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EL, EL, elmegyek...
Hallgassátok meg a következő népdalt!

Figyeljétek meg, ki a főszereplő!
Kiről mesél a szereplő?  
Milyen érzést fogalmaz meg?  
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Erdő, erdő de magas a teteje...
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2.	Búza közé szállt a dalos pacsirta,
Mert odafönt a szemeit kisírta,
Búzavirág, búzakalász árnyába
Rágondolt a régi első párjára.
Különleges fogalommal ismerkedünk meg. Neve: népdalküszöb.
Mit jelent a küszöb szó?  
Mire utal a népdalküszöb kifejezés?  
Vágjátok ki a munkafüzet hátulján található szókártyákat!
Keressetek szópárokat!   
Alkossatok fogalombokrot!  
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Tornyai János: Bús magyar sors (önéletrajz)

Madarász Viktor: Dobozi

Munkácsy Mihály: Poros út
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A Tekerő
– Mihály bácsi mikor látott először tekerőt?
– Tíz éves koromban.
– Honnan volt rá a pénz?
– Gyűjtögettem. Kiskocsikat csináltam, meg ilyen kis bútordarabokat. Azt
a szomszéd gyerekeknek eladtam bizonyos fillérekért, amennyit adtak érte.
Összerakosgattam a forintot, már illetve a pengőt, s akkor öt pengőért megvettem a tekerőt. Hát elég nagy érték volt az öt pengő, kb. 50 kg búza értéke.
Aztán hazahoztam azt a rozoga állapotban lévő tekerőt, zsákba beletettem, hogy
felit el ne veszíjjem, aztán otthon kijavítottam. De az én apám ellenezte. A végén
aztán csak kiderült, hogy van valami ördöngösség a tanyában. Csak meghallották.
Hát aztán nem bántottak annyira. Akkor már a testvérem is hajtogatta, ő is meg
akart tanulni rajta valamennyire.
Volt úgy, hogy este tíz óráig is kínoztam, tekerőztem magamat is. Hát azért haladt, már egy évre alakult a pördítés. Az ment nehezen, mert nekem nem mutatta
senki. Nemigen óhajtották magyarázni, megmutatni, mert még akkor ezek a zenészek, hogy úgy mondjam, örökös kenyeret láttak ebben, féltették is, meg titkolták
is. Nem is kértük, hogy taníjjanak, úgy lestük el.
(Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv)

Kivel beszélget a néprajzkutató?  
A hangszer neve tekerőlant vagy nyenyere.
Mire utalnak ezek a nevek?  
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Bartók Béla: Cantata Profana (részletek)
Olvasd el a szöveget!

Román kolinda ének (karácsonyi ének), legenda a 9 fiútestvérről
Volt egy öregapó,
Volt néki, volt néki
Kilenc szép szál fia,
Testéből sarjadzott
Szép szál kilenc fia.
Nem nevelte őket
Semmi mesterségre,
Szántásra-vetésre,
Ménesterelésre;
Hanem csak nevelte
Hegyet-völgyet járni,
Szarvasra vadászni.
Az erdőket járta
És vadra vadászott
Kilenc szép szál fiú.
A vadra vadásztak;
Annyit barangoltak
és addig vadásztak,
Addig-addig, mígnem
Szép hídra találtak,
Csodaszarvasnyomra.
Addig nyomozgattak,
Utat tévesztettek,
Erdő sűrűjében
Szarvasokká lettek.
…
Az ő édesapjok
Várással nem győzte,
Fogta a puskáját,
Elindult keresni
Kilenc szép szál fiát.
Reátalált a szép hídra,
Hídnál csodaszarvasnyomra;
Szarvasnyom után elindult,
El is jutott hűs forráshoz,
Hűs forrásnál szarvasokhoz.
…

Az ő édesapjok
Hozzájok így szólott,
És híva hívta,
És őket hívó szóval hívta:
„Édes szeretteim,
Kedves gyermekeim,
Gyertek, gyertek haza,
Gyertek vélem haza,
Jó anyátok vár már!
Jöjjetek ti vélem
A jó anyátokhoz,
A ti jó anyátok
Várva vár magához.
…
A legnagyobb szarvas
– Legkedvesebbik fiú –
Szóval felfelelvén
Hozzá imígy szóla:
„Kedves édesapánk,
Te csak eredj haza
A mi édes jó anyánkhoz!
De mi nem megyünk!
De mi nem megyünk:
Mert a mi szarvunk
Ajtón be nem térhet,
Csak betér az völgyekbe;
A mi karcsú testünk
Gúnyában nem járhat,
Csak járhat az lombok közt;
Karcsú lábunk nem lép
Tűzhely hamujába,
Csak puha avarba;
A mi szájunk többé
Nem iszik pohárból
Csak hűvös forrásból”

Meséld el a történetet a kiemelt szavak segítségével!
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Készíts vázlatot!
Előkészítés:

  

Bonyodalom:  
Kibontakozás:  
Tetőpont:  
Megoldás:

  

Döntsd el, hogy a következő állítások közül melyik igaz és melyik hamis! (I=igaz,
H=hamis)
Karikázd be a megfelelő betűjelet!
1. A fiúk barlangban jártak.			

I – H

2. A fiúk gúnyolták apjukat.		

I – H

3. A fiúk barangoltak.			

I – H

4. A fiúk gúnyában jártak.

		

I – H

5. A fiúk forrásvizet isznak.

		

I – H
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Jászkunsági gyerek vagyok…

Jász- kun- sá- gi

gye-rek va-gyok,
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Kis- ko-rom-tól

nagy- ko- ro-mig
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2. Kilenc zsandár kísér engem a szolnoki főutcán,
Véletlenül betekintek kisangyalom ablakán.
3. Még onnan is azt kiáltja: Kedves babám gyere be!
Adj egy csókot, egy utolsót, Kacsintsál a szemembe!

gon szü-let- tem,

ne- ve-lőd- tem.
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El kéne indulni…
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2. Ha kisasszonyt veszek, nem tud szőni, fonni,
jaj, de szégyen nékem, pénzért gatyát venni.
Jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, pénzért gatyát venni.
3. Ha öreget kérek, az mindig szomorú,
annak minden szava egy égi háború.
Jaj, jaj, jaj, …
4. Ha gazdagot kérek, mindig csak azt hányja,
„hogy az enyémből élsz, ebadta hitványa.”
Jaj, jaj, jaj, …
5. Ha szegényt megkérek, avval mit csináljak,
egy kódusból kettőt ugyan mért csináljak?
Jaj, jaj, jaj, …
6. Istenem, Istenem, ugyan mit csináljak,
legénykedjem-e még, vagy megházasodjak?
Jaj, jaj, jaj, …
7. Az az egy reménység táplál ezután is,
jó lesz a legénység nekem továbbra is.
Jaj, jaj, jaj, …
Válaszoljatok röviden a következő kérdésekre!
Ki a főszereplő?  
Miért nem választja az öreget?  
Miért nem választja a szegényt?  
Mit jelent a kérés szó a negyedik versszakban?  
Hogy dönt a legény?  

ne

el-

sodven-

ven-

ni,
ni.

ni.
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J. Brahms: Kismadár szállott (kánon)
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Kísérjétek mérőütéssel a tanári bemutatást!
Húzzátok alá a három szótagból álló szavakat!
Írjátok az üresen hagyott helyekre a hiányzó szavakat! (Az esetleges félrehallásokat
érdemes megmagyarázni.)
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GELLÉRT-LEGENDA
Gellért püspök valakinek az érdekében a királyhoz sietett, és ama vidék erdős
részén, mely disznók legeltetésére alkalmas volt, feküdt egy majorság, hol délidőtájt megszállt.
…
Itt úgy éjfél körül malomkövek zörgését hallotta, jóllehet malmot nem látott. Elálmélkodott, vajon mi lehet?
És az asszony, aki a malmot hajtotta, éppen akkor énekelni kezdett.
A malmot az asszony a kezével egyedül hajtotta.
…
A püspök így szólt Walterhez, aki a püspöki iskolában volt énekmester:
– Hallod a magyarok szimfóniáját?
Mit csinál az asszony?

Tekinthetjük-e a malmot hangszernek? Miért?

tANULÓI MUNKAFÜZET

13

Kitalálósok...
1. A négy lábon álló, pedálos, trapéz alakú hangszertesten acélhúrok feszülnek,
amelyeket verővel szólaltatnak meg.
A verő fából készül, fejét vattapólyával tekerik be.

A hangszer neve:   
2 A hangszer 4-6 cm hosszú, legnagyobb átmérője 5 cm. A játékos a szájába helyezi, és a szájüreg méretének, alakjának változtatásával képes dallamot játszani
rajta, miközben pengeti a kiálló véget.
Neve:  
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3. Kevésbé ismert nevei: gajd vagy tömlősíp. A tömlőnek való bőrt zsákszerűen
nyúzzák le az állatról. Legfontosabb része a síp. A tömlő a levegő adagolásában
segít.

Neve:  
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Ezt a hangszert ismered?

Nevezd meg:  
Mutasd be a hangszert! Kik, hogyan, miből készítették? Hogyan kell rajta játszani?

Te készítettél már hangszert vagy más játékot? Hogyan?
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Adj nevet a képen látható, két részből álló hangszernek!  
Ez a hangszer elsősorban ritmus vagy dallam megszólaltatására alkalmas? Miért?

A HANGSZEREK LEÍRÁSA
1. FURULYA
E névvel általában a hatlukú, végefúvós, dugós változatot jelöljük.
Legtöbbször bodza- vagy juharfából készítették.
A hangképző nyílások helye és a hangszín, hangmagasság a hangszer hosszától
függ.

2. KÓRÓHEGEDŰ
Vonós hangszer, a Magyarországon honos hangszer eredetileg hosszúkás négyszögű volt.
A két húrt kulcsokkal feszítik a testre.
Száraz napraforgószárból, azaz kóróból készült.
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HAJNAL, DÉL,
ALKONY, ESTE,
TÁVOL, KÖZEL,
HEGYEN,
RÓNASÁGON,
TENGEREKEN,
LAPÁLYON
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SZÓKÁRTYÁK

ERDŐ

LEHULLOTT
LEVÉL

ELMÚLÁS

ÁRVA
MADÁR

PÁRKERESÉS

MAGÁNY

HAZA

LAKÓHELY

ÉN

