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A tankönyv megfelel a Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, beve-
zetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról megnevezésű jogsza-
bály alapján készült Kerettanterv az általános iskola 1‒4. évfolyama számára megnevezésű kerettanterv 
ének-zene tantárgy előírásainak.
A kiadvány 2021. január 28-án tankönyvi engedélyt kapott a TKV/101-7/2021. számú határozattal.
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Szerkesztették az Oktatási Hivatal Tankönyvfejlesztési Osztályának munkatársai.

A tankönyv szerkesztői ezúton is köszönetet mondanak azoknak az íróknak, költőknek, 
képzőművészeknek, akiknek alkotásai tankönyveinket gazdagítják.

© Oktatási Hivatal, 2020
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Oktatási Hivatal
1055 Budapest, Szalay utca 10–14.
Telefon: 06 1 374 2100
E-mail: kiado@oh.gov.hu

Felelős kiadó: Brassói Sándor mb. elnök
Raktári szám: OH-ENZ02TA
Tankönyvkiadási osztályvezető: Horváth Zoltán Ákos
Műszaki szerkesztő: Görög Istvánné
Terjedelem: 8,76 (A/5 ív) + melléklet: 0,52 (A/5 ív)
A könyv tömege: 220 gramm
1. kiadás, 2021
Nyomdai előkészítés: Diószegi Tamás

Ez a tankönyv a Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 
EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001. számú, „A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, 
taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés” című projektje keretében készült. A projekt 
az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Nyomás és kötés:

Európai Szociális
Alap
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Beköszöntő

Második osztályba léptünk. A diákok már tapasztalást szereztek a zene tudatos birtoklásában, értésé-
ben, érzésében. Lépjünk tovább! Fejlesszük iránymutatásainkkal zenei érzékenységüket, bátor alkotó-
készségüket a fantáziájukat és kreativitásukat megmozgató zenei játékokkal! Tartsuk ébren muzsiká-
lási kedvüket a kínált énekes és zenehallgatási anyaggal! Kiemelten fejlesszük éneklési készségüket és 
legfőképpen belső hallásukat, mely alapját képezi a figyelmes, elmélyült zenehallgatásnak és a zenei 
olvasás-írás további fejlesztésének!

Ez a könyv is igyekszik óráról órára haladva segíteni munkájukat, ezért tematikus egységekben tagolt. 
Válogassanak kedvük és a gyerekek érzékenysége szerint a kínált zenei anyagból az évfolyami továbbha-
ladás segítése érdekében!

Ne feledjék! Továbbra is a legfontosabb a játékban, zenei mókában részt vevő gyermek éneklési kedvé-
nek felkeltése és megtartása, zenehallgatási szokásának megteremtése. 

Ezt kívánva ajánlom második könyvemet mindenki gyönyörűségére.

A szerző

Jelmagyarázat

Jegyezzétek meg! Énekfüzetbe írjatok!

Rögtönözzetek! Folytassátok!

Tudod-e? Házi feladat

Hallgassátok a zenét!
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Ismétlők az első osztályból
Játékok

Rejtőzködő dallam

Csip, csip, csóka
Csett Pápára

Dínom, dánom

Gácsér fürdik

1. Mozogjatok egyenletesen a dalokhoz előre – hátra;
jobbra – balra; le – fel!
Kövessétek dallamrajzzal, majd szolmizáljátok 
kézjelek segítségével az énekek indító motívumait! 
Hasonlítsátok össze a három dal kezdetét! 
Mit tapasztaltok?

2. Számoljátok meg a dal motívumait! Énekeljétek el 
úgy is, hogy először a páros, majd második éneklés-
kor a páratlanokat magatokban dúdoljátok!

3. Dolgozzatok kis csoportban! 
Keressétek meg a ritmusok szövegpárját!

Mit játsszunk lányok? 

Bújj, bújj, itt megyek 

Aki nem lép egyszerre � � � � � � �
� � � � �
� � � � �

� � �
Most

� � � � � � �
Jelöljétek 
• az ütemhangsúlyokat,
• az ütemjelzőt,
• az ütemvonalakat, majd játsszátok el a dalt!

OH_ENZ02TA_7.indd   4OH_ENZ02TA_7.indd   4 2021. 03. 03.   16:51:102021. 03. 03.   16:51:10



5

Gólya-nóta

Dallamváltozat

Gó lya,

s

gi li ce, ken der vá gó vad ré ce,- - - - - - - -

ke rüld meg a vi lá got, hozz egy ka réj ka lá csot!- - - - - -

Járjatok fürgén, egyenletesen 
a dalhoz! A következő énekléskor 
motívumonként váltsatok irányt!

 DALLAMOSZTINÁTÓ:
Állandóan, makacsul 
ismétlődő dallam.

Mondjátok ritmikusan a szavakat! Írjátok a verssorok 
mellé azok ritmusát, jelölve az ütemhangsúlyokat és az 
ütemvonalakat is!

Gólyát látok,

Egy lábon állok,

Aki nem áll egy lábon,

Szamár lesz a nyáron.

(Bátya, Bács-Kiskun m.)

� � � �

• Kodály Zoltán: Gólya-nóta
Figyeljétek meg, hol bukkan föl 
a műben dallamosztinátó!

• Gryllus Vilmos: Kémény tetején
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A békakirályfi

Hol volt, hol nem volt, volt egy szegény özvegyasszony, és annak volt egy lánya. Egyszer az asszony na-
gyon beteg lett, és így szólt:

‒ Jobban lennék édes lányom, ha a Jozafát völgyéből, a kis kútból ihatnék vizet. ‒ Elment a lány a kút-
ra. Meríteni akart, de egy béka rákiáltott:

‒ Ne bántsd a vizemet! Meríthetsz, de csak akkor, ha megcsókolsz. ‒ A lány rettenetesen megijedt, és 
hazaszaladt. Otthon elmesélte az anyjának, mi történt, aki továbbra is csak jajveszékelt, és ismét a kút-
hoz küldte a lányát. Mivel a leány nagyon szerette az anyját, szót fogadott és visszament. De a kút szélén 
ismét ott ült a béka, és megint csak rákiáltott:

‒ Ne bántsd a vizemet, csak akkor, ha megadod, amit kívánok! ‒ A lány most is nagyon megijedt, de 
összeszedte minden bátorságát és mégis merített a kútból. Édesanyja, mihelyst belekortyolt a csodavíz-
be, máris jobban lett. Ám egyszer csak mi történt! Éppen áldozott a napocska, amikor megjelent a béka 
és így dalolt:

Ha ra ha ra ha ra mi a,

(fi)
Parlando, rubato

-, -,

l

E risz szél be, kis Ma ris ka!- - - - - - - - -

Tu dod, mit í gér tél,

3

mi kor a Jo za fát kút ján vi zet me rí tet tél.- - - - - - - - - - -

‒ Édesanyám, csukjuk be a kaput, hogy a béka be ne jöjjön! ‒ riadt meg a lány. Becsukták, de kívülről 
így is behallatszott a kérlelő ének: Hara-, hara-, haramia. Nyisd ki kapud, kis Mariska! Tudod, mit ígértél…

‒ Édesanyám, csúff á tesz az a béka. Nyissuk ki neki a kaput, s majd agyonvágjuk egy lapáttal! ‒ Az 
ajtót szélesre tárták, a béka bement, de újból csak rázendített: Hara-, hara-, haramia. Fordulj felém kis 
Mariska! Tudod, mit ígértél…

‒ Fordulj már felé lányom, csak nem esz meg! ‒ szólt az anyja. A lány megtette, ám az ének most így 
szólt: Hara-, hara-, haramia. Csókoljál meg, kis Mariska! Tudod, mit ígértél…

Mit volt mit tenni, a leány megcsókolta a békát, ám abban a minutumban ő és az anyja álomba szen-
deredtek. Mikor felébredtek, azt sem tudták, hol vannak. A csúf békából királyfi lett, de olyan szép, hogy 
bárki szeme-szája elállt a csodálkozástól. Most a királyfi szép sorjában elmondta, hogy mi történt. Egy 
vén boszorkány békává varázsolta, merthogy annak a  boszorkánynak a  leányát nem akarta feleségül 
venni. Egyedül csak a kis Mariska szabadíthatta ki a kútból, más nem, különben béka maradt volna teljes 
világ életében. 

Ásó, kapa, nagyharang se válassza el őket! Még most is élnek, ha meg nem haltak.
(Kerényi György meseátirata nyomán)

OH_ENZ02TA_7.indd   7OH_ENZ02TA_7.indd   7 2021. 03. 03.   16:51:122021. 03. 03.   16:51:12



8

Játékba hívó
- egész tanéven át -

Danikáné

Kör, kör,

s

ki ját szik?-

Csak egy kis lány hi ány zik,- - -

Csak egy hi ány zik.- -

Most
Bí

vi
bor

szik,
ba’,

s

most
bár

vi
sony

szik
ba’,

Da
a

ni
rany

ká
ko

né
szo

lá
rú

nyát,
ba’.

- - - - - -
- - - - - - - --

Nem a dom a lá nyo mat a rany hin tó nél kül,- - - - - -

Ab ba’ pe dig hat ló le gyen, mind a hat nak a rany far ka le gyen.- - - - - - -

Játék
Két-három gyerek éneklés közben, szökellve 
körbe jár. Aki még szeretne játszani, hozzájuk 
csatlakozik. A játék végén ezzel a szöveggel da-
lolnak: Kör, kör, ki játszik? Már senki sem hiány-
zik, mindenki játszik.

Skandáljátok a szöveget, majd beszéljétek 
meg a mondatok igazságtartalmát!
Íze van a sónak,
Értelme a szónak,
Hidege a hónak,
Tüze a jó lónak,
Feneke a tónak,
Jutalma a jónak.

(Ipolybalog, Hont m.)

Játék
A gyerekek éneklés közben körbejárnak. A kör közepén 
„Danikáné” áll, a kérő pedig a körön kívül, ellentétes irány-
ban halad. A dal végén a kör megáll. A kérő kezét nyújtja 
Danikánénak, majd így beszélgetnek: Kérő: Kakas-bakas 
jó napot! Danikáné: Réce-ruca fogadja. Mit kerülöd, mit 
fordulod az én házam tájékát? Kérő: Azt kerülöm, azt for-
dulom a  te házad tájékát, mert nagyon megszerettem 
… nevű lányát (több gyerek nevét is mondhatja). Erre 
a megnevezettek a kérőhöz mennek. A játék addig foly-
tatódik, amíg a körbejárók el nem fogynak.
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Cipósütés

1. A part a

d

latt, Há rom var jú ka szál, Há rom var jú ka szál.- - - - - - -

 2.  Róka gyűjti, róka gyűjti, 
Szúnyog kévét köti, szúnyog kévét köti.

 3.  Bolha ugrik, bolha ugrik,
Hányja a szekérre, hányja a szekérre.

 4.  Mén a szekér, mén a szekér,
Majd a malomba ér, majd a malomba ér.

 5.  A malomba, a malomba,
Három tarka macska, három tarka macska.

 6.  Egyik szitál, másik rostál,
Harmadik követ vág, harmadik követ vág.

 7.  Szürke szamár vizet hoz már,
Tekenőbe tölti, tekenőbe tölti. 

 8.  Tehén dagaszt, tehén dagaszt,
Kemencébe rakja, kemencébe rakja.

 9.  Medve várja, medve várja,
Kisült-e a cipó, kisült-e a cipó.

10.  Tyúk a cipót csipegeti,
Hangya morzsát szedi, hangya morzsát szedi.

• Bartók Béla: Cipósütés – 
gyermekkar

Dolgozzatok párban!
Milyen sorrendben szólalnak meg az állatok a kórusműben? Rendezzétek 
a kártyákat megszólalásuk szerint, és találjátok meg az oda nem illőt, 
a „kakukktojást”!

1098

5

1 2 3 4

76

11
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A gyerekek sorba állnak és énekszóval megindulnak. Ketten, egymás kezét fogva, 
velük szemben kaput tartanak. Mikor a sor elébük ér, az elöl álló így kérdez:

„‒ Kié ez a híd?”
„‒ Szent Erzsébeté.”
„‒ Által megyünk rajta.”
„‒ Vámot veszünk rajta. Minap itt jártatok, hidunk lábát eltörtétek, meg se fizettétek.”
„‒ Ácsok vagyunk, ácsorogunk, fenyőfából megcsináljuk, ingyen aranyozzuk.”
A kapu felemelkedik, és mialatt a sor átmegy alatta, a kapusok ezt mondják:
„‒ Szőjjétek, szapuljátok, szőjjétek, szapuljátok!”
Amikor az utolsó is a kapu alá ér, elszakítják társaitól, és ő lesz az új játékban a kapus-szóvivő. A két ka-

putartó titokban megegyezik: az egyik az „angyal” lesz, a másik az „ördög”. Nevet is választanak, „körte” 
és „alma”. A többiek sorban, egyenként átbújnak a kapun és így dalolnak:

Bújj, bújj

s

zöld á gacs ka, Bújj, bújj zöld le ve lecs ke,- - - - -

Nyit va van az a rany ka pu, csak búj ja tok raj ta.- - - - - - -

Az utolsót megállítják: „Mi kell, körte vagy alma?” Válasza szerint az angyalhoz vagy az ördöghöz kerül. 
Mikor az egész sor elfogyott, mindegyiktől megkérdezik:

An gyal e,

s

ör dög e?* Csu pa tisz ta an
ör

gyal.
dög.

- - - - - - -
-

Aki a *-nál elneveti magát, az „csupasztiszta” ördög, aki nem, az angyal lesz.

Szent Erzsébet hídja – játék

• Kodály Zoltán: Lengyel László – gyermekkar (részlet)

Árpád-házi Szent Erzsébet több száz éve, a középkorban élt, kinek szemé-
lyéhez számos jótékony cselekedet és legenda fűződik. Támogatta a szegé-
nyeket, menedékhelyet nyitott gyermekek számára, kórházat alapított és 

maga is kivette részét a betegápolásból. A nevéhez fűződő leghíresebb történet 
a  rózsacsoda, mely szerint éppen a  szegényekhez tartott, kötényében kenyér-
rel. Ám férje váratlanul feltartóztatta, látni akarta, mit visz. Csak annyit válaszolt: 
rózsákat. A férfi Erzsébet kötényébe nézett, és valóban csodás virágokat látott.

1. Hej,
Tel

tu
jes

li
szeg

pán,
fű,

m

tu
szar

li
ka

pán,
láb,

Te
Sze

le
re

ker
lem

tem
nek

zsá
láng

lyá
já

val,
val.

- - - - - - - -
- - - - - - - - -

2. Nyisd ki, rózsám, kapudat, Hadd kerüljem váradat,
     Rózsafának illatja,  Az én szívem biztatja.
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Várkörjárás

Kirakó

Rákjáték

lé-

s - s - s
Re-cse, re- l

cse,

m
csa

pés ug-

rás

s - s
po-gá-

Játék
Változatok: 
a)  Az egész kör énekel (járom másodmagammal, harmadma-

gammal stb.), az utolsó mondatot (Adjon Isten) csak a körön 
kívül járó, aki a megnevezettet magával viszi. 

b)  Körbejárva énekelnek. A körön kívüli külső kezével két-három 
gyereket megérint, és azok csatlakoznak hozzá.

Játsszátok el a Recse, 
recse, pogácsa kezdetű 
dalt! 
Kézjelek, majd az öt 
ujjatok segítségével 
szolmizáljátok annak 
első motívumát! Rakjá-
tok azt ki a tanult hang-
magasságokban, színes 
korongokkal az ötvona-
las táblán!

Já rom az új

s

vár nak az al ját,- - -

já rom má sod ma gam mal.- - - - -

Ti le ány tok, ti le ány tok oly szép, oly ke gyes,- - - - -

Ke zem be se ke rít he tem a
sár

rany
ga

gyű
csiz

rű
ma

nél
nél

kül,
kül,

- - - - - - - - -
- - -

Ad jon Is ten jó es tét, szép Ma ris ka asz szony.- - - - - -

= fiúk = lányok
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Szó – mi – dó fordulatok
Fogyó – gyarapodó

Váltott kézzel

Já rom az új

s

vá ro mat, Já rom a sa já to mat.---- - - -

Szom széd Kis né kit tesz mel lém, Ki vel ha za men jek?-------

Ezt a dom,– ezt. – Nem kell né kem ez. – Ez kell né kem, ez.---

Szép ő ma ga, szép ru há ja, Szép a két or cá ja.- - - - -

Játék
A gyerekek kört alakítanak, ez lesz a vár. A kör közepén áll 
a „szomszéd Kisné”. A körön kívül jár a kérő, aki a dal végén 
magával visz valakit. Amikor mindenkit elvitt, újból össze-
záródik a kör, és az lesz az új kérő, aki utoljára maradt.

Énekeljétek motívumonként 
váltva halkan (piano), illetve 
erősen (forte) a dalt!

Mondjátok ki a szavakat, és tapsoljátok el azok ritmusát! Írjátok le, vagyis egészítsétek ki 
a hangfejeket azok ritmusszárával! A hiányzó képet rajzoljátok meg!

         

� �
� � � � � �

Alkossatok zenekart! Kísérjétek éneketeket ritmusosztinátókkal!
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Magas – közepes – mély

Éneklő kéz és hangoszlop

Éneklés közben mozogjatok a dallam iránya szerint!

Másoljátok le az előző ol-
dalon lévő dal első sorát! 
Írjátok a hangok alá annak 
szolmizációs betűit!

• G. F. Händel: Vízizene, 
D-dúr szvit – nyitány 
(No. 2 – HWV 349)

Játék
Kavicsjáték
Álljatok szellősen, egymástól távol a tanteremben, csukott szemmel, egyik kezetek kérőn előre tartva! 
Amikor elindul a zene, tanárotok egy-egy maroknyi méretű kavicsot tesz valakik (5-6 fő) kezébe. Akik 
kapták, kinyitják a szemüket, és lopakodva haladva most ők rejtik azt egy „alvó” tenyerébe. Ha átad-
ták, ismét szobrokká változnak. Fő szabály, hogy nem szabad semmiféle zajt csapni, hangot kiadni, 
hiszen szól a gyönyörű zene, melyre közben fülelni kell. A játék a zenehallgatás végéig tart. Utána me-
séljétek el, ki mit élt át csukott, illetve nyitott szemmel, és válaszoljatok az alábbi zenei kérdésekre is:
a) Állapítsátok meg, fa- vagy rézfúvós hangszercsalád szólt a mű kezdetén!
b) Fantáziátok segítségével találjatok ki a zeneműhöz illő történetet, és meséljétek el!

É- Tó- sEgy

li- bi- m

ás ás ?tál dö- döl- le…

= magastartás

= karok előrenyújtva

= guggolás

FÚVÓSZENEKAR: Fa- vagy rézfúvós 
hangszerekből álló zenei együttes.

harsona

fuvola

trombita

fagott

kürt

klarinét

tuba

(erős, szilárd)

    új
    l 
 Já- rom az  vá- 
 s s s  s
      ro-
      m

    pés   mat

 lé-   ug- d

      rás
      ug-
       rás

l

s

m

d
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Komatál

Igaz (I) – Hamis (H)

KOMATÁL: A komatál küldésének többféle ha-
gyománya ismeretes. Az  egyik szerint a  hús-
vétot követő vasárnap jellegzetes szokása volt 

a lányok szertartásos barátságkötése, amit komatál-
cserével erősítettek meg. Ettől fogva komának ne-
vezték egymást. A komatálon hímes tojás, sütemény, 
bor, gyümölcs és pántlika volt. Az ehhez kötődő má-
sik népszokás a  születéshez kapcsolódott, miszerint 
az asszonyok a  gyermeket váró komájuknak vittek 
komatálat. Az  ételeket a  legdíszesebb edényekben, 
hímzett terítőkkel letakarva, átkötve vitték.

Játék
Egy gyerek a körön belül jár, kezében a „komatál”. 
A dal végén odaáll egy gyerek elé, átadja a tálat 
és így szól: „Tiszteltet …” (saját nevét mondja). 
Aki átveszi, csak ennyit mond: „Köszönöm”.

1. Énekeljétek el a dalt ritmusnevekkel, majd tap-
soljatok hozzá ellentétesen, a tá megszólalásakor 
ti ti, és a ti ti éneklésekor tá értékeket!

2. Hallgassátok meg figyelmesen a fenti szöveget, 
és válaszoljatok a kérdésekre!

A komatálcsere a fiúk barátságkötését jelentette. 

A barátok komának nevezték egymást. 

A komatálra finom ételeket raktak.

Ko
Meg

s

ma
is

s

tá
a

m

lat
ra

m
2

hoz
nyoz

s

tam,
tam.

d
Ha

s

nem

s

tet

m

szik

m

ko

s

má

s

nak,
d

-------
- - -

küld

s

je visz sza ko
d

má
d

nak.
d

- - - -
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Süssünk, süssünk valamit

Zenei kirakó

Bújócskázó dallamok

Játék
A gyerekek egymás mögé állnak úgy, hogy meg-
fogják az előttük álló gyermek derekát. Kanya-
rodnak ide-oda, majd a  dal végére feltekerik 
a  „süteményt”. A  második énekléskor kitekerik, 
„megeszik”.

• Bartók Béla: Gyermekeknek I/1. 
– Játszó gyermekek
Bartók a népdalt 1945-ben 
átdolgozta. Mondjátok meg, 
melyik szövegsorban hallható 
a változás!

1. Eltévedtek a Csiga-biga kiskottái. 
Rakjatok köztük rendet a betűjelek 
segítségével!

2. Dolgozzatok kis csoportban!
Énekeljétek el az ismert dalokat úgy, hogy az egyik csoport 
hangosan csak a d – m – s dallamfordulatot énekli szöveg-
gel, míg a másik a többit! Melyik dalban kinek lesz több 
feladata?
• Elvesztettem zsebkendőmet
• Tik csak esztek, isztok
• Erdő mellett nem jó lakni

Süs
Liszt

sünk,
ből

süs
le

sünk
gyen,

s

va
ke

la
re

mit,
kes,

azt
töl

is
te

meg
lé

mon
kes,

dom,
jó

hogy
é

mit.
des,

- - - - - -
- - - - - - - -

So dor va, te ker ve, tú ró val bé lel ve,- - - - - - - -

Csi ga bi ga ré tes, ke re kes és é des.- - - - - - -

c f

s s m m
e

s s m m
b

s s m
a

d

(Gyergyóújfalu, Csík m. – Bartók Béla, 1907)
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Zenés utazás Ausztráliába

� � � �
1. A
2. Mert
3. Nem
4. Ott

d
ki
a
me
sem

d
nem
ré

gyünk
le

d
lép
tes
mi

szünk

m
� � �
egy

mesz
so

i

s
szer

szi
ká

gen

s
re,
jó,
re,
ig,

s
� � � �

nem
ka
csak
csak

s
kap
to
a
ti

d
ré
ná
vi
zen

m
test
nak
lág
két

s
� � �
es
az
vé
ó

d
té
va
gé
rá

d
re,
ló.
re.
ig.

d
- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -

- - - - - - -

s

s

s

Az ügyesebbek a két dallamot együtt is énekelhetik.

Másoljátok le a kottákat!

 Ha a szó – mi – dó szolmizá-
ciós szótagokat az ötvonalas 
rendszerben elhelyezzük, 
azok hangjainak mindegyi-
ke vonalközbe vagy vonalra 
kerül.

PÓTVONAL: A pótvonal 
az öt vonal alatt, illetve 

fölött egy vonalköznyi távolság-
ra található.

első alsó pótvonal

Kézjelek segítségével énekeljetek 
a nyilak haladási irányában!

s m d
d s m
m d s

Írjatok egy sort ezekből 
a hangokból!

1. Lá
2. Né

tom
zem

a
a

s

hol
hol

dat,
dat,

a
a

hold
hold

is
is

lát,
néz,

- -
- -

Ál
Fényt

dom
vet

a
a

hol
hold

dat,
ra

a
egy

hold
tit

is
kos

áld.
kéz.

- -
- -

(ausztrál népdal – Lukin László)
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Zenés utazás Romániába

1. Csip ke bo kor

s

zöld le ve le, ked vem tá mad a sze der re,- - - - - - - - -

El is men nék az er dő re csi pe get ni jót be lő le.- - - - - - - -

2. De a csősz a szeder őre, rossz szemmel néz a szedőre.
     Ne álldogálj, bokrok őre, hadd menjek be az erdőbe. 

1. Jön
Bú

egy
zát

var
önt

jú
fel

s

a
a

ma
ga

lom
rat

ba,
ra,

ki
ki

ti
ti

ka
ka

ti
ti

katt,
katt.

- - - - - - -
- - - -- - -

3. Hopp, egy büszke kövér kacsa, kiti-kati-katt,
     Tele zsákot cipel haza, kiti-kati-katt.

2. Lisztet szitál a tyúkocska, kiti-kati-katt,
     Gúnár ült fel a zsákokra, kiti-kati-katt.

1. Adjátok körbe a dal ritmusát folyamatos mérő (dob) hangoztatása mellett!
a) fokozatosan hangosítsatok
b) fokozatosan halkítsatok

2. Énekeljétek szolmizálva, kézjelezve a dalt úgy, 
hogy folyamatosan átadjátok egymásnak az üte-
meket! Mindenki csak egy ütemet énekel. Ügyel-
jetek arra, hogy ne szakadjon szét a dallam!

• Bartók Béla: Román népi táncok – zongora (részletek)
• Bartók Béla: Gyermekeknek I/4. – Párnatánc
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Gyakorló
Betűkotta

Kérdés – Válasz

Korongok

Szöveg és ritmus

s m d s d d d d s s d d d d d

Já
Já

rom
rom

az
a

új
sa

vá
já

ro
to

mat,
mat.

s

- - -
- - - -

� � � �
Szom széd Kis né kit tesz mel lém,-- -

Ki vel ha za men jek?- - - -

Melyik dal rejtőzködik?

Rakjátok ki más hangmagasságban is 
a dallamot!

Írjátok le pálcikakottával, pontosan a szótagok fölé a dalrészlet ritmusát!

� �
s l

� � �
s m s

� � � �
d d s s

� �
m m

� �
s l

� � �
s m s

� � � �
m m s s

� �
d d
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Ritmusdominó

Hangjegyírás

Kottaírás

Húzd meg a dallamhangok szárait!

Kottázzátok le a dallamot!

s s

s

s

s

� � � �
d d d m

� � �
s s s

� � � �
s d m s

� � �
d d d

A tankönyv mellékletében 
található ritmuskártyákból 
rakjatok ki dominójátékot!

Figyeljétek meg a hangjegyek szárainak az irányát! Mit vesztek észre 
a 3. vonalon ülő hang írásánál? Fogalmazzátok meg annak szabályát!

Írjátok le a  hangjegyfüzetbe a  Komatálat 
hoztam kezdetű dal első két ütemét a tanult 
hangmagasságokból indítva!

� � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

OH_ENZ02TA_7.indd   19OH_ENZ02TA_7.indd   19 2021. 03. 03.   16:51:262021. 03. 03.   16:51:26



20

Új hangunk, a ré
Hej, vára, vára

Jön a kocsi
(hallás után)

Játék
Kézfogással körbejárnak. A körön belül álló ellenté-
tes irányba halad. A „Vedd be!” szövegnél valakit be-
vesz magához, majd vele forog, míg a többiek tapsol-
va énekelnek. A végén, „Vesd ki!”, kiperdül társai közé 
a körön belül járó, és kezdődik újra a játék.

Segíts eljutni ceruzád vonalvezetésével az eltévedt kiskocsinak a jegenyefához!

1.  Jön a kocsi, most érkeztünk, jaj, de nagyon eltévedtünk,
Derekasan áztunk-fáztunk, no, de kicsit elnótáztunk.

2.  Jegenyefa ingó-bingó, rajta ül egy ázott holló.
Teregeti csapzott tollát, keserüli holló voltát.

(Kodály Zoltán – Weöres Sándor)

• E. Grieg: Peer Gynt Suite  (No.1) – részlet

s
1. Hej,

s
vá

l
ra,

s
vá

m
ra,

s
Na

s
da

s
vá

l
ra,

s
vá

m
ra,

s
Di
an

s
ó

nak

s
fa
a

l
te
le

s
te
ve

s
jé
lé

m
be,
be,

s
Hej,
Hej,

m
vár,
vár,

vedd
vedd

?
be!
be!

d
- - - - - - - - - -

- - - -

2. Hej, vára, vára, Nada vára, vára,
     Diófa tetejébe, annak a levelébe,
     Hej, vár, vesd ki! Hej, vár, vesd ki!

   MOST 
  s s s ÉR – 
    m KEZ – 
 JÖN A     ? TÜNK 
 d d     d
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Alvó cica

Ritmuskánon 

Számolgató

Játék
A  gyerekek (egerek) körbe 
állva énekelnek, ijesztgetik 
a  középen guggolva alvó 
cicát. A dal végén a cica el-
kapja a lopakodó egereket.

1. Kövessétek két kézzel, függőleges 
irányba haladó dallamrajzzal éneklé-
seteket!

Játék
A gyerekek kézfogással körbe állnak. A dal lükte-
tésére, hintázó mozdulatokkal karjukat lendítik.

2. Álljatok körbe és éneklés közben, mérő 
mozdulattal adogassatok körbe egy nagy 
labdát! A második játéknál az adogató moz-
dulat maradjon meg, de a  páros számmal 
kezdődő sorokat magatokban dúdoljátok!

El a ludt az

m m r r

ö reg ci ca,

m m r r

játsz ha tunk,

m r r

- - - - - -

de ha föl kel,

m m r r

fut ha tunk!

d d d

- - -

� � � �
El a ludt az...

két ceruza:

kézfej:

comb: � � � �
� � � �
� � �

� � � �
� � �

� � � �
� � �
� � � �

� � � �
� � �
� � �

- -

Egy ü veg

m

al ma,- -

Tíz, tíz, tisz ta víz, o lyan, mint a fo lyó víz.- - - -
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Éneklő kéz és hangoszlop

� �
Pis ta, Jós ka, fe je, mint a sós ka.- - - -

Írjátok tovább a ritmust, majd énekeljétek el 
a szöveget m – r – d hangokon!

Rakjátok ki az ötvo-
nalas táblán, eltérő 
hangmagasságokban 
korongokkal a m – r – 
d – r hangokat, majd 
folytassátok az írást!

m r d r

m r d r

m r d r

Bújócska

� � � �
d . m m

� � � �
d . m m

1.� �
s m

� � �
. . .

2.� �
s .

� � �
d d d

Melyik hang bújt el? Pótoljátok! Ha kitaláltátok, 
kézjelek segítségével szolmizáljátok, majd dű 
szótaggal, aztán szöveggel is énekeljétek a dalt!

• Bartók Béla: Gyermekeknek I/6. – Balkéztanulmány
Figyeljétek meg a zongoradarab bal kéz játékát! 
Milyen zenei fogalommal illetnétek?

Egy
 m ü-  veg  ma
  r  r al- r
     d

lé-

   pés

   lé-  pés

l

s

m

r

d

(biztató)
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Páros – páratlan

Változat

Kopogó

1. Ár
2. Domb

nyék
közt

d

ül
fü

a
le

fa
mü

lu
le

domb
hang

ján,
zik,

- - -
- - - -

Hét
Völgy

szál
ben

je
ki

ge
csi

nye
fa

fa
lu

lomb
al

ján.
szik.

- - - -
- - - -

1. Csil
2. Rez

lag
gő

süt
fű

az
a

d

e
fe

per
je

ág
al

ra,
ja,

Las
Nyár

san
éj

jön
e

a
ge

gye
be

rek
ta

ál
kar

ma.
ja.

- - - - - - -
- - - - - - - -

� �
s s

� � � �
l s l l

� �
s s

� �
l l

� � � �
s l s l

� �
s s

Szolmizáljátok el a dallamokat! Dobbantással emeljétek ki 
a 2-es, majd a 3-as lüktetés ütemhangsúlyait!

Hasonlítsátok össze az olvasógyakor-
latot a fenti dallamokkal! Tanuljátok 
meg kívülről, majd énekeljétek el 
kézjelek segítségével r – m szolmizá-
ciós hangokkal is!

Dolgozzatok kis csoportban!
Erőteljes hangsúlyozással szólaltassátok 
meg először külön, majd egyszerre a két rit-
mussort! A hangsúlyokat a ritmushangsze-
rekkel is kiemelhetitek, de játszhattok így 
is: a 2-es lüktetésnél a hangsúlyos helyeket 
dobbantsátok, míg a hangsúlytalan helyen 
a  combotokra üssetek; a  3-as lüktetésnél 
a  hangsúlyos helyeket szintén dobbantsá-
tok, míg a  hangsúlytalan helyeken váltott 
kézzel csettintsetek!

Perdüljetek táncra a zene hullámzását követve!

• Ifj. J. Strauss: Kék Duna keringő

(Kodály Zoltán – Weöres Sándor: 333/10–9.)

� � � � � � .

� � � � � � .
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Tavaszköszöntő

1. Énekeljétek el kézjelek segítségével 
a fenti dallamokat! Mit vesztek észre?

2. a)  Tanuljátok meg hallás után a dalt! 
b)  Énekeljétek el szöveggel úgy is, hogy mutatjátok 

a sorok dallamrajzát! 
c)  Pótoljátok a hiányzó ritmusokat és dallamhan-

gokat!
d)  Állapítsátok meg, hány sorból áll a tavaszi ének! 

Figyeljétek meg, azok közül melyek azonosak, 
hasonlók vagy teljesen mások!

e)  Az alábbi képsorokból válasszátok ki, melyik feje-
zi ki pontosan a sorok egymáshoz való viszonyát!

„Ha Sándor napján szép az idő, jó termés 
várható”, „Ha József napján derült, hőség 
hozzánk beül”, „Ha Benedek napján dörög 
az ég, száraz lesz a  nyár” ‒ tartotta a  népi 
hiedelem. De mikor? Keressétek meg a nap-
tárban Sándor, József és Benedek névnap-
jának idejét! Ismertek-e még ehhez a három 
névhez tartozó mondást? Értelmezzétek!

Sán
Jó

dor
zsef

d

nap
nap

ján
ján

meg
el

sza
tű

kad
nik

a
a

tél,
szél.

- - - -
- - - -

Zsák ban Be ne dek hoz majd me le get,- - - - -

Nincs több fá zás, bol dog, a ki él.- - -

2.  Már közhírré szétdoboltatik,
Minden kislány férjhez adatik.
Szőkék legelébb, aztán feketék,
Végül barnák és a maradék.

Találós kérdés
Úton megyen, nem poroz, 
vízen megyen, nem csobog,
Nádon megyen, nem suhog,
sáson megyen, nem susog,
Eső éri, nem ázik, 
ha fagy éri, nem fázik. 
Mi az? (napsugár)

(Nagyszalonta, Bihar m.)

(Járdányi Pál – Weöres Sándor)
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Ke ring az

s1.

or só, El tö rött a kor só,- - - - -

Ke ring az...

2.

-

Ránk e sik a cse  re      pe, Gug gol junk le!- -- - -

d r m r d r

� �
m d

� � �
r d r

kérdés

�
m

� �
m d

� � �
r d r

válasz

�
d

Kánonéneklés
Kering az orsó

Mondóka

Játék
A gyerekek éneklés 
közben szabadon 
járkálnak a  terem-
ben. A  dal végén, 
aki nem kellő idő-
ben guggolt le, az 
mindaddig fél lá-
bon áll, amíg a kö-
vetkező énekléskor 
egy másik hibázó 
nem váltja őt fel.

Alkossatok egymásba fonódó két kört! Énekeljétek el a dalt ká-
nonban! A külső kör kezdi az éneket (1.), míg a belső, ellentétes 
irányba haladva (2.) csak egy ütemmel később kezd el dalolni.

KÁNON: Az egymást követő dallamok, szó-
lamok teljesen azonosak, de az utánzás, 

a  szólam belépése időbeli eltolódással történik. 
A szólamok belépésének helyeit számok jelzik.

Éhes volt az öreg róka, békát fogni ment a tóra.
Ám a béka sem volt rest, vízbe ugrott egyenest.

a)  Olvassa el az egész osz-
tály egyszerre, azonos 
tempóban, mérő hozzá-
adásával a mondókát!

b)  Most olvassátok el két csoport-
ban, kánon belépéssel! Ügyel-
jetek arra, hogy a csoportok ne 
harsogják túl egymást!

c)  Mondjátok suttogva, folyama-
tosan ismételve a  mondókát, 
de már mindenki önállóan, tet-
szés szerinti kánon belépéssel!

l

s

m

r

d

(Erdőcsonkolya, Somogy m.)

(Kodály Zoltán: 333/53.)
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Táncnóta

Ritmuskíséretek

Ritmuskánon

2.  Az én ingem lengyel gyolcs, csakhogy rojtja nincsen,
Az én csizmám karmazsin, csakhogy talpa nincsen,
Azért varrják a csizmát, hogy táncoljunk benne,
Ha rongyos is, foltos is, illik a tánc benne.

1. Még
Nem,

azt
ha

mond
né

ják,
ki

l,

nem
ci

il
pel

lik
lőt,

a
bő

tánc
nad

a
rá

ma
got

gyar
varr

nak,
nak,

- -- -
- - - - - -

De sar kan tyús csiz má nak, kó csag tol las fő nek,- - - - - -- -

Il lik gyön gyös pár tá nak, ma gyar fő kö tő nek.- -- - - - - -

� � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � �

a)  Rakjatok ki a  könyv mellékletében található rit-
muskártyákból 2-es lüktetésű, négyütemes ritmus-
sort! Olyanokat keressetek, melyekben csak tá, titi 
és szünet van! Szólaltassátok meg így: a tá helyén 
tapsoljatok, a titi-nél váltott kézzel üssetek a com-
botokra és a  szünetnél érintsétek meg keresztbe 
vetett kézzel a vállatokat! 

b)  Ha jól begyakoroltatok egy választott ritmussort, 
az osztály egyik fele azzal kísérje a másik csoport 
Táncnóta énekét!

Táncoljatok! Találjatok ki 
feszes mozdulatsort a dalhoz!

Dolgozzatok kis csoportban, azután párban!
a)  Mérő hangoztatásával olvassátok el közösen a  ritmu-

sokat! Melyik dalra ismertek rá? 
b)  Szólaltassátok meg a ritmusokat kánon belépéssel is! 

Az első szólam két ujjal tapsoljon a tenyerébe, a máso-
dik két ceruza összeérintésével kopogjon! Nem téved-
tek el, ha magatokban vagy tátogva mondjátok a  rit-
musokat!

• Kodály Zoltán: 
Táncnóta – gyermekkar
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Párosítók
Este van már, nyolc óra

Gazdag Erzsi: Mesebolt

Ellenritmus

1. Es te van már,

d

nyolc ó ra, Ég a vi lág a bolt ba’,- - --

Sal lá rom, sal lá rom, Ég a vi lág a bolt ba’.-- - - - -

2.  Ott mérik a pántlikát,
Piros színű pántlikát,
Sallárom,...

3.  Jakucs Pista méreti,
Az asztalra leteszi,
Sallárom,…

4.  Bíró Róza felveszi,
A hajába biggyeszti,
Sallárom,…

5.  Biggyeszd Róza, nem bánom,
Úgyis te lész a párom,
Sallárom,…

PÁROSÍTÓ: „A párosító vagy kidanoló dalok szövegei olyan leányt és le-
gényt neveznek meg, akiről a falu tudja vagy sejti, hogy szerelmi viszony-
ban vannak egymással. Párosítók éneklésére a fonóban, toll- és kukorica-

fosztás, illetve a vasárnap délutáni közös játékok alkalmával került sor, amikor 
a falu fiatalsága együtt volt.” (Bartók Béla: A magyar népdal, 1924)

Volt egyszer egy mesebolt, 
abban minden mese volt.
Fiókjában törpék ültek,
vízilányok hegedültek. 

Öreganyók szőttek-fontak,
apró manók táncba fogtak.
Kaszás pók varrt az ablakban,
lidérc ugrált az udvarban.

A lámpában ecet égett.
Az egylábú kettőt lépett.
Cégére egy tündér volt. – 
…Ilyen volt a mesebolt.

Találjátok ki az Este van már, nyolc óra kezdetű dal ellenritmusát, 
és ritmusneves énekléssel illesszétek össze a dallal!

� � � � �

� � � � � � �
� � � � � �
� � � � � � �
� � � � � � �
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Zimezum

Láttál-e már valaha

Színező

1. Vi rá gék nál

d

ég a vi lág, Sü tik már a rán tott bé kát,- - - - - - -

Zi me zum, zi me zum, Re ce fi ce bum bum bum.- - - - - - - - -

1. Lát tál e már

d

va la ha csip ke bo kor ró zsát,- - - - - - - -

Csip ke bo kor ró zsa közt két szál ma jo ran nát?- - - - - - -

2.  Bíró Marcsa odakapott,
Békacombot ropogtatott,
Zimezum,…

3.  Puskás Gábor későn futott,
Neki csak a füle jutott,
Zimezum,…

2.  Egyik szál majoránna Virág Erzsi lenne,
Másik szál majoránna Váci Gábor lenne.

3.  Virág Erzsi az ágyát magasra vetette,
Váci Gábor kalapját rajta felejtette.

4.  Hozd ki Erzsi kalapom, hadd tegyem fejembe,
Hogy ne nézzen minden lány ragyogó szemembe.

5.  Ki is hozta kalapját, fejébe is tette,
Nem is nézett minden lány ragyogó szemébe.

Színezd ki azt a képet, amelynek ritmusa úgy 
kopog, mint a dalban szereplő csipkebokor szó!

Fejtörő

� � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � �

Melyik dalok ritmusa kopog így? 
Segítenek a rajzok.
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Csömödéri faluvégen

Móra Ferenc: Falu és város (részlet)

1. Csö mö dé ri

d

fa lu vé gen- - - - - -

ha egy csár da vol na,- -

ha egy csár da vol na.- -

2.  Abban bizony Molnár József
kocsmáros úr volna,
kocsmáros úr volna.

3.  A Tóth Marcsa babot főzött,
nem volt néki leve,
nem volt néki leve.

4.  Molnár József kanált vésett,
nem volt néki nyele,
nem volt néki nyele.

Énekeljetek össze ti is kedves évődéssel osztályo-
tokból néhány gyereket a dal 3. és 4. versszakának 
szövegét használva! 

Beszéljétek meg, miért lenne rossz 
a városoknak falvak nélkül és fordítva!

„Ha valaki éntőlem azt kérdezné, a falut becsülöm-e többre vagy a várost, azt felelném: 
‒ Először te mondd meg nekem, hogy a jobb szemedet becsülöd-e többre, vagy a bal szemedet? Erre 

a kérdésre természetesen csak azt lehet felelni, hogy az ember az egyik szemét csakúgy megbecsüli, mint 
a másikat. Egyforma hasznát veszi mindkettőnek, és csak a kettővel együtt lát tökéletesen. Így áll a do-
log a faluval és a várossal is. Kiegészítik egymást, rá vannak szorulva egymásra, és nagyon szerencsétlen 
ország volna az, amelyik csak faluból vagy csak városból állna.

Képzeljétek el, mi lenne abból a városból, amelyik egy reggel arra ébredne fel, hogy falu nélkül maradt. 
Mondjuk olyanformán, hogy a falusi emberek egy nagy falat húznának a falujuk körül, amin nem hagytak 
se ajtót, se ablakot. Semmi közük többet a városhoz, éljen, ahogy tud! …”

(Csömödér, Zala m.)
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Kivirágzott a diófa

Hess légy, ne szállj rám

2.  Hess légy, ne szállj rám, Beteg vagyok én,
Legyez engem Julis asszony, meggyógyulok én.

Ki
Já

vi
nos

rág
di

zott
ák

m

a
é

di
des

ó
szí

fa,
ve,

Na
A

gyot
ke

haj
zé

lott
be

há
réz

rom
me

á
len

ga,
ce,

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

Já
Réz

nos
me

di
len

ák
ce,

ül
ap

a
ró

lat
vi

ta,
rág,

- - - - - - -
- - - - - - - -

Ap ró vi rág, le ven du la, Le ven du la szé les men ta,- - - - - - - - - -

Lá nyok ül nek to rony a latt A rany ko szo rú ba,- - - - - - - - -

Ar ra men nek a le gé nyek Sá rig sar kan tyú ba.- - - - - - - -

Eb kö szön, jó le gény, ron gyos a csiz má tok,- - - - -

Ha meg ö re gesz tek, az ör dö gé lesz tek!- - - - - - -

1. Hess légy,

m

ne szállj rám, Be teg va gyok én,- -

Le gyez en gem Pé ter u ram, meg gyó gyu lok én.- - - - - - -

Játék
A gyerekek hosszú sorban, egymás ke-
zét fogva, énekelve haladnak. Eleinte 
lassabban, majd egyre gyorsabban 
szól a dal. Végül nagy sikongatva szét-
szaladnak. Lesz egy fogó, aki kergeti 
a többit. Ha egyet elfogott, újra össze-
állnak és kezdik elölről a játékot.

(Kászonújfalu, Csík m.)
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Zenei forma
Kérdés – válasz

Kiolvasó játék

Két kiskakas összeveszett,
mindenfélét összeszedett.
Tücsköt, bogarat,
arra ment egy szalmapap.
Kihúzta a szalmakardját,
levágta a szúnyog lábát.
Míg a szúnyog ballagott,
a nagyapám hallgatott.
Inc, princ, Lőrinc, te vagy odakint!

Figyeljétek meg a dal formáját, és folytassátok a jelölést!

� � � �
Hej,
Hej,

s
mi
mi

l
van
van

s
a
a

m
� � �
kert
híd

r
a
a

d
latt?
latt?

r

-
-

� � � �
A
Kéz

m
rany
zel

s
ban
fog

m
sé
ják

r
� � �
tált
a

d
a
ha

d
nap.
lat.

d

- - -
- - -

1. Kert
2. Híd

a
a

latt,
latt,

l

kert
híd

a
a

latt,
latt,

- -
- -

Kert
Híd

a
a

latt,
latt,

kert
híd

a
a

latt,
latt,

- -
- -

• M. P. Muszorgszkij: Egy kiállítás képei – 
Kiscsibék tánca a tojáshéjban

Jár junk

s

tán cot,- -

ri pe gő, ro po gót,- - - -

Per gő, for gó- -

li be gő, lo bo gót!- - - -

Találjatok ki ritmikus szövegkíséretet 
a kiszámolóhoz! Például így:

� � �
Pl.  ku ko ri

� � �
kot ko dács- - - -

a) Szolmizálva kérdezz,  dallammal,

 szolmizálva válaszolj!  dallammal!

b) Szolmizálva kérdezz,  dallammal,

 szolmizálva válaszolj!  változatával!
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Hasonlóan kezdődő motívumok
Hol jártál báránykám?

Szélről legeljetek

1. Hol
2. Mit
3. Mit
4. Ki
5. Sír
6. Hogy

jár
et
it

vert
tál
sír

tál,
tél,
tál,

meg
e,

tál,

d'
Kérdés:

bá rány kám?

Zöld
É

Szom
Sír
E

For

er
des
rás
széd

tam
hem

dő
fü
vi
le

biz
be

ben,
vet,
zet,

gény,
én,

hem,

Válasz:

asz szony kám!

- - -
- - -
- - - -

- -
- - -

- - - -

- - - -

Szél
fá

ről
nak

d'

le
ne

gel
men

je
je

tek,
tek,

Mert
fe

ha
je

fá
te

nak
ket

ne
be

ki
ve

men
ri

tek,
tek,

- - - - - -- -
- - - - - - - - -

Szi li kút, sza nyi kút, szent and rá si, sob ri kút.- - - - - -

Kövessétek dallamrajzzal 
szöveges éneketeket!

• W. A. Mozart: 
D-dúr fuvolanégyes I. tétel, K. 285

FUVOLA: Fúvós hang-
szer, melyet a játékos

ajka előtt rézsútosan tart. 
Korábban fából készült, 
ma már gyakoribbak 
a fémfuvolák.
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Hopp, Juliska

1. Hopp, Ju lis ka,

d'

Hopp, Ma ris ka, Hej, gye re vé lem egy pár tánc ra.- - - - - - -

2. Nem megyek én egy pár táncra, sej, mer’ a kontyom mind kirázza.
3. Fogd a kontyod, hogy ne lógjon, sej, hogy a hajtűd ki ne hulljon!
4. Láttam én már olyan kontyot, sej, kiből a hajtű kihullott.
5. Fordulj bolha csosszantóra, járd meg a táncot régi módra!
6. Így kell járni, úgy kell járni, Sári, Kati tudja, hogy kell járni.

� � � � � � � � � � � � � � � � �

a)  Álljatok fel és lépjetek egyenletesen négyet előre, majd tolatva négyet hátra! 
b)  Az egyenletes, előre-hátra menetelés közben énekeljétek a dalt ritmusnévvel! 

A hangsúlyos helyeken dobbantsatok és tapsoljatok egy nagyot!
c)  Énekeljétek a dalt dű szótaggal, és közben az alábbi folyamatos mozdulattal érzékeltessé-

tek annak lüktetését: comb – taps – kétkezes csettintés – vállak megérintése!

� � � � � � � � � � � � � � � � � � �

a)  Írjátok be a hangsúlyjeleket a ritmuskottába! 
b)  Számoljátok meg, hány mérő értékű ritmus került 

egy ütembe! Írjátok be ezt a számot a sor elejére!

Írd a ritmusok alá a mérőlépések helyét!

ÜTEMJELZŐ, ÜTEMMUTATÓ: 
Ahány lépésnyi, mérőegységnyi 

ritmus van egy ütemben, annak megfe-
lelően írunk ki számot a kotta elejére.

� � � � �

• Bartók Béla: Gyermekeknek II/23. – Táncdal
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Hatan vannak a mi ludaink
(hallás után)

� �
s

Ha
Há

s
tan
rom

� �
s

van
szür

s
nak
ke,

� � � �
s
a

há

?
mi
rom

s
lu
fe

?
da
ke

�
s
ink,
te.

- - - -
- - - - -

Gú nár, gú nár,

(s)

li ba gú nár, Gú
Sza

nár
bad

az
a

e
me

le
ze

je,
je,

- - - - - - -
- - -

Ki nek nin csen pár ja, Az lesz a gú nár ja.- - - - -

Játék
A gyerekek kört alakítva haladnak daléneklés közben. Középen áll egy gyerek, 
aki a dal végén párt választ magának, és a körben járók is párokra bomlanak. 
Aki pár nélkül marad, az megy a következő játéknál középre.

a)  Szólaltassátok meg testhangszerrel a dal ritmusát! A titi legyen váltott 
kézzel a combotok érintése; a tá legyen taps. 

b)  Próbáljátok meg együtemes késéssel kánonban is testritmussal meg-
szólaltatni a dalritmust!

Hangjegy és ritmus

d
m
s

Másoljátok le a dallamot!

(Mezőkövesd, Borsod m.)

Ki tud többet? Gyűjtsetek olyan dalokat, amelyek állatokról 
szólnak! Megoldásként rajzoljátok le az énekfüzetetekbe az 
állatok képét!
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Gyakorló

Hiányos dallam

Zenei írás

Hold, hold

s

a)  Kopogjátok és olvassátok A B A C sorrendben a gyakorlat ritmusát! 
Milyen ritmusokat kell mondani a betűkották felett?

b)  Ilyen sorrendben szolmizáljatok: A B A C!
c)  Ha biztosan megy, adjátok elő így: A = erősen (f), B = középerősen (mf), C = halkan (p)!

EGYES – KETTES KAPU: A dallamot az egyes kapu végéig kell eléne-
kelni, mely visszavezet annak kezdetére. Ismétléskor az egyes kaput 

ki kell hagyni, és helyette a kettes kapu alatti részt kell megszólaltatni. 
HANGERŐ: forte (f): erősen; mezzoforte (mf): középerősen; halkan (p): piano

d
(   )

(Mályinka, Borsod vm.)

Énekeljétek el a kézjeles motívumokat, majd kottázzátok le!

1.

s s l l s m

2.

m m s r d d

� � � �
d r m s

� � �
m r d

A B

C

(Kodály Zoltán: 333/259.)
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Számoló

Kottázó

Olvasógyakorlat

d d d

� �
m r

�
m

� �
m r

�
m

� � � �
m r d r

� �
m d

� � �
r d r

1.

�
m

2.

�
d

Dolgozzatok párban!
Írjátok le számokkal, hány tá értékűek a következő ritmusok!

Másold le a füzetedbe az alábbi kottákat! Ügyelj 
a  ritmusok írásánál a  szárak pontos jelölésére! 
Rakjátok ki a hangokat az ötvonalas táblán is!

a)  Tapsoljátok és mondjátok el a gyakorlat ritmusát! Előtte ismételjétek át az egyes és a kettes kapu 
jelentését!

b)  Két csoportban dolgozzatok! Osszátok szét a ritmusokat, a tá az egyik, míg a ti a másik csoporté 
legyen! A szünetet mindenki dobbantsa! Majd szolmizáljátok a csoportok két-két ütemes váltásával 
is a dallamot!

c)  Szolmizáljátok némán, magatokban, majd kézjelezve hangosan a gyakorlatot!

� � � � =

� � � � � � � =

� � �
� � � � � � �

=

=

=� � � � �
=� � �
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Állatok kavalkádja
A gúnárom elveszett

(hallás után)

Nincs szebb állat, mint a lúd
(hallás után)

� � � �
1. A gú ná rom

� � �
el ve szett,

� � � �
Ke re sé sé

� � �
re me gyek,- - - - - - - - -

� � � �
Nin csen an nak

� �
más je

�
gye,

� �
más je

�
gye,- - - -

� � � �
Szár nya, far ka

� �
fe ke

�
te.- - - -

� � � �
1. Nincs

Nem
Té
Föl

2. El
Ko
Ha
To

3. Kor
U
U
Mi

szebb
kell
len
ne
haj
má

a
vább
pát
szí

gyan,
kor

ál
né

nyá
ve
ta
ro
ró
is
e
ta

mért
so

lat,
ki

ron,
li

nám
mig

zsám
el

szik
nám,

fo
se

� � �
mint
gya
ha
a
a

me
lát
haj
a

ha
gad
la

a
log
ki
li
li

zít
hat
ta
ku

tud
na
kik

lúd,
út.
jár,
bát.
bát
láb.

nám,
nám.
tyám,
nám.
szót,
jól.

-
- - -

- - - -
- - - -

- - - -
- - - - -

- - -
- - - -
- - -

- - - -
- - -
- - -

2.  Az én tyúkom megbódult, a fazékba belebújt,
Ó, én édes tyúkocskám, te leszel a vacsorám.

3.  A kis tücsök ciripel, hátán semmit se cipel,
Jobbra dűl, meg balra dűl, talán bizony hegedül.

• Bartók Béla: Gyermekeknek II/27. – Tréfa

• Szvorák Katalin, 
Téka együttes: A macskának négy a lába; 
Házasodik a tücsök
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Úszik a kácsa

Egy kis malac

Ú szik a

s

ká csa fe ke te tó ba',- - - - -

Ké szül a fi a Len gyel or szág ba,- - - - - -

A ra nyos a tal pa, e züs tös a há ta,- - - - - -

For dulj ki, for dulj ki a ra nyos Ma ris ka.- - - - - -

1. Egy kis ma lac,

m

röf röf röf, Trom bi tál gat, töf töf töf,- - - - - - - -

Trom bi tá ja, víg or má nya, Föl det túr ja, döf döf döf.- - - - - - - - -

Játék
A  gyerekek körbejárva énekelnek. A  dal végén, 
akit megneveznek, az kifordul. Addig játsszák, 
míg mind ki nem fordult.

2.  Jön az öreg, meglátja, 
Örvendezve kiáltja:
Rajta, fiam, röf-röf-röf-röf, 
Apád is így csinálja!

3.  Most már együtt zenélnek, 
Kukoricán megélnek,
Töf-töf-töf-töf, röf-röf-röf-röf, 
Ezek ám a legények!

Dolgozzatok párban!
Rakjátok ki emlékezetből a tankönyvben 
lévő ritmuskártyák segítségével a dal 
ritmusát! Tegyetek ismétlőjelet oda, ahol 
ritmikai ismétlés van! Jelölhetitek akár két 
ceruzával is.

Keressetek otthonotokban olyan 
kisebb tárgyakat, eszközöket, ame-
lyeket hangszerként lehet használ-
ni! Felfedezve a bennük rejlő zenei-
séget, a következő órán mutassátok 
azokat be társaitoknak!
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Mesélő zenék

A MIKROKOZMOSZ szó annyit jelent: kicsinyített világ. Ez Bartók Béla zon-
goradarabjait tartalmazó hatkötetes sorozatának is a  címe, melyből az 
első füzetet fiának, Péternek ajánlotta. „Az anyag gyakorlati kipróbálására 

kitűnő házi alkalom kínálkozott. 1933-ban kisfiam, Péter nagyon kért, taníttas-
suk zongorázni. Gondoltam egy nagyot és merészet, magam fogtam hozzá ehhez 
a számomra kissé szokatlan feladathoz. Ének- és technikai gyakorlatokon kívül 
csakis Mikrokozmosz-muzsikát kapott a gyerek; remélem, hasznára vált, de azt is 
bevallhatom, hogy én is sokat tanultam ebből a kísérletből…”

• Bartók Béla: Mikrokozmosz VI. No. 142. – 
Mese a kis légyről

1. Miközben hallgatjátok a  zongoradarabot, érzékel-
tessétek a mű alaplüktetését! Váltott kézzel doboljatok 
a combotokon titi ritmusokat, követve a mű hangerejét 
és tempóját! Beszéljétek meg, szerintetek mi történik 
a kis léggyel a mű elején, közepén és a végén!

2. A világháló segítségével többféle feldolgozásban is hall-
ható a  mű: zongora, zenekar, fuvola, férfikar (The King’s 
Singers). Hallgassatok meg belőle többfélét, és beszéljé-
tek meg, kinek melyik előadási mód tetszett!

4. Dolgozzatok kis csoportban!
A tételben felsorakozik a karnevál néhány szereplő-
je: a tyúkok és a kakasok, az antilopok, az oroszlán, 
a hosszú fülű egyéniségek és a kenguruk. Próbáljá-
tok kitalálni, milyen sorrendben szólalnak meg, és 
azt is, hogy a zeneszerző az állatok mozgását vagy 
a hangját utánozza!

3. Meséljétek el, miért mérges 
a fehér tollú kiskakasra a tyúk!

• Rimszkij-Korszakov: Dongó
(részlet a Mese Szaltán cárról című operából)

• C. Saint-Saëns: Az állatok farsangja 
XIV. tétel – Finálé

„…Hajsza indul: »Üsd agyon!
Most!... Hamar!... Az asztalon!
Ott repül... Ohó, elkaplak!
Ej, te!« – Huss!...”

(A. Sz. Puskin meséje – részlet)

• A. Scandelli: A tyúk – 
vegyeskar

Jelt ad végül az oroszlán az utolsó táncra,
megkezdődhet új erővel az antilopvágta.

Megforgatja tyúkjait még a kakas egyszer,
utoljára talán még a kenguru is elkel.

Jókedvében hosszúfülű százat is iázik,
erre aztán szétfut a nép, azt hiszi, megázik!

(Tersztyánszky Katalin)
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A félértékű kotta
Varjúének

Isten éltessen Péter, Pál

Páros vonulós

s
Kár,

s
kár,ének:

lépés:

m
ká ár,

_ ss
hogy  el

ss
múlt  a

m
nyá ár!

_
:

- -

� � �
1. Is

s

ten

s

él

s
� �

tes

s

sen

s
� �

Pé

s

ter,

m � �
Pá
d

ál,
d

- - - - -

� �
Nem

m

zet

m
� �

sé

r

ges
d

� �
vi

r

rág

m � �
szá
d

ál!
d

- - - - --

Ti vi to vi

s

tá ács, Hé vi zi sza ká ács,- - - - - - - -

Le gyünk o lyan jó vi té zek, Hí don men jünk ál tal!- - - - - - -

2. Jobb az Isten nálunknál, maradjon meg házunknál.

(A népi dallam Weöres Sándor versével is közismert: Suttog a fenyves, zöld erdő)

(Galgahévíz, Pest m.)
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Méz, méz, méz

Keresgélő
(francia kánon)

Méz, méz,

s

méz, ter mett méz,-

Ter mett méz nek ál dott sá ga le hul lott vi rá ga.- - - - - - - - -

Ez az ál dott bor, ki min den nap forr,- - -

Ha jót i szol be lő le, a tor kod ra forr.- - - - -

Legyetek ti a játékmesterek! 
Találjatok ki kör- vagy vonulós 
játékot a dalhoz!

Keresd meg a dallamsorok megfelelő 
ritmuspárját!

1. János bácsi 

2. Keljen fel 

3. Húzza a harangot 

4. Ding, dong, dong 

• Kodály Zoltán: Méz, méz, méz – 
gyermekkar

FÉLÉRTÉKŰ KOTTA és SZÜNETJELE:

� �
tá tá-

� �
tá tá-

tá -     á

Zenei név: félértékű kotta

Ritmusnév:

szün szün

=
- szü    ün-

Ha nem vonalrendszerbe írjuk, 
akkor „kalapos” szünetnek jelöljük: 

� �
� � � �
� �
� � � � � �

A

B

C

D
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Ritmusfelelgető

Ritmus – dallam 

Oda – vissza

Alsó lá hang
Tekereg a szél

� � � � � � � �
m r d r m

� � �
� � �
r r r d

� � � � � � � � � � �

• Sebő Ferenc – Weöres Sándor: 
Tekereg a szél

Te ke reg a

m (Kodály Zoltán – Weöres Sándor)

szél,- -

Ka nya rog a szél,- -

Di de reg az e per ág:- - - -

Mit ü zen a tél?-
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Harcsa van a vízbe’

1. Har

m

csa

m

van

m

a

r

víz

m

be’,

l,

Gú

r

nár

r

a

r

szé

d

li

r

be’,

m

- - - - -

Ha rag szik ga lam bom, Nem néz a sze mem be.- - - - - -

Írjátok le betűkottával a jelölt dal-
lamsort úgy, hogy a  kezdőhang 
a harmadik vonalon legyen!

2.  Harcsa van a vízbe’, Gúnár a szélibe’,
Angyalom, galambom, tekints a szemembe!

Énekeljétek el a  dalt a  következő „szereposz-
tásban”: A versszakok sorait a négy évszak sze-
rint születettek énekeljék! Első sorok – tavaszi, 
második sorok – nyári, harmadik sorok – őszi, 
negyedik sorok – téli hónapokban születettek. 
Ügyeljetek a megszólaltatás folyamatosságára!

Hova mégy?

Ho va mégy,

s, (Kodály Zoltán – Weöres Sándor – Csukás István)

ho va mégy?- -

Zi tyeg zö työg a ke rék.- - - -

d
Te,

r
sze

m
kér,

r
ho

d
va

l,
mégy?- -

Mind ki e sett a ke rék.- - -
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Széles az én kedvem ma

Kis kece lányom

Lakodalmi kurjantások

1. Kis
Fe

ke
hér

ce
a

l,

lá
ró

nyom,
zsa,

fe
ke

hér
zé

be
be

va
va

gyon,
gyon.

- - - - -
- - - - -

Mon dom,mon dom, for dulj i de,

1.

mát kám asz szony,

2.

mát kám asz szony.- - - - - - - ---

2.  Cidrusi menta, kajtai rózsa,
Elmennék táncba, ha szép lány volna.
Mondom, mondom… Játék

A gyerekek körbeállnak, kettőt jobb-
ra, kettőt balra lépegetnek. A „mon-
dom”-nál a  középen álló párt vá-
laszt, és forog vele a dal végéig.• Bartók Béla: Gyermekeknek I/17. – Körtánc

Szé
Nem

les
fér

az
eb

én
be

s
s s s

m

ked
a

vem
ház

ma,
ba,

m

-
- -

-

E je ha ja,

r d d d

csu haj na,- - - -

Nem fér eb be

r d r r

a ház ba,- -

m m

l, l, l,

s

s

r

2.  Kicsi nekem ez az ház, Kirúgom az oldalát,
Ejehaja, csuhajna, Kirúgom az oldalát.

Járd ki lábam, járd ki most, nem parancsol senki most.
Az én lábam kijárja, csak a rózsám ne bánja!

Ne bánd, édes virágom, hogy így élem világom!
Éljed te is, nem bánom, szívemből azt kívánom!

(Mezőség, Erdély)

(Felsőireg, Tolna m.)
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• Kodály Zoltán: Hajnövesztő – gyermekkar

Három éjjel, három nap

1. Há rom éj jel,

m

há rom nap, Nem e lég a lá bam nak,- - - - - -

Bár csak ez az éj sza ka Szent György na pig tar ta na.- - - - - -

2.  Farsang három napjába’
Nem vittél el a táncba.
Ha nem vittél a táncba,
Nem öntesz meg húsvétra.

3.  Elment farsang, itt hagyott,
A lányoknak bút hagyott.
De én nékem nem hagyott,
Mer’ én mindig víg vagyok.

 FARSANG: A  magyar hagyomány szerint a  farsang időszaka a  házasság-
kötés, az esküvők ideje volt. Akit akkor nem adtak férjhez, az várhatott 
a következő évig. Ezért szemrehányó a második versszak szövege, és ezért 
búslakodó a harmadiké.

1. Énekeljétek a  népdalt folyamatos mérő mozdu-
latokkal! Nyújtsátok ki a bal kezeteket tenyérrel fel-
felé, és jobb kézzel haladjatok azon végig: az egynél 
tapsoljatok tenyeretekbe, a kettőnél érintsétek meg 
a csuklótokat, a háromnál a könyökhajlatotokat és 
a négynél a vállatokat!

HANGKÉSZLET: Ha valamely dal-
lamot a  záróhangtól kezdődően, 

vagyis a dalt befejező hangtól indítva sor-
ba rendezünk, akkor megkapjuk a  dalla-
mot alkotó hangok összességét, más szó-
val a dal hangkészletét.

2. Mutassátok az öt ujjatokon és szolmizálva éne-
keljétek lentről felfelé, majd fentről lefelé a népdal 
hangkészletét! Ügyeljetek a tiszta éneklésre!

Április 24-e Szent György nap-
ja. Számos népszokás, hiede-
lem kapcsolódik ehhez a  jeles 
naphoz. Nézz utána egynek, és 
rajzold le annak történését!

l
 sz

 m
 r
 d
 l,

(Moldva, csángó)
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Párcserélő

Éneklő kéz és hangoszlop

1. Á rok

d

szé lén bú za szál nőtt,- - - -

Szom szé dunk ban ki csi lány nőtt.- - - -

Á rok szé lén pi pi tér nőtt,- - - -

Há zunk tá ján kis le gény nőtt.- - -

r l, r l, r l,

2.  A leánynak mi a neve?
Fóris Rózi, az a neve.
A legénynek mi a neve?
Bándi Bandi, az a neve.

Rakd ki az ötvonalas táblán!

Másold le a hangjegyfüzetedbe félértékű 
ritmusokkal a kirakott kottaképeket! 
Ügyelj a ritmusszárak megfelelő irányára!

  rok
  m   Á-
 r   szé-
   d    lén
    l,
  pés

lé-
   ug-
    rás

lá = szomorú, lágy

szó = egyenes, tiszta

mi = nyugodt

ré = biztató

dó = erős, szilárd

lá = szomorú, lágy

l

s

m

r

d

l,

(Kodály Zoltán – Weöres Sándor)
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Én Istenem minek élek

Párbeszéd

1. Én Is te nem

l

mi nek é lek,- - - -

Ha a sem mi től is fé lek.- - -

Szá raz le vél meg zör re nik,- -- - -

Ben nem a vér meg hi deg szik.- -- -

� �
l s

� �
m m

� �
s l

�
m

� �
r d

� �
l, l,

� �
d r

�
l,

2.  El is mennék, itt is ülnék,
Bánatimból kitérülnék.
Bánataim sokak, nagyok,
Magam gyámoltalan vagyok.

l s m r d l, l s m r d l, l s m r d l,

Rakjátok ki az ötvonalas táblán az alábbi hangokat, majd kottázzátok is le!

 METALLOFON: Behangolt 
fémlapokból vagy rudak-
ból álló ütőhangszer.a)  Szólaltassátok meg metallofonon 

a dalban szereplő hangokat, vagyis 
a dal hangkészletét!

b) Dolgozzatok két csoportban!
  Kézjelek segítségével csengessétek 

össze a lá hangoktól induló ötféle szol-
mizációs hangot! Kövessétek az ábrát 
a csoportok indulásához!

s
1.

2. rr

l

lI

s

mm

dd

(Gyimesbükk, Csík m.)
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Hibajavítás

Elvarázsolt kották

Gyakorló
Kiegészítés

m m

� � �
m r m

�
l,

� �
r r

� � �
r d r

�
m

� � � � � � � � � � � � � � �

Egészítsd ki a Harcsa van 
a vízbe’ kezdetű dal kot-
táját, majd a benne sze-
replő szolmizációs szóta-
gokat írd be a  hanglétra 
megfelelő fokára!

Keresd meg, mi a hiba a kottában, majd javítsd ki!

Elvarázsolták a dallamok ritmusát. Keressétek meg az össze-
tartozó párokat, majd énekeljétek és játsszátok el a dalokat!

� � � � �

� � � � � �

� � � � � � � � �

1 A

2 B

3 C

Hol jártál, báránykám?

Hatan vannak a mi ludaink
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Zenés társasjáték

Játsszatok párban vagy kis csoportokban! Ha egyedül szeretnél játszani, akár az összes mező feladatát 
megoldhatod, mellyel felkészülhetsz a társakkal való játékra, illetve kipróbálhatod ügyességed, tudásod.

Haladj folyamatosan előre, énekelj és ritmizálj! A kiskottákat és a rajzokkal jelzett dalokat is énekeld 
el! Ha nem tudtad a feladatot teljesíteni, lépj vissza egyet! Ha sikeresen oldottad meg, húzz egy színes 
korongot! 

A játék célja, hogy minél többet gyűjts össze, mivel ez fogja eldönteni, ki lesz a nyertes. Az lesz a baj-
nok, aki előbb ér célba, és a korongok dallamhangjait el tudja énekelni szolmizálva.

Kellékek: bábuk, dobókocka, a mellékletben található ritmuskártyák, színes dallamkorongok

Jelzések:   Kezdd elölről a játékot!

 Lépj előre két mezőt!

 Húzz egy ritmuskártyát, és tapsold el!

s

s

l

d r d d

d
s m r d

m r r d r

� � �

Folytasd!
Ecc, pecc …

Lépj vissza, 
amennyit dobtál!

RAJT s s m s sm

� � �

CÉL
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Mesés dalok

Keresd meg a tűt

1. Két kraj cá rom

r

volt né kem,- - -

Két kraj cá rom volt né kem, Né kem, né kem, volt né kem.- - - - - -

1. Ke
Én

resd
meg

meg
a

a
gyű

d

tűt,
szűt,

Had’ var gyam meg a ba bám nak A per gál ün git.- - - - - -
-

2. Meg is varrtam már,
     Rá is adtam már,
     Barna piros két orcáját
     Megcsókoltam már.

2. Vettem rajta sok búzát…
3. Elvittem a malomba…
4. Megőröltem a búzát…

5. Hazavittem a lisztet…
6. Süttem vele perecet…
7. Megették a gyerekek…

Beszélgessetek a lisztet előállító, gabonát őrlő mal-
mok működéséről, majd játsszatok malom játékot! 
Rajzoljátok meg annak tábláját egy nagy lapra! Ké-
szítsetek elő gombokat, gesztenyéket stb. a  hala-
dáshoz! Legyen az a szabály, hogy aki malmot rak 
ki, annak el kell énekelni egy dalt ahhoz, hogy to-
vábbléphessen! Ha megtagadja, visszalép. Legyen 
szerencsétek!

• Bartók Béla: Gyermekeknek I/7. – Játékdal

OH_ENZ02TA_7.indd   50OH_ENZ02TA_7.indd   50 2021. 03. 03.   16:51:552021. 03. 03.   16:51:55



51

Egyszer egy királyfi

Fel kéne öltözni kocsisi ruhába, hihihi,…
Meg kéne kéretni gazdag bíró lányát, hihihi,…
‒  Jó estét, jó estét, gazdag bíró lánya, hihihi,…
‒  Jó estét, jó estét, szegény kocsis legény, hihihi,…
Kerüljön a házba, üljön a lócára, hihihi,…
‒  De nem azért jöttem, hogy én itt leüljek, hihihi,…
hanem azért jöttem, hozzám jössz-e vagy sem? Hihihi,…
‒  Nem megyek, nem megyek, szegény kocsis legény, hihihi,…
Van a szomszédunkban kosárkötő lánya, hihihi,…
‒  Jó estét, jó estét, kosárkötő lánya, hihihi,…
‒  Jó estét, jó estét, szegény kocsis legény, hihihi,…
Üljön le minálunk hófehér padkára, hihihi,…
‒  De nem azért jöttem, hogy én itt leüljek, hihihi,…
hanem azért jöttem, hozzám jössz-e vagy sem? Hihihi,…
‒  Elmegyek, elmegyek, szegény kocsis legény, hihihi…
Egyszer egy királyfi mit gondolt magában, hihihi,…
Fel kéne öltözni királyi ruhába, hihihi,…
Meg kéne kéretni gazdag bíró lányát, hihihi,…
‒  Jó estét, jó estét, gazdag bíró lánya, hihihi,…
‒  Jó estét, jó estét, király őfelsége, hihihi,…
Üljön le minálunk zöld selyem díványra, hihihi,…
‒  De nem azért jöttem, hogy én itt leüljek, hihihi,…

hanem azért jöttem, hozzám jössz-e vagy sem? Hihihi,…
‒  Elmegyek, elmegyek, király őfelsége! Hihihi,…
‒  Nem kellesz, nem kellesz, gazdag bíró lánya, hihihi,…
Van már nékem egy más, kosárkötő lánya! Hihihi,…
‒  Jó estét, jó estét, kosárkötő lánya! Hihihi,…
‒  Jó estét, jó estét, király őfelsége! Hihihi,…
Kerüljön a házba, üljön a lócára, hihihi,…
‒  De nem azért jöttem, hogy én itt leüljek, hihihi,…

hanem azért jöttem, hozzám jössz-e vagy sem? Hihihi,…
‒  Nem megyek, nem megyek király őfelsége, hihihi,…
Van már nékem egy más, szegény kocsis legény, hihihi,…
‒  Én vagyok az nem más; csókoljuk meg egymást, hihihi,…

Rajzoljátok meg a cselekményt 
diakockák sorozatában!

Egyszer egy ki

d

rály fi mit gondolt ma gá ban, hi hi hi, ha ha ha, mit gondolt ma gá ban.- - - - - - - - - -
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Ünnepi kalendárium
Mikulás

Hull a pelyhes fehér hó

� �
1. Hull

Tél
a
a

hó,
pó

� �
hull
zúz

a
ma

hó,
rát

1.� � � �
me se be li á lom,- - - -

- - - -
2.� � � �

fúj do gál az á gon.- - -

2. A kis nyúl didereg, megbújik a földön,
     „Nem baj, ha hull a hó, csak vadász ne jöjjön!”

3. Parányi ökörszem kuporog az ágon,
     Vidáman csipogja: „süt még nap a nyáron.”

1. Hull
Min

a
den

pely
gyer

hes
mek

d

fe
vár

hér
va

hó,
vár,

Jöjj
Vi

el,
dám

ked
é

ves
nek

Tél
hang

a
ja

pó!
száll.

- - - - -
- - - - - -

Van
Pi

zsá
ros

kod
al

ban
ma,

min
mo

den
gyo

jó,
ró,

Jöjj el hoz zánk, vá runk rád, Ked ves ö reg Tél a pó.- - - - - - - - -
- - --

• C. Debussy: Gyermekkuckó – Hópelyhek tánca

• W. A. Mozart: C-dúr variáció egy francia gyermekdalra K. 265.
• Dohnányi Ernő: Változatok egy gyermekdalra Op. 25.

2.  Nagy szakállú Télapó, jó gyermek barátja.
Cukrot, diót, mogyorót rejteget a zsákja. 
Amerre jár reggelig, kis cipőcske megtelik, 
Megtölti a Télapó, ha üresen látja!
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W. A. Mozart: Utazás szánon

1. Nagy
2. Hozd

csu
ki

da
a

d

han
szán

gon
kót,

most
és

Tél
jöjj

sza
i

va
de

szá
gyor

guld,
san,

és
oly

- - - -
- - -

meny
friss

nye
ez

i
a

duny
reg

há
gel,

ból
oly

zú
szép

dul
ez

a
a

hó.
táj.

- - - - -
-

Szép ez a1.-2. pap lan, mely el fö di hal kan a- - - -

sok ki csi ös vényt, s az er de i fát.- - - -

• W. A. Mozart: Német táncok K. 605. No. 3 – Utazás szánon

1. Dolgozzatok párban! 
a)  Az alábbi ábrák közül válasszátok ki, melyik fejezi ki a legjobban 

a felhangzó zene indítását, kezdetét! 
b)  Ha megtaláltátok, figyeljétek meg a teljes mű formáját! Jelöljé-

tek például hópihékkel a kezdő, fenséges szakaszt, majd a fenti, 
szánkózó dallamot száncsengővel! Milyen ábra alakul ki?

A B C D

(szöveg: Kistétényi Melinda)
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Karácsony
Betlehembe, jer, pajtás

A kis Jézus aranyalma

Bet le hem be,

d

jer, paj tás, ot tan lé szen jó tar tás.- - - - - - -

Sör,
E
A

bor
gyik
har

fo
an
ma

lyik,
gyal
dik

mint
fu
tán

ru
a

cot
lyál,
ten

jár,

ger, ott
a
er

i
má
re

ha
sik

min

tik
meg
den

jót
trom
szent

az
bi
ug

em
tál,
rál.

ber.- - - -
- - - -

-
- - -

- - - - - -

1.  A kis Jézus aranyalma,
boldogságos szűz az anyja,
két kezével ápolja,
lábaival ringatja.

2.  Ó, te dudás, mit szundikálsz,
fényes az ég, nem kell lámpás,
verjed, verjed citerád,
zengj Jézusnak szép nótát!

(Dallama megegyezik az első osztályban tanult 
Pattanj, pajtás, pattanj, Palkó kezdetű énekkel)

• Kaláka együttes: A kis Jézus aranyalma
• A. Vivaldi: A négy évszak, II. tétel – Tél

a)  Olvassátok el a zeneszerző gondolatait arról, mit szeretett volna 
ábrázolni, kifejezni a hangszeres művel! 

  „Húzódni tűzhöz, terített, víg asztal mellé, míg ott künn 
csak úgy szakad.”  (Antonio Vivaldi – Rónai Mihály András) 

b)  A világháló segítségével nézzétek meg Cakó Ferenc – Antonio 
Vivaldi: Négy évszak – Tél című homokanimációját!
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Regölés
Regöljünk, regöljünk

Csillagoknak teremtője

Csil la gok nak

r'

te rem tő je, Vigyázz min den em be rek re,- - - - - - - - - -

Ár vák ra és öz ve gyek re, Ú ton já ró le gé nyek re.- - - - - - - - - -

Re
En

göl
nek

jünk,
a

re
gaz

s

göl
dá

jünk,
nak

egy szép le ányt,- - - - -
- - -

Ki nek ne ve lé szen Hor vát Tec ka,- - - - -

A
on

kam
nan

rá
ki

ba
se

re
e

kesz
resz

szék,
szék,

Be
be

mint
úgy
mint

le
le
a

szá
a

so
pen

ci
rad
fán

do
de
ca
jon
a

rod
red
far
raj
héj

jék,
jék,
ka,
ta,
ja!

- - - - - - - -
- - - - - - -

- -
- - -

-

• Kodály Zoltán: 
Csillagoknak teremtője – duett

Többszöri zenehallgatás után próbáljátok meg 
a felső szólamot éneklőkkel dúdolni a népdalt! 
Segít, ha közben mutatjátok a dallamvonalat is.

REGÖLÉS: A  regölés a  magyarság 
egyik legrégebbi népszokása, mely 
karácsony másnapján zajlik, de né-

hol egészen újévig is eltart. A  legények ki-
sebb csoportja házról házra jár, elsősorban 
oda, ahol eladósorban lévő lányok laknak, 
és bőséget, áldást, párokat összevarázs-
ló jókívánságokat mondanak, énekelnek. 
Nagy zajt csapnak a köcsögdudákkal, csör-
gős, láncos botokkal, csengővel, síppal, 
furulyával. Kifordított bundába, báránybő-
rös sapkába öltöznek, néha még bajuszt és 
szakállt is ragasztanak maguknak.

Adjon Isten minden jót, 
öt-hat tyúkot, jó tojót, 
hízott disznót, sok hurkát, 
tele pincét, kamarát, 
sonkát, kolbászt, szalonnát, 
gond ne bántsa a gazdát! 

Adjék Isten szép vetést, 
rengő-ringó jó termést, 
békesség és szeretet, 
töltse meg a szívetek: 
az új esztendőben! 

(magyar népköltés)

(Kodály Zoltán)
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Március 15.
Állj be, Berci, katonának!

Kossuth Lajos táborában

1. Állj be, Ber ci, ka to

m

ná nak, Jobb dol god lesz, mint a pád nak!- - - - - - -

Nem kell a rat ni, ka pál ni, Csak a lá nyok u tán jár ni.- - - - - - -

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.

2.  Ne karélyozz, magyar huszár,
Mert leesel róla!
Nincsen itt a te édesanyád,
Sej, aki megsiratna.

3.  Ne sirasson engem senki,
Jól vagyok tanítva,
Sem léptébe, de sem vágtába
Sej, le nem esek róla.

4.  Mert a huszár a nyeregbe
Bele van teremtve,
Mint a rozmaring a jó földbe
Sej, belegyökerezve.

• Erkel Ferenc – Kölcsey Ferenc: Himnusz

1. Kos suth La jos

m

tá bo rá ban Két szál ma jo rán na,- - - - - - - -

Egy szép bar na, de ma gyar hu szár Sej, lo vát ka ré lyoz za.- - - - - - -

(Kassa, Abaúj-Torna vm., Szlovákia)
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Húsvét
Ma van húsvét napja

Húsvétköszöntő

1. Ma
2. Lám

van
a

hús
ma

vét
da

s

nap
rak

ja,
is,

má
han

sod
gi

éj
csál

sza
nak

ká
ők

ja,
is,

jól
vi

tud
ga

já
doz

tok,
nak,

- - - - - - - - -
- - - - - - - -

Ki
Szép

nek
plán

el
ták

ső
ú

nap
júl

ján
nak,

Jé
ter

zus
mő

fel
fák

tá
vi

mad
dul

ván
nak,

di
vi

cső
rá

ség
goz

gel.
nak.

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - -

3.  Mária, Boriska, Rebeka, Zsuzsánna, kegyes szűzek,
Keljetek fel ágyból, cifra nyoszolyából, mit alusztok!

4.  Hímes tojás légyen, tizenkét pár készen mi számunkra,
Ha pedig nem lészen, vízi puskám készen számotokra.

HÚSVÉT: A kereszténység legnagyobb ünnepe Krisztus feltámadása. Véget 
ér a nagyböjt, a hústól való tartózkodás. Innen származik az ünnep magyar 
elnevezése is. A  húsvéti ételszentelés, az ételek megáldása a  hit szerint 

megvédte az embereket a mértéktelenség kísértésétől. 
Húsvétvasárnap fontos szerepe volt a víznek. Úgy tartották, hogy aki hama-

rabb merít a  kútból, az szerencsés lesz. Szokás volt ilyenkor piros tojást tenni 
a mosdóvízbe, és azzal mosakodni, hogy az egész család egészséges legyen. 

A húsvéthétfő a  locsolás napja. Ilyenkor gyakran a kúthoz vitték a  lányokat, 
és egész vödör vízzel leöntötték őket. A legények köszöntőverseket mondtak, és 
jutalomként piros vagy hímes tojást kaptak.

Húsvét másodnapján mi jutott eszembe:
Üveg rózsavizet vettem a kezembe.
Elindultam vele piros tojást szedni,
Adjatok hát lányok, ha nem sajnáljátok,
Nagyon megbánjátok, licskes, lucskos lesz az ünneplő ruhátok.

(Hajdúhadháza, Hajdú m.)
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Anyák napja
Orgona ága

Serkenj fel, kegyes nép

1. Or go na

r

á ga, Ba rack fa vi rá ga.- - - - - - -

Öl töz ze tek új ru há ba, A nyák nap ja haj na lá ra, il la to san!- - - - - - - - - - - - -

1. Ser kenj fel,

d

ke gyes nép, Mo so lyog az haj nal,- -- - -

A rany szál tol lak kal Rep des, mint egy an gyal.-- - - - -

2.  Zúgja az erdő, susogja a szellő,
Üzenik az ágak-lombok: 
Légy te mindig nagyon boldog, édesanyánk!

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

3.  Amennyi fűszál van
A tarka mezőben,
Annyi áldás szálljon
Jó anyánk* fejére.

*eredetileg: Szent János (névnapköszöntő)

• Kodály Zoltán: Nagyszalontai köszöntő – 
gyermekkar, vegyeskar
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Dallamtár

2.  Az én tyúkom megbódult, a fazékba belebújt,
Ó, én édes tyúkocskám, te leszel a vacsorám.

3.  A kis tücsök ciripel, hátán semmit se cipel,
Jobbra dűl, meg balra dűl, talán bizony hegedül.

2.  Hej, vára, vára, …
Hej, vár, vesd ki! Hej, vár, vesd ki!

1. A
Ke

gú
re

ná
sé

rom
sé

s,

el
re

ve
me

szett,
gyek,

Nin csen an nak más je gye,- - - - - - -
- - - - -

más je gye, Szár nya, far ka fe ke te.- - - - -

1. Hej, vá ra,

s

vá ra, Na da vá ra, vá ra,- - - - -

Di ó fa te te jé be, an nak a le ve lé be,- - - - - - - - -

Hej, vár, vedd be! Hej, vár, vedd be!

Ess,
Ka      ri

e
ká

ső,
ra

s

ess,
ess!

Zab
Krumpli

sza
bok

po
ro

rod
sod

jék,
jék,

- - - -
- - - - -

Az én ha jam

-

o lyan le gyen, Mint a csi kó far ka,- - - - -

Még
Még

an
an

nál
nál

is
is

hosz
hosz

szabb,
szabb,

Mint
Mint

a
a

Du
vi

na
lág

hosz
hosz

sza!
sza!

- - - -
- - - -

1. Ka pi tány úr

d

meg i zen te, a kend lá nyát ké re ti,- - - - - - - - -

Ki seb bi ket, na gyob bi kat kar csú ma ga sab bi kat.- - - - - - - - - - -

2.  A mi lányunk nem eladó, csak a házba illendő,
Ki sem mered bocsátani ezüst koszorú nélkül.

3.  Már mi innen elmehetünk, többé vissza se jövünk,
Lányotoknak, legényteknek gyöngykoszorút se kötünk.
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1. Is ten él

s

tes sen Pé ter, Pál,- - - -

Nem zet sé ges vi rág szál!- - - - -

1. Jön
Jaj,

a
de

ko
na

csi,
gyon

d

most
el

ér
té

kez
ved

tünk,
tünk,

- - -
- - - -

De re ka san áz tunk, fáz tunk,- - - - -

No, de ki csit el nó táz tunk.- - - -

2. Jobb az Isten nálunknál, maradjon meg házunknál.

2.  Jegenyefa ingó-bingó, rajta ül egy ázott holló.
Teregeti csapzott tollát, keserüli holló voltát.

3.  Egy véka arannyal,
Két véka ezüsttel.
Két véka ezüsttel,
Három véka rézzel.

4.  Hozzá es fogának
Magas Déva várhoz,
A’kit reggel raktak,
Délután megomlott.

5.  A’kit reggel raktak,
Délután megomlott.
A’kit délre raktak,
Estére megomlott.

Ho va mégy?

s,

Ho va mégy? Zi tyeg zö työg a ke rék.- - - - - -

Te, ke rék, ho va mégy? Mind ki e sett a ke rék.- - - - -

1. Ho vá mégy,

d

ho vá mégy, Ti zen két kő mí es?- - - - - -

El me nyünk, el me nyünk, Hogy ha dol got kap nánk.- - - - - - -

2. Jer tek meg fo gad lak, jer tek meg fo gad lak,- - - - - - - -

Hogy é pít sé tek fel Ma gas Dé va vá rát.- - - - - -
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1. Ké mény te te jén

s

ke le pel a gó lya. Fész két gallyak ból, kis á gak ból hord ja.- - - - - - - - - - -

Bel se je né hány pu ha pi he szal ma, gó lya fi ó kák ki csi bi ro dal ma.- - - - - - - - - - - - - - -

� � � � � �
2. De mikorra aztán vége vana nyárnak,

� � � � � �
felnőnek a gólyák, csak az őszre várnak.

Messzire szállnak,napsütötte délnek,
� � � � � � � �

övék már az egész világ, mégis visszatérnek.

1. Nincs szebb ál lat,

m

mint a lúd, Nem kell né ki gya log út,- - - -

Té len, nyá ron ha ki jár, Fel ne ve li a li bát.- - - - - - -

1. Sán
Jó

dor
zsef

d

nap
nap

ján
ján

meg
el

sza
tű

kad
nik

a
a

tél,
szél.

-
- -

-
- -

- -

Zsák ban Be ne dek, hoz majd me le get,- - -- -

Nincs több fá zás, bol dog a ki él.- - -

2.  Elhajtanám a libát
Komáromig mezítláb.
Ha a rózsám láthatná,
Tovább is elhajtanám.

3.  Korpát eszik a kutyám,
Uszítanám, ha tudnám.
Ugyan, mért fogadna szót,
Mikor sose lakik jól.

Tü zet

m

vi szek, Lán got vi szek,

(fogócska)

- - - -

Ki ne nézz, be ne nézz Ken dő raj ta.- -

Kő ke tánc,

s

kő ke tánc, ki ke re kí tem,- - - - - - - -

Be ke re kí tem, kő ke tánc!- - - - - -

(tekergő)
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Mit tanultunk?

HANGKÉSZLET: Hangok összessége, mely a dallam záróhangjától kezdődően a legma-
gasabb hangig terjed.

PÓTVONAL: A pótvonal az öt vonal alatt, illetve fölött 
egy vonalköznyi távolságra található.

első alsó pótvonal

FÉLÉRTÉKŰ KOTTA és SZÜNETJELE:

� �
tá tá-

� �
tá tá-

Zenei név: félértékű kotta

Ritmusnév:

szün szün

=
- szü    ün-

Ha nem vonalrendszerbe írjuk, 
akkor „kalapos” szünetnek jelöljük: 

tá -     á

ÉNEKLŐ KÉZ ÉS HANGOSZLOP:

l
s

m

r
d

l,

lá = szomorú, lágy

szó = egyenes, tiszta

mi = nyugodt

ré = biztató

dó = erős, szilárd

lá = szomorú, lágy

l
s

m

r

d

l,
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ÜTEMJELZŐ, ÜTEMMUTATÓ: Ahány lépésnyi, mérőegységnyi ritmus van egy ütemben, 
annak megfelelően írunk ki számot a kotta elejére.

EGYES – KETTES KAPU: A dallamot az egyes kapu végéig kell elénekelni, mely visszave-
zet annak kezdetére. Ismétlésekor az egyes kaput ki kell hagyni, és helyette a kettes kapu 
alatti részt kell megszólaltatni.

DALLAM- ÉS RITMUSOSZTINÁTÓ: Makacsul ismétlődő dallam vagy ritmus.

HANGERŐ: forte (f): erősen; mezzoforte (mf): középerősen; halkan (p): piano

KÁNON: A dallamot egy másik pontosan utánozza, de időben egymást követő belépéssel.
PÁROSÍTÓ: Egy fiú és egy lány dalban való összepárosítása.

FÚVÓSZENEKAR: Fa- vagy rézfúvós hangszerekből álló zenei együttes.

FUVOLA: Fúvós hangszer, melyet a játékos ajka előtt rézsútosan tart. 
Korábban fából készült, ma már gyakoribbak a fémfuvolák.

METALLOFON: Behangolt fémlapokból vagy rudakból álló ütőhangszer.

Megfigyeltük a KÓRUSOK (gyermekkar, vegyeskar), 
a ZONGORA és a ZENEKAR hangzását.

harsona fuvolatrombita fagottkürt klarinéttuba
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adatik: adják
a'kit: amit
cidrusi menta: cédrusi menta, mentaféle (gyógy-

növény)
cifra nyoszolya: gazdagon díszített ágy
cipellő: cipő
cipó: kis kenyér
csosszantóra: toppantó, dobbantó lépés a  tánc-

ban
dívány: ülésre és fekvésre alkalmas, kárpitozott 

karfával, támlával ellátott bútor
dödölle: krumplis, hagymás étel
duett: kettős, két énekhangra írt zenemű
es: és
fehérbe vagyon: fehér ruhában van
férjhez adatik: férjhez adják
finálé: művek zárása
gerlice, gelice, gilice: galamb
gyolcs: lenből vagy pamutból készült finom, fehér 

vászon
gyöngyös párta: lányok fején viselt, gyöngyökkel 

kivarrt fejdísz, melyet a lakodalomig viseltek
gyűszű: kis védőtok, amelyet varráskor a középső 

ujjra húznak, hogy a varrótűt a szöveten köny-
nyebben át lehessen tolni, és a tű hegye az uj-
jat meg ne sértse

hangicsál: dalol, énekel
haramia: bandita
házba illendő: házba való
jertek: gyertek
Jozafát völgye: a vallás szerint az ítélet és a leg-

végső harc színhelyének jelképes neve, illetve 
Jeruzsálemben a  Kedron patak völgye, amit 
Jozafát völgye néven is emlegetnek

kajtai rózsa: bársonyvirág
kalendárium: naptár
kamara: kamra, éléstár
karéj: szelet
karélyoz: engedelmességre szoktat, idomít
karmazsin: sötétvörös, színes, török eredetű bőr-

féle
kece: kecses, karcsú menyasszony
kend: régies kifejezés, maga, férfiak udvarias 

megszólítása egymás között
komatál: élelemmel telepakolt bőségtál
korpa: gabonafélék őrlésekor keletkező szemcsés 

melléktermék
kócsagtollas fő: több gémfajnak fej- és szárnytol-

laiból készült fejdísz

kőmíves: kőműves
krajcár: nagyon kevés pénz, jelentéktelen összeg
legenda: múltbeli történet, amely híres emberek-

ről, hősi tettekről szól
lészen: lesz
licskes-lucskos: vizes
lóca: ház előtt lévő, támla nélküli egyszerű pad
mátka: kiválasztott kedves, menyasszony
megbódult: megszédült
megizente: megüzente
megomlott: leomlott
megyen: megy
mén a szekér: megy a szekér
mer’: mert
nemzetséges: rokonság, férfiágon rokonsági cso-

port
orca: arc
ökörszem: erdőkben élő, barnás színű apró vé-

dett énekesmadár 
pántlika: valamilyen anyagból, többnyire selyem-

ből vagy bársonyból készült, rendszerint dísz-
nek használt szalag

parlando: elbeszélve, szövegszerűen előadva
pergál üng: házilag, fekete selyemmel díszített ing
pipitér: fehér vagy sárga fészkes virágú növény
plánták: palánták
rest: lusta
rézmelence: tálféle edény rézből
rostál: darabos vagy szemes anyagot válogat vagy 

tisztít egy lyukacsos, szitaszerű eszközzel
rózsavíz: rózsaolajjal készült híg illatszer, hígított 

kölni
rubato: szabadon előadva, érzések által vezérelve
sárig: sárga
sarkantyú: lábbeli sarkára erősített fémeszköz, 

amellyel a lovas a lovát sarkallja
süttem: sütöttem
szélibe’: szélében
szétdoboltatik: kidobolják, szétkürtölik
takács: vászonkészítő szövőmester
tekenő: teknő, mely fából homorúan kivájt, félkö-

rös és hosszúkás öblű edény. A teknőben ke-
nyeret dagasztottak, besózták és állni hagy-
ták a  disznóhúst, de volt, mikor kisgyereket 
ringattak benne.

üngit: ingét
vargyam: varrjam
zúzmara: megfagyott vízpára

Szómagyarázat
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Forrásjegyzék

Irodalomjegyzék

Teljes művek
7. oldal. A békakirályfi (Kerényi György meseátirata nyomán. A legszebb Grimm mesék. 

Aquila Könyvkiadó, Debrecen, 1998, ISBN 963 9073 54 7)
8. oldal. Mondóka (Íze van a sónak...) Ipolybalog, Hont megye
10. oldal. Szent Erzsébet hídja – játékfűzés (Kiss Áron gyűjtése, 1891, Nógrád, Nógrád vármegye)
20. oldal. Weöres Sándor: Esővert társaság (Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne. Móra Könyvkiadó, 

Budapest, ISBN 963 11 4446 1)
24. oldal. Weöres Sándor: Tavaszköszöntő (Weöres Sándor: Bóbita. Móra Könyvkiadó, Budapest, 1980, 

ISBN 963 11 2058 9)
24. oldal. Találós kérdés (Nagyszalonta, Bihar megye)
27. oldal. Gazdag Erzsi: Mesebolt (Gazdag Erzsi: Mesebolt. Móra Könyvkiadó, Budapest, 1984, 

ISBN 963 11 3664 79)
31. oldal. Kiolvasó játék (Kiss Áron: Gyermekjáték gyűjtemény. Hornyánszky V. kiadó, 1891)
38. oldal. Gazdag Erzsi: Vidám trombitások (Gazdag Erzsi: Mesebolt. Móra Könyvkiadó, Budapest, 1984, 

ISBN 963 11 3664 79)
42. oldal. Weöres Sándor: Tekereg a szél (Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne. Móra Könyvkiadó, 

Budapest, ISBN 963 11 4446 1)
44. oldal. Lakodalmi kurjantások (Mezőség, Erdély)
55. oldal. Regölés (magyar népköltés). Forrás: http://digikonyv.tudastar.com/AP020116/files/assets/seo/

page131.html Letöltés ideje: 2020. 08. 25.
57. oldal. Húsvétköszöntő (Hajdúhadháza, Hajdú megye). Enyedi József: Madárlátta kenyér. 

Hajdúhadház népköltészete. Budapest, MTA Néprajzi Kutató Csoport, 1988
61. oldal. Gryllus Vilmos: Kémény tetején kelepel a gólya (Muzsikáló madárház. A Kaláka és Gryllus Vilmos 

dalai. Teknős Könyvek, Budapest, 2020, ISBN 978-963-341-105-6)

Részletek
29. oldal. Móra Ferenc: Falu és város (részlet). Móra Ferenc: Csicseri történet. Móra Könyvkiadó, 

Budapest, 1974 (ISBN 963 11 009 52)
39. oldal. Camille Saint-Saëns: Az állatok farsangja. Tersztyánszky Katalin versének részlete. PAN Kft .,  

Budapest (ISBN 963-048-295-9)

Felhasznált szakirodalom
Ádám Jenő – Kodály Zoltán: Énekeskönyv. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1995 (ISBN 963 18 6230 5)
Dobszay László: A magyar dal könyve. Zeneműkiadó, Budapest, 1984 (ISBN 963-330-434-2)
Forrai Katalin: Ének az óvodában. Zeneműkiadó, Budapest, 1974 (ISBN 963-330-032-0)
Forrai Katalin: Európai gyermekdalok I–II. Móra Könyvkiadó, Budapest, 2013 (ISBN 978-963-11-9356-5)
Kerényi György: Gyerekjátékdalok. Zeneműkiadó, Budapest, 1957 (Z. 2336/7)
Kodály Zoltán: Kis emberek dalai. Editio Musica, Budapest, 1962 (Z. 3678/17)
Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat. Zeneműkiadó, Budapest, 1970 (Z. 3741)
A magyar népzene tára I. Gyermekjátékok. Szerkesztette: Bartók Béla és Kodály Zoltán, 

Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1951 (41035/57)
Tátrai Zsuzsanna – Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások. Planétás Kiadó, Budapest, 

1997 (ISBN 963-9014-29-x)

Képjegyzék
A borítón és tankönyvben található illusztrációk Kőszeghy Csilla munkái. A kottákat Énekes Katalin ké-
szítette.
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Kottajegyzék

5. oldal. Gólya, gilice. In: Forrai Katalin: Ének a bölcsődében. Zeneműkiadó, Budapest, 1986 (ISBN 963 330 
591 8)

7. oldal. Haramia. Kerényi György gyűjtése
8. oldal. Kör, kör, ki játszik?; Most viszik, most viszik; 11. oldal. Járom az új várnak; 14. oldal. Komatálat hoz-
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Hej, vára, vára; Kodály Zoltán – Weöres Sándor: Jön a kocsi; 21. oldal. Elaludt az öreg cica; Egy üveg 
alma; 24., 61. oldal. Járdányi Pál – Weöres Sándor: Sándor napján; 25. oldal. Kering az orsó (Erdőcson-
kolya, Somogy m.); 35. oldal. Hold, hold (Mályinka, Borsod vm.); 38. oldal. Úszik a kácsa; Egy kis malac;
42. oldal. Kodály Zoltán – Weöres Sándor: Tekereg a szél; 44. oldal. Kis kece lányom (Felsőireg, Tolna 
m.); 52. oldal. Rossa Ernő (francia gyermekdal): Hull a pelyhes; 58. oldal. Járdányi Pál – Szőnyi Zoltán: 
Orgona ága; 59. oldal. Hej, vára, vára; 61. oldal. Kőketánc; Nincs szebb állat (vogul–manysi népdal); 
Tüzet viszek. In: Forrai Katalin: Ének az óvodában. Zeneműkiadó, Budapest, 1974 (ISBN 963-330-032-0)

9. oldal. A part alatt; 10. oldal. Bújj, bújj zöld ágacska; Angyal-e, ördög-e?; 26. oldal. Még azt mondják; 27. 
oldal. Este van már, nyolc óra (Vésztő, Békés m.); 28. oldal. Virágéknál ég a világ (Doboz, Békés m.); 
Láttál-e már valaha (Vésztő, Békés m.); 29. oldal. Csömödéri faluvégen (Csömödér, Zala m.); 30. oldal. 
Hess légy (Kászonújfalu, Csík m.); 32. oldal. Hol jártál báránykám? (Kolozs, Kolozs m.); Szélről legelje-
tek (Rábaköz, Győr-Moson-Sopron m.); 40. oldal. Tivitovi tács (Galgahévíz, Pest m.); 43. oldal. Harcsa 
van a vízbe’; 50. oldal. Két krajcárom volt nékem; 51. oldal. Egyszer egy királyfi; 58. oldal. Serkenj fel, 
kegyes nép (Nagyszalonta, Bihar m.); 60. oldal. Hová mégy, hová mégy, tizenkét kőmíves; Isten éltessen
(Kolon, Nyitra m.). In: Iskolai énekgyűjtemény. Szerk. Kodály Zoltán, Budapest, 1943

10. oldal. Hej, tulipán, tulipán. In: Kerényi György: Gyermekjátékdalok. Zeneműkiadó, Budapest, 1957 (Z. 
2336)

11., 12., 18., 21., 22., 23., 26., 27., 33., 41., 42., 47., 48. oldal. A tananyagfejlesztő ritmuskottái
12. oldal. Járom az új váromat; 15. oldal. Süssünk, süssünk valamit (Bartók Béla gyűjtése); 18. oldal. Szom-

széd Kisné; 30. oldal. Kivirágzott a diófa; 33. oldal. Hopp, Juliska (Körösfő, Kolozs m.); 34. oldal. Hatan 
vannak (Mezőkövesd, Borsod m.); Gúnár, gúnár; 37. oldal. A gúnárom elveszett (Szegvár, Csongrád 
m.); Nincs szebb állat; 40. oldal. Kár, kár; 41. oldal. Méz, méz, méz (Bagota, Komárom m.); 44. oldal. 
Széles az én kedvem ma; 50. oldal. Keresd meg a tűt (Felsőireg, Tolna m.); 59. oldal. A gúnárom elve-
szett (Szegvár, Csongrád m.). In: A magyar népzene tára. I. Gyermekjátékok. Szerkesztette: Bartók Béla 
és Kodály Zoltán, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1951 (41035/57)

16. oldal. Látom a holdat (ausztrál népdal – Lukin László); 17. oldal. Csipkebokor zöld levele (román nép-
dal – Weöres Sándor fordítása); Jön egy varjú a malomba (román népdal – Weöres Sándor fordítása). 
In: Forrai Katalin: Európai gyermekdalok I–II. Móra Könyvkiadó, Budapest, 2013 (ISBN 978-963-11-
9356-5)

19., 36. oldal. A tananyagfejlesztő kottái
23. oldal. Kodály Zoltán – Weöres Sándor: Árnyék ül; 31. oldal. Kodály Zoltán – Weöres Sándor: Járjuk 

táncot; 31. oldal. Kodály Zoltán – Weöres Sándor: Kert alatt; 43., 60. oldal. Kodály Zoltán – Weöres 
Sándor – Csukás István: Hova mégy; 46. oldal. Kodály Zoltán – Weöres Sándor: Árok szélén; 60. oldal. 
Kodály Zoltán – Weöres Sándor: Jön a kocsi. In: Kodály Zoltán: Kis emberek dalai. Editio Musica, Bu-
dapest, 1962 (Z. 3678/17)

25. oldal. Kodály Zoltán: 333/53; 35. oldal. 333/259; 36. oldal. 333/51. In: Kodály Zoltán: 333 olvasógyakor-
lat. Zeneműkiadó, Budapest, 1970 (Z. 3741)

40. oldal. Isten éltessen (Kolon, Nyitra m.); 45. oldal. Három éjjel, három nap (Moldva, csángó); 47. oldal. 
Én Istenem minek élek (Gyimesbükk, Csík m.); 59. oldal. Ess, eső, ess. In: Dobszay László: A magyar dal 
könyve. Zeneműkiadó, Budapest, 1984 (ISBN 963-330-434-2)

52. oldal. Ádám Jenő – Gazdag Erzsi: Hull a hó. In: Ádám Jenő: Szó–Mi daloskönyv (társszerző: Kodály 
Zoltán). Budapest, 1943–1946

53. oldal. W. A. Mozart: Utazás szánon. In: W. A. Mozart: Deutsche Tänze KV 605 Három német tánc ‒
http://hu.scorser.com/S/Kotta/Mozart+H%C3%A1rom+N%C3%A9met+T%C3%A1nc/-1/1.html 

54. oldal. Betlehembe, jer, pajtás; 55. oldal. Regöljünk, regöljünk; 57. oldal. Ma van húsvét napja (Istenes, 
Szatmár m.). In: Kerényi György: Jeles napok dalai. Zeneműkiadó, Budapest, 1963

55. oldal. Kodály Zoltán: Csillagoknak teremtője. In: Kodály Zoltán: Bicinia Hungarica. Editio Musica, Bu-
dapest, 1958 (Z. 2805)
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Betűrendes mutató

A gúnárom elveszett 37, 59
Aki nem lép egyszerre 16
A kis Jézus aranyalma 54
Állj be, Berci, katonának 56
Angyal-e, ördög-e? 10
A part alatt 9
Árnyék ül a falu dombján 23
Árok szélén búzaszál nőtt 46
Betlehembe, jer, pajtás 54
Bújj, bújj zöld ágacska 10
Csillagoknak teremtője 55
Csillag süt az eperágra 23
Csipkebokor zöld levele 17
Csömödéri faluvégen 29
Déva vára 60
Egy kis malac 38
Egy üveg alma 21
Egyszer egy királyfi 51
Elaludt a öreg cica 21
Én Istenem minek élek 47
Ess eső, ess 59
Este van már 27
Gólya, gilice 5
Harcsa van a vízbe’ 43
Három éjjel, három nap 45
Hatan vannak 34
Hej, tulipán, tulipán 10
Hej, vára, vára 20, 59
Hess légy 30
Hold, hold 35
Hol jártál, báránykám 32
Hopp, Juliska 33
Hova mégy 43, 60
Hull a hó, hull a hó 52
Hull a pelyhes fehér hó 52
Isten éltessen 40, 60
Járjunk táncot 31

Járom az új várnak 11
Járom az új váromat 12
Jön a kocsi 20, 60
Jön egy varjú a malomba 17
Kapitány úr megizente 59
Kár, kár, kár 40
Kémény tetején kelepel a gólya 61
Keresd meg a tűt 50
Kering az orsó 25
Kert alatt, kert alatt 31 
Két krajcárom 50
Kis kece lányom 44
Kivirágzott a diófa 30
Komatálat hoztam 14
Kossuth Lajos táborában 56
Kőketánc 61
Kör, kör, ki játszik? 8
Látom a holdat 16
Láttál-e már valaha 28
Ma van húsvét napja 57
Még azt mondják 26
Méz, méz, méz 41
Most viszik, most viszik 8
Nagy csuda hangon 53
Nincs szebb állat 37, 61
Orgona ága 58
Regöljünk, regöljünk 55
Sándor napján 24, 61
Serkenj fel, kegyes nép 58
Süssünk, süssünk valamit 15
Széles az én kedvem ma 44
Szélről legeljetek 32
Tekereg a szél 42
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