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Népdalok. Hangzó szöveg értésére irányuló képességfejlesztés. A szöveg tagolásának megfigyelése a zenei formák segítségével
A ritmus és a forma mint szövegértést segítő zenei eszközök

népdalok
hangzó szöveg értésére
irányuló képességfejlesztés
a szöveg tagolásának
megfigyelése a zenei formák
segítségével

NÉPDALOK

tanári útmutató

MODULLEÍRÁS
A modul célja

Időkeret

Ajánlott korosztály
Ajánlott megelőző és követő
tananyag (előzetes és követő
készségfejlesztő tevékenység
vagy ismeret)

A vizuális, a verbális és az egyéb auditív információhordozók által közvetített tudás együttes értelmezésére irányuló képességfejlesztés. Az 5. évfolyam Ének-zene tantárgy dalanyagának jellemző
szóhasználatával, az általuk közvetített ismeretekkel, a zene által
kiváltott érzelmek szavakba öntésével foglalkozik.
90 perc (ajánlott két tanítási órát rászánni, amelyeket időben egymástól távol érdemes megtartani)
11 évesek (5. osztály)
Megelőző tananyag
•• Magyar népdalok (az első tanítási órához)
Követő tananyag
•• Magyar népdalok
Megelőző tananyag
•• Idegen népek dalai és műdalok (a második tanítási órához)
Követő tananyag
•• Műzene, műdalok

Modulkapcsolódási
pontok

Tágabb környezetben
•• Tantervi kapcsolódások:
Ének-zene, alsóbb évfolyamok
•• Kereszttantervi kapcsolódások
Információs és kommunikációs kultúra – vizuális és verbális
információhordozók által közvetített tudás együttes értelmezése
Irodalom – Népmesék, népdalok
Magyar nyelv – A népnyelv szóhasználata
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szövegértés-szövegalkotás „B”

A képességfejlesztés
fókuszai

  ének-zene 5.

A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztése
A különböző műfajú szövegek értelmezése
A szövegrész értelmezése a zene által közvetített információkkal
együtt
A szövegértés minden szövegtípust érint: „mely magába foglalja
a kritikai és kreatív olvasás képességének fejlesztését, beleértve
mind a valós, mind a virtuális csatornákon keresztül felfogott jelek
befogadását, értelmezését és megválaszolását.” (NAT 2003)
A tevékenység lehetővé teszi a mély megismerést, reprodukálást
Népzenei ismereteken keresztül, szókincsbővítéssel összekötve a
szavak értelmezése és alkalmazása, majd beleillesztése új környezetbe
A műzenei ismeretek alkalmasak a fordításból adódó esetleges prozódiai kérdések felvetésére
A pontos szövegértés egyik feltétele a helyes hangsúlyozás, és a szöveghangsúlyok pontosítása
Erre kiválóan alkalmas tananyag a magyar népdalok köre, melyen
a helyes és helytelen prozódia által közvetített információk érthetősége mérhető

tanári útmutató

NÉPDALOK
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Módszertani ajánlás
A mai életforma megnehezíti az elmélyült tanulást, mert a technikai fejlődés lehetővé tette életritmusunk felgyorsulását. Az ezzel kapcsolatos változások egyrészt igényt támasztanak a változatosságra,
türelmetlenné tesznek bennünket, másrészt viszont a bennünket érő hatások, információk gyorsabb
feldolgozására késztetnek. Ennek pozitív hatásait mindannyian érezzük. Ugyanakkor felmerül a kérdés, mennyire válunk felszínessé az említett folyamatok következtében.
Az éneklés mint tevékenység sokirányú figyelmet kíván, melyeket itt most nem sorolok fel. Kiemelendő az, hogy az éneklés tempójából – amely a beszédénél lassabb – következhet a figyelem mélyítése.
A magyar népdalok szövegei által közvetített információk feldolgozása külön figyelmet igényel.
Megkönnyíti ezt, hogy a természetes muzikalitás következtében a magyar népzenei anyag kiválóan alkalmas az egyes szavak értelmezésére, a mögöttes érzelmi tartalom megvilágítására. A helyes
szöveghangsúly, mely a magyar népdalok természetes sajátja, valamint a szövegritmus a megértést
szolgálja.
A munkaformák megválasztásánál az egyéni haladási tempó legyen a legfőbb szempont. Az ének
oktatásban gyakran alkalmazott frontális munka az egyéni megfigyelések összegzéséből kell, hogy
következzen. A megbeszélésre megfelelő mennyiségű időt fordítsunk!
A szaktanár elsődleges célja ezen az órán a népdalok által közvetített tartalmak és érzelmek szövegközpontú megközelítése legyen. Ez nem jelenti a zeneiség háttérbe szorítását.

Támogatórendszer
A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a tanári
felkészüléshez
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Ajánlott irodalom:
A magyar dal könyve (Dobszay László)
Psalmus Humanus (K. Udvari Katalin, Püski Kiadó, 2002.)
A beszédszerű zene (Nicolaus Harnoncourt, Editio Musica)
Népzenei olvasókönyv (Sebő Ferenc, Planétás Kiadó, 1997.)
A magyar népzene (Kodály Zoltán – Vargyas Lajos)
Parlando (Zenepedagógiai folyóirat)

Kiemelt készségek,
képességek

hallás alapján történő
megfigyelés

a szöveg tartalmilag eltérő, érzelmileg egymásra
épülő részeinek vizsgálata

Hallott szöveg megértése
Tanári bemutatás alapján
(5 perc)

A népdalküszöb mint a szöveg
értésének kulcsa
A fogalom meghatározása
(5 perc)

1.

2.

1.	Szövegértés és szövegalkotás a ritmus megfigyelésével

Lépések, tevékenységek
(az idő megjelölésével;
a mellékletekben
részletesen kifejtve)

az első modul (óra) vázlata

Modulvázlat

párhuzamok keresése csoportmunkában

szövegelemzés
egyénileg, megfigyelési szempontok

Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

frontális vagy
csoportos

frontális vagy
egyéni

Munkaformák

közös
megbeszélés,
beszámoló,
éneklés

közös megbeszélés,
éneklés

Módszerek

Tanulásszervezés

kotta a gyerekek
számára, 2
versszak,
szókártya a
párosításhoz
„Erdő, erdő, de
magas…”

kotta a tanár
számára
„El, el,
elmegyek…”

Eszköz
(mellékletben)
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  ének-zene 5.

5.

tájékozódás a szövegben, a szövegstruktúra
felismerése

A tanár által bemutatott népdal szövegének felidézése
egyéni szólánc alapján
A tanár kétszer elénekli a balladát
(5 perc)

4.

Hangszer bemutatása kép, illetve leírás alapján
A hangszer hangjának megfigyelése
(3 perc)

lényegkiemelés,
szövegolvasási stratégia
kialakulása,
szövegalkotás,
mondatalkotás

2. A szövegegységek olvasása, megértése

szókincs fejlesztése

Történet alkotása a dallam
alapján
A dallam bemutatása hangszeren vagy lalázva
Szógyűjtés, mondatalkotás
A dal hangulatának felidézése
képek segítségével
(8 perc)

Kiemelt készségek,
képességek

3.

Lépések, tevékenységek
(az idő megjelölésével;
a mellékletekben
részletesen kifejtve)

szóbeli megfogalmazás

a munkaforma
megválasztásában
differenciálhatunk

a
munkaforma
megválasztásában
differenciálhatunk

Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

csoportmunka

egyéni vagy
frontális csoportos vagy önálló

frontális, csoportos vagy önálló

Munkaformák

beszámoló,
információk
válogatása

megbeszélés

beszámoló
vagy közös
megbeszélés,
éneklés

Módszerek

Tanulásszervezés

összefüggő
szöveg;
kép
A tekerő

„Hová mégy, barna
legény…”
kotta a tanár számára,
táblai vázlat

képek a tanulóknak
(Tornyai:
Bús magyar sors;
Madarász: Dobozi;
Munkácsy: Poros út)

„Este van már, késő
este…” kotta a tanár
számára

Eszköz
(mellékletben)

tanári útmutató
NÉPDALOK
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Az órán elhangzott dalok szövegének, tartalmának felidézése a ritmus segítségével
(5 perc)

Írott szöveg memorizálása ritmus segítségével
(6 perc)

Szövegvizsgálat, vázlat készítése
Zenehallgatás – részlet
(8 perc)

••
••
••
••
••
••

önálló feladatmegoldás, az eredmények megbeszélése

egyéni munka,
szóvázlat

szóbeli majd írásbeli vázlat alkotása az
elemek számának
megadásával

Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

a tanórán a részképességek fejlesztésének különböző fázisaiban
az órához kapcsolódva azonnali visszacsatolás
az óra végén szóbeli átfogó értékelés, pozitív megerősítés      
szöveges szóbeli értékelés a tanítás minden megragadható pedagógiai elemében
önértékelés az önálló munka eredményének vizsgálatával
a csoportmunka értékelésekor (formatív) csoportmunka-rangsor kialakítása.

memória fejlesztése,
hallás alapján történő
megfigyelés

ritmus mondása,
a szöveg ritmikus mondása

lényegkiemelés,
asszociációs lánc,
szókincsfejlesztés,
szövegalkotási stratégia
kialakítása

Kiemelt készségek,
képességek

csoportos,
frontális

egyéni, majd
frontális

frontális majd
egyéni

Munkaformák

megbeszélés,
éneklés

éneklés

megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

saját órai jegyzetek,
kották

„Jászkunsági
gyerek vagyok…”
kotta a gyerekek és a
tanár számára

Bartók B.:
Cantata
profana c.
művének szövegrészlete

Eszköz
(mellékletben)

szövegértés-szövegalkotás „B”

Értékelés

8.

7.

6.

Lépések, tevékenységek
(az idő megjelölésével;
a mellékletekben
részletesen kifejtve)
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NÉPDALOK

tanári útmutató
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A feldolgozás menete
1. Szövegértés és szövegalkotás a ritmikai jelenségek megfigyelésével
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Feladat
Figyeljük meg, mit üzennek nekünk a népdalok.
Gyűjtsünk népdalcímeket!
Milyen történeteket, helyszíneket, szereplőket
ismerhetünk meg általuk?

Hallás utáni megfigyelés, szóbeli rögzítés
Címek megfigyelése, egy ismert dal közös éneklése

Segítő kérdések: ki, miért, mit csinál?
„El, el, elmegyek …” népdalt a tanár bemutatja
Feladat
A népdalküszöb fogalmának meghatározása,
rögzítése

Feladat
A népdalküszöb megfigyelése az Erdő, erdő, de
magas a teteje című népdalban
A tanári bemutatás kétszer, két versszakkal történjen!

A dal eléneklése, először soronként, majd egybefüggően

A szóösszetétel jelentése alapján a fogalom meghatározása

Hallás és olvasás alapján, szókártyák segítségével párhuzamok keresése
Megbeszélés után a dal eléneklése (Amennyiben
ismert, két versszakkal, ha ismeretlen, a kotta és
a szöveg segítségével, egy versszakkal.)

Feladat
Az Este van már, késő este című népdalhoz a dallam és a ritmus által felidézett hangulat alapján történet- vagy képalkotás

Képzelj el egy jelenetet, vagy mesélj történetet
az alábbi dallam meghallgatása után!

Tanári bemutatás 5 alkalommal hangszeren
vagy lalázva

Megoldások megbeszélése
A gyerekek munkái alapján annak a festménynek a kiválasztása a mellékletből, amelyik legjobban visszaadja a dal hangulatát

Feladat
A népdal (ballada) történetének megfigyelése,
felidézése egyéni szólánc alapján (kétszeri bemutatás)

Versszakonként egy szó kiemelésével szólánc alkotása, amely alapján elmesélhető a történet
Első bemutatáskor globális megfigyelés, második alkalommal jegyzetelés
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2. Az írott szöveg olvasása, megértése
Tanári tevékenység

Feladat
A csoportok képet, ill. szöveget kapnak.
A képpel dolgozó csoportnak leírást kell készítenie a hangszerről, a leírás alapján pedig be kell
mutatni a hangszert.

Tanulói tevékenység

A hangszer rövid bemutatása, esetleg a leírás
alapján rajz készítése

Feladat
A hangszer neve: tekerőlant vagy nyenyere
Mire utal a két név?

Várhatólag a lant szó a húrokra enged következtetni, a nyenyere pedig a hangzásra

Feladat
Vizuális információ segítségével történet elmesélése
(Bartók B.: Cantata profana szövegrészlet)
Szókiemelés, szövegalkotási stratégia készítése
(Bartók B.: Cantata profana c. művéből zenehallgatás)

Írj rövid mesét a verses monda alapján!
Használd a kiemelt szavakat!
Segít a zenei hangulat
Igaz–hamis állításokat tartalmazó feladatok
megoldása

Feladat
Írott szöveg memorizálása ritmus segítségével
gyerek, vagyok stb.        engem, ablak stb.

Szólánc készítése (4 szó), majd frontális munkában a kottakép alapján a dal ritmusának elmondása
Ritmizált szövegmondás, majd a táblai ritmus és
szóvázlat alapján a szöveg felidézése

Feladat
Ritmus alapján az énekelt dalok szövegének,
egyes szavainak felidézése: pl.

                                                          gyerek, vagyok

                                                          el, el, megyek

teteje

A ritmuskép és a szöveg párosítása
A dalok éneklése egy versszakkal kotta alapján

tanári útmutató

NÉPDALOK

I. Népzene
EL, EL, elmegyek...

Hallgassátok meg a következő népdalt!
Figyeljétek meg, ki a főszereplő! (Egy fiú.)
Kiről mesél a szereplő? (Önmagáról, a babájáról és azokról, akik távol vannak kedvesüktől.)
Milyen érzést fogalmaz meg? (Csalódottság, féltés)
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  ének-zene 5.

Erdő, erdő de magas a teteje...

Er-    dő,     er-    dő,     de     ma-  gas     a        te-     te-       je,

Jaj,     de      ré-    gen           le-   hul-  lott    a              le-    ve-     le,

Jaj,     de       ré-   gen            le-   hul-  lott    a               le-  ve-      le,

Ár-     va     ma-    dár    pár-    ját      ke-     re-      si     ben-     ne.
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?

NÉPDALOK

tanári útmutató

SZÓKÁRTYÁK

ERDŐ

LEHULLOTT
LEVÉL

ELMÚLÁS

ÁRVA
MADÁR

PÁRKERESÉS

MAGÁNY

HAZA

LAKÓHELY

ÉN
Vágjátok ki a munkafüzet hátulján található szókártyákat!
Keressetek szópárokat! (Pl.: lehullott levél – elmúlás, lehullott levél – én)
Alkossatok fogalombokrot! (Pl.: haza – lakóhely – erdő)

15
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Este van már, késő este…

        Es-          te            van       már,          ké-     ső      es-            te,

  Pász-       tor -           tü-          zek             ég-    nek   mesz-      sze,

  

   Mesz-     sze,         mesz-             sze        más    ha-   tá-            ron,

     Az          al-            föl-                di          ró-     na-   sá-            gon.
2. Száll a madár ágrúl-ágra,
Száll az ének szájrúl-szájra.
Zengő madár ágrúl-ágra,
Zengő ének szájrúl-szájra.

HAJNAL, DÉL,
ALKONY, ESTE,
TÁVOL, KÖZEL,
HEGYEN, RÓNASÁGON,
TENGEREKEN, LAPÁLYON

NÉPDALOK

tanári útmutató

Tornyai János: Bús magyar sors (önéletrajz)

Madarász Viktor: Dobozi

17
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Munkácsy Mihály: Poros út

Hová mégy ...

2. Ne kérd meg, ne kérd meg magadnak azt a lányt, – abba a leányba’ három hiba vagyon.
3. Először a leány, nem dolgos a leány. – Nem bánom, nem bánom, nem gondolok véle.
4. Nem gondolok véle, van pénz a zsebembe, – van pénz a zsebembe, dolgoztatok véle.
5. Másodszor a leány, részeges a leány. – Nem bánom, nem bánom, nem gondolok véle.
6. Nem gondolok véle, van bor a pincébe, – van bor a pincébe, s ihatik belőle.
7. Harmadszor a leány, bitangol a leány, – Nem bánom, nem bánom, nem gondolok véle.
8. Nem gondolok véle, jó szolgáim vannak, – jó szolgáim vannak, megveretem véle.

tanári útmutató

NÉPDALOK
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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.
…
Meséld el a történetet a kiemelt szavak segítségével!
Készíts vázlatot!
Előkészítés:
Bonyodalom:
Kibontakozás:
Tetőpont:
Megoldás:

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”

NÉPDALOK

tanári útmutató

21

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,       Jász-kun-  sá-     gon   szü-let-    tem,

Kis-    ko-rom-tól        nagy-   ko-  ro- mig       Ben- ne      fel-     ne-    ve-lőd-   tem.
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!

a ritmus és a forma
a ritmus és a forma
mint szövegértést segítő
zenei eszközök

A hármas lüktetés
a szövegösszefüggés
Gyakorlása hangsúlyos mérővel, szó- megfigyelésével a kigyűjtés
hagyott szavak felisDaléneklés két versszakkal
merése
(5 perc)

2.

a verbális és a zenei információk azonos funkciója, a szöveg kontextusban való értelmezése

Az ismétlések szerepe a szövegértésben
A szövegritmus és a gondolatritmus,
mint a lényegkiemelés segítője
Megfigyelések
(10 perc)

1.

1. Szövegtagolás megfigyelése a ritmus segítségével

Munkaformák

egy megfigyelési
szempont szerinti
irányított válogatás

egyéni

szóbeli megfogalma- egyéni, majd
zás segítséggel, írás- frontális
beli megfogalmazás
önállóan

Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

hiánypótlás
majd éneklés

önálló munka
írásban,
majd megbeszélés

Módszerek

hiányos kotta a tanulóknak,
teljes kotta a tanár
számára
J. Brahms: Kánon

kotta,
feladatlap,
„El kéne indulni…”,
kotta a gyerekek, és
a tanár számára

Eszköz
(mellékletben)

A szöveg tagolásának megfigyelése a zenei formálás segítségével

Kiemelt készségek,
képességek

a második modul (óra) vázlata

Tanulásszervezés

szövegértés-szövegalkotás „B”

Lépések, tevékenységek
(az idő megjelölésével;
a mellékletekben részletesen
kifejtve)
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egyéni, majd
megbeszélés

fogalommagyarázat

Tájékozódó olvasás
Kérdések megválaszolása
(3 perc)

frontális

6.

tanári irányítás, korrekció szükséges

szövegalkotás
előkészítése

Munkaformák

tájékozódás a szövegben, a munkaforma meg- egyéni vagy
információkeresés
oldásában differen- frontális,
ciálhatunk
csoportos vagy
önálló

improvizáció,
elvonatkoztatás,
szóritmus létrehozása

Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

Áttekintő olvasás
(3 perc)

2. Szöveg olvasása – lényegkiemelés

Osztálydal

Játék az osztály tanulóinak nevével
A ritmus és a név rögzítése
(8 perc)

A-ni-kó-val,  Már-ti-ká-é … stb.

Toldalékolás

A-ni-kó,   Már-ti,   Ta-más,    Zsolt

Névritmizálás

Kiemelt készségek,
képességek

írásbeli

megbeszélés

megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

5.

4.

3.

Lépések, tevékenységek
(az idő megjelölésével;
a mellékletekben részletesen
kifejtve)

a Gellért legenda részlete, szöveg a tanulók
számára

a Gellért legenda részlete, szókiemeléssel
a tanulók számára

ritmussémák a tanár
számára

Eszköz
(mellékletben)

tanári útmutató
A RITMUS ÉS A FORMA…
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••
••
••
••
••

önálló keresés a
szöveg alapján

Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

tanórán a részképességek fejlesztésének különböző fázisaiban
szöveges szóbeli értékelés a tanítás minden megragadható pedagógiai elemében
önértékelés az önálló munka eredményének vizsgálatával
a hibátlan munka értékelése
a csoportmunka értékelésekor (formatív) csoportmunka-rangsor kialakítása

Értékelés

Leírás készítése hangszerekről
Furulya, hegedű
(5 perc)

8.
a szövegalkotási ismeretek alkalmazása,
mondatalkotás, szövegalkotás

Magyar népi hangszerek megnevezészövegértés,
se leírás és kép alapján
kódolás, szakszavak
Cimbalom, doromb, duda
használata
(3 perc)

Kiemelt készségek,
képességek

7.

Lépések, tevékenységek
(az idő megjelölésével;
a mellékletekben részletesen
kifejtve)

egyéni vagy
csoportos

csoportos vagy
egyéni

Munkaformák

Eszköz
(mellékletben)

megbeszélés

a hangszerek képe
a gyerekek számára

önálló munka,
a hangszerek bemumajd megbeszé- tató leírása, képe a
lés
tanulók számára is

Módszerek

Tanulásszervezés
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A feldolgozás menete
1. Szövegértés és szövegalkotás a ritmikai jelenségek megfigyelésével
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Feladat
A dal bemutatása („El kéne indulni…”), különös
figyelemmel a versszakok tagolására, az egyes
karakterek kifejezésére (a tanár háromszor énekli el a dalt)

Megfigyelés
Első alkalommal a teljes szöveg megfigyelése
Második alkalommal a feladatok megoldása
Közös éneklés (a refrént mindenképpen énekeljék el a gyerekek!)

Feladat
Figyeld meg a következő kánonban a három szótagú szavakat!
(J. Brahms: Kánon)
Tanári bemutatás legalább négy alkalommal

A tanár énekének hangúlyos mérővel való kísérete
A történet megfigyelése
A háromszótagú szavak kiemelése (jegyzet)
A kotta megfelelő helyeire beírás
Ellenőrzés után a kánon egy szólamban való eléneklése

Feladat
Tulajdonnevek ritmizálása

Mondja el ritmusban minél több gyerek a saját
nevét!
Próbálják meg (esetleg tanári segítséggel) leírni a
ritmusokat!

Pl.:   
                Sik-  ló-         si           Pan-      ni
Feladat
A tanulók írjanak kötött ritmusú és terjedelmű
– lehetőleg négysoros – történetet, a tanár által
megadott ritmusra, a nevek felhasználásával!
Bu- dán   Pes- ten          meg- í-    rom hol- nap- ra
ra
hí-   res         is-   ko- la    ve-le- tek      jár           stb.
Improvizálás
Pl.:

     vi- dá-  man   ve- le- tek …                                
… befejezni!
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2. Az írott szöveg olvasása, megértése
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Feladat
A Gellért-legenda szövegének áttekintő elolvasása

Információk gyűjtése, megfogalmazása a szöveg
alapján

Feladat
A szereplők bemutatása

Képzeld el a szereplőket!
Írd le külsejüket, termetüket, ruházatukat!

Feladat
A válaszok írásbeli megfogalmazása egy-egy bőMilyen hangszer lehet a „malom”?
vített mondatban
Mi a szimfónia szó jelentése ebben a történet- (Az előző óra anyagában szereplő tekerő játékben?
módja felismerhető a legendában.)
Feladat
Képek megfigyelése
A hangszerek felismerése a leírás és a kép alap- A leírás és a kép párosítása
ján
A hangszerek megnevezése
Feladat
Figyeljetek a hangszerek anyagára, méretére,
Leírás készítése a képek alapján az előző feladat alakjára, valamint a megszólaltatás módjára!
felhasználásával

tanári útmutató
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II. A ritmus és a forma mint szövegértést
segítő zenei eszközök
El kéne indulni…

El     ké-    ne     in-      dul-          ni,            meg   kén’     há-    za-      sod-       ni,
de  még    az      a         kér-         dés,            kit      ké-      ne     el-       ven-       ni.

Jaj,    jaj,     jaj,              jaj,     jaj,    jaj,             kit     ké-     ne       el-       ven-       ni.
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? (Egy legény.)
Miért nem választja az öreget? (Mert az szomorú és veszekedős.)
Miért nem választja a szegényt? (Mert nem jó koldusként, szegényen élni.)
Mit jelent a kérés szó a negyedik versszakban? (Leánykérést.)
Hogy dönt a legény? (Nem házasodik meg.)
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J. Brahms: Kismadár szállott (kánon)

1.                                                          szál-     lott        a
2.        Ke-      zem-       ből                                                            i-         tat-      tam,

     Szép,      mint           a                                                             ég,
     Mé-         gis              a               ti-          los-         ban         járt,

        A-          mit         csak           kért        tő-        lem,
                                                          át-       ment        a                pa-      lán-      kon,

     Nyu-         gal-        mam                                                         rég.
     Más-         nak          a                  há-        zá-       ra            szállt.
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.)

tanári útmutató
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J. Brahms: Kismadár szállott (kánon)
(Raics I. magyar szövegével)
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RITMUS-SÉMÁK
(nem merevek, csak irányadók)

1.
Bu-      dán,                  Pes-       ten,              meg-    í-        rom,     hol-  nap-   ra,

al-      ko-     nyi,           táj,                             hív-               ta,          mi-     ó-          ta,

be-    le-    fér,              vi-    dám,                nap-  sü-    tés,              ván-    do-    rol,

hí-         res,                  is-       ko-    la,          ve-    le-   tek,              jár,    

2.
Gá-             bor                    Jo-      na-        tán                  Zsu-       zsi
Kris-           tóf                     E-       ni-         kő                     E-         lek
Kin-           cső
Ist-             ván
Klá-             ri

tanári útmutató
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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? (Dolgozik és énekel.)
Tekinthetjük-e a malmot hangszernek? Miért? (Segíti a munka ritmusát.)
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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:

tanári útmutató
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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: (furulya)
Mutasd be a hangszert! Kik, hogyan, miből készítették? Hogyan kell rajta játszani?

Te készítettél már hangszert vagy más játékot? (Alternatív feladat.)

tanári útmutató
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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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