za ruky. Jedno dieťa stojí v strede kruhu, volá sa „Pilná“, 
druhé je mimo kruhu, ono je líška. Kráčajú na rytmus piesne, líška a „Pilná“ chodia 
opačným smerom. Potom nasleduje druhá pieseň. Kruh stojí, líška a „Pilná“ chodia 
opačným smerom. Pri slovách „Iďe, iďe, kím ňepríde“ zdvihnite ruky, líška vbehne 
do kruhu naháňa „Pilnú“. Kým ju nechytí, opakujte „ide, ide...“. Potom sa vymeňte.

Počúvanie hudby: ľudová pieseň v podaní pedagóga, s témou jesene. 
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Hra s papierom

Opis hry:
Deti ľahko zbadajú, že s rôzne druhy papiera vydávajú rôzne zvuky. Napríklad 
mäkkým papierom ľahko rytmizujeme krátke doby, tvrdým zasa dlhé doby. Celofánom 
sa dá napodobniť zvuk fujavice, a takto sa dá pokračovať podľa fantázie. Zhudobnite 
pomocou papiera a rytmických hudobných nástrojov „Rozprávku o zime“. 

Nasledovný opis je iba príkladom, dôležitá je detská fantázia.

1. Padá lístie.
2. Fúka vietor – fujavica, padá dážď.
3. Pomaly začne padať sneh, mrzne. Deti sa chystajú na sánkovačku.
4. Vtáčiky ďobú do zamrznutej zeme, nahlas štebocú o tom, že nemajú čo jesť.
5. Zvukmi napodobnime hlasy iných lesných zvierat, zvuk kopýt srnky apod...
6. Sneh sa topí, prší, fúka vietor, slnko čoraz viac hreje, prichádza jar.
7. Štebot vtákov a hlasy zvierat, vrava detí, ktoré sa hrajú na lúke.
Do hry môžeme vsunúť známe piesne a riekanky o prírode, zvieratkách.

Jedna z hier:
Môžete k nej vymyslieť aj melódiu známymi tónmi so la mi.

Na medveďa

Kto spí pod bukom,
Prikry ho kožuchom?
Pssst!

Ticho ísť, nebudiť!
Bo to môže medveď byť!
Psst!

Utekajte, medveď je,
Ak vyskočí, všetkých zje!
Hej!

Kráčajte potichu okolo „medveďa“, kým sa nezobudí, potom sa rozutekajte, aby 
vás nechytil.

Nasledovný opis je iba príkladom, dôležitá je detská fantázia.
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Hijo, heta

Najprv vytlieskajte  tento rytmus, potom sa rozdeľte na dve skupiny. Jedna 
spieva pieseň, druhá tlieska rytmus. Vystriedajte sa.

        tá            ti      ti            tá            tá
Podarí sa vám zaspievať napísanú melódiu? Spoznali ste ju?

       ti       ti   ti      ti        tá           tá          tá     ti       ti          tá           tá

         so   so   so  la         so         mi          so      so   la           so        mi                    

Podarí sa vám zaspievať napísanú melódiu? Spoznali ste ju?

       ti       ti   ti      ti        tá           tá          tá     ti       ti          tá           tá

         so   so   so  la         so         mi          so      so   la           so        mi                    

ostinato
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Prišiel starý Mikuláš

Už ste mali v učebnici takéto znamienko:        Volá sa štvrťová pomlčka.

Volá sa pomlčka. Označuje ticho. Viete počúvať ticho? Skúste. 
Nájdete pomlčky aj v tejto piesni? Prezrite si aj iné piesne v učebnici.
Aký darček nám priniesol Mikuláš?

Najprv vytlieskajte tento rytmus, potom skúste zaspievať aj melódiu. 

                        so          la          so         mi

                        so          la          so         mi

Spoznali ste melódiu? Zahrajte sa hru. 

Už ste mali v učebnici takéto znamienko:        

Najprv vytlieskajte tento rytmus, potom skúste zaspievať aj melódiu. 

                        so          la          so         mi                        so          la          so         mi

                        so          la          so         mi

                        so          la          so         mi                        so          la          so         mi
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Už je zima

2.  Už je zima, už je tu,
Sánky dolu z klinka,
Ubehne nám nie jedna
Veselá hodinka.

Skúste nájsť v piesni rovnaký rytmus, potom vytlieskajte rytmus celej piesne.

Poznáte?
Desať, dvadsať, tridsať,

Začal Gašpar kričať,
Že ho bolí brucho,

Aby bolo ticho,
Jeden dva tri,
Už si von ty.

Zahrajte rytmus vyčítanky aj na rytmických nástrojoch, striedajte sa podľa 
riadkov. 
Vypočujte si melódie známych piesní na zobcovej fl aute.

Už je zima
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                          so                           mi                       so            so                    mi

                  so            so                la            la                       so                         mi

          tá           tá             ti      ti       tá             ti      ti   ti       ti            tá            tá

Ak sa vám podarilo zaspievať melódiu, zaspievajte ju úplne tichučko, ako 
uspávanku, aj s týmto textom: Haj, haj, haja, haj, haja, haja, haj, haj.

Notová osnova 

Prvá čiara

Prvá medzera
Druhá medzera

Tretia medzera
Štvrtá medzera

Druhá čiara
Tretia čiara

Štvrtá čiara
Piata čiara
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Narodil sa Kristus Pán

Čo ste počuli o predvianočných zvykoch vo vašom okolí? Rozprávajte o nich 
spolužiakom.

Touto vinšovačkou môžete na Nový Rok prekvapiť rodičov i starých rodičov. 
Text je uvedený v nárečí santovských Slovákov.

Vinšujem vám tento
Šťedrí večer
Pána Krista naroďeňí, 
Abi vám dal Pán Boh zdraví, šťastí
A hojné božské požehnáňí. Ámen.

Text je uvedený v nárečí santovských Slovákov.

Vinšujem vám tento
Šťedrí večer
Pána Krista naroďeňí, 
Abi vám dal Pán Boh zdraví, šťastí
A hojné božské požehnáňí. Ámen.
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Prosil líšku vĺčik

2.     Ach, ty hlúpy vĺčik,
Načo ti je tĺčik?
Kto si pekne čistí zúbky,
Ten nepozná bôle, smútky.
Vĺčko, vĺčko, vĺčik môj, 
Zub si teraz pekne zhoj.

Skúste zaspievať prvý riadok piesne aj s pomocou solmizačných slabík, ktoré už 
poznáte. Pomôžte si známymi značkami rúk.

Skúsite ho zaspievať aj bez učebnice?
Vyložite pomocou farebných krúžkov prvý riadok piesne na poslednej strane 
pracovného zošitu.
Viete prvú slohu spievať prosebne a druhú rozkazovačne?
Ak viete už celú pieseň, skúste sprevádzať spev na rytmických nástrojoch týmto 
rytmom:

    tá     tá       ti   ti   tá        tá     tá        ti  ti   tá 

Vypočujte si pieseň so sprievodom klavíra.

    tá     tá       ti   ti   tá        tá     tá        ti  ti   tá 
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Určite si pamätáte veľa piesní, aj zo škôlky, aj zo školy.

Zahrajte sa na hru „Letí, letí” takto:

Vyslovujte slová hry, pritom kráčajte pravidelným krokom:

Letí, letí,
Všetko letí,

Čo má krídla všetko letí,
Letí, letí: PESNIČKA

Opis hry:
Keď odznie posledné slovo textu, zastavte sa. Prvú pieseň spieva ten, na ktorého vyšla 
vyčítanka. Ďalšiu ten, ktorý po odznení slov hry zastane na vopred určenom mieste 
triedy.

Najprv povie ostatným, na ktorú pieseň myslel, potom ju začne spievať, ostatní sa 
pridajú spevom, alebo tlieskaním rytmu.

Určite si pamätáte veľa piesní, aj zo škôlky, aj zo školy.
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Ťuki, ťuki, ťukalo

2.  Ťuki, ťuki, ťukalo,
Von sa dostať žiadalo,
Ťuki, ťuki od radosti,
Že si vystrie údy, kosti,
Ťuki, ťuki, ťuk.

C. Saint – Saëns: Karneval zvierat, voľný výber.

Zahrajte sa aj vy na zvieratká. Skúste rytmickými nástrojmi, metalofónom, alebo 
svojím hlasom napodobniť zvuky okolo vás, napríklad zvuk dážďa, vetra.

Von sa dostať žiadalo,

Že si vystrie údy, kosti,

svojím hlasom napodobniť zvuky okolo vás, napríklad zvuk dážďa, vetra.
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Kuriatko na dvore pípe tento rytmus. Viete ho vytlieskať?

      Hlad-né som ja, jesť mi  daj!

       ti     ti   ti     ti       ti     ti     tá     

        Daj,   daj,          zr-na   daj.

         tá          tá         ti      ti     tá

Spievajte pieseň o kuriatku z predošlej strany aj s týmto rytmickým sprievodom. 
Vymyslite podobný rytmus, vytlieskajte ho spolužiakom. Potom ho skúste aj 
zapísať do notového zošita.

Nasledovný rytmus dokončite podľa svojej fantázie.

     ti     ti     tá            tá        tá            tá     ti     ti

Napodobnite zvuky zvierat na obrázkoch.

     ti     ti     tá            tá        tá            tá     ti     ti

       ti     ti   ti     ti       ti     ti     tá     

         tá          tá         ti      ti     tá
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Snežienka

Keď ste sa pieseň naučili, tancujte ako kvetinky.

Vypočujte si úryvok zo skladby Kvetinový valčík Petra Iljiča Čajkovského.

Viete, ako sa hrá na ozvenu?
Jeden z vás vytlieska rytmus,
ktorý vymyslel, a všetci
ho zopakujte. Striedajte sa.
Potom sa zahrajte aj vo dvojici.   
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Sial Peter proso

Zahrajte sa hru.
Dve deti sa chytia za ruky, točia sa a spievajú pieseň. Pomenované dieťa sa vždy pridá 
do kruhu. Keď sú všetci v kruhu, text na konci sa zmení: veľa nás, veľa nás, choď ty 
(meno) preč od nás!

Určite ste spoznali solmizačné slabiky v piesni. Skúste si pieseň zaspievať aj 
pomocou nich.
Použite známe značky rúk. 

Určite nebude ťažké zaspievať ani túto melódiu podľa zápisu:

  
          so       so        la       so            mi            so             la             so             mi

Spoznali ste pieseň? Výborne. Našli ste v piesni niečo, čo sa opakuje? Správne. 
Prvé štyri takty sú presne také ako ďalšie štyri. Čo sa ešte v piesni opakuje?
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Zajačik do lesa

Zahrajte sa v triede na zajačikov, rozdeľte si úlohy. 
Jeden zo spolužiakov nech vás pri hre sprevádza
pravidelným rytmom

takto:

Potom skúste vytlieskať rytmus piesne a sprievodný rytmus naraz, takto:

          tá           ti       ti   ti        ti            tá           tá           ti        ti   ti       ti            tá

  
          tá               tá            tá                 tá           tá               tá            tá                 tá

Potom skúste vytlieskať rytmus piesne a sprievodný rytmus naraz, takto:

2.  Zajačik,trhaj kvet,
Ušiačik, trhaj kvet.
Hopi, cupi, trhaj kvet,
Hopi, cupi, trhaj kvet.

3.  Zajačik, vi veniec,
Ušiačik, vi veniec.
Hopi, cupi, vi veniec,
Hopi, cupi, vi veniec.

ostinato
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Kvetinky rastú všade. Viete zaspievať melódie, ktoré znázorňujú?

1.

          so      mi     so        la     so       mi     mi    so   mi     so     la          so

          tá        ti       ti        ti       ti       tá             ti       ti   ti       ti             tá           tá

2.

          so   mi     so   mi           so           mi            so    mi    so    so            so    

         ti        ti  ti        ti            tá            tá            ti        ti   ti       ti             tá   

Naučte sa riekanku: 

Adam v škole nesedel,
Abecedu nevedel,
Prišli k nemu líšky,
Čítali mu z knižky.

Adam sa len čuduje,
Čo to líškam sľubuje.
Tam, na kraji hôrky,
Chodiť do ich škôlky.

Pri recitovaní riekanky
pravidelne kráčajte na jej rytmus. 
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Rúčky

Naučte sa pieseň, potom ukazujte rukou, ako kráča(ako sa pohybuje) melódia po 
schodíkoch hore a dole.

Skúste nakresliť podobné vlnky do notového zošita.
Skúste svojim hlasom napodobniť melódiu, ktorú vám ukazuje pani učiteľka. 
Potom skúste aj vy ukázať spolužiakom melódiu, ktorú ste si vymysleli. Spievajte 
na slabiku la. 
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Zahrajte sa: 
O reťaz, o reťaz,

pletieme my reťaz.
A my reťaz nepletieme,

pletieme sa sami,
ako dáki páni.

Málo nás, málo nás,
poď ty (meno) medzi nás.

Opis hry:
Deti sa točia a stále k sebe niekoho volajú. Ak sú už všetci v kruhu, začnú spievať 
opačne, až kým sa reťaz nerozpadne. Na koniec spievajú:

Veľa nás, veľa nás,
Choď ty (meno) preč od nás!

Keď ste sa naučili text, skúste rozlúštiť melódiu v očkách reťaze. Potom si pri 
hre spievajte podľa nej.

Zahrajte sa: 
O reťaz, o reťaz,

poď ty (meno) medzi nás.

so so so mi so so so la so so so laso so so so

so so so la so so so laso mi so mi

so mi so mi

so mi so so mi so so mi so so mi mi mi
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Ked’ my domov prídeme

2.  Pečeného kohútka,
To je naša pochúťka.
Pečeného káčera,
To je naša večera.

     ti   ti   ti    ti        tá       tá          tá       tá

       tá        tá           tá       tá          tá       tá          tá       tá

     ti   ti    ti  ti         tá        tá         tá    ti   ti        tá       tá

     ti   ti   ti    ti        tá       tá          tá       tá

       tá        tá           tá       tá          tá       tá          tá       tá

     ti   ti    ti  ti         tá        tá         tá    ti   ti        tá       tá

2.  Pečeného kohútka,
To je naša pochúťka.
Pečeného káčera,
To je naša večera.

Vypočujte si pieseň na klavíri, skúste pomenovať 
nástroj, ktorý sprievodný hlas napodobňuje. 
Správne, je to basa, iným menom kontrabas. 
Skúste svojím hlasom napodobniť kontrabas aj 
vy. Dajte pozor, aby ste spievali úplne rovnako. 
Ak vám to už ide, môže niekto spievať melódiu 
piesne, niekto zasa melódiu kontrabasu.  

Uhádnete, ku ktorej piesni patrí rytmus? Viete 
spojiť rytmus s kresbou? Vytlieskajte rytmus, 
potom si zaspievajte piesne a zahrajte sa.
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Češem si hlavičku

2.  Umyjem si líčka ako dve jabĺčka.
Heli, heli, helička, červená, biela ružička.

3.  Obujem čižmičky na biele nožičky.
Heli, heli, helička, červená, biela ružička.

4.  Oblečiem sukničku, bielenú fertušku.
Heli, heli, helička, červená, biela ružička.

5.  Vezmem si ručníček, zlatý prsteníček.
Heli, heli, helička, červená, biela ružička.

6.  Idem do Dunaja a zas von z Dunaja.
Heli, heli, helička, červená, biela ružička.

Keď ste sa už pieseň naučili, zahrajte sa. Budete potrebovať ručníček, alebo 
šatku.

Vypočujte si známe piesne v podaní klavíra.

slovenská ľudová
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Na zelenej lúke

Keď ste sa pieseň naučili, poskakujte ako zajačiky na lúke. Niekoľkí nech vás 
sprevádzajú na rytmických nástrojoch takto:

     

                                               

Naučte sa tieto rečňovanky ku Veľkej noci, môžete nimi vinšovať pri oblievačkách. 
Text a spôsob, akým ju chlapci používali, je uvedený podľa zvykov Slovákov 
v Jášči (Jásd),

Šibi ribi, masné ribi
Kázal kadlec aj kadlecka

Abi dala dve vajíčka,
Ešče k temu kus koláča.

Na cibulu grajcár.
Na cesnak dva.

Najprv dievčatká, potom dievky a nakoniec aj mamu a starú mamu pošibali 
korbáčom. Ako ich šibali, medzitým takto vinšovali:

Abi si ňemala vredi,
Abi si bola šikovná,

Abi si mala lahké nohy do tanca,
Abi si bola zdravá, ščastná a veselá.

     

                                               

ti ti ti ti ti ti ti ti tá   tá   tá  tá
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Letí, letí, pesnička

2.  Ty si naše slniečko,
Láskou zohrievaš,
Vďaka mama, že nás tak
Veľmi rada máš.

Spievajte pieseň aj so sprievodom metalofónu.

Vytlieskajte tento rytmus.

Spievajte pieseň aj so sprievodom metalofónu

Vytlieskajte tento rytmus.
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Mamičke

2.  Mamka moja, mamka drahá,
budem dobrý, sľubujem.
Pretože ťa veľmi ľúbim,
srdiečko ti darujem.

Naučte sa báseň. Môžete ňou pozdraviť svoju mamu pri jej sviatku.

Viažem si kytičku
v zelenom hájičku,
keď si ju uviažem,
mamke ju ukážem.

Toto je kytička
z malého hájička.

Pre teba mamička,
kus môjho srdiečka.
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Javorová brána

Viete sa zahrať na javorovú bránu?

Opis hry:
Dvaja držia bránu, obaja si vyberú nejaké meno. Ostatní chodia po triede, držia sa 
za ruky a pritom spievajú. Kto na konci piesne zastane pod bránou, vytlieska známy 
rytmus. Ak ju ostatní spoznali, spoločne si zaspievajú. Potom si prevezme meno 
jedného, a zaradí sa za toho, koho si vybral. Bránu držiaci sa môžu striedať.

Viete sa zahrať na rytmickú reťaz? Tlieskajte rytmus známej piesne striedavo, 
po taktoch alebo dvoch taktoch tak, aby sa reťaz neprerušila. Môžete to skúsiť 
aj so spevom.
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Na venček

Keď ste sa pieseň naučili, spievajte ju aj pri hre. 

Opis hry:  
Zoraďte sa do dvoch radov, kráčajte oproti sebe, a striedavo sa chytajte pritom za 
ruky. Pokúste sa kráčať presne podľa svojho spevu. Niekto z vás môže hru sprevádzať 
pravidelným rytmom, aby vám to išlo ľahšie. Takto:

                         tá          tá         tá         tá          tá          tá         tá         tá     

Skúste pri jej spievaní aj tlieskať tento rytmus. Môžete sa rozdeliť aj na dve 
skupiny, jedna tlieska rytmus piesne, alebo spieva, a druhá tento rytmus:

tá                           ti        ti        tá

                         tá          tá         tá         tá          tá          tá         tá         tá     

ostinato
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Veselé deti

Opis hry:
1. sloha: deti chodia v kruhu, pri speve tlieskajú.
2. sloha: zmenia smer chôdze, na konci sa zastavia a obrátia tvárou do kruhu
3.sloha:  spieva iba sólista v kruhu a pri tom robí rôzne pohyby, napríklad poskoky 

na jednej nohe, tlesk, predpaženie apod…
4. sloha: spievajú všetci a opakujú pohyby dieťaťa v kruhu.
5. sloha: ako 1. sloha
6. sloha:  spieva iba dieťa v kruhu, ostatní stoja. Sólista si vyberie náhradníka a 

zaradí sa medzi ostatných.

2.  Ukáž nám ty veselá (ý), veselá (ý), 
veselá (ý),
Čím nás budeš baviti, baviti.

3.  Robte toto ako ja, ako ja, ako ja,
Bude z toho zábava, zábava.

4.  Robíme to ako ty, ako ty, ako ty,
Máme z toho trampoty, trampoty.

5.  Vyber si z nás koho chceš,
koho chceš, koho chceš,
Koho najviac miluješ, miluješ.

6.  Vyberiem si koho chcem,
koho chcem, koho chcem,
Poď ty (meno), poď ty sem, poď 
ty sem. 
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Vŕšok, dolina

2.  Vŕšok, dolina,
Pekná rovina.
Tí slovenskí mládenci sú
Jak garafi a.

Šijeme vrecia, šijeme

Keď ste sa piesne naučili, tancujte v pároch – dievča s chlapcom.
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Pre zábavu a potešenie

Riekanky, vyčítanky

Zlaté listy vo výši,
Šepocú si: ši ši ši,
Šu šu šu, ša ša ša,

Spúšťame sa na šaša.

Ťap, ťap, ťapuške,
Višli mačke na hruške,

Potrhali kožuške,
Povešali na vráta,
Popadali do blata.

Text tejto rečňovanky je v nárečí Slovákov z Banky.

 Kvá, kvá, kvačica,
Čérná, bílá slepica.

Pod stolom sú dropce,
Kura vodu slopce,

Š-š-š-š.

Rečňovanka je v nárečí Slovákov z Mlynkov.
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 Stojí vŕba pri potoku,
Visí na nej zvon,

 Na koho to slovo padne,
Ten musí ísť von.

Slimák bimák,
Vytrč roške
Na paroške.

 Ag něvitrčíš roške
Hoďím ťa o zem,

 Buďe z teba chropeň.

Rečňovanka je uvedená v nárečí
Slovákov z Banky.

 Stojí vŕba pri potoku,
 Visí na nej zvon,
 Na koho to slovo padne,
 Ten musí ísť von.

 Slimák bimák,
 Vytrč roške
 Na paroške.
 Ag něvitrčíš roške
 Hoďím ťa o zem,
 Buďe z teba chropeň.

Rečňovanka je uvedená v nárečí
Slovákov z Banky.
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Piesne a hry na výber:
Tu je jedna dlhšia pieseň k Vianociam a koledovaniu. Netreba spievať všetky 
slohy, môžete si vybrať iba pár slôh.

Chodila Márija

Došla ona došla   Jako ťi ho podám,  A já bi ból ležal
G jednému kováču:  ked ručičék ňemám  z hlavu na kameňi,
Kováču, kováču,  len také kimlički,  z hlavu na kameňi,
Daj že mi noclahu.  Čo nosím kňižťički.  z noháma na tŕňí.

Noclah ti ňedám  Jako ťi ho podám,  Z hlavu na kameňi,
Troch tovarišof mám,  ked ručičék ňemám,  z noháma na tŕňí,
Veňňe v noci kuju,  na oči ňeviďím,   to bi ból urobil
Aňi ňeprestaniu.  Na uši ňesliším.   luďom na znamení. 

Kuju oňi, kuju   Jak sa ďifča nahlo,   
Tri zelezné klini,  hňed ruce dostalo,
Čo budu pribíjat  na oči viďelo,
Krista pána s ňimi.  na uši slišalo.

Išla ona, išla   Na oči viďelo,
Do jennéj maštali,  na uši slišalo,
Do jennéj maštali  g ocovi, g maťeri
Ďíťatko zroďiťi.  z radosťú bežalo.

Jak prah prekročila,  Mamenko, tatenko,
Sina poroďila,   bola to Márija
Sina poroďila,   čo tu čéraj večér
Na ďifča zvolala.  noclahi pítala.

Ďifčátko, ďifčátko,  Kebi já ból vedel,
Podaj mi ďíťatko.  Že je to Márija 
Ďifčátko, ďifčátko,  bol bi jéj dal posťel
Podaj mi ďíťatko.  Ze zlata, ze stríbra.

Pieseň je uvedená v nárečí Slovákov zo Santova.

Kuju oňi, kuju   Jak sa ďifča nahlo,   
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Čížiček, čížiček

2. Čížiček, čížiček, vtáčik maličký,
Povedz nám čížiček, ako rastie mak?

/: Aj tak tak, rastie mak, :/
Aj tak tak rastie mak,

Aj tak rastie mak.

3. Čížiček, čížiček, vtáčik maličký,
Povedz nám čížiček, ako kvitne mak?

/: Aj tak tak, rastie mak, :/
Aj tak tak rastie mak,

Aj tak rastie mak.

4. Čížiček, čížiček, vtáčik maličký,
Povedz nám čížiček, ako tlčú mak?

/: Aj tak tak, rastie mak, :/
Aj tak tak rastie mak,

Aj tak rastie mak.

5. Čížiček, čížiček, vtáčik maličký,
Povedz nám čížiček, ako jedia mak?

/: Aj tak tak, rastie mak, :/
Aj tak tak rastie mak,

Aj tak rastie mak.

Povedz nám čížiček, ako kvitne mak?
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Ďuro, daj nám slnka

My sme malí muzikanti

V kvetinovom bufete
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Na dvore býva sliepočka naša

2.  Kohútik však je na dvore pánom,
On budí ľudí každučkým ránom.
Ki ki ri kí, ki ki ri kí,
Ki ki ri, ki ki ri, ki ki ri kí.

3.  Mačička čierna na slnku leží,
Odrazu skočí, za myškou beží.
Mňau, mňau, mňau, mňau,
Mňau, mňau, mňau, mňau,
Mňau, mňau, mňau, mňau,
Mňau, mňau, mňau,
Mňau, mňau, mňau.

Vlak

Na dvore býva sliepočka naša

3.  Mačička čierna na slnku leží,
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Autobus

Zajko

Jedno ucho dole krčí,
A druhé mu hore trčí,

Nohy dlhé, chvostík krátky,
Bruško ako snop.

Poskakuje, dupi, dupi,
Rád má jabĺčkové šupy,
Ešte radšej sladkú repu,

Dupi, dupi, dup.

Ráno čerstvý kalerábik,
Napoludnie ako králik,
A na večer na pochúťku

Kapustový hlúb.

text: Gregor Papuček
hudba: Katarína Noszlopyová
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Cupi - lupi

Fašiangy

Odo dneška všetky
Smútky zahodí,

Odeje sa do maškary,
Pôjde na hody.

Tam sa bude zháňať,
Tam sa bude žiť!

Brnkať budú na gitare, 
bubon budú biť!

text: Gregor Papuček
hudba: Katarína Noszlopyová

text: Gregor Papuček
hudba: Katarína Noszlopyová
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Zoznam slovensko – maďarských použitých výrazov
  čiara v notovej osnove   vonal
  medzera v notovej osnove  vonalköz
  nota     hangjegy
  notová osnova    vonalrendszer 

  hlavička noty    kottafej
  nožička noty    kotta szára
  osminová nota    nyolcad hang
  osminová pomlčka   nyolcad szünetjel
  štvrťová nota    negyed hang
  štvrťová pomlčka   negyed szünetjel

  dvojštvrťový takt   kétnegyedes ütem
  opakovacie znamienko   ismétlő jel
  takt     ütem
  taktová čiara    ütemvonal
  záverečná čiara   záróvonal

  melódia    dallam
  rytmus     ritmus
  rytmický sprievod   ritmuskíséret
  solmizačná slabika   szolmizációs szótag
  spievať     énekelni
  tlieskať    tapsolni

  hra     játék
  ľudová pieseň    népdal
  riekanka    mondóka
  spev     ének
  tón     hang
  vyčítanka    kiszámoló

Nárečové texty: 
Š.LAMI: Výročné zvyky a ľudové hry,  Budapešť, Tankönyvkiadó 1984

  melódia    dallam
  rytmus     ritmus
  rytmický sprievod   ritmuskíséret

  hra     játék
  ľudová pieseň    népdal
  riekanka    mondóka
  spev     ének
  tón     hang

  dvojštvrťový takt   kétnegyedes ütem
  opakovacie znamienko   ismétlő jel
  takt     ütem
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