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Szöv3_Bének_1

verS ritmizáláSa
	
	 Készítette:		 Kálmán	Kata

moDulleíráS
A	modul	céljA Az anyanyelv használatának erősítése, versek szövegének memo-

rizálása, a ritmus és szöveg összekapcsolása, többszólamú hangzás 
átélése

Időkeret 15 perc

Ajánlott korosztály 8-9 év

modulKApcsolódási	pontoK tágAbb környezetben:

magyar nyelv és irodalom – beszédkészség, irodalmi szövegek, 
környezetismeret – falu, város jellegzetességei, közlekedési esz-
közei

szűkebb környezetben:

ének-zene – ritmikai elemek, egyszerű kánonok

Ajánlott megelőző tevékenységek:

verstanulás, ritmusjátékok, dalok ritmusosztinátóval történő ének-
lése

Ajánlott követő tevékenységek:

hasonló ritmusjátékok gyakorlása

A	Képességfejlesztés	fóKuszAi ritmusérzék, tiszta artikuláció, megosztott figyelem, verbális és 
mozgásemlékezet, hangképzés és a levegővel való gazdálkodás 
összefüggése. 
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ajánláS

A verseket már korábban tanulják meg a gyerekek! A többszólamúsághoz (ritmusgyakorlatok, éneklés ritmus-
kísérettel) szoktatott osztályoknak nem jelent nehézséget a különböző versek együtt hangoztatása. könnyebb a 
feladat, ha az egyik verset a tanító mondja, s az osztályt csak két szólamra osztja.

A három vers együttes hangoztatása sokféle variációs lehetőséget kínál. (A versek kánonban mondása, a ver-
sek ritmusának hangoztatása kánonban, versmondás és ritmustaps variálása kánonban, több szólamban stb.)

Célszerű tág, kényelmes játékteret kialakítani, a gyerekeket körben elhelyezni, hogy láthassák egymást és a 
tanítót is. A különböző szólamok határozottan különüljenek el, hogy ne zavarják egymást. A jó hangulat és fe-
szültségmentes légkör megteremtése a sikeres munka feltétele.

értékeléS

Az értékelés legfőbb szempontja a gyakorlatokban való részvétel. A sikeres megoldások kiemelésére, a buzdítás-
ra kell törekedni. A gyerekek mondják el, hogyan érezték magukat egy-egy gyakorlat megoldása közben.
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a felDolgozáS menete

i. ráhangolóDáS

Éneklés	ritmustapssal,	kánonban	kb.	3	perc

A szélről legeljetek című dalt együtt énekli az osztály, miközben ritmusosztinátót hangoztatnak hozzá (tapssal, 
vagy ritmushangszerrel). Pl.: tá titi tá szün,  vagy titi tá szün…

majd az osztályt két részre osztva, kánonban éneklik el a dalt, szólamcserével is.

 kIemelt kéPességek, készségek: ritmusérzék, tiszta intonáció és artikuláció
						

ii. verS éS ritmuS

1.	Vers	ritmizálása	kb.	2,5	perc

Weöres sándor kocsi és vonat, éren – nádon és kacsa-úsztató című versét már előzetesen megtanulták a gye-
rekek.

elmondják együtt ritmusosan, egymás után a három verset –- közben tapsolják, vagy ritmushangszerrel (pl. 
tikfa – készülhet seprűnyélből, dióhéj) hangoztatják a ritmusát. mindhárom versnek más legyen a hangszíne. 
(pl.: taps, koppantás, ritmushangszer)

A feladatot megismétlik úgy is, hogy a verseket – még mindig csak egy szólamban – némán, belső hallással 
magukban mondják, de a ritmust hangoztatják.

kIemelt kéPességek, készségek: ritmusérzék, tiszta artikuláció, belső hallás

2. Versmondás három szólamban mérőütéssel kb. 2,5 perc

Az osztályt három részre osztja a tanító. Az előbbi verseket a három szólam egyszerre mondja, miközben a ta-
nító mérőütéssel segíti az együtthangzást. A feladatot megismétlik úgy is, hogy minden alkalommal másik vers 
(szólam) lesz a hangsúlyos, a másik kettő kíséretként sokkal halkabban mondja a verset.

kIemelt kéPességek, készségek: ritmusérzék, megosztott figyelem, együtthangzás,

3. Versritmus három szólamban mérőütéssel 2,5 perc

Az előző három szólam ezúttal a vers ritmusát hangoztatja három különböző hangszínnel, három szólamban, 
egyszerre. (A szólamok között lehet cserélgetni a verseket, hogy mindenki mindegyik verset hangoztathassa.) 
A biztos szólamtartás végett néma artikulációval kísérhetik a gyerekek a ritmust, ezzel egymást is segítve az 
azonos szólamba tartozók.

kIemelt kéPességek, készségek: ritmusérzék, megosztott figyelem, belső hallás
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4.	Vers	és	ritmusa	kánonban	kb.	3	perc

Az előző verseket kánonban mondják a gyerekek. egy kettes ütemmel később lépnek a versek. (1. tó vize, 2. 
éren, 3. megy a kocsi) A versek sorrendje tetszés szerinti.

A következő verskánonnál a versek ritmusát is hangoztatják a gyerekek, a három szólam különböző hang-
színnel.

ezt követően csak a versritmust hangoztatják kánonban, különböző hangszínekkel.

kIemelt kéPességek, készségek: ritmusérzék, megosztott figyelem

iii. értékeléS

kb.	1,5	perc

A gyerekek arról nyilatkoznak, minek örültek, minek nem a gyakorlatok közben. mennyire volt sikeres a rész-
vételük, melyiknél éreztek nehézséget, miben van még szükségük gyakorlásra.

A tanító kiemeli a pozitívumokat, elsősorban a hangulatra, az éneklés tisztaságára, a pontosságra, az együtt-
hangzásra, a tiszta artikulációra helyezve a hangsúlyt.

kIemelt kéPességek, készségek: önismeret
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mellékletek

1.

Weöres sándor: kocsi és vonat

megy a kocsi, fut a kocsi:
         patkó-dobogás.
megy a vonat, fut a vonat:
         zúgó robogás.
vajon hova fut a kocsi?
         Három falun át!
vajon hova fut a vonat?
         völgyön, hegyen át!

2.

Weöres sándor: éren-nádon

éren-nádon sikló kúszik,
kicsi patak-ágyon vízicsibe úszik.

Hajló nád közt kotlós zizzen,
vízicsibe-népét tereli a vízben.

♦
	

3.

Weöres sándor: kacsa-úsztató

tó vize, tó vize csupa nádszál,
egy kacsa, két kacsa oda-császkál.
sárban ezer kacsa bogarászik,
reszket a tó vize, ki se látszik.
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Szöv3_Bének_2

DaltanuláS
	
	 Készítette:		 Kálmán	Kata

moDulleíráS
A	modul	céljA A balázsjárás szokásának megismerése. A jeles naphoz fűződő 

dal megtanulása. A hagyományok ápolásának, továbbadásának 
fontossága.

Időkeret 15 perc

Ajánlott korosztály 8-9 év

modulKApcsolódási	pontoK tágAbb környezetben:

környezetismeret – jeles napok

magyar nyelv és irodalom – beszéd, szókincsbővítés, régi, népies 
kifejezések, népszokások

szűkebb környezetben: 

ének – jeles napok dalai

Ajánlott megelőző tevékenységek:	

beszélgetés a népszokásokról, a balázsjárásról

Ajánlott követő tevékenységek:	

zenehallgatás

A	Képességfejlesztés	fóKuszAi tiszta intonációra, egységes hangzásra törekvés. A beszédhely-
zetnek megfelelő szóbeli kommunikáció, a beszéd érthetősége, 
figyelem, emlékezet, szókincsfejlesztés új dal megismerésével. A 
szövegtartalom felfedezése, gondolati és érzelmi reakciók kifeje-
zésére ösztönzés, véleményalkotás elősegítése. tapasztalatszerzés 
esztétikai értékekről. Hangképzés és a levegővel való gazdálkodás 
összefüggése. tiszta artikulációt segítő ajakmozgás. 

emlékezet fejlesztése.
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ajánláS

A dalok hallás utáni tanulásánál ugyanezeket a lépéseket, elveket érdemes követni, mint amik ebben a modul-
ban szerepelnek.

A modulban szereplő dalt témája miatt a második félévben, balázs nap tájékán érdemes megtanítani.
első alkalommal, hosszúsága miatt, valószínűleg nem sikerül teljes terjedelmében megtanulni a dalt. érdemes 

ezért néhány magyarórát is a dal éneklésével kezdeni, vagy szabadidőben énekelni.
Célszerű tág, kényelmes játékteret kialakítani, a gyerekeket körben elhelyezni, hogy láthassák egymást és a 

tanítót is. A jó hangulat és feszültségmentes légkör megteremtése a sikeres munka feltétele.

értékeléS

Az értékelés legfőbb szempontja a daltanulás során mutatott figyelem, érdeklődés, lelkesedés. A sikeres megol-
dások kiemelésére, a buzdításra kell törekedni. A gyerekek mondják el, hogyan érezték magukat éneklés, beszél-
getés közben.
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a felDolgozáS menete

i. ráhangolóDáS

kb.	3	perc

dalcsokor éneklése
Az osztály által ismert és kedvelt vidám hangulatú 3-5 dal éneklése.

kIemelt kéPességek, készségek: tiszta intonáció, szép, kifejező éneklés

ii. DaltanuláS

Daltanulás	kb.	10	perc

A tanító bemutatja a balázsjárás című népdalt. A gyerekek megfigyelési szempontja, hogy milyen a hangulata. 
Az ének meghallgatása után a diákok elmondják véleményüket, észrevételeiket. A tanító másodszorra is elének-
li. ekkor a szövegre kell figyelniük a gyerekeknek, s azt az éneket követő beszélgetésben kapcsolatba hozni a 
hangulattal.

megbeszélik a szent balázs napjához (február 3.) kapcsolódó szokásokat. A balázsjárás nem a balázs nevűek 
felköszöntése,hanem egy régen élt, balázs nevű püspök ünnepe, akihez a torokfájás idején szoktak folya-
modni 10-12 éves fiúk járták, öltözékükre fehér alsó ruhát húztak, fejükön koronaszerű, szalagos papírcsákó, 
az egyiken „püspöksüveg”, csizmájukon sarkantyú, kezükben fakard, nyárs, az egyiknél vászontarisznya, az 
adományoknak.

Ismét elénekli a tanító a dalt, a gyerekek pedig dúdolva, vagy a szöveget nézve éneklik vele.
ezután megbeszélik a dal ismeretlen, régies szavait, kifejezéseit: nyárs, olvasó (rózsafüzér), alamizsna.
A következő éneklésnél már együtt énekli az osztály a tanítóval a dalt.
Akkor is törekedjünk a dal teljes eléneklésére, ha nem megy tökéletesen. A későbbi sokszori ismétlés meghoz-

za gyümölcsét.

kIemelt kéPességek, készségek: emlékezet, szókincsbővítés, tiszta intonáció,

iii. értékeléS

Az	osztály	munkájának	értékelése	kb.	2	perc

A gyerekek arról nyilatkoznak, hogyan érezték magukat daltanulás közben. mennyire volt sikeres a részvételük, 
melyiknél éreznek nehézséget, miben van még szükségük gyakorlásra.

A tanító kiemeli a pozitívumokat, elsősorban a hangulatra, az éneklés tisztaságára, a pontosságra, az együtt-
hangzásra, a tiszta artikulációra helyezve a hangsúlyt.

kIemelt kéPességek, készségek: figyelem, gondolkodás, önismeret
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Szöv3_Bének_3

zenehallgatáS i.
	
	 Készítette:		 Kálmán	Kata

moDulleíráS
A	modul	céljA A természet ábrázolása a zenében: zenei karakterábrázolások 

megfigyelése, hogyan jelenik meg egy-egy tulajdonság a zenében, 
megfigyelni, hogy milyen zenei eszközök segítik az egyes állatok 
sajátosságainak kifejezését.

Időkeret 15 perc

Ajánlott korosztály 8-9 év

modulKApcsolódási	pontoK tágAbb környezetben: 

magyar nyelv és irodalom – beszéd, mondatalkotások, ábrázolás

szűkebb környezetben: 

ének-zene – farsangi népszokások

Ajánlott megelőző tevékenységek: 

farsangi szokások megismerése

Ajánlott követő tevékenységek: 

zenehallgatás (programzene)

A	Képességfejlesztés	fóKuszAi A beszédhelyzetnek megfelelő szóbeli kommunikáció, a beszéd 
érthetősége, irányított megfigyelés adott szempont szerint, figye-
lem, gondolkodás, emlékezet, fantázia, korábbi ismeretek moz-
gósítása, az új és a meglévő ismeretek viszonyának tudatosítása. 
Hangszerek meg- és felismerése. 
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ajánláS

e hosszabb lélegzetű zenemű meghallgatása előtt az osztály többször hallgasson rövidebb zenei részleteket, 
hogy hozzászokjanak a zenehallgatáshoz. jó, ha a hangszerek többségét (és azok hangját) már ismerik.

A művet a tanév bármelyik időszakában lehet hallgatni, de a legszerencsésebb farsang idején.
Célszerű tág, kényelmes játékteret kialakítani, a gyerekeket körben elhelyezni, hogy láthassák egymást és a 

tanítót is. A jó hangulat és feszültségmentes légkör megteremtése a sikeres munka feltétele.
A zenehallgatáshoz kényelmesen, körben ülve helyezkedjenek el a gyerekek. Fontos előre tisztázni, hogy ze-

nét csendben (akár csukott szemmel is lehet) kell hallgatni. A zeneműrészletek meghallgatása után helyezked-
jenek el a gyerekek csoportokban.

értékeléS

Az értékelés legfőbb szempontja a feladatokban való részvétel, érdeklődés, lelkesedés. A sikeres megoldások 
kiemelésére, a buzdításra kell törekedni. A gyerekek mondják el, hogyan érezték magukat zenehallgatás és a 
feladatok közben.

támogató renDSzer
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a felDolgozáS menete

i. ráhangolóDáS

Éneklés	kb.	1,5	perc

Az osztály által ismert farsangi dalok éneklése. (Itt a farsang áll a bál; A, a, a a farsangi napokba; A faragószék 
nótája stb.)

kIemelt kéPességek, készségek: tiszta intonáció

ii. zenehallgatáS

kb.	12	perc

1.		Saint-Saëns:	Az	állatok	farsangja	kb.	5	perc

(Az oroszlánkirály indulója; tyúkok és kakasok; vadszamarak (kulánok); teknősök)

Az osztály zenehallgatáshoz helyezkedik el. (kényelmesen, csendben ülve.) A tanító elmondja a mű címét, a 
zeneszerző nevét (felírja a táblára). először csak a bevezetőt hallgatják meg. (A zene azt érzékelteti, ahogy az 
állatok felsorakoznak és készülődnek a farsangi felvonuláshoz.)

A következő négy állat zenéjét kis szünetekkel, egymás után hallgatják meg a gyerekek. A tanító ne árulja el, 
hogy mely állatok a szereplők. egy-egy részlet meghallgatása után a gyerekek próbáljanak meg találgatni, hogy 
vajon milyen állat vonulhatott fel. véleményüket indokolják.

A diákok tippjei után a tanító nevezze meg a hallott állatot. ekkor beszéljék meg, hogy a zene a nevezett állat 
melyik jellegzetességét, tulajdonságát jelenítette meg, s hogyan. (Hangja, mozgása, külső vagy belső tulajdonsá-
ga.) melyik hangszer szólaltatja meg? (zongora, vonósok.)

(Ha a tanító úgy érzi, hogy a gyerekeknek nehéz kitalálni az állatokat, megadhatja előre az elhangzó állatok 
nevét, de más sorrendben, mint ahogy elhangzanak.)

kIemelt kéPességek, készségek: fantázia, összefüggések felismerése, szóbeli kifejezőkészség

2.	Ábrázolás	kb.	7	perc

mielőtt ismét meghallgatnák az előbbi részleteket (a bevezetőt már nem, csak az állatokat), a tanító 4-5 fős cso-
portokba ülteti a gyerekeket. A csoportok maguk választhatják ki, hogy mely állatot/állatokat szeretnék lerajzol-
ni. miközben az alkotások készülnek, folyamatosan hallgatják az első négy állatot bemutató zenét.

kIemelt kéPességek, készségek: fantázia
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iii. értékeléS

Az	osztály	munkájának	értékelése	kb.	1,5	perc

A gyerekek arról nyilatkoznak, hogyan érezték magukat a zenehallgatás, a rajzolás közben. A tanító kiemeli 
a pozitívumokat, elsősorban a hangulatra, az éneklés tisztaságára, az együtthangzásra, a zenehallgatást követő 
beszélgetésre helyezve a hangsúlyt.

A csoportok bemutatják az elkészült rajzokat, s azokat közösen értékelik. A rajzokat helyezzék el az osztályban 
jól látható helyen.

kIemelt kéPességek, készségek: figyelem, gondolkodás, önismeret
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Szöv3_Bének_4

zenehallgatáS ii.
	
	 Készítette:		 Kálmán	Kata

moDulleíráS

A	modul	céljA A természet ábrázolása a zenében: zenei karakterábrázolások 
megfigyelése, hogyan jelenik meg egy-egy tulajdonság a zenében, 
megfigyelni, hogy milyen zenei eszközök segítik az egyes állatok 
sajátosságainak kifejezését.

Időkeret 15 perc

Ajánlott korosztály 8-9 év

modulKApcsolódási	pontoK tágAbb környezetben: 

magyar nyelv és irodalom – beszéd, mondatalkotások, ábrázolás

szűkebb környezetben: 

ének-zene – farsangi népszokások

Ajánlott megelőző tevékenységek: 

farsangi szokások megismerése

Ajánlott követő tevékenységek:	

zenehallgatás (programzene)

A	Képességfejlesztés	fóKuszAi A beszédhelyzetnek megfelelő szóbeli kommunikáció, a beszéd 
érthetősége, irányított megfigyelés adott szempont szerint, figye-
lem, gondolkodás, emlékezet, fantázia, korábbi ismeretek moz-
gósítása, az új és a meglévő ismeretek viszonyának tudatosítása. 
Hangszerek meg- és felismerése. 
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ajánláS

A zenemű ebben a modulban szereplő részleteit abban az esetben ajánlatos meghallgatni, ha a mű ezeket meg-
előző részleteit már ismerik a gyerekek. 

Célszerű tág, kényelmes játékteret kialakítani, a gyerekeket körben elhelyezni, hogy láthassák egymást és a 
tanítót is. A jó hangulat és feszültségmentes légkör megteremtése a sikeres munka feltétele.

A zenehallgatáshoz kényelmesen, körben ülve helyezkedjenek el a gyerekek. Fontos előre tisztázni, hogy ze-
nét csendben (akár csukott szemmel is lehet) kell hallgatni. A zeneműrészletek meghallgatása után helyezked-
jenek el a gyerekek csoportokban.

értékeléS

Az értékelés legfőbb szempontja a feladatokban való részvétel, érdeklődés, lelkesedés. A sikeres megoldások 
kiemelésére, a buzdításra kell törekedni. A gyerekek mondják el, hogyan érezték magukat zenehallgatás és a 
feladatok közben.

támogató renDSzer
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a felDolgozáS menete

i. ráhangolóDáS

1,5	perc

saint-saëns: Az állatok farsangja
beszélgetés: Az előző órán hallgatott zenei részletek felidézése. milyen állatok jelentek meg a „farsangi felvo-

nuláson”? milyen hangszerek szólaltatták meg az egyes állatokat? 

kIemelt kéPességek, készségek: emlékezet, figyelem

ii. zenehallgatáS

kb.	15	perc

saint-saëns: Az állatok farsangja 
(elefánt; kenguruk; Akvárium; Hosszúfülű személyiségek, A kakukk az erdő mélyén)

A zenehallgatáshoz kényelmesen ülve elhelyezkednek a gyerekek, csendben hallgatják a zenét. Az öt részletet 
ezúttal szünet nélkül, egyben hallgatják meg. közben a gyerekek készíthetnek rövid jegyzeteket arról, hogy 
szerintük milyen állat jelenik meg éppen a zenében, miből következtettek az állatra, milyen hangszereket hal-
lottak. A zenehallgatás végeztével beszéljék meg a hallottakat és a gyerekek jegyzeteit. A tanító nevezze meg az 
állatokat, melyek ezekben a részletekben voltak hallhatók. A részletek rövid felidézésével figyeljék meg, hogy az 
állatok milyen jellegzetességét, tulajdonságát jelenítette meg a zene, s azt hogyan. milyen hangszerek szólaltak 
meg? (Az Akvárium a leghosszabb, itt csak fél percnyi felidézés is elegendő.)

Ha a tanító úgy érzi, hogy a gyerekeknek nehéz kitalálni az állatokat, megadhatja előre az elhangzó állatok 
nevét, de más sorrendben, mint ahogy elhangzanak.

A rajzok elkészítésére vagy szabadidőben, vagy az óra hátralévő részében is sor kerülhet, mert az öt részlet meg-
hallgatása kb. 7 perc.

kIemelt kéPességek, készségek: fantázia, összefüggések felismerése, szóbeli kifejezőkészség

iii. értékeléS

Az	osztály	munkájának	értékelése	kb.	1,5	perc

A gyerekek arról nyilatkoznak, hogyan érezték magukat a zenehallgatás közben. A tanító kiemeli a pozitívumo-
kat, elsősorban a hangulatra, a zenehallgatást követő beszélgetésre helyezve a hangsúlyt.

Ha az órán elkészülnek, akkor a csoportok bemutatják a rajzokat, s azokat közösen értékelik. A rajzokat he-
lyezzék el az osztályban jól látható helyen.

kIemelt kéPességek, készségek: figyelem, gondolkodás, önismeret
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Szöv3_Bének_5

zenehallgatáS iii.
	
	 Készítette:		 Kálmán	Kata

moDulleíráS
A	modul	céljA A természet ábrázolása a zenében: zenei karakterábrázolások 

megfigyelése, hogyan jelenik meg egy-egy tulajdonság a zenében, 
megfigyelni, hogy milyen zenei eszközök segítik az egyes állatok 
sajátosságainak kifejezését.

Időkeret 15 perc

Ajánlott korosztály 3. osztály

modulKApcsolódási	pontoK tágAbb környezetben: 

magyar nyelv és irodalom – beszéd, mondatalkotások, ábrázolás

szűkebb környezetben: 

ének-zene – farsangi népszokások

Ajánlott megelőző tevékenységek: 

farsangi szokások megismerése

Ajánlott követő tevékenységek: 

zenehallgatás (programzene)

A	Képességfejlesztés	fóKuszAi A beszédhelyzetnek megfelelő szóbeli kommunikáció, a beszéd 
érthetősége, irányított megfigyelés adott szempont szerint, figye-
lem, gondolkodás, emlékezet, fantázia, korábbi ismeretek moz-
gósítása, az új és a meglévő ismeretek viszonyának tudatosítása. 
Hangszerek meg- és felismerése. 
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ajánláS

A teljes zenemű utolsó részeinek meghallgatása előtt a mű többi részével is ismerkedjenek meg a gyerekek.
Célszerű tág, kényelmes játékteret kialakítani, a gyerekeket körben elhelyezni, hogy láthassák egymást és a 

tanítót is. A jó hangulat és feszültségmentes légkör megteremtése a sikeres munka feltétele.
A zenehallgatáshoz kényelmesen, körben ülve helyezkedjenek el a gyerekek. Fontos előre tisztázni, hogy ze-

nét csendben (akár csukott szemmel is lehet) kell hallgatni. A zeneműrészletek meghallgatása után helyezked-
jenek el a gyerekek csoportokban.

értékeléS

Az értékelés legfőbb szempontja a feladatokban való részvétel, érdeklődés, lelkesedés. A sikeres megoldások 
kiemelésére, a buzdításra kell törekedni. A gyerekek mondják el, hogyan érezték magukat zenehallgatás és a 
feladatok közben.

támogató renDSzer
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a felDolgozáS menete

i. ráhangolóDáS

kb.	2	perc

saint-saëns: Az állatok farsangja 
A gyerekek rajzok segítségével elevenítsék fel az eddig elhangzott részleteket. állítsák elhangzásuk sorrendjé-

be az állatokat. Idézzék fel, hogy a zene mely jellegzetességét jelenítette meg az adott állatnak, s hogyan.

kIemelt kéPességek, készségek: emlékezet

ii. zenehallgatáS

kb.	15	perc

saint-saëns: Az állatok farsangja 
(A madárház; zongoristák; őslények; A hattyú; Finálé)

 A zenemű utolsó részleteinek meghallgatása előtt a tanító mindenképp nevezze meg az elhangzó részletek 
szereplőit. (Az őslények és a zongoristák kitalálása nehéz a gyerekeknek. A zongoristák szerepeltetésével a ze-
neszerző a monotonon gyakoroló zongoristákat akarta parodizálni, az állatok állandóan ismétlődő mozgásához 
hasonlítva játékukat.) beszéljék meg a finálé jelentését. 

ezekben a részletekben újabb hangszerek is megjelennek: fuvola (madárház), xilofon (őslények), harmonika 
(finálé).

egy-egy részlet meghallgatása után rögtön beszéljék meg a hallottakat. (Az öt részlet egyben történő meg-
hallgatása hosszú a diákoknak.) Itt is figyeljék meg a gyerekek az állatok jellegzetességeinek megjelenését a 
zenében.

A rajzok elkészítésére vagy szabadidőben, vagy az óra hátralévő részében is sor kerülhet, mert az öt részlet meg-
hallgatása kb. 8,5 perc.

kIemelt kéPességek, készségek: fantázia, összefüggések felismerése, szóbeli kifejezőkészség

iii. értékeléS

Az	osztály	munkájának	értékelése	kb.	1,5	perc

A gyerekek arról nyilatkoznak, hogyan érezték magukat a zenehallgatás közben. melyik részlet tetszett nekik a 
legjobban, miért.

A tanító kiemeli a pozitívumokat, elsősorban a hangulatra helyezve a hangsúlyt, de kitérve a zenehallgatás 
közben tanúsított magatartásra is. közösen értékeljék a rajzokat.

kIemelt kéPességek, készségek: figyelem, gondolkodás, önismeret
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Szöv3_Bének_6

váSári forgatag
	
	 Készítette:  kolláth erzsébet

moDulleíráS
A	modul	céljA A gyerekek dallami és ritmikai érzékének, fantáziájának kibonta-

koztatása improvizációs gyakorlatokkal.

Időkeret 15 perc

Ajánlott korosztály 8-9 év

modulKApcsolódási	pontoK tágAbb környezetben:

magyar nyelv és irodalom – olvasás, beszéd 

szűkebb környezetben:

ének 

Ajánlott megelőző tevékenységek:	

egyszerű dallamimprovizálások, énekes népi játékok, versek 
ritmizálása

Ajánlott követő tevékenységek:

improvizációs gyakorlatok

A	Képességfejlesztés	fóKuszAi Figyelem, gondolkodás, emlékezet, fantázia. Improvizációs kész-
ség, tiszta artikulációt segítő ajakmozgás, az igényes, szép magyar 
beszéd jellemzőinek felismerése, tiszta intonációra törekvés.
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ajánláS

rendszeresen próbálkozzanak a gyerekek 2-3 tanult hangból álló dallamok rögtönzésével. ezekhez az improvi-
zációkhoz adjon a tanító kétütemnyi (kettesütemű) egyszerű ritmust. Próbálkozzanak szavakhoz, szókapcsola-
tokhoz, rövidebb mondatokhoz, esetleg gyermekversek soraihoz egyszerű dallamot kitalálni. Ha korábban már 
próbálkoztak énekelve beszélgetni, a gyerekek bátrabban és biztosabban improvizálnak. minden próbálkozást 
lelkesítsen a tanító.

magyarórán ismerkedjenek meg a vásárok hangulatával, a portékájukat kínáló árusok, kikiáltók szövegeivel.
Célszerű tág, kényelmes játékteret kialakítani, a gyerekeket körben elhelyezni, hogy láthassák egymást és a 

tanítót is. A jó hangulat és feszültségmentes légkör megteremtése a sikeres munka feltétele.

értékeléS

Az értékelés legfőbb szempontja a játékokban, feladatokban való részvétel, lelkesedés. A sikeres megoldások 
kiemelésére, a buzdításra kell törekedni. A gyerekek mondják el, hogyan érezték magukat a játék vagy a feladat 
megoldása közben.

támogató renDSzer
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a felDolgozáS menete

i. ráhangolóDáS

Énekes	játék	kb.	3	perc

Hogy	a	csibe,	hogy?

Az osztály egyik fele körben ül, vagy guggol. minden guggoló gyerek mögé egy másik társa áll. A guggolók a 
csibék, a mögöttük állók az árusok. A körön kívül megy körbe a vevő. mindenki énekli a dalt. Az ének után a 
vevő megáll valamelyik eladónál és megkérdezi: „Hányszori futás?” A kérdezett felel: egyszeri vagy kétszeri. 
erre egymás kezébe csapnak, s ellenkező irányba körülfutják a kört, ahányszor mondták. Aki hamarabb teszi 
kezét a csibe fejére, azé lesz a csibe, a másik lesz a vevő. Ha minden csibe elkelt, az utolsó vevő összefogódzik 
az eladókkal, s körben futnak, míg a vezető (a tanító) azt nem kiáltja: „áll a vásár!” ekkor mindenki új csibéhez 
szalad. Akinek nem jut, az lesz a következő játékban a vevő. törekedjenek arra, hogy mindenkire sor kerüljön 
a játékban. (A három perc erre kevés, ezért az óra végén folytatható a játék.)

kIemelt kéPességek, készségek: tiszta intonáció, szabálytartás

ii. Dallam-improvizáció verShez

1.	Versolvasás	kb.	2	perc

Weöres	Sándor:	Vásár

Az osztály hat csoportban dolgozik. minden csoport megkapja a teljes verset, kiemelve a saját részletét. 
Úgy olvassák fel a verset, hogy minden csoportból egy gyerek, a kikiáltó hangját utánozva olvassa csoportja 

részletét. ( A vevő és a mesélő mondatait a tanító olvassa.) A versben szereplő ismeretlen szavakat beszéljék meg, 
illetve keressék ki értelmező szótárból (mézesbáb, köszörűs, ködmön, márc, csupor).

kIemelt kéPességek, készségek: tiszta artikuláció, ritmusérzék, a szereplő beszédmódjának azonosítása

2.	Dallam-improvizáció	kb.	9	perc

A vers részleteihez próbálnak a csoportok egyszerű dallamot rögtönözni. előre megbeszélhetik a felhaszná-
landó hangokat, melyek a pentaton hangsor hangjaiból kerüljenek ki (dó, ré, mi, szó, lá). elegendő 2-3 hangot 
felhasználni. A feladat előtt a tanító irányításával „hangoljanak be”: tanítói kézlejről szolmizálják a megbeszélt 
hangokat.

A csoportok vállalkozó tagjai énekeljék el a versrészletüket a kitalált dallammal. (nem szükséges a csoporto-
kon belüli megbeszélés, hiszen a lényeg a rögtönzésen van.)

A gyerekek úgy helyezkedjenek el, mintha valóban vásári árusok lennének. minél több megoldás hangoz-
zék el!

kIemelt kéPességek, készségek: ritmusérzék, fantázia, figyelem, improvizációs készség
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iii. értékeléS

Az	osztály	munkájának	értékelése	kb.	1	perc

A gyerekek arról nyilatkoznak, hogyan érezték magukat a játék közben. mennyire volt sikeres a részvételük, hol 
éreztek nehézséget, miben van még szükségük gyakorlásra.

A tanító kiemeli a pozitívumokat, elsősorban a hangulatra, az éneklés tisztaságára, a vállalkozó kedvre helyez-
ve a hangsúlyt.

kIemelt kéPességek, készségek: figyelem, gondolkodás, önismeret
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mellékletek

1.

Weöres	Sándor:	Vásár	

(a	kiemelt	sorokat	a	tanító	olvassa)

I.
olcsó az alma,
itt van halomba,
aki veszi, meg is eszi,
olcsó az alma!

II.
kis trombitát vegyenek,
pirosat, fehéret,
lilát, sárgát, kéket!
mézesbábot vegyenek,
tükrös-szivet, szépet!

III.
Fut a kutya-szán, kutya-szán,
szalad igazán, igazán,
köszörüs vagyok én,
kutya-szánon futok én.

Iv.
Van-e csizma eladó,
hóba-sárba mindig jó?
van kis csizma eladó, szép varrás a szárán,
hogyha ilyet hordanék, bizony sose bánnám.

Van-e ködmön eladó,
szélbe-fagyba mindig jó?
van kis ködmön eladó, szép hímzés a vállán,
hogyha ilyet hordanék, bizony sose bánnám.
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v.
Érkezik a vándorcirkusz,
hoznak elefántot,
tarka bohóc vezeti,
Füsti Pisti követi,
ilyet sose látott.

vI.
Sátor alól kikiáltó szétnéz:
„Itt látható a nagyhírű bűvész!
A lábával karikázik,
a kezével citerázik,
az orrával orgonázik,
a fülével figurázik,
a szemével gurgulázik,
a szájával vacsorázik!”

vII.
jó márc a cseberben,
csuprom telemertem.
teli van a csuprom,
idd már, ki ne fusson.
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maDarat tolláról...
	
	 Készítette:  bánki vera

moDulleíráS
A	modul	céljA komplex művészeti tevékenység a szövegalkotás fejlesztését szol-

gáló képességfejlesztési fókuszokkal.

Ajánlott Időkeret 2x45 perc

korosztály 8-9 év

modulKApcsolódási	pontoK tágAbb környezetben:

nAt-ból ének-zene illeszkedő része

komPetenCIA terület szerInt leHet:

szociális: együttműködés (figyelem a társakra, játékszabályok 
betartása) fejlesztése.

környezeti: madártollakat gyűjtünk

a) tollról felismerjük a madarat

b)  rajzoljunk, illetve kalligrafikus betűkkel levelet írjunk

szűkebb környezetben:

szókincsbővítés

nyelvi játékok: sasból csíz

madárból új szavak alkotása

Ajánlott megelőző tevékenységek:

beszéd Iv. modul (mesehallgatás, A tűzmadár) állatokról szóló 
mesék, a gyerekek saját állatokkal kapcsolatos élményeinek meg-
hallgatása.	

Ajánlott követő tevékenységek:

A mesében szereplő állatfajtákról szóló ismeretterjesztő szövegek, 
képek gyűjtése.

madármesék a zenében

A	Képességfejlesztés	fóKuszAi nagymozgás, szenzoros integráció – ritmusérzék, finommozgás, 
artikuláció, emlékezet, szókincs, nyelvi kreativitás
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ajánláS

Célunk az, hogy értékes műalkotásokat nézzünk, olvassunk, hallgassunk, mert ízlésünk alakításához, szókin-
csünk bővítéséhez, érzelmeink elmélyítéséhez belőlük meríthetünk. Ugyanazon témát sokféleképpen járunk 
körül. A mozgás a szellemi képességekre, a logikai gondolkodásra is hatással van. ezt kihasználni mindennapi 
kötelességünk!

A két órát tarthatjuk külön is, egymás után is.
első óra: kényelmesebb körjátékokat úgy játszani, ha körben ülünk, néha fölállunk. egyszer lesz szükség „já-

tékos feladatlap” megoldásakor az írásra. 
Pár perc alatt nem fáradnak el, ha a székükön, térdelve töltik ki. A feladat négyféle, nehézségi szint szerint. ek-

korra már minden tanító tudja, kinek milyet adjon, vagy a gyerekek maguk is választhatják a kedvükre valót.
Az órát lendületes tánccal kezdjük, remélve, hogy a felsorolt tánctípusok már tudottak, begyakorlottak, élvez-

hetőek. 
vannak gyerekek, akik ilyen–olyan előítélettel, főképp a maguk esetlenségét okolva felmentik magukat a moz-

gás nyűge alól.
épp ezért sűrűn váltsuk a táncosok és hangszeresek szerepét, ne zárják ki annak a lehetőségét, hogy meg-

kedvelik e műfajt. mi tudjuk, hogy ezek a mozgások, épp ebben a korban nélkülözhetetlenek, bizonyíthatóan 
hatnak a gondolkodásra, logikai képességekre. nélkülük egyre inkább bemerevednek, később mind nehezebb 
korrigálni a hiányukat.

A dalok három szereplője – vár, madár, medve – előkészítői a mesének. 
A tűzmadár népmesét úgy olvassuk, hogy a fordulópontok előtt meg-megállva a gyerekek adjanak ötleteket 

a folytatásra. jobban beleélik magukat, gondosabban figyelnek, ha megmondhatják hőseinknek, mitévők legye-
nek.

A második óra jobban koncentrál a zenei készségek fejlesztésére a szokottnál. Az óra folyamatába Origámi 	
madár készítését az ügyes kezűeknek, a nyelvi játékokat kedvelőknek pedig  a madár szó anagrammáinak 
gyűjtését ajánljuk. 

Figyeljünk arra, hogy azonos időben olyan tevékenységek szerepeljenek, melyek nem zavarják egymást. ez fő-
képp a zenélésre vonatkozik.

értékeléS

A sokféle tevékenység szükséges, mert így kapnak lehetőséget tanítványaink arra, hogy ők magukról, mi pedig 
róluk megtudjuk, hogy miben erősek, miben mások, hol igényelnek, hol kérnek, hol utasítják el a tanító, vagy 
társaik segítségét.

minden tevékenységet pontosan értékeljünk, tömören, választékosságra törekedve. Ha ügyesen kiemeljük a 
pozitívumokat, abban benne rejlenek a hiányosságok is. komámnak mondom, az asszony is ért belőle…
Felhasznált irodalom, zene: 

•	 kalamajka együttes  táncházas Cd-je
•	 muzsikás  együttes
•	 kolompos együttes
•	 vargha balázs: játék a szóval
•	 sztravinszkij: A tűzmadár (mesebalett)
•	 szimbólum lexikon 
•	 jelképtár
•	 szólások és közmondások
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léPések, tevékenységek kIemelt készségek, 
KépességeK

CélCsoPort	
– A dIFFerenCIálás 

leHetőségeI
mUnkAFormák

	 I.	Előkészítés	
	 Énekes	körjátékok	 Camille	Saint-Saёns:	Madárház	

1. Csujogatók	tanulása
Ez a lábom, ez, ez ez

1’

elváltoztatott nyers 
hangon kiabálás

önként vállalkozók csoportmunka

2. Cinege, cinege, aranyos pintyőke

3’

szenzoros integrá-
ció: hallás-mozgás-
ritmus

mozgásban ügye-
sebbek

3. Hej, vára, vára, párválasztó körjáték
egyenletes járás a magunk éneklé-
séhez

3’

irányított megfigye-
lés több szempont 
szerint	

egész osztály

szerepekkel
körjáték

4. Hess el, sas …  fogó

5’

együttműködő 
éneklés a szere-
peknek megfelelő 
normák alkalmazá-
sával

5. Hess el, sas → nyelvtörő s –sel
„sohasem hallottam szebb sípszót, 
mint a szászsebesi szép sípszó.”

2’

artikuláció
gyors beszéd

6. A bundám szőrös, kócos és a talpaim 
nagyok – a megtanult szöveg moz-
gással való megjelenítése

3’

auditív memória 
történet mozgásban 
elbeszélve

7. saint-saёns: Az állatok farsangja -
madárház

2’

irányított figyelés 
csoportonként más 
– más szemponttal: 
hallgassuk együtt!

	 II.	Új	tartalom	feldolgozása
	 	
 Hogyan lesz a sasból csíz? benedek elek: A tűzmadár

 1 A	vér nem válik vízzé; és a sas csízzé?

3’

logika
szókincs

csoportok egyéni,
remélhetőleg 
testre szabottan

A  A három betűs szavaknak mindig 
csak egy elemét lehet megváltoztatni

logikus gondolko-
dás
kreatív szóalkotás

akiknek nincsenek 
az olvasással gond-
jaik

B A változó tartalmak jelentése a 
megoldás, eredménye ugyanaz, mint 
fent, egy-egy betű változzon.

értelmezés, szino-
nímák keresésével 
szókincsgazdagítás

értik a szavak jelen-
tését
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léPések, tevékenységek kIemelt készségek, 
KépességeK

CélCsoPort	
– A dIFFerenCIálás 

leHetőségeI
mUnkAFormák

	 I.	Előkészítés	
	 Énekes	körjátékok	 Camille	Saint-Saёns:	Madárház	

1. Csujogatók	tanulása
Ez a lábom, ez, ez ez

1’

elváltoztatott nyers 
hangon kiabálás

önként vállalkozók csoportmunka

2. Cinege, cinege, aranyos pintyőke

3’

szenzoros integrá-
ció: hallás-mozgás-
ritmus

mozgásban ügye-
sebbek

3. Hej, vára, vára, párválasztó körjáték
egyenletes járás a magunk éneklé-
séhez

3’

irányított megfigye-
lés több szempont 
szerint	

egész osztály

szerepekkel
körjáték

4. Hess el, sas …  fogó

5’

együttműködő 
éneklés a szere-
peknek megfelelő 
normák alkalmazá-
sával

5. Hess el, sas → nyelvtörő s –sel
„sohasem hallottam szebb sípszót, 
mint a szászsebesi szép sípszó.”

2’

artikuláció
gyors beszéd

6. A bundám szőrös, kócos és a talpaim 
nagyok – a megtanult szöveg moz-
gással való megjelenítése

3’

auditív memória 
történet mozgásban 
elbeszélve

7. saint-saёns: Az állatok farsangja -
madárház

2’

irányított figyelés 
csoportonként más 
– más szemponttal: 
hallgassuk együtt!

	 II.	Új	tartalom	feldolgozása
	 	
 Hogyan lesz a sasból csíz? benedek elek: A tűzmadár

C  Csak egy betűt kell pótolni!
(még könnyebb a feladat, ha alulról 
kezdi valaki kitölteni!)

szókincsünk bőví-
tése

olvasás-íráskészség        

írásban, olvasásban 
még gyengélkedők

	

D A sas-ból csíz megoldása fejben! irányított figyelem akik nem igénylik 
az írás segítségét

2. Az eddigi tevékenységeink szerep-
lői?

csoportosítás
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a felDolgozáS menete

i / 1

tervezett Idő: 3 perc

tanítói inStrukciók:

ki volt már közületek lagziban, ahol a szép párnak örvendezik sokszor az egész falu apraja, nagyja?
Hogyan, mivel köszöntik őket? 
ételel, itallal, tánccal, élő muzsikával.

Hallgassátok! sokszor maguk a táncosok énekelnek, még lihegve is, jókedvvel visonganak, csujogatnak.

Csujogatók megtanítása:
Ez a lábom ez, ez, ez,
Jobban járja, mint emez! Hujujjujujujuju! 
Édes lábom jól vigyázz, mert a másik meggyaláz!

Madarak voltunk,       
Földre szálltunk, 
Búzaszemet szedegettünk.
Mondd meg nekem te, Z  Hányat mondasz te? Z

Aki nem tud táncolni, menjen haza aludni!

Alakítsunk „bandát”! 
kik lesznek a „népzenészeink”, akik kiegészítik a Cd társulatát, húzzák, pontosabban ütik a talpalávalót, impro-
vizált ritmust, alkalmi hangszereken?
Például: kanállal kopoghatnak az asztalon, fedőt fakanállal ütögethetnek, ajtófélfát tenyérrel csapkodhatnak…
járjátok körbe a termet, próbáljátok ki a fütőtest hangját, kocogtassátok meg az ablakot, padot, asztalt, széket.
Igaz, hogy minden lehet hangszer?
A muzsikához idomuló ritmuskíséret legyen inkább egyszerű, követhető.
mit ajánlotok?
Ha rend lesz a ritmusban, akkor zene lesz, nem zaj. 

Kiemelt	KépességeK: artikulálás 
Hangosan, ritmizálva, elváltoztatott, nyers hangon kiabáljunk.
ritmusimprovizálás a környezetünk tárgyain.

CélCsoPort – A dIFFerenCIálás leHetőségeI:
hang–szerészek

mUnkAFormák:
csoportmunka

módszerek:
hallás utáni daltanulás 

eszKözöK: cd	
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i/2.

tervezett Idő: 3 perc

tanítói inStrukciók:

A fenti csujogatás és a ritmuskíséret tánccal, zenével egy idejű!
Cinege, cinege aranyos pintyőke	
	 	

•	 járás
• Hangsúlyok dobbantásával
• tapssal
• Höcögő          – páros lábbal, sarokemelgetéssel
• lengető

kIemelt kéPességek, készségek:
szenzoros integráció; hallás–mozgás–ritmus

CélCsoPort – A dIFFerenCIálás leHetőségeI:
a táncosok és a hangszeresek váltsák egymást

mUnkAFormák:
csoportok

módszerek:
tánclépések utánzása – népzenére
	
eszKözöK:	
néptánc Cd

i/3.

tervezett Idő: 3 perc

tanítói inStrukciók:

beszélgetés        
 – Hol szoktak táncolni az emberek? (régen gyakran várban)
Hej, vára, vára, Nada vára, vára 

kIemelt kéPességek, készségek:
Irányított megfigyelés több szempont szerint

CélCsoPort – A dIFFerenCIálás leHetőségeI:
egész osztály

mUnkAFormák:
Párválasztó énekes körjáték

módszerek:
hallás után taulják, játék közben
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i/4.

tervezett Idő: 5 perc

tanítói inStrukciók:

Hess el, sas 
A sas igyekszik elkapni a kislibákat, kiket a pásztoruk védelmez.
szerepjáték – sas, libák, libapásztor; 
(kendőt is tehetünk a sas vállára jelzésképpen)
nagyszerűen utánoztátok a repülő ragadozó madarat, pedig ritkán jártok a levegőben.

kIemelt kéPességek, készségek:
együttműködő éneklés a hagyományoknak megfelelő szerepjátszással; 
az állatok mozgásának utánzásával

i/5.

tervezett Idő: 1 perc

tanítói inStrukciók:

melyik hangzóból van több a dal elején? miért? Hangutánzó hessegetés
Hess el, sas → nyelvtörő s -sel
„Sohasem hallottam szebb sípszót, mint a szászsebesi szép sípszó.”

kIemelt kéPességek, készségek:
artikuláció
koncentrált gyors beszéd

i/6.

tervezett Idő: 3 perc

tanítói inStrukciók:

A megtanult szöveget mozgással is megjeleníthetik; ismétlődés megfigyelése
6/8   s,     d      d  s     s     m   m d    d     r    r s,   s,     d
A bundám szőrös, kócos és a talpaim nagyok
– Ha még nem ismeritek, akkor füleljetek, mert a főszereplő nevét kihagyom:
A házam sűrű rengeteg, a .....  én vagyok 

              (medve)
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Ha  ........ , itt  megremeg az erdőrengeteg
    (brummogok)
A málnabokrot megszedem, a  mézet kedvelem.
– ki hallja, mennyire bonyolult ez a dal?  
– Formai tagolás megfigyelése (egy dallamsor ismétlődik)

kIemelt kéPességek, készségek:
a szöveg megértését a kihagyott szavak helyes pótlásával bizonyítják a gyerekek

i/7.

tervezett Idő: 2 perc

tanítói inStrukciók:

Idézzük	fel	az állatkert madárházát! Ha ti lennétek a zeneszerzők, milyen hangszereken szólaltatnátok meg a 
madárház lakóit?
Az ötletek megbeszélése után meghallgatjuk	

camille	saint-saёns: Az állatok farsangjából a – madárház tételt
kis csoportokban: 

– Hallgassátok, hogyan szárnyal a dallam!? 
A  csoport  – melyik hangszercsoportnak köszönhetjük? 
    Imitáljátok a fuvolajátékot!
B  csoport – milyen a tempó? kövessétek „karmesterkedve”! 
    A legügyesebb gyerek hurkapálca– karmesterpálcával   
    álljon a zenekarunk elé
C		csoport  – mit gondoltok, nehéz ezt eljátszani? 
   ti vagytok a zenekar tagjai: húzzátok, vonjátok, üssétek… – fül után

kiemelt képességek: hangélmények átcsoportosítása zenei fantázia, tervezés,   
            hangszerelés; irányított megfigyelés, hallgassuk együtt!

ii/1.

tervezett Idő: 3 perc

tanítói inStrukciók: 

Hogyan lesz a sasból csíz? 
egy ragadozó madarat meg tudunk tanítani szépen dalolni? egy nyelvi játék  énekessé varázsolhatja a rekedt 
pacsirtát.  

kIemelt kéPességek, készségek:
logikus gondolkodás, passzív szókincsünk aktivizálása
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Három csoport alakuljon a feladat nehézsége szerint
	 	
A feladatlapok kitöltése 

fl 1.

 A feladat ugyanaz, csak a nehézségi fok más és más!      
 A A három betűs szavaknak mindig csak egy elemét lehet megváltoztatni – írásban
     Akiknek nincsenek az olvasással, írással gondjaik   
 b A változó tartalmak jelentésében van a megoldás. eredménye ugyanaz, mint fent, egy-egy 	

    betű változzon!
      értelmezés, szinonimákkal 
 C Csak egy betűt kell pótolni!
        (még könnyebb a feladat, ha alulról kezdik kitölteni!)
      Írásban, olvasásban még gyengélkedők számára
 d Írás nélkül, fejben végig tudják gondolni   

eszKözöK: FL 1. (tanulói oldal)

ii/2.

tervezett Idő: 1 perc

tanítói inStrukciók:

 – kik voltak eddigi játékaink szereplői? 
  vár, madár, medve!
 – gyanús-e valakinek, hogy melyik mesét szőtték az imént felsoroltak?
 – ne feledjétek, találkozunk ma még velük!
most búcsút mondunk az éneklésnek, szójátéknak, hamarosan jön a mese.

kIemelt kéPességek, készségek: csoportosítás

ii/3.

tervezett Idő: 10 perc

tanítói inStrukciók:

mai dalaink szereplőihez hasonlóak előfordulnak a Tűzmadár mesében is!     
benedek elek: A tűzmadár (melléklet; tanulói oldal) jól figyeljetek!
meg-megszakítom, hogy tovább fűzhessétek a cselekmény szálait! érdekel, hogy milyen tanácsokat adtok hő-
sünknek!
	
kIemelt kéPességek, készségek: Az eseményeket beleérzőn követik, belátásuk szerint alakítják  

eszKözöK:	
benedek elek: A tűzmadár (melléklet; tanulói oldal)
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ii/4.

tervezett Idő: 5 perc

tanítói inStrukciók:

A
– kinek melyik szereplő volt a legkedvesebb?
– ne szóval, hanem mozgással válaszoljatok! Igyekszünk kitalálni, kire gondoltatok.
   Aki megértette, utánozza!
– kinek a bőrébe volna jó belebújni?     
   karakterek kifejezése 

Kiemelt	KépességeK: kérdésekre adott adekvát válaszok, vélemények szabad megfogalmazása

B	
már régebben olvastuk ezt a mesét! 
Akik jól emlékeznek, rögtön úgy olvassák, hogy a szerepeket elosztják egymást közt!

kIemelt kéPességek, készségek: karakterformálás 
	

iii. öSSzegzéS  

iii/1. 

tervezett Idő: 4 perc

tanítói inStrukciók:

Aki ezzel a mesével szeretne álmodni, hajtsa le a fejét és hallgassa szeretettel ezt a zenét! 
	
eszKözöK:	
sztravinszkij A Tűzmadár – balettzene egy tétele, a Tűzmadár tánca CD
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iii/2. 

tervezett Idő: 1 perc

tanítói inStrukciók:

otthoni, nem felejtendő feladat: gyűjtsetek madártollakat és a következő órára feltétlenül hozzátok 
magatokkal!

kIemelt kéPességek, készségek: gyűjtőmunka

v é g e  A z  e l s ő  ó r á n A k 

máSoDik óra

IV.	 Ráhangolódás	(előkészítés)

koordinált mozgás, hallás – mozgás

iv/1.

tervezett Idő: 5 perc

tanítói inStrukciók:

Hol jártál az éjjel Cinegemadár	 	
tánc a kalamajka együttessel – Alaplépések   
– ezt a Cinegemadarat hova soroljuk? Az állataink közé?

kIemelt kéPességek, készségek: szimbólumok megértése, 
          becézgetések érzelmi tartalma

eszKözöK: közös tánc Cd 
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iv/2.

tervezett Idő: 5 perc

tanítói inStrukciók:

– lehet-e a tojásban gólya?
Akkor vigye a fiát!
Gólya viszi a fiát!
Hármasával játsszátok, ketten tűzoltófogással emeljétek föl egy harmadik társatokat!

kIemelt kéPességek, készségek:
népi hiedelem igazának értelmezése

iv/3.

tervezett Idő: 2 perc

tanítói inStrukciók:

Hallottátok-e, mikor mondják: A Gólya hozza?
tudtok-e hasonlókat mondani madárral?! népi hiedelem, vagy szólás legyen, például: Vigye el e kánya!
míg az első szeretetet, addig a második bosszút, bosszúságot sugall.

kIemelt kéPességek, készségek: szókincsbővítés, értelmezések, magyarázatok érzelmi tartalma

eszKözöK: szimbólum lexikon, 
         jelképtár,
         szólások és közmondások

iv/4.

tervezett Idő: 3 perc

tanítói inStrukciók:

véres – vörös
mi a hasonlóság és mi a különbség ? ( minden véres vörös, de nem minden vörös véres?)
miben más a gólya lába, mint más madaraké?
valóban bántották?
lehet, hogy csak így magyarázták régen a megfejthetetlen tényt?
tudtok-e egyéb természeti jelenségeket ilyesfajta értelmezéssel?
emlékeztek a japán mesére, ahol a halak némaságának történetét tudjuk meg?
Aki nem ismeri, járjon utána, mert érdemes!
Gólya, gólya, gilice
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– van-e  köztetek olyan, aki látott már állatot bántani?
– Hogy fordulhatott ez elő?
– kit vigasztal meg a zene, ha bánatos hangulatban van?
 vigasztaljunk mi is síppal, dobbal! 
 énekeljük el többféleképpen: párbeszédesen, sajnálkozva, felháborodva, szeretettel, gyűlölettel!
– Hozzádobolok ritmusokat, ismételjétek valahányan, éneklés közben!

kIemelt kéPességek, készségek: játék a mimikával, gesztusokkal, hangunkkal
	 	
	 	 	 	 	
iv/5.

tervezett Idő: 2 perc

tanítói inStrukciók:

dúdoljátok a Cd kórusával!
kodály zoltán: Gólyanóta 
A – Az imént énekelt dallamot kövessétek!
b – ki hallja: milyen játékos szöveget ismételget az alsó szólam?  (roborom, roborom…)
    mondjatok hasonló játékos halandzsákat!
C – kinek sikerül velük együtt, lenn a mélyben mormogni?

kIemelt kéPességek, készségek: felső, alsó szólamot kell kihallani, sőt velük énekelni!

eszKözöK: kodály zoltán:Gólyanóta  CD

v. új tartalom felDolgozáSa

Kiemelt	KépességeK: szókincsbővítés, korábbi ismeretek mozgósítása
gyors észjárás  szógyűjtés    önként alakult csapatokban 

v/1.

tervezett Idő: 5 perc

tanítói inStrukciók:

A	
kíváncsi vagyok, hány madarat tudtok fölsorolni egy perc alatt?  négy ember legyen egy csapatban!
Fogjátok a tollatokat és a földön heverő lapokra minél többet írjatok föl. vigyázzatok, hogy ismétlődés ne le-
gyen! 

B 
remélem, sok tollat hoztatok!
toll-nyomozók, „biológusok”! derítsétek ki, melyik madár melyik tollat hagyhatta el?
Akik arra vállalkoznak, hogy ezeket megnevezik, ők legyenek egy csapat!
madártollak beazonosítása   
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C	
Adok nektek egy tintásüveget, rajzoljatok madártollal!
ti lesztek az elsők, akik ezt kipróbálják? milyen íróeszközöket tudtok elképzelni? milyen volt régen? milyeneket 
fognak használni az unokáitok?
lúdtoll-írás, tintarajz   

D 
Írjatok levelet, gyönyörű cirkalmas betűkkel!
lehet: panaszlevél a töröknek, mért bántotta a gólyátokat?
lehet köszönőlevél a magyar gyereknek, amiért meggyógyította a madarat!

kIemelt kéPességek, készségek:  A szógyűjtés, 
	 	 	 	 	 B állathatározó, lexikon használata
	 	 	 	 	 C	 türelem a pepecs munkához, mártogatós tollhoz 
	 	 	 	 	 D stílusérzékenység a levélíráshoz

v/2.

tervezett Idő: 10 perc

tanítói inStrukciók:

Hallgassátok és számoljátok!
Weöres sándor fölsorolásából hány madár neve egyezik a tiétekkel?
Falusi hangverseny – Kismadarak (melléklet)
Amíg a tanító mondja a verset, a gyerekek számlálják, hány van ezek közül a lapjukon. 
	 	
kIemelt kéPességek, készségek: összehasonlítás, az általuk összegyűjtött állatnevek és a költő által emlegetet-
tek között

eszKözöK: Weöres sándor Falusi hangverseny – Kismadarak (melléklet)

v/3.

tervezett Idő: 3 perc

tanítói inStrukciók:

A ritmus meg a madár is elszáll, de a dal itt marad: például ez:
Kakukk, kakukk, szól a berek	

módszerek:
A hallás utáni daltanításkor a kérdések után mindig a dal bemutatása következzen!  
milyen madárhangot tudtok fütyülni? kakukkosat?
Kakukk A dalt a tanító énekli
ez a motívumocska emlékeztet madárfüttyre? énekesmadár a kakukk?
Kakukk
miért tudjuk hamar megtanulni?
Kakukk
milyen a formája? jelölhetjük ☻ így az első sort.
Akkor mi legyen a többi?      
(A formát bárhogy jelölhetjük: alma, körte, körte a polcon, alma)
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Honnan szól a hangja?
Kakukk
berek? (nádas, bozótos, vizenyős lapály) 
most már gondolom, mindannyian megjegyeztétek!
tisztán, pontosan!
A kakukkfütty után mit hallunk?
Kakukk		Z   !
kakukk (német dal melléklet) lehet két szólamban is!

kIemelt kéPességek, készségek:
adott kérdések, megfigyelési szempontok alapján – lépésről lépésre – elemezve memorizáljuk a dalt

eszKözöK: kotta melléklet

v/4.

tervezett Idő: 10 perc

tanítói inStrukciók:

Három lehetőségetek van:  
A  kézügyes csoport
b  nyelvi találékonyság, szóalkotó 
C  „zen-észek” csoportja

saját belátásotokra bízzuk, hogy melyiket választjátok!
	 	 	 	 	 	

A		Kiemelt	képességek:   Adott minta után papírhajtogatás, manuális készség 
origámi,  az ügyes kezűeknek
Hajtogatás minta után 
B 	Kiemelt	képességek:   Adott betűkből kell új szavakat kreálni
ti, akik a szavakon szeretitek törni a fejeteket: írjatok annyi szót a mAdárból, ahányat csak bírtok! nem 
kell minden betűt mindig fölhasználni, de ismételni a betűket nem lehet.
Például:
mA jó, de a  mAmA nem! 
C		Kiemelt	képességek:   énekléstől a lejegyzésig, gondos, koncentrált figyelemmel gyakoroljátok úgy, 
hogy ti tanítsátok meg a következő órára a többieknek is az óra elején énekelt Gólya, gólya, gilicét:
• szöveggel,  z tá ismétlődő ritmussal (osztinátóval)
• dallamrajzzal
• szolmizálva
• kézjellel
• kezeteken, mintha öt vonal lenne! legyen mindkét hang vonalon
• most vonalközben!
• most írjátok le!
• Adjátok át a szomszédotoknak, így ellenőrizzétek, javítsátok egymás munkáját!
tanári segítséggel – betartandó lépésekkel – kell végighaladni!  
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vi. öSSzegzéS

tervezett Idő:  5 perc

tanítói inStrukciók:

vannak madarak, akik gyönyörködtetően énekelnek, vannak emberek, akik őket utánozzák!

A most az origámisok vonuljanak föl, fütyüljenek madárkáikkal együtt, ha lehet, árnyjáték legyen para-
ván mögött. 
kIemelt kéPességek, készségek: képesek legyünk örülni mások ötletgazdagságának, fantáziájának… 
B kíváncsian várjuk a szavakat! 
 ki tudott a legtöbbet gyűjteni?  felolvassák saját gyűjtésüket
C kézjellel, szolmizálva énekeljétek úgy, hogy az ismétlődést már mindenki 

 mutassa, énekelje! 
	
 „zen-észek” csoportja   többiek:

 mm  rr    dm  d      mm  rr    dm  d  
 mm  rm  fm  r       mm  rm  fm  r
	 m					r						 	 	 	 	 m					r				
 együtt:
    mm  rr  d  d  

ki tudja önállóan is elénekelni ugyanezt, kézjellel mutatni behunyt szemmel?  

vi/2.

tervezett Idő:  2 perc

tanítói inStrukciók:

Hallgassátok, hogyan utánozzák a madarak énekét a felnőttek?  
ki hall meg minél többfélét?  

ESzKözöK:	
Cd melléklet: jannequin: A madarak éneke
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mellékletek

kakukk (német dal) 

fl 1. 

A három betűs szavaknak mindig csak egy elemét lehet megváltoztatni
A feladat ugyanaz, csak a nehézségi fok más és más!     

A	csoport

 Hogyan lesz a  
 
Sas-ból

 csíz ?  
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B	csoport
	 	 	 	 	 	 	
 

 

Hogyan lesz a  
Sas-ból csíz ? 
 

1. ragadozó madár _ _ _ 
2. fém   _ _ _ 
3. kenyérre kenik _ _ _ 
4. világtalan (nem lát)_ _ _ 
5. hím kecske  _ _ _ 
6. hízelgés   b   ó   k 

7. puszi   _ _ _ 
8. vonal   _ _ _ 
9. énekes madár  _ _ _ 
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C csoport

magyar mese-mondavilág   mesélte: benedek elek

A tűzmAdár

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember s a szegény em-
bernek három fia. ennek a szegény embernek csak egy kicsi kertje volt, 
de ebben a kicsi kertben olyan gyönyörű szép rózsák termettek, hogy aki 
látta, megcsudálta. volt abban a kertben egyéb virág is, olyan, amelyik-
nek az illatja hét mérföldre terjedt, olyan is, hogy ha valaki hozzányúlt, 
megcsendült s csengett, mint az aranycsengő. de nem sok öröme volt a 
szegény embernek ebben a sok szép, csodálatos virágban, mert éjnek ide-
jén berepült egy tűzmadár, akinek a tolla s a szárnya olyan volt, mintha 
lánggal égett volna, s mire észrevette magát a szegény ember, mire észre-
vették a fiai, egytől egyig lecsipkedte a virágokat, s vitte, a jó isten tudja, 
merre. megpróbáltak mindent, hogy valami módon megőrizzék a virágo-
kat. Próbálta a szegény ember, de vagy elaludott, vagy ha el nem aludott, 
a tűzmadár lánggal égő tolla egy percre, kettőre elvette a szeme világát. 
sem meg nem lőhette, sem meg nem foghatta a madarat. Ugyanígy járt a 
szegény embernek a két idősebb fia is. Akkor aztán laci próbált szeren-
csét, a legkisebb fiú. egy hétig a szemét le sem hunyta, de a tűzmadár 
nem jött el. Hanem a hetedik éjen egyszerre csak beröppent, s éppen arra 
a rózsabokorra szállott le, amelyik mellé laci húzódott volt. egyik kezével 
befogta a szemét, a másikkal a madár után kapott, de éppen csak egy toll 
maradott a kezében: a tűzmadár elrepült.

Sas
S_s
Sá_
_ál
bá_
b_ j
_aj
csa_
cs_k
csí_
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Hát hiába, nem tudják megőrizni a rózsákat. Azt határozzák a legények, 
hogy elmennek hetedhét ország ellen, s addig meg sem nyugszanak, 
amíg valahol a tűzmadarat meg nem találják. mennek, mendegélnek, s 
hetedik nap rengeteg erdőbe érnek, rengeteg erdőben egy virágos kertre 
találnak, ahol éppen olyan szép rózsák voltak, mint az ő kertjükben. A 
két idősebb legény nem állhatta meg, hogy be ne menjen a kertbe. Hiába 
beszélt laci, bementek, s egyik bokorról rózsát szakasztottak. Hát uram-
teremtőm, abban a pillanatban megnyílik a föld, s kiugrik egy hétrőfös 
szakállú ember, megragadja a két legényt, szót sem szól, s viszi le magával 
az alsó világba. laci egyedül maradott. nem tudta, mit csináljon, merre 
menjen a bátyjai után. gondolta, majd csak valahogy elékerülnek, vagy 
így, vagy úgy. ment tovább nagy búsan, s amint megy, mendegél, meglát 
egy rettentő magas sziklát, s annak a sziklának a hasadékában egy kardot. 
odamegy, kihúzza a kardot, s íme, abban a pillanatban a kard után kiug-
rik egy hétfejű sárkány. no, lacinak sem kellett több. neki a sárkánynak, s 
addig vagdalkozik jobbra-balra, előre-hátra, míg a sárkánynak mind a hét 
fejét le nem vágta. A sárkánynak úgy ömlött a vére, mint a patak. laci fog-
ta magát, megmosakodott a sárkány vérében, s olyan erős lett, mint egy 
óriás. Akkor elindult be a szikla hasadékán, de még kettőt sem lépett, jön 
szörnyű morgással szembe az ezüstmedve. megnézik egymást, összekap-
nak; ropogott a csontja mind a kettőnek, de laci erősebb volt, s úgy vágta 
földhöz a medvét, hogy megnyekkent belé. Azt mondta a medve :

– látom, hogy erősebb vagy, te legény, hagyd meg az életemet, bizony 
nem bánod meg. kívánj akármit, minden kívánságodat teljesítem.

– nem kívánok én egyebet — mondotta laci —, csak vígy el a tűzmadárhoz.
– ülj fel a hátamra, viszlek.
Felül laci a medve hátára, azzal megiramodik az a rettentő nagy állat, 

vágtatott a szélnél sebesebben, még a gondolatnál is sebesebben, egyszer-
re csak megállott egy kacsalábon forgó gyémántpalota előtt, s mondotta 
lacinak :

– eredj, menj fel ebbe a várba, ott van a tűzmadár üvegkalickában. most 
alszik a várban mindenki, a király is, a katonái is, de úgy nyúlj bele a kalic-
kába, hogy a kezed hozzá ne érjen, mert ha megcsendül, fölébrednek az 
emberek, s nagy bajba kerülhetsz.

Fölmegy laci a palotába, meg is találja az üvegkalickát. nyitva volt az 
ajtaja. bedugja a kezét, de egy kicsit mégis hozzáért, s akkorát csendült a 
kalicka, hogy egyszeriben talpon termett az udvarban minden ember. ös-
szeszaladnak az emberek, megfogják lacit, viszik a király elé, s jelentik, 
hogy mit akart ez a legény.
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– no — mondja a király —, most karóba húzathatnám a fejedet, de nem 
teszem, hanem még a tűzmadarat is neked adom, ha elhozod a vaskirály 
aranysörényű paripáját.

kimegy laci, felül az ezüstmedvére, s mondja neki, hogy mit akar a tűz-
madár gazdája.

– jól van – mondja a medve –, könnyen elhozhatod, ha megfogadod az 
én szavamat. Annak a paripának mindig hátán az aranynyereg. Azt mon-
dom hát, hogy a nyereghez hozzá ne nyúlj, mert ha úgy alusznak, mint a 
fekete föld, akkor is fölébrednek, olyan nagyot csendül az a nyereg.

még el sem mondta jóformán ezt az ezüstmedve, már ott is voltak a vas-
király ajtaja előtt. A legények aludtak mind. bemegy laci az istállóba, el-
oldja a paripát a jászoltól, de amint vezette ki, hogy, hogy nem, hozzáért 
a nyereghez, s attól akkorát csendült, hogy egyszeriben fölébredtek a ko-
csisok, tolvajt kiáltottak, megfogták lacit, vitték a király elé. Azt mondta 
a	király	:

– no, te betyár, karóba húzathatnám a fejedet, de nem teszem, hanem azt 
parancsolom, hogy indulj mindjárt tündérországba, hozd el onnét a tün-
dérkirály leányát, aki a palotának éppen az ötvenedik szobájában lakik.

Felül laci az ezüstmedve hátára, elvágtatnak tündérországba, ottan fel-
megy a tündérkirály palotájába. keresztülmegy negyvenkilenc szobán, 
egy lelket sem talált. bemegy az ötvenedik szobába, s hát ottan ül arany-
lócán a tündér-királykisasszony, s amint meglátta lacit, mindjárt felszö-
kött az aranylócáról, s azt mondotta – úgy hallottam, mint ma :

– te az enyém, én a tiéd, ásó, kapa s a nagyharang válasszon el minket !
Hiszen örült is, búsult is ennek laci. egy szóval sem merte mondani, 

hogy nem magának viszi a tündér-királykisasszonyt. látta a medve laci 
nagy szomorúságát, s mikor a vaskirály palotájához értek, azt mondta 
neki	:

– Csak hagyjuk kint a királykisasszonyt, a többit bízd rám.
Abban a pillanatban az ezüstmedve megrázkódott, s szakasztott olyan 

tündérleány lett belőle, mint a tündér-királykisasszony. Fölment a palotá-
ba, laci meg az aranysörényű paripán elvitte a tündér-királykisasszonyt. 
de még oda sem ért ahhoz a várhoz, ahol a tűzmadár volt, már ott volt 
az ezüstmedve. ott a vaskirály szeme láttára visszaváltozott medvének, s 
elnyargalt, mint a sebes szél.

őrült laci, hogy visszakerült az ezüstmedve, de most meg az arany-sö-
rényű paripát sajnálta a királytól. szerette volna, ha a paripa is megma-
rad, s a tűzmadarat is megkapja. Az ezüstmedve eltalálta a gondolatját. 
megrázkódott, s éppen olyan aranysörényű paripa lett, mint a másik. Az 
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igazi paripa kint maradt a királykisasszonnyal, laci meg fölvezette az 
ezüstmedvéből lett paripát a királyhoz.

Hej, örült a király! egyszeriben odaadta a tűzmadarat kalickástul, min-
denestül. de az ezüstmedvéből lett paripa csak azt várta, hogy laci jó 
messzire nyaraljon a tűzmadárral. visszaváltozott medvének, s ott hagyta 
a királyt. éppen abban az erdőben érte utol lacit, ahol a bátyjait a hétrő-
fös szakállú ember levitte az alsó világba.

– van-e még a szívednek valami kívánsága? – kérdezte a medve.
– nincs egyéb, édes medvém, csak az az egy : szabadítsd meg a bátyái-

mat.
Ahogy ezt mondta, az ezüstmedve nagyot dobbantott a lábával, megnyílt 

a föld, s hopp, eltűnt. de még egy óra sem telt belé, kiugrott a föld alól: ott 
ült a hátán a két legény.

most már szépen hazamehettek. velük ment az ezüstmedve is. többet 
el sem eresztették, mint az édestestvérüket, úgy tartották. A tűzmadár 
többet nem pusztíthatta el a rózsákat, s a drága szép virágokkal tenger 
kincset szereztek. olyan gyémántpalotát épített laci, hogy abban jó szív-
vel ellakhatott a tündérkirály leánya.

még ma is élnek, ha meg nem haltak.
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Weöres Sándor: Kismadarak    

Nyitottad az ablakot:  
 Szállj be napsugár!
Hogy csivogott-csattogott
 rengeteg madár:

aranymálinkó, pirók,
 feketerigó, 
sármány,vörösbegy, kukó,
 csíz, tavaszhivó,

pinty, királyka, őszapó – 
 volt vagy milliom,
elsorolni nevüket 
 én nem is birom.
Azt tudom csak: valahány
 téged szeretett,
mikor szobád ablakát 
 nyitotta kezed, 

behajolt egy lombos ág,
 bimbós, eleven:
mind ott ülnek gallyain,
 aztán kezeden.
Fuvolázták nevedet
 a kismadarak,
mind másként! Hát nem tudom,
 hogy is hívjalak?
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Szöv3_Bének_8

...emBert Barátjáról
	
	 Készítette:  bánki vera

moDulleíráS
A	modul	céljA komplex művészeti tevékenység a szövegalkotás fejlesztését szol-

gáló képességfejlesztési fókuszokkal

Időkeret 2x45perc

Ajánlott korosztály 8-9 év

modulKApcsolódási	pontoK tágAbb környezetben:

nAt-ból a magyar nyelv és irodalom, vizuális kultúra, ember és 
társadalom, ének-zene, drámajáték illeszkedő része

komPetenCIA terület szerInt leHet:

énkép, önismeret, én-tudat	
mások megismerése

Szociális: szabálykövető képesség erősítése; többet ésszel, mint 
erőszakkal

döntésképesség: minek alapján döntsek? megbánom –e később? 
mit csinálok, ha rosszul határoztam?

Magyar	nyelv	és	irodalom:

drámajáték: non-verbális kommunikáció jeleinek használata, 	
jel-jelentés viszonya

Vizuális	kultúra: összeillő tárgyak, emberek, állatok, kapcsolatok

                 rajz

                 Papageno és Papagena               kesztyűbáb

                 kreatív alkotás, lényegkiemelés

Ember	és	társadalom:	

kritikai ismeretszerzés, tanulás: emberi magatartások megfigye-
lése. 

Kritikai	gondolkodás: külső és belső tulajdonságok felsorolása, 
önálló vélemény megfogalmazása személyekről.

Kommunikáció: saját vélemény érthető megfogalmazása, mások 
véleményének türelmes meghallgatása. 

A	Képességfejlesztés	fóKuszAi érzelmeink kifejezésének gazdagítása a hallgatott mozart mű 
bábjátékká transzformálásával. ez a fantáziát, kreativitást is meg-
mozgatja.

szókincs bővítése a szituációs játékok kapcsán megidézett karak-
terek megformálásával
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értékeléS

önértékelés 
A szépség mindenütt ott van, nem rajta múlik, hogy nem látjuk meg. (közmondás)
A miért szép? kérdésre adott válasz	minősége, ki mit hall meg az elhangzott zenei részletből? Hogyan tudja 
kritikáját	megfogalmazni? A zenei történéseket hogyan tolmácsolja szóban, esetleg mozgásban? 

támogató renDSzer 

gabnai katalin: drámajátékok
spencer kagan: kooperatív tanulás, önkonet 2001, budapest
népzenei Cd
mozart: A varázsfuvola
szentirmai lászló: nevelés kézzel–bábbal ntk 2005.

első	óRa

Az előkészülethez annyi párosítható kesztyűre, zoknira lesz szükség, ahány gyerek van az osztályban. 
A játék kialakításához fontos tudni, hogy:

– A párválasztó énekes körjátékok után
– páros improvizált drámajátékot ajánlok.
– szintén párban rajzoljanak úgy, hogy akkor adják át társuknak a lapot, amikor az egyik figurát már megraj-

zolták. mindenki választhat, hogy melyik figurát rajzolja meg. Félidőnél cseréljenek, úgy adják át a párjuk-
nak befejezésre! 

máSoDik óra

leánykérő énekes körjátékok után bizalmi játékok következnek.
mozart: A varázsfuvolából Papageno és Papagena kettősére koncentrálunk.
eljátszhatják Papagena átváltozását, lerajzolhatják, szinkronizálhatják. Hallják a zenét, arra báboznak…
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tevékenységek
Kiemelt	

készségek, 
KépességeK

CélCsoPort
A dIFFerenCIálás 

leHetőségeI
mUnkAFormák

	 I.	Ráhangolódás	(előkészítés)
 
	 Párválasztó	dalok

1. PÁR?!
ki tud többet?

3’

szabad ötletek 
széles körből 

párosával

2. Ki játszik körbe? 
Hatan vannak a mi ludaink  
Dobi-dobi hátát   
Take Noko	
kő-papír-olló japán változata

10’

improvizáció
gyors döntés
ami nekünk 
„kínai”, az a 
japánoknak  
anyanyelv

egész osztály

vonulós énekes játék

párok alakulnak

dialógok
3. keresd a párját!

2’
gyors 
elrendeződés

4. találjátok ki, miről beszélgettek!

5’

beleélik magukat 
mások gondolko-
dásába

	 II.	Új	tartalom	feldolgozása
 
	 Pár-rajz

1 meghallgatunk most néhány párt!

5x1’

előadói képesség
jó szerepformá-
lás

párok az adott témakörben 
beszélgetést mutatnak 
be a gyerekek

2. Párban rajzoljatok állathoz gazdát, 
vagy fordítva!

Félidőnél, félrajznál cseréljetek!
10’

pár-rajz egész osztály két félrajz lesz egy 
egész

3.  kurtág: veszekedés

2’

zenei	karakterek	
iránti érzékeny-
ség
a zene transzfor-
málása mozgás-
ra, gesztusokra

egész osztály zene és pantomim

4. A rajzokból kiállítást rendezünk, alko-
tóik jelenítsék meg!

3’

saját rajz megje-
lenítése

egész osztály helyzet-gyakorlat

	 III.	összegzés

1 Páros önértékelés

2’

ön-és a páros 
munka értéke-
lése

egész osztály kézfogás, mint az érté-
kelés eszköze

2. Páros tánccal fejezzük be mai mókán-
kat!

5’

tánc párosával egész osztály lengető
Forgás
egylépéses csárdás

v é g e    A z    e l s ő     ó r á n A k



	 ...embert	barátjáról	 53

	 IV.	Ráhangolódás	(előkészítés)
 
	 Mozart:	Mily	szép	ez	 						Leánykérő	énekes	körjátékok

1 Mily szép ez, mily tiszta, mily égi csoda
 5’

érzékenység a 
szelíd/ítő zenére

egész osztály zenehallgatás

2
A
B
c

a vArázslás
tárgyi eszközei
kik? kitől? mit kérnek?
milyen akadályokat kell leküzdeni?

5’

olvasmányélmé-
nyek
felidézése

témák szerinti 
csoportosítás-
ban

beszélő korongok

3 Itt a zsákbamacska!

3’

tapintással kell 
megnevezni 
tárgyakat

egész osztály zsákból tárgyak

4 Most viszik koszorú, vagy sál fá-	
                             tyolnak
Járok egyedül gyűrű
Elvesztettem zsebkendőmet       zsebkendő
 8’

párválasztó, 
fogyó-gyarapodó 
énekes körjáté-
kok

egész osztály énekes körjátékok

	 V.	Új	tartalom	feldolgozása
 
	 Páros	bizalmi	játékok	 								Mozart:	A	varázsfuvola	 			Papageno	és	Papagena

1.
A Ignác, mit látsz?               vaskarika

Szedem szép virágom       kendő               
5’

erős fizikum
jó megfigyelő 
képesség

feladat szerint 
alakuló csopor-
tok
énekes játék

kooperatív
munka

énekes játékok

B szójátékok
Igaz? Hamis? 

5’

pontosság, 
gazdag színvilág
térszemlélet

nyelvi játék
csoportosítás

szókártyák csoportosí-
tása

c macskabölcső

5’

kézügyesség
Figyelni kell arra, 
amit kapok a 
társamtól
türelem
koncentrálás

türelemjáték páros játék, de ki-
próbálhatjuk: körbe 
adogatjuk

d madár a kalitkában
5’

szövegértés rajzosok kétoldalú pörgettyű

2. ki emlékszik, mit hallgattunk az óra 
elején?

1’

zenéből jellem-
rajz

egész osztály szóforgó
+ korongok, ha van-
nak még

3. Hogyan lett Papagena néne menyecs-
ke?

3’

csalafintaság
őszinteség

egész osztály beszélgetés

4. első pillantásra egymásra találnak
2’

fantázia egész osztály
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	 VI.	összegzés
 
	 Mozart:	A	varázsfuvola	Papageno	és	Papagena	záró	kettősét	zoknipárok	játsszák	el

1. Hogy rajzolta meg mozart?
3’

figyelő zenehall-
gatás

egész osztály

zenehallgatás

2 kesztyűpáros a bábszínpadon, Pa-pa-
pa 

8’

szerepvállalás
adott zenére kell 
mozgatni a
bábokat!
bátorság
önértékelés

zenére - bábozás

önértékelés kifejezése

3. munkáink beszélnek helyettünk
2’

önértékelés 
– zokniheggyel
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első	óRa

i/1.

tervezett Idő: 3 perc

tanítói inStrukciók:

Ha azt a szót halljátok: pár
mi minden jut eszetekbe az élet, a művészetek bármely területéről?
Padtársatokkal gyűjtsetek minél többet!
két perc múlva szóforgóval mindenki egyet említsen! Az utolsó szó győz!

kIemelt kéPességek, készségek: egy adott fogalomra, a párra  kell koncentrálni (széles területről)
CélCsoPort – A dIFFerenCIálás leHetőségeI: páros munka 

megolDáSi javaSlatok:

várható válaszok: Az első emberpár, páros testrészeink, vegyes páros, például kutya és gazdája, párbaj, pár-
javesztett gerlice, duó, amikor ketten hangszeren muzsikálnak, duett, amikor ketten együtt énekelnek, ösz-
sze(nem)illő pár, ütempár, páros számok, párbeszéd, szép szerelmes pár, mindig együtt jár…

i/2. 

tervezett Idő: 10 perc

tanítói inStrukciók:

A mai alkalommal néhol a véletlenen múlik, máskor választhattok, hogy ki kivel dolgozzon együtt.
A párválasztó énekes játékok itt is segítségünkre sietnek.
énekes körjátékok
Folyamatosan megyünk körbe, közben figyeljetek és kövessetek, mert váltani fogok!

– egyenletes lépéssel körbe-körbe járunk
– egyenletes tapssal
– ritmustapssal
– ritmusnévvel

– nincs köztünk örzse egy sem, de van X.Y.… mindenki énekelje be a saját nevét, aztán folytassátok 
kedvetek szerint.

– lehet öltözék, vagy más, amit jellemzőnek gondoltok magatokról

például: 
– Ki játszik körbe? 
– Tánco-ol Jákob meg-megrökönyödve
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Hatan vannak a mi ludaink        
(melléklet)

Pontosan kell lépni saját énekünkre, a tiszta	éneklés félegészség!
Iparkodni kell annak, aki nem gúnárként akar a körön belül peckesen járni.
A dal végén mindenki fut, hogy párt találjon, az is, aki eddig a körön belül gúnárként járt.

Dobi-dobi hátát
(melléklet)

ez a páros játék hasznos az önértékelés, becsületesség szempontjából, a pontos utánzás, a ritmus	felismerése, 
megnevezése, pedig már félút a lejegyzéshez.
Az előző játékból ki-ki a párjával énekelje ezt, majd a dal végén egyikőjük rövid ritmust kopogjon a társa há-
tán, amit azonnal egymás felé fordulva  ismételjenek meg. Amennyiben egyeztek, helycserével folytassák, ha 
nem, maradjanak így a következő éneklésre.

kIemelt kéPességek, készségek: az egyöntetű hangzás kialakítása hallás és hangképzés kérdése
improvizálás

– szövegben
– ritmikában
– dallamban

Take Noko
(melléklet)

remek példa arra, hogy énekelve még érthetetlen szöveget is gyorsabban tudunk memorizálni, ha a dallam 
még kissé idegen is a fülünknek.
közkedvelt játék a kő – papír – olló. érdemes megtanulni a japán dalt, még a szünetben is sokszor ezt játsszák 
a gyerekek, sőt otthon is megtanítják szüleiknek, testvéreiknek.

kIemelt kéPességek, készségek: az egyöntetű hangzás kialakítása hallás és hangképzés kérdése
improvizálás

– szövegben
– ritmikában
– dallamban

i/3.

tervezett Idő: 2 perc

tanítói inStrukciók:

Páros zoknikat, kesztyűket dobok a földre, vagy az asztalra. mindenki egyet vegyen föl, és íziben keresse meg 
a párját!
A párok egyikében találtok egy kártyát. 

módszerek: párkeresés

eszKözöK: ahány gyerek, fele annyi párosítható tárgy



	 ...embert	barátjáról	 57

i/4.

tervezett Idő: 5 perc

tanítói inStrukciók:

öt percetek van arra, hogy a helyzetet, a szereplőket elképzeljétek, és beszélgessetek 
a köszönéstől az elköszönésig.
kesztyűs-zoknis duetteket is szeretettel fogadunk.

eszKözöK: A felvett zoknik, vagy kesztyűk, mint bábok

ii/1.

tervezett Idő: 5x1 perc

tanítói inStrukciók:

kiknek sikerült jó párbeszédet kitalálni?
őket meghallgatjuk!
A legizgalmasabb részt emeljétek ki, vágjatok a közepébe!

ii/2.

tervezett Idő: 10 perc

tanítói inStrukciók:

most már üres kesztyűk, zoknik repülnek, így most új párok alakulnak. megbeszélés nélkül rajzoljon min-
denki, majd a félkész lapot adjátok át a társatoknak. Így készülnek a kétfigurás alkotások, állat mellé a gaz-
dáját, vagy fordítva, egy tűzhely folytatódhat fazékkal, de szakáccsal is…egyszóval egy szó nélkül alkossatok, 
csak a rajz beszéljen!
jól meg kell figyelnetek a társtól kapott figurát, hiszen minden magyarázkodás nélkül kell alkalmazkodnotok 
a meglévőhöz. 

CélCsoPort – A dIFFerenCIálás leHetőségeI: páros rajzolás

eszKözöK: papír, rajzeszköz
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ii/3.

tervezett Idő: 2 perc

tanítói inStrukciók:

zenét hallunk! ezt a csapkodást komolyan kell venni? ha igen, akkor mit jelent? vagy ez játék?
Akik úgy érzik, hogy ez róluk szól, mert gyakran hajbakapnak, szavak nélkül játsszák el!

kIemelt kéPességek, készségek: a hallott zenét gesztusokra transzponálják

CélCsoPort – A dIFFerenCIálás leHetőségeI: önként választott pár/ok

mUnkAFormák: pantomim

eszKözöK:	CD	kurtág györgy: Veszekedés – részlet a Játékok ciklusból

ii/4.

tervezett Idő: 3 perc

tanítói inStrukciók:

rendezzünk kiállítást, de úgy, hogy a rajzaitokat előbb játsszátok el, mintha az Amerikából jöttünk mesterségét 
adnátok elő.

iii/1.

tervezett Idő: 2 perc

tanítói inStrukciók:

mindenki, mint a sportolók, hajoljon meg! Amennyire elégedettek voltatok, annyira rázzatok egymással 
kezet!
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iii/2.

tervezett Idő: 5 perc

tanítói inStrukciók:

Páros tánccal fejezzük be mai mókánkat!
néptánc

eszKözöK:	CD

v é g e    A z    e l s ő     ó r á n A k

máSoDik óra

iv/1.

tervezett Idő: 5 perc

tanítói inStrukciók:

talán a tekintetekből is ki tudom olvasni, kire hogyan hatott ez a zene.
Halljátok, hogy a korábban fenyegetőző szolga, most milyen mézes-mázos hangon szól?
mozart varázsfuvolájából a varázscsengő hangjától megrészegült szolgák kórusát hallgatjuk.   
	 	 	 	
Kiemelt	KépességeK: értékítélet tartalma, megfogalmazása
vegyük észre, miért szép! (a vonósok pengetik hangszerüket, egyszerre énekelnek a férfiak szép szelíd 
hangon)
másodszori meghallgatáskor kövessétek a szövegét!
ezt, hogy: Mily szép ez, mily tiszta nagyon sokan tudják a szüleitek közül is. tanuljuk meg mi is!
dúdoljuk az énekesekkel együtt!

iv/2.

tervezett Idő: 5 perc

tanítói inStrukciók:

kíváncsi vagyok, hogyan tudjátok felszínre hozni a varázslásokkal,
meseelemekkel  kapcsolatos olvasmányélményeiteket?
gyűjtsetek össze a varázslással kapcsolatos:
A – eszközöket, tárgyakat
b – kik kérnek kitől? mit?
C – és kik gáncsoskodnak, akadályozzák a hősöket a mesékben?

módszer: beszélgető korongokkal jutnak szóhoz a csapatokban résztvevők.
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iv/3.

tervezett Idő: 3 perc

tanítói inStrukciók:

zsákba rejtett tárgyakról kell a dalokra tippelni: 
– gyertek, húzzatok a zsákból, de előbb kell megmondanotok mi az, mint ahogy meglátnátok!
kellékek a következő játékokhoz!

eszKöz: kendő, gyűrű, zsebkendő

iv/4.

tervezett Idő: 8 perc

tanítói inStrukciók:

körjátékok
Aki kiveszi, megnevezi, ő kezdheti a játékot:
Most viszik koszorú, vagy sál fátyolnak
Járok egyedül gyűrű
Elvesztettem zsebkendőmet zsebkendő

v. új tartalom felDolgozáSa

v/1.

tervezett Idő: 5 perc
mind a négy csoportnak

tanítói inStrukciók:

négy csapat alakuljon a választható játékok köré!

A)	Az énekes játékhoz jó erőben levő azonos súlycsoportú párokat várunk, akik finom	bánásmóddal sótörést  
játszanak társukkal. Ignác, mit látsz? (melléklet)
A	Szedem szép virágom dalhoz jó emlékezés kell ahhoz, hogy  bekötött szemmel, tapintással (vissza tudják 
idézni társaik látványát), felismerjék azt, akihez a körben sodródtak. (melléklet)
A képszerű, de szokatlanul sűrű szöveg gyors memorizálása is feladat.

eszKözöK: két kotta
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B) szókártyákat kell szétválogatni! szövegértés

C)	Türelem-,	figyelem-,	fantáziajáték,	kézügyesség	szükséges a macskabölcsőhöz, meg spárga. rendhagyó 
módon ne oda-vissza, hanem a jobb szomszédtól a bal szomszédnak adjátok tovább, persze úgy, hogy mind-
annyian indítotok egyet!!

eszKöz: ahány játékos, annyiszor négy arasznyi spárga

D) Párosával egyezzetek meg, ki kalitkát, ki madarat rajzoljon!
Arányérzék	kell a rajzoláshoz. egyik oldalra kalitkát rajzoljatok, azután vágjátok körül,
a másikra madárkát rajzoljatok!
Pontos rajz kell, hogy a pörgetésnél a madár bent legyen, avagy kirepüljön. 

eszKöz:	
kartonlap, olló, színes toll

v/2.

tervezett Idő: 1 perc

tanítói inStrukciók:

varázscsengő mentette meg nemrég Papagenot a szerecsenember fogságából.
Papagenot madárembernek is hívják, hiszen az a dolga, hogy az erdő szép madarait kalitkába zárja, és az éj 
királynője udvarába szállítsa. ámde ennél most többre vágyik, a maga kalickájába egy madárkára, azaz egy 
derék lánykára.

v/3.

tervezett Idő: 3 perc

tanítói inStrukciók:

A zeneirodalom talán egyik legbájosabb kettősét hallgatjuk meg!
Papageno már kész abba is beletörődni, hogy az áhított nő kissé boszorka kinézetű, de legalább nőből van. 
Hirtelen vénasszonyos külalakjától megszabadul, s ahogy ígérte, tizennyolc éves lánykaként toppan Papage-
no orra elé. mindketten csak hebegnek, habognak.
legyetek zeneszerzői ennek a történésnek!

– Papageno mire vágyik? (asszonykára)
– meg is kapja. Figyeljetek! olyan, akiről álmodott? 
– sajnos öregecske.

mit ajánlotok? melyik varázshangszer is volt az ő kezében? segít az most?
te ki szoktál találni hasonló kis trükköket, hogy aztán kellemes csalódást okozzál?
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v/4.

tervezett Idő: 3 perc

tanítói inStrukciók:

ti hogyan énekeltetnétek a két szereplőt most, amikor a meglepetéstől csak azt tudják makogni, hogy: … 
mi legyen az első szavuk?
és a második?

vi. öSSzegzéS

vi/1.

tervezett Idő: 3 perc

tanítói inStrukciók:

Hallgassuk meg, hogy hebegnek, habognak.
Hogy rajzolta meg mozart ezt a jelenetet, amire mondhatnánk: Megtalálta, mint zsák a foltját?

eszKöz:	CD	részletek mozart Varázsfuvolájából

vi/2.

tervezett Idő: 8 perc

tanítói inStrukciók:

Az a kesztyűpáros, akik a szerelem első látásra jelenetet húzták, bújjanak szék, vagy asztal mögé és a felhang-
zó zenére tartsák meg előadásukat!

vi/3.  értékeléS

tervezett Idő: 2 perc

tanítói inStrukciók:

mindenki tegye a (tanári) asztalra a maga munkáját! Aszerint, ahogy teljesített, középre a legjobban sikerültek 
kerüljenek, kifelé haladva azoké, akiknek ma nehéz volt, nem tudtak úgy figyelni, mint máskor.
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mellékletek

I/2.	 	 Hatan vannak a mi ludaink

I/2.	 	 Dobi –dobi hátát

I/2.	 	 Take Noko

V/1. A	 	 Ignác, mit látsz?

V/1. A	 	 Szedem szép virágom
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Szöv3_Bének_9

veri az örDög
	
	 Készítette:  bánki vera

moDulleíráS
A	modul	céljA képességfejlesztési játékokkal jobbítjuk a szövegértést, szövegal-

kotást, komplex művészeti tevékenységek, módszerek segítségé-
vel. 

A természeti jelenségekkel kapcsolatos szólások, dalok, versek 
kerülnek terítékre.

Időkeret 3x45 perc

Ajánlott korosztály 8-9 év

modulKApcsolódási	pontoK tágAbb környezetben:

nAt-ból ének-zene illeszkedő része

s – m – d hangkészletű dalok biztos tudása; mozgással, kézjellel 

komPetenCIA terület szerInt leHet:

szociális: együttműködés (figyelem a társakra, játékszabályok 
betartása) fejlesztése.

vegyes összetételű csoportok munkája, melyhez a szerepeket ma-
guk osztják el (vezető, időfelelős, koncentrált munkára figyelő…)

szűkebb környezetben:

szókincsbővítés

szólások, közmondások értelmezése

Ajánlott megelőző és követő tAnAnyAg 

(előzetes és követő készségfejlesztő tevékenység vagy ismeret)

szólások értelmezése, meseszövés önállóan, csoportban is.
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A	Képességfejlesztés	fóKuszAi Irodalom	
rövid verseket memorizálunk, szólásokat    

dominóként illesztünk egymáshoz	

ének	 	
már jól tudott dalokat szolmizálva, kézjellel,   

mozgással tudjunk megszólaltatni

 kánon, Quodlibet a többszólamúság jegyében	

zene	 	

megfigyeljük, hogy a különböző zenei    

karaktereket milyen eszközökkel juttatják    

kifejezésre a szerzők

vizuális nevelés	
 Akár versillusztrációnak is tekinthetjük az    

esernyőtervezést, kártyarajzolást

értékelés A csoportok mondjanak véleményt arról, hogyan járultak hozzá a 
tagok a közös gondolkodáshoz, kivitelezéshez, ki lendített sokat a 
munkán ahhoz, hogy az eredmény jó legyen.

mindenki tegye hozzá a maga „morzsáját” az egészhez.

támogAtó rendszer sebő Ferenc – Weöres sándor: tekereg a szél 

népzenei/kalamajka Cd

o. nagy gábor: szólások, közmondások könyve

nemes nagy ágnes: bors néni

tamkó sirató károly: tengerecki hazaszáll

Hírmondók kézikönyve

bánki vera – kismartony katalin: zene – játék ntk 2005.

devecseri gábor: kis sárkány Az állatkerti útmutatóból

Weöres sándor: déli felhők 	
bóbita

beethoven: vI. szimfónia vihar tétel részlete
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ajánláS

Az	előkészítéshez: a mellékletben háromféle dominókártya van, melyek három különböző csoportnak szóló 
feladatot jelentenek. 
merthogy fontosak, az első alkalommal önként válasszanak a felsoroltak közül, a továbbiakban pedig vetésfor-
góval próbálják ki a többit!
A	termet úgy rendezzük be, hogy a kezdő körjátékra, később a három sarokban a dominó kirakására is legyen 
hely. 
A feladat teljesítését követően mindhárom csoport kap egy – egy verset. A munka velük háromféle: drámajáték, 
esernyő-tervezés, kártya-rajzolás.
negyedikként az éneklők csoportja működjön, ők minden bizonnyal igénylik a tanító segítségét.
A zenehallgatás, tánc, éneklés fontos részei az óráknak, semmiképp ne maradjanak el!

A természettel kapcsolatos szólásokat akkor tudják összeilleszteni, ha értik a tartalmukat, már foglalkoztak ko-
rábban hasonlókkal. Ha félmondatokra vágjuk, egymás mellé kell tenniük, ha soronként vágjuk szét, akkor 
dominó láncként összefűzve keressék meg a kezdő mondatok folytatását.
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I.	Ráhangolódás	(előkészítés)

i/1.

tervezett Idő: 3 perc

tanítói inStrukciók:

már szól a zene, amikor a gyerekek bejönnek az osztályba (udvarról, ebédlőből):
Széles világba’ 
Fut a szél magába’
Nyakába a lába, 
Sose érsz nyomába
(Weöres sándor – sebő: tekereg a szél)

Aki még nem tudná, jegyezze meg Weöres sándor versét!
milyen hangszereket ismertek fel a megzenésített változatban? (furulya, citera, dob)

kIemelt kéPességek, készségek: memóriafejlesztés, hangszínhallás

módszer: zenehallgatás 

eszKöz:	CD	1.

i/2.

tervezett Idő: 10 perc
mindhárom csoportnak

tanítói inStrukciók:

Ha mégis bele tudnátok csimpaszkodni a szél nyakába, miket látogatnátok meg odafönn?
A napot?  Holdat?  szivárványt?
szabad beszélgetés a vers kapcsán: 
elmentél már a nap után?
kapaszkodtál már szél szárnyába?
ki kedveli az esőt?
ki tud az időjárással kapcsolatos szólásokat mondani?
Amikor kicsik voltatok, mit gondoltatok a mennydörgésről?
ki látott már szivárványt?
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Három  lehetőség  közül szabadon válasszatok!
A  Akinek  Weöres sándor verse megtetszett, és szívesen folytatná, írjon, mondjon:
 verset, kitalált történetet, vagy közös mesealkotásban vegyen részt!
 válasszatok egy szószólót, aki időnként bekiabál egy tetszés szerinti, bármilyen szót,  
 amit az épp sorra kerülő mesélőnek bele kell szőnie meséje fonalába.
 nap, hold, szivárvány, a három téma a közös mesealkotásra. mindenki tegyen hozzá  
 egy-egy mondatot.
	
B mikor láthatjuk egyszerre a napot a holddal?
 nézzük meg Paul klee festményét! mit láttok a házak fölött? Aki kedvet kapott,  rajzoljon!

(melléklet) 

C	 A 3. csoporttal (zenészek) régi dalokat éneklünk, de újat is tanulunk, egy nem könnyű kánont!
 valószínűleg a következő két dalt mindenki tudja:
 Süss fel, nap! Szent György nap!

(melléklet) 

	 Hold, hold fényes lánc	
(melléklet) 

A dalok eléneklése után hallás után tanítjuk meg  A nap leszáll  kezdetű művet.
(melléklet) 

A hallás utáni tanításhoz ezt a lépéssort ajánlom:
(minden megfigyelési szempont után újra mutassuk be a dalt!)

1. lépés: Figyeljétek meg, hogy melyik az a szövegrész, amelyik nyugalmat áraszt?
 A dal 1. bemutatása. lehetséges válasz: Az éjszaka csendje vár
2. lépés: Figyeljétek meg a legszebb, legjellemzőbb szavakat!
 A dal 2. bemutatása. lehetséges válaszok: harmatár, virágkehely, éjszaka csöndje
3. lépés: A dallam hogyan fejezi ki a szöveget?
 A dal 3. bemutatása. lehetséges válaszok: A nap leszáll - a dallam is lekonyul; 
	 a	hull a  harmatár - szintén lehajlik; a virág kelyhet tár - a dallam kinyílik, 
	 az éjszakánál becsukódik
4. kövessétek mozgással, ahogy éneklem, illetve, aki megjegyezte már, csatlakozzon hozzám! 

(nagymozgással!)

kIemelt kéPességek, készségek: 
A képi fantázia átültetése szövegbe!
 beszédkészség, kifejezőképesség, mondanivalónk választékos, tömör kifejtése.
 egymásra is kell figyelniük! 
B vizuális fantázia; a szöveg hatása a képre.
C	 A zenei szöveg és a szöveg összefüggését vizsgáljuk.
 A zenei mozgást érzékeltetjük nagymozgással!

módszer:  A szóbeli közös mesealkotás, meseszövés
	 	 B rajzolás színessel, lehet közösen is, akár párosával
	 	 C	 hallás utáni daltanulás

eszKöz:		
melléklet - kép:
Paul klee festménye

melléklet - kotta: 
Süss fel, nap! Szent György nap!

melléklet - kotta:
Hold, hold fényes lánc

melléklet - kotta:
A nap leszáll
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i/3.

tervezett Idő: 5 perc

tanítói inStrukciók:

miközben énekeljük a dalt, alakítsunk két kört!
 Jön a kocsi most érkeztünk, jaj, de nagyon eltévedtünk.
 Derekasan áztunk, fáztunk, No, de kicsit elnótáztunk.
 (kodály zoltán – Weöres sándor)

(melléklet)

– Forduljatok egymással szembe! egyenletes tapsokat adjatok egymás tenyerébe! (két tárgyat is továbbítha-
tunk)

gyakorlás ismétlődő ritmusokkal (osztinátóval):
– párosával gyakran szoktátok játszani: taps – egymással szemben a tenyereteket üssétek össze – taps – jobb 

kezetet keresztezve, aztán a balt keresztezve, és így tovább a dal végéig.
megfájdult a derekatok a sok énekléstől, vagy a derekas munkáért gratulálhattok a jobb szomszédotoknak?

kIemelt kéPességek, készségek: 
metrumérzék
éneklés + ritmusimprovizálás
egymásra figyelés
többszólamúság

eszKöz:
melléklet – kotta:
Jön a kocsi most érkeztünk, jaj, de nagyon eltévedtünk (kodály – Weöres)

két „kanál” és kisdob…

báb/ok vagy babzsák
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ii/1.   új tartalom felDolgozáSa

tervezett Idő: 3x5 perc

tanítói inStrukciók:

Három sarokban fogunk dolgozni. kiszámoljuk úgy, hogy sorban mondjuk 
(veri Az ördög A feleségét). minden gyerekre egy név jut, az azonos nevűek lesznek egy-egy csapat:

verI Az ördög A Feleségét  ez jelenti a három csapatot!

– ki tudja, mi a jelentése ennek a szólásnak? (egyszerre süt a nap és esik az eső)

verI   A szólásdominó melléklet
Az ördög   B ritmusdominó melléklet
A	feleségét			 C dallamdominó melléklet

kikre bízzuk a csapatkapitányságot?
Újra meghallgatjuk első zenénket, a végére találjátok meg a helyeteket!
öt perc áll rendelkezésetekre a dominók kirakásához!
Az a csapat, amely elkészült, szóban folytassa, szabadon!

kiszórjuk a dominókat, mindenki szedjen föl legalább egy darabot, hangosan olvassa, illetve énekelje (itt elkél a 
tanítói segítség), csak úgy teheti le a kezében levő kártyát!

kIemelt kéPességek, készségek:

A szövegben összefüggéseket, a ritmusban illetve a dallamdominóban azonosságokat kell észrevenni.

eszKöz:
mellékletek
háromféle dominó
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megolDáSi javaSlatok: 

A szólásdominók 

Ne legyen gyorsabb a 
nyelved,

a legjobb párna. Ne legyen gyorsabb 
a nyelved,

mint az eszed.

Mindent lehet mert messze van. Mindent lehet csak akarni kell.

Gyermeknek játszás, máskor kopp. Gyermeknek 
játszás,

legényhez dolgozás 
illik.

Ki sokat markol, a nyulak is 
megcibálják.

Ki sokat markol, keveset fog.

Úgy játszik vele, ha legyőzi a 
galambot.

Úgy játszik vele, mint macska az 
egérrel.

A tiszta lelkiismeret keveset fog. A tiszta 
lelkiismeret

a legjobb párna.

Lassan járj, mint az ördög a 
töklevél alatt.

Lassan járj, tovább érsz.

Felhőből nem 
merhetsz vizet,

mint macska az 
egérrel.

Felhőből nem 
merhetsz vizet,

mert messze van.

Ajándék lónak legényhez 
dolgozás illik.

Ajándék lónak ne nézd a fogát.

Egyszer hopp, akkor hagyjad 
félbe.

Egyszer hopp, máskor kopp.

A döglött oroszlán 
sörényét

csak akarni kell. A döglött oroszlán 
sörényét

a nyulak is 
megcibálják.

Nem dicsősége a 
sasnak,

ne nézd a fogát. Nem dicsősége a 
sasnak,

ha legyőzi a 
galambot.

Mikor legjobb a játék, tovább érsz. Mikor legjobb a 
játék,

akkor hagyjad félbe.

Hallgat, mint az eszed. Hallgat, mint az ördög a 
töklevél alatt.
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ii/2.

tervezett Idő: 2 perc
Úgy tegyétek el, hogy vetésforgóval dolgozunk tovább!
kétszer cseréljetek helyet, hogy mindenki mindent kipróbálhasson!

ii/3.

tervezett Idő: 2 perc

A csapatkapitányok rövid értékelését meghallgatjuk:
– mennyire volt nehéz?
– kellett-e segíteni valakinek?
– dolgozott-e mindenki? 

kIemelt kéPességek, készségek: kritika a csoport aktivitásáról

ii/4.

tervezett Idő: 10 perc

tanítói inStrukciók:

 négy csoportban dolgozunk a terem négy sarkában! 
 munkátokat névadással fejezzétek be! rátok bízzuk. 
A   drámajátékos csapat
 nemes nagy ágnes: Bors néni beszélget a nappal

(melléklet)
B éneklők csapata
	 	
A	Pál, Kata, Pétert mozgással kísérjük! kánonban még látványosabb, viccesebb.
	 	 	

–  ki hallja, hányféle hangból áll?  (s– m – d)
énekeljük el s	–	m	–	d tornával!
szó hang  felemelt kézzel állunk
mi  egyenesen állunk
dó  leguggolunk

	
Aki nem lép egyszerre
most, hogy behangoltalak benneteket, bizonyára kézjellel is el tudjuk szolmizálni: 
dd  dm  ss  s     sd  ms  dd  d
tornázom nektek egy másik dalt, énekeljétek!
minden második ember álljon be a körbe: ők lesznek a cintányérosok 
Füleljetek! miközben a két kör ellenkező irányban halad, a ti éneketekhez, az  Aki nem lép egyszerré-hez egy má-
sik dal szól. 
1. bemutatás
Ismerős?
Az imént énekeltétek a tornámról, a Látom a holdat – egy ausztrál gyerekdal

(melléklet)
szépen összecseng a magyarral. mit gondoltok, miért? 

2. bemutatás. A várható válasz: ugyanazokból a hangokból áll.
Amikor bújócskát játszotok, azon izgultok, hogy lát-e a hunyó, ha ti látjátok őt. Hogy van ez a holddal?
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3. bemutatás. várható válasz: kölcsönösen merengenek, néznek egymásra.
ki tudja megjegyezni pontosan, mit említ még? 

4. bemutatás. várható válasz: áldják, nézik egymást.
Figyeljétek, hogyan rímel? A rím miatt hamar megtanulható! Hadd halljam! sikerült-e a fejetkbe vésni?
most már cseréljünk, ti lesztek az ausztrálok, én a katona. A két kör ellenkező irányban, egy tempóban halad-
jon!

C tamkó sirató károly: Esődal
(melléklet)

 tervezzetek esernyőt!
vágjatok ki köralakot, esetleg rendhagyó formát, négyzetet(!). 
mintát rajzoljatok rá, hajtogassátok harmonikásra, hogy esernyőforma legyen!

eszKöz:
Papír, olló, színes ceruza, toll, hurkapálca, gumigyűrű

D rajzoljatok kártyát!
 Illusztráció tamkó sirató károly: A nagy természet verséhez

(melléklet)
 vágjatok ki kártyaformát!

eszKöz:
Papír, olló, színes ceruza, toll

Kiemelt	KépességeK: aktív olvasás, beleélés, dramatikus játék, többszólamúság
vizuális fantázia

iii. néptánc

tervezett Idő: 5 perc
a közös munka jutalma a közös tánc 
menjünk a zenére figyelve egyenletes járással körbe, két hangsúlyos lépés között tapsoljatok egyet
Télen nagyon hideg van,
Nyáron nagyon meleg van,
Soha sincs jó idő,
Mindig esik az eső. 

eszKöz:	CD	néptánc	2.	track
	 	

v é g e    A z    e l s ő    ó r á n A k
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 = máSoDik óra

iv. ráhangolóDáS

iv/1. 

tervezett Idő: 5 perc

tanítói inStrukciók:

elkezdek egy dalt! bárkinek egy	szóról,	bármelyikről eszébe ötlik egy másik dal, vágjon bele!
ez a dalgombolyító.
Például:
 esik az eső, hajlik a …
          Hajlik a meggyfa levele
           bújj, bújj zöld ág, zöld levelecske…

Kiemelt	KépességeK: Asszociáció, gyors kapcsolás, reagálás 
dalkincstár aktivizálása
memória

iv/2.

tervezett Idő: 5 perc

tanítói inStrukciók:

Az imént szavakkal jeleztük egymásnak gondolatainkat.
milyen más eszközt használtak régen és használnak ma arra, hogy üzenjenek egymásnak?
mit tudtok a Hírmondókról?
Hol, kiknek küldhettek füstjeleket, fényjeleket, mit jelentenek a szirénák,  milyen szignálokat ismertek?

Kiemelt	KépességeK:
olvasmányélmények felidézése
Passzív ismeretek kimondása

módszer:
szóforgó
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iv/3.

tervezett Idő: 5 perc

tanítói inStrukciók:

most kipróbáljuk az ősemberek híradását: ritmusüzenet ősember–módra!
Az osztály két végébe szaladjatok!
Félidőnél cserélünk.
Az osztály fele ritmuskártyákról olvasott üzeneteket doboljon a lábával. A másik fele hátat fordítva az előbbiek-
nek, földre tapasztott füllel hallgassa meg, és azt pontosan tenyerezze vissza a földre!
összetolt padokon is ki lehet próbálni!

Kiemelt	KépességeK: ritmusolvasás
Pontos megszólaltatás
Az üzenetet meg kell érteni, vissza kell idézni

eszKöz:
ritmuskártyák, vagy táblára írt ritmusok

v. új tartalom

v/1.

tervezett Idő: 5 perc

tanítói inStrukciók:

mi jut eszetekbe, ha azt halljátok: sárkány?
most szóljon róla a költő:
devecseri gábor: Kis sárkány – Az állatkerti útmutatóból

(melléklet)
mi a meglepő? ez a sárkány szeretetre méltó? miért?
Hogyhogy fekete az ablakpárkány?
A kis sárkány más, mint egy öreg sárkány?
vajon mit bifláz? és az mi?

Kiemelt	KépességeK: korábbi meseélmények alapján alkotnak ítéletet, vagy előítéletet?
A szöveget pontosan értik-e, a vers képszerűsége milyen  hatással van a gyerekek vizuális fantáziájára?

eszKöz:
rajzlap, színes ceruzák
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v/2 a

tervezett Idő: 15 perc

tanítói inStrukciók:

Papírsárkányt	készítsünk!
(A szünetben az udvaron: sárkányeregetés) 
melléklet
deltoid forma készítése: könnyű váz = kereszt nádból vagy hurkapálcából; borítás=zsírpapír vagy pauszpapír; 
farok = több hosszű papírcsík, vagy madzagra kötözött papírdarabkák kb. 10 cm-enként.

Kiemelt	KépességeK:
 kézügyesség, pontosság
 Papírhajtogatós csoport

eszKöz:
Papír (zsírpapír vagy pauszpapír), toll, madzag, nád vagy hurkapálca

v/2. B

tervezett Idő: 15 perc

tanítói inStrukció:

Amikor megtanultátok emlékezetből, válaszoltatok egymás kérdéseire, akkor készítsetek a vershez illusztrációt.

Kiemelt	KépességeK:
vizuális fantázia

eszKöz:
Papír, toll,

v/3.

tervezett Idő: 5 perc

tanítói inStrukciók:

kinek, hogyan mondjuk el vágyainkat, kívánságainkat?

Írják kívánságaikat léggömbre, léggömbbe (!), akik üzeneteiket a felhők közé szeretnék röpíteni. lehet a sárká-
nyotok hátára is írni!
Pirinyóra hajtogatva dugjátok be a léggömbbe, úgy fújjátok föl, és kössétek össze! 
titkaitokat fogalmazhatjátok meg. milyen szerecsés utat kívántok palackpostátoknak, miről ábrándoztok, hogy 
ki vegye kézbe? 
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Kiemelt	KépességeK:
Írás, fogalmazás

eszKöz:
léggömbök, papírocskák

vi. öSSzegzéS

tervezett Idő: 5 perc

néptánc
Figyelmes munkátok jutalma a tánc:

•	 egyenletes járás irányváltással
•	 egylépéses csárdás
•	 Höcögő
•	 lengető

	
Kiemelt	KépességeK: utánzás

eszKöz:
kalamajka Cd

v é g e    A    m á s o d I k    ó r á n A k

 = harmaDik óra 

VII.	Ráhangolódás	(előkészítés)

vii/ 1

tervezett Idő: 2 perc

tanítói inStrukció:

– szoktatok-e képeket, arcokat látni ott, ahol tócsa, paca, lehullott vakolat…van?
kötetlen beszélgetés
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vii/ 2

tervezett Idő: 5 perc

tanítói inStrukciók:

Figyeljetek, miben más az, ahogy Weöres sándor beszél arról, amiről mi gondolkoztunk most a Déli felhők	
láttán.?

(melléklet)
Ugyanazt a felhőt látta a költő, mint mi?
mi jó barátok vagyunk, ismerjük egymást. egyformán látjuk ugyanazt?
szebbnek? Izgalmasabbnak? min múlik?

Kiemelt	KépességeK:
képzelet
vizuális fantázia 
vers megértése, töprengés

vii/ 3. pároS játék

tervezett Idő: 8 perc

tanítói inStrukciók: 

mindenki a saját tollával rajzoljon! Folt, felhő, bármi lehet a kiindulás.
gondoljátok el, hogy ti mit láttok bele, de ne áruljátok el, amikor átadjátok. 
Csak a befejezés után beszéljétek meg!

tevékenység: 
 „vizuális párbaj”
 rajzolás – belerajzolás

eszKöz:	
Papír, kétféle, két különböző színű toll
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viii. új tartalom

viii / 1.

tervezett Idő: 3 perc

tanítói inStrukció:

beszélgetés
előkészítés a zenehallgatáshoz

ti melyik esővel vagytok barátságban?
van-e köztetek olyan bátor, aki már ki mert állni az égi zuhany alá?
ki szereti a nyári zivatar hirtelenségét? 
jobb, ha előbb szól, figyelmeztet? Hogyan?

	
	 	
viii/ 2.

tervezett Idő: 3 perc

Fogalmazzunk zenére!
komponáljunk vihart!
Hogyan hangszerelnétek?
Hogyan építenétek föl?
Hallgassuk meg a szimfónia egy részletét!

módszer: zenehallgatás
meghallotta a zeneszerző az ötleteiteket?
beethoven: vI. szimfónia vihar tétel részlete
vagy rossini: A sevillai borbély  – vihar jelenet

eszKöz:	CD
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viii / 3

tervezett Idő: 4 x 5 perc
vihar közben napsütés?
melyik szólást idézhetnénk itt?

tanítói inStrukciók:

A korábbi feladatok (1. óra): egy marad, kettő megy
kooperatív technikával mindenki mindent kipróbálhat újra.
visszacsatolás a korábban tanult ismerethez, magasabb szinten!
munka-megbeszélés

A szólásokhoz magyarázatot kell fűznötök!
kíváncsi vagyok, ki emlékszik a legtöbbre, ki tudja fejből a folytatást?!

A szólásdominó
 nyelvi fejtörő 

b dallamdominó/ esővel, nappal, holddal kapcsolatos dalokat kapcsoljatok a felhangzó motívumokhoz!
 éneklés
	 	 	
C ritmusdominó
 ritmus fantázia-hangszerekkel

módszer: kooperatív csoportmunka, egy marad, kettő megy

 bármelyik ma tanult verset elmondhatjátok!
 előadói képesség

iX. öSSzegzéS

iX/1

tervezett Idő: 2 perc
mindenki válassza a neki legkedvesebbet a fenti feladatok közül, és ahhoz az asztalhoz menjen, ahol annak a  
bemutatásában vehet részt!
 számadás a munkáról
 sárkányos, kártyás, verseket illusztrálók
Csoportok bemutatják elkészült munkáikat
	

iX/ 2

tervezett Idő: 2 perc
közös éneklés
A modulban megtanult új dalokat énekeljük, ameddig csak lehet!
szép éneklés közös muzsikálás
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mellékletek

I/2.  melléklet 

I/2.  melléklet

I/2. melléklet
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I/2. melléklet:
Paul klee

I/3 melléklet:

jegenyefa ingó-bingó, rajta ül az ázott holló, 
teregeti csapzott tollát, keserüli holló voltát.



	 Veri	az	ördög	 83

Fk	1.		 	 II/1.	melléklet:  szólásdominó

Ne legyen gyorsabb a nyelved, a legjobb párna.

Mindent lehet, mert messze van.

Gyermeknek játszás, máskor kopp.

Ki sokat markol, a nyulak is megcibálják.

Úgy játszik vele, ha legyőzi a galambot.

A tiszta lelkiismeret keveset fog.

Lassan járj, mint az ördög a töklevél alatt.

Felhőből nem merhetsz vizet, mint macska az egérrel.

Ajándék lónak legényhez dolgozás illik.

Egyszer hopp, akkor hagyjad félbe.

A döglött oroszlán sörényét csak akarni kell.

Nem dicsősége a sasnak, ne nézd a fogát.

Mikor legjobb a játék, tovább érsz.

Hallgat, mint az eszed.
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Fk	2.		 	 	 	 	 	 Fk	3.

II/1. melléklet:
ritmusdominó

11 ritmuskártya, 8 dallamkártya kellene, a szokásos kártya méretében, ol-
lóval jelölve, ahol el kell vágni.

II/1. melléklet:
dallamdominó
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II/1. melléklet:
dallamdominó

II/4.  melléklet:
nemes nagy ágnes: bors néni beszélget a nappal

nap, ha neked ágad volna,
olyan volnál, mint az alma.

legurulnál, gyökereznél,
almafává növekednél.

én meg almát osztogatnék:
egy kis napot, tessék, tessék.

II/4.  melléklet:
Látom a holdat 	
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II/4.  melléklet:
tamkó sirató károly: esődal

sik a ső	
sik a ső	
– mindig esik	
az eső.

ez	a	nyár	
naptalan, 	
várjuk a fényt	
hasztalan.
egyre felhősebb az ég!	
zuhany, tócsa, buborék!...	
gumicipő, kesztyű, orkán…	
már a reményünk is fogytán!
no de azért	
vigye ördög	
üsse kő	
csak kibírjuk valahogy tán	
sik a ső	
sik a ső	
bárhogy esik az eső!

II/4. melléklet:
tamkó sirató károly: A nagy természet

de szép is a 
nagy természet,
hol haldoklik, 
hol meg éled!
Hóból víz lesz, 
vízből  hó lesz…
más szavunk sem 
lehet	erre:	
így is jó lesz, 
úgy is jó lesz!
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V/1.   melléklet:
devecseri gábor: kis sárkány
Az állatkerti útmutatóból

Fekete az ablakpárkány,	
rákönyököl a kis sárkány;	
hat feje néz az utcára, 	
egy a leckét bent biflázza.

V/2 A melléklet:

VII/ 2 melléklet:
Weöres sándor: déli felhők

domb tövén, hol nyúl szalad,	
s lyukat ás a róka:	
nyári fényben, napsütésben	
Felhőt les katóka.

zöld fűszál az ajka közt,	
tenyerén az álla…	
A vándorló felhő-népet	
álmosan csodálja. 

elöl úszik mog király,	
kétágú az orra,	
Feje fölött koronája,	
mint a habos torta.

Fut mögötte a bolond	
szélesen nevetve,	
nagy púpjából szürke kígyó	
nyúlik az egekbe.
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törött kordén utazik	
egy kopasztott kánya,	
s haját tépve bogyóvére,	
A király leánya.

és utánuk cifra ház	
gördül sok keréken,	
benn a cirkusz hercegnője	
öltözködik éppen.

száz ruháját, ékszerét	
odaadná szépen,	
Csak egy hétig futkoshatna	
lenn a nyári réten.
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Szöv3_Bének_10

tiloS az átjáráS
	
	 Készítette:  bánki vera

moDulleíráS
A	modul	céljA komplex művészeti tevékenység a szövegalkotás fejlesztését szol-

gáló képességfejlesztési fókuszokkal.

szövegértés a népdalokban

A szimbólumok érzelmi tartalma

Időkeret 2x45 perc

Ajánlott korosztály 8-9 év

modulKApcsolódási	pontoK tágAbb környezetben:

nAt-ból az ének-zene illeszkedő része

komPetenCIA terület szerInt leHet:

szociális: együttműködés (figyelem a társakra, játékszabályok 
betartása) fejlesztése.

szűkebb környezetben:

szókincsbővítés; dalkincsbővítés

olvasott irodalom és önismeret összekapcsolása

Ajánlott megelőző tevékenységek:

kaputartó vonulós énekes játékok; 	
kendőelejtő; zálogkiváltó

kresz-táblák ismerete

Piktogramok alkotása korábbi tapasztalatokra épülhet

megfigyelések: közlekedésben, állatkertben, esetleg a vidámpark-
ban – táblák, cégérek

szerepjátékok

Ajánlott követő tevékenységek:

A mesében szereplő állatfajtákról szóló ismeretterjesztő szövegek, 
képek gyűjtése.
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Irodalom milne: micimackó

zene                                elgar: Fény és pompa  Induló

ének                               énekes körjátékok

vizuális nevelés            tiltó táblák tervezése

drámajáték                   Páros játék szerepcserével

mozgás                          tánc  ridázás

A	Képességfejlesztés	fóKuszAi nagymozgás, szenzoros integráció - ritmusérzék, finommozgás, 
artikuláció, emlékezet, szókincs, nyelvi kreativitás

dalok memorizálása, tiszta, pontos éneklése  

A szövegértést irányított kérdések segítik

Az írás gyakorlása új környezetben: idézetek és saját elképzelések 
kerülnek egymás mellé

értékelés minden részfeladatot értékeléssel fejezzünk be, úgy lépjünk 
tovább.
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ajánláS

Az irányított beszélgetések a jól feltett kérdéseken múlnak, ezért segítő szándékkal megfogalmaztam néhányat, 
meghagyva, hogy bárki a maga kedvére alakítsa, felcserélje.

Az énekes körjátékok pedagógiai ereje, ahogy megtanulnak egymásra figyelni, vagy ahogy az ügyességi játé-
kokban segítik azt, akit kergetnek, semmivel nem pótolható. 

megjegyzem, hogy ezen dalok finom (erotikus) utalásait érzékenyen, nyugodtan, (kérdezve, rávezetve) meg-
említhetjük gyerekeinknek, hiszen egyikünk sem élne, ha szüleink nem szerették volna egymást. A Csicseri bor-
só…legalább kétszázéves dal, boldog házaséletet kívánnak így is: Adjon Isten sok szerencsét, száz köböl erdei lencsét

Itt fontos tudnunk a képességek egész sorát, amit a népi játékok felszíne rejteget. Ha csak a memóriánk napi 
edzését tekintjük, mely életfogytig tartó erőt ad, már az sem kevés. 

köztudott, hogy dallammal bármilyen, akár idegen szöveg is könnyebben megjegyezhető.
Az izgalmas szép játék közben fény derülhet tanítványaink olyan tulajdonságaira, amit másként nehéz kibo-

gozni.

tiltásokkal a gyerekek kicsi koruktól kezdve találkoznak. vannak szabályok, melyeket korra, nemre…való te-
kintet nélkül mindenkinek be kell tartani, vannak, amik a felnőttek számára kötelezőek, de tudhatnak róluk a 
gyerekek is, vannak kimondható, ábrázolható, eljátszható szabályok, az egyértelműség kedvéért tiltások. Fontos 
kialakítani az osztályközösség saját szabályait, amit időnként újra és újra meg kell fogalmaznunk, ki kell monda-
nunk, írásba kell foglalnunk, mint mózes kőtábláin.

egy másik irány az, amit malacka állít: tilosaz átjárás ez nem más, mint nagypapájának rendes, becsületes 
neve, hisz ott a bizonyíték, a lak fölötti tábla. követhető nyom nekünk is. válasszanak a gyerekek magukra jel-
lemző nevet, készítsenek névtáblát.

A kooperatív munka adja magát, hiszen van alkalom verbális, vizuális, zenei kifejezésre.
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tevékenységek 
Kiemelt	

készségek, 
KépességeK

CélCsoPort /
A dIFFerenCIálás 

leHetőségeI
mUnkAFormák

	 I.	Ráhangolódás	(előkészítés)
  
	 Beszélgetés		 Énekes	játékok		 Szabályok

1. Csicseri  borsó…
Itthon vagy-e hidasmester
Bújj, bújj zöld ágacska
Tüzet viszek

5’

éneklés
szabályok 
betartása egész osztály

közös énekes körjá-
tékok

2. Itthon vagy-e hidasmester
ritmusosztinátóval

3’

megosztott 
figyelem

aki tudja, de egyet, 
ritmust, vagy dallamot 
mindenképp

közös éneklés

3
A

gyűjtsetek tiltó táblákat!
5’

megfigyelés
c
s

   o –
portok

szógyűjtés

B ti mit tiltanátok például a tv-ben, 
filmeken?

5’

ítéletalkotás
ízlés
értékrend

tiltások
a	szellemnek

beszélgetés
c tiltások-házunk táján

5’
szemlélődés
humor

	 II.	Új	tartalom	feldolgozása
														Szabályok	megjelenítése	beszéd	nélkül

1. tilosaz á  
(milne: micimackó)

10’

frontális

2. 
A

önállóan jól olvasók

csoportok
B szerepek szerint

– 
előadói 
hajlamokban 
bővelkedők

c tanító felolvassa
– 

figyelem

2. beszélgetés
5’

3. két feladatlap megoldása
10’
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	 III.	összegzés	  
														Néptánc

1 bartók béla: medvetánc
zongora

2’

zenehallagatás

egész osztály

frontális

2. mi hogyan hangszerelnénk meg?
1’

hangszín 
– fantázia frontális

	
3.

bartók béla: medvetánc
zenekari változat

2’

zenehallagatás

v é g e   A z   e l s ő   ó r á n A k

	 IV.	Ráhangolódás	(előkészítés)
	 Énekes	körjátékok

1. Ne nevess…zálogkiváltó 
dalok

5’

szövegismeret
fantázia, ötletek

egész osztály énekes játékok

2. –  Teríti a lány a vásznat
–  Elvesztettem zsebkendő-
met
–  Ég a gyertya, ha meg-
gyújtják

5’

éneklés – játékkal
különböző karakterek 
imitálása mozgással, 
mimikával

egész osztály szerepjáték
párválasztó
páros tánc – 
énekes körjátékok 
frontális

3. d	–	m	–	s,		illetve		s	–	m	
–	d	dallamfordulatok 
gyakorlása:

5’

ismeretek elmélyítése
a dallam mozgását 
kezünkkel kivetítjük

játékszabályt kell be-
tartani
becsületesség
frusztráció elviselése
koncentráció

egész osztály út a kottaolvasás felé:
hallásfejlesztés

4.  Az alábbi tábla hangjait 
énekeljük sorban, min-
den irányban: 						
							:

5’

dallam felismerés
hangközlépéseket gya-
koroljuk
matematikából ismert 
variációk
(kombinatorika)
improvizáció

egész osztály zenei olvasó-gyakor-
lat

–  énekeljük a dallamok-
ra	micimackó,
–  tilosaz á neveket!

improvizáció

   d    m     s     l  
    m    d      l      s 
     l     s   d     m 
    s     l     m     d 
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	 V.	Új	tartalom	feldolgozása
  
	 Malacka	nagypapája	példa	új	becenevünkhöz

1. – térjünk vissza a Mici-
mackóhoz :
malacka kijelentette…
Az ő nagyapjának igenis két 
neve volt: arra az esetre, ha 
az egyiket elvesztené	

– …
5’

fantázia
humorérzék

egész osztály szóforgó

2.

A

– játsszunk szerep-
cserét!

Párosával forduljatok 
5’

jó megfigyelőképesség cso –

 por –

	
               tok

párok
„mintha te lennék”

B Csoportban is játszhat-
játok
valaki jellemezzen kö-
zületek valakit. Ha találó 
a leírás, maga is rájöhet, 
hogy róla szólt! ne feled-
jétek: 

5’

jellemzés
emberismeret

csoport
ki ez?

csoport
utánzás

egyéni
névjegykártya
készítése

c Utánozós játék

5’

rövidtávú memória

d készítsetek olyan név-
jegykártyát, ami jellemző 
rátok!

5’

önismeret

e morgenstern: 
A költői menyét

szókincs
játékos szavak 
gyors verstanulás

3. ez nehéz szerepcsere 
volt, kik mutatnák meg 
szívesen a többieknek, 
hogyan folytatták páros 
játékukat?

szereplési igyekezet egész osztály önként vállalkozó 
gyerekek

4 Itt a három, itt, itt, 
De nem érem itt, itt… 

megfigyelés adott 
szempontok alapján

egész osztály hallás utáni daltanu-
lás, frontális
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5 ki emlékszik, honnan 
indultunk ma?
Folytassuk tiltó táblákkal!
Hova tennétek?
következő ajánlataim 
vannak, de kitalálhattok 
mást is!

feladat meghatározása,
megértése

egész osztály egyéni
tiltó 

          táblák

készítése

A vidámparkban jellel 
	
  kifejezhető 

             utasítások 

                                 rajza

B állatkertben

c strandon

d A természetben – erdők, 
folyók, tavak

	 VI.	összegzés

1 A tanult dalok újra ének-
lése

éneklés
emlékezet

egész osztály közös
éneklés, frontális

2 zenére mindenki a saját 
tábláját felmutatva halad-
jon körbe az osztályban!

zenehallgatásra met-
rumérzék

egész osztály zenehallgatás köz-
ben egyenletes lépés 
frontális
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a felDolgozáS menete

I.	Ráhangolódás	(előkészítés)

i/ 1.

tervezett Idő: 5 perc

tanítói inStrukciók:

Csicseri borsó…Ne menj haza este, mert megdöf a kecske…
más változatokban megmar a kígyó szerelem képében
kézfogással körbejárnak, a végén leguggolnak
– Itthon vagy-e hidasmester…nem eresztlek, mert 
A szokatlan ¾ -es lüktetésű szép dallamot vagy ketten éneklik válaszolgatva, vagy a kaputartó-pár válaszol a 
sorban haladóknak. A Bújj, bújj zöld ággal folytatódik.
– Tüzet viszek…ki ne nézz
Fontos tudni, hogy nagyon régi életkép ez. A parazsat igen óvatosan, lapáton vitték házról házra, letakarva, hogy 
tüzet ne fogjon! 
– miért így? (még gyufa,… nem létezett) emiatt fordult elő oly sokszor falutűz. 
kendőelejtő. szoros körben állnak, egy kívül jár. Aki mögött leejti a kendőt, annak a helyére kell beállni. Aki 
nem veszi észre, záptojás lesz. zálogot ad, majd ki kell váltania. 

kIemelt kéPességek, készségek: 
az énekes játékokat tisztán, pontosan énekeljük, rendben, a hagyományoknak megfelelő szabályokkal játsszuk el.

CélCsoPort – A dIFFerenCIálás leHetőségeI:
önálló szerepek a közös kör/játékon belül

mUnkAFormák:
frontális munka

MóDSzEREK:
hallás utáni daltanulás – akár rögtön a játékával együtt

eszKözöK:
keszkenő→ kézbevaló kendő, avagy szép zsebkendő
kották
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i/2.

tervezett Idő: 3 perc

tanítói inStrukciók:

– Akkor énekeljük el mégegyszer: Itthon vagy-e hidasmester
 most        osztinátóval (csökönyösen ismétlődő ritmus)
Hangszereljük	meg!
tá combon,  
ti-ti mutatóujjunkkal felváltva üssük a padot, ( fektetett ujjal az asztal szélén)
tá tapssal

kIemelt kéPességek, készségek:
megosztott figyelem, a magunk énekéhez adunk ritmuskíséretet

CélCsoPort – A dIFFerenCIálás leHetőségeI:
egész osztály, illetve, akinek ez nehéz, választhatja „csak” az egyiket

mUnkAFormák:
frontális

módszerek:
többszólamúság

i/3.  

tervezett Idő:  5  perc
mindhárom csoportnak

tanítói inStrukciók:

Ahogy a hídra nem mehetünk, mert fél a hidasmester, hogy leszakad, tilos bekanyarodni az egyirányú utcába…
Három, önként alakult csoportban dolgozzunk tovább:
A – gyűjtsetek tiltó táblákat, például tilos behajtani!
b    – ti mit tiltanátok például a tv-ben, filmeken?
C – kikre volna a felsoroltak közül szükségünk az osztályunkban? 
rendőr – gondolatőr / testőr – szellemőr / tanár – leckeőr? / miért?

kIemelt kéPességek, készségek:
A  többnyire kétszavas tiltásokat gyűjtsünk, alkossunk: csoportosítás
B     értékítélet a jó ízlés nevében
C humor, tapasztalat

CélCsoPort – A dIFFerenCIálás leHetőségeI:
egész osztály kooperatív csoportokban

mUnkAFormák:
vegyes csoportok kíváncsiság szerint

mUnkAFormák:
frontális
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ii. új tartalom felDolgozáSa 

ii/1.

tervezett Idő: 10 perc

tanítói inStrukciók:

ráhangolódás a címadó témánkra
tájékozódunk, hogy a gyerekek mire emlékeznek korábbról, ismerik-e  egyáltalán
A. A. milne micimackóját
tilosaz á
(melléklet)
ki ismeri?
Honnan a cím?
minek a rövidítése lehet ez? 
találjatok minél több példát!
lehet ez a tábla a híd lábánál is? 

kIemelt kéPességek, készségek:
gondolati-érzelmi reakciók korábbi olvasmányélményekre

CélCsoPort – A dIFFerenCIálás leHetőségeI:
egész osztály

mUnkAFormák:
frontális

módszerek:
szabad beszélgetés

ii/2.

tervezett Idő: 5 perc

tanítói inStrukciók:

remek lenne, ha a gyerekek úgy helyezkednének el a három csoportban, hogy ne zavarják egymást (akusztikai 
szempontból).

A jól olvasó, író gyerekek:
magukban olvassák, önállóan kitölthetik a Fl. 1.	-et

B Hangosan olvassák egymásnak, szakaszonként váltva, illetve szereposztással

C A tanító felolvassa a fejezetet, amit a szövegtartalom felfedezése, 
a spontán reakciók meghallgatása és a közös beszélgetés követ. 
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kIemelt kéPességek, készségek:
A figyelem fókuszálása egy észlelési csatornára;
B a szerepek megformálása;
C	a hallott és /vagy  olvasott szöveghez való viszonyulás.

CélCsoPort – A dIFFerenCIálás leHetőségeI: 
A  önállóan, magukban olvassák;
B  egymásnak – hangosan,  akár szereposztással;
C		 A tanító előadásában hallgatják, követik szöveggel a kezükben.

mUnkAFormák:
önálló munka
kis csoport önállóan dolgozik – tanári segítséggel

ii/3.

tervezett Idő: 10 perc

megolDáS:

fl. 1.

Malacka,	illetve	Micimackó	válaszát	kell	ide	írnod! a	TE	válaszod

Az ő nagyapjának igenis két neve volt: arra az esetre, ha…

( az egyiket elvesztené) (Apának vagyok a gyereke, 
ezért az egyik nevünk közös, a 
másik csak az enyém)

a másik neve, amit egy …-tól örökölt

(átjárótól) ( a bánki tótól)

– én is ezt kérdezem magamtól.

– no és mit gondolsz, mit fogsz felelni a kérdésedre?
–  (kitérő)…     választ fogok adni, egyelőre

(mikor fejezem már be végre 
ezt a kérdezősködést?)

malacka, mondd meg őszintén, kitartasz-e mellettem akkor is, ha 
ellenséges Fenevadról van szó?

semmi hiba, péntekig nincs fontos dolga néha gyáva vagyok, de  orosz-
lánná leszek, ha olyat kell meg-
védenem, akit szeretek

nagyon csodálkozott, mikor megtudta, hogy mindenkinek két nagyapja van. 

Az egyiket elkérem
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Akik		elkészültek	az	előző	táblázattal,	és	még	nem	fáradtak	el,	válaszoljanak	ezekre	a	kérdésekre	is,	írás-
ban,	vagy	szóban.

fl. 2.

Előfordult, hogy csak egy ideig voltál bátor, aztán megfutamodtál?

Te kit kérnél kölcsön Malackától?

Miért mondja Micimackó: félre voltam vezetve, meg fogom vizsgáltatni az agyvelőmet.Úgy 
látszik, ráment az influenza.

Kire vadásznak?

Hány menyét lábnyomára gyanakodtak?

Hova vitte sétálni a menyét a menyét?

iii. öSSzegzéS

iii/1.

tervezett Idő: 2 perc
bartók béla: medvetánc
mitől lesz tenyeres-talpas?
maga bartók béla zongorázik, és a felvételen az ő hangját hallhatjátok! megható pillanat!

iii/2.

tervezett Idő: 1 perc
mi hogyan hangszerelnénk meg?

iii/3.

tervezett Idő: 2 perc
bartók béla: medvetánc
zenekari változat
mély vonósok? Fúvosok?...

v é g e   A z   e l s ő   ó r á n A k
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máSoDik óra

IV.	Ráhangolódás	(előkészítés)

iv.1.

tervezett Idő: 5 perc
Ne nevess…zálogkiváltó dalok, énekes játékok

iv.2.

tervezett Idő: 5 perc
Teríti a lány a vásznat - szerepjáték
Elvesztettem zsebkendőmet párválasztó
Ég a gyertya, ha meggyújtják  éneklés – játékkal
különböző karakterek imitálása mozgással, mimikával
szerepjáték

iv/3.

tervezett Idő: 5 perc
Ismeretek elmélyítése
a maga természetes módján – míg a közlekedésben a kresz-táblák, a középületekben piktogramok igazítják el, 
addig a zenében – a maga természetes módján – a jelek sokfélesége teszi ezt. vannak nemzetközileg egyezmé-
nyesek köztük, de vehetünk kölcsön mi is a matematikából, (számlépcső=hanglépcső)
d – m – s,  illetve  s – m – d dallamfordulatok gyakorlása:
A dalrészleteket fokozatosan tegyük egyre absztraktabbá!
dalok részletei: szöveg – dallamrajz

• dallamrajz – szolmizálva
• s – m – d torna
• verseny: hangokat mozgással kell mutatni, aki eltéveszti, leül

A dallam mozgását kezünkkel kivetítjük, azaz kézjellel dolgozunk. ez az egyik út a kottaolvasás felé: hallásfej-
lesztés.



 102 Szövegértés-szövegalkotás	„B”	3.	évfolyam	–	Ének

iv/4.

tervezett Idő: 5 perc
Az alábbi tábla hangjait énekeljük sorban, minden irányban: 

– a tanító énekéről ismerjék fel
– ahogy a tanító mutatja, 
– gyerekek adják fel a feladatot a többieknek
– „tegyék a hangokat” a kezükre
– Ahányat tudnak, annyit írjanak le egy perc alatt!

dallamfelismerés
Hangközlépéseket gyakoroljuk
matematikából ismert variációk 1 2 3 4 5 = 1×2×3×4×5  =d r m f s
(kombinatorika)

Improvizáljunk dallamokat a tábla hangjaiból micimackó,
tilosaz á nevekre!     

v. új tartalom felDolgozáSa

v/1.

tervezett Idő: 5 perc
malacka nagypapája példa új becenevünkhöz
térjünk vissza a micimackóhoz :
malacka kijelentette…
Az ő nagyapjának igenis két neve volt: arra az esetre, ha az egyiket elvesztené. 

– ki szereti a becenevét, ki szeretné megváltoztatni?
– van-e köztünk olyan, akire jellemző lehetne hasonló név: tilosa Padomhozérni
– tilosa Hajamathuzigálni
– tilosa … Fantázia

Humorérzék
 egész osztály Frontális
 szóforgó
 milne: micimackó
Harmadik fejezet

v/2.

tervezett Idő: 5 perc
mind a négy csoportnak

A) – játsszunk szerepcserét!
 – Párosával forduljatok egymáshoz, és úgy beszélgessetek, hogy átmenetileg „bebújtok” egymás bőrébe, 
nevet és kinézetet kölcsönözve. 
(finoman, kedvesen, viccesen leírhatjátok barátotok külsejét,  viselkedését  első szám első személyben) 
jó megfigyelőképesség „mintha te lennék”
	
B) Csoportban is játszhatjátok
valaki jellemezzen közületek valakit. Ha találó a leírás, maga is rájöhet, hogy róla szólt! ne feledjétek: 
A szépség mindenütt ott van, nem rajta múlik, hogy nem látjuk meg! (közmondás)

 jellemzés
 emberismeret
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C)	 Utánzós játék
lesz itt ritmus, mozgás, dallam!
mindent úgy ismételjetek meg, ahogy hallottátok, láttátok!
 rövidtávú memória

D) készítsetek olyan névjegykártyát, ami jellemző rátok!
egyéni névjegykártya készítése 

eszKözöK: kartonlapocskák
színesek
olló

E)  Aki emlékszik a menyét sétáltató menyétre, kedvelni fogja a következő versecskét:

morgenstern: A költői menyét

v/4.

– jutalmatok egy rajtaütős, figyelemjáték.
– Hallgassátok!
– Itt a három
– mi lehetne a játékszabály?
– Itt a három
– milyen állat a cickány?
– Itt a három
– és a mackány?
– Itt a három
– ki tud hasonló szófordulatot?
– most már énekelhetjük együtt!

v/5. 

ki emlékszik, honnan indultunk ma?
Folytassuk tiltó táblákkal!
Hova tennétek?
következő ajánlataim vannak, de kitalálhattok mást is! 
tiltó táblák  készítése 
kartonok, színesek, hurkapálcák
jellel kifejezhető utasítások rajza:
 A vidámparkban 
	 	 	 	
 b állatkertben
	 	 	 	 	
 C strandon
	 	 	 	 	
 d A természetben – erdők, folyók, tavak

vi. 

 1. A tanult dalok újra éneklése 
	
 2. zenehallgatás közben egyenletes lépéssel haladjunk körbe az osztályban!
     mindenki a saját táblájával vonuljon.

eszKözöK: edgar elgar: Fény és pompa Cd
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mellékletek 

I/1. melléklet:
   s       s l i	  s    m    i	  s      m  	i		s    Z   :iI  
Csi-cse-ri    bor-só        bab-len-  cse,
Fe  -ke-te    sze-mű       me-nyecs-ke

   s    l     s   f    i  m      r		:iI
Ne  menj ha-za     es-   te,
Mert meg-döf a   kecs-ke,

m           r  l i    d        Z     iI    
Pat—   tan--   -tyú! 

I/1. melléklet:
Itthon vagy-e hidasmester

Bújj, bújj zöld ággal folytatódik

I/1. melléklet:
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  d    m     s     l

    m    d      l     s

     l    s   d     m

    s     l    m     d
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II/3

FL.1.

Malacka, illetve Micimackó válasza a TE válaszod

Az Ő nagyapjának igenis két neve volt: arra az esetre, ha…

a másik neve, amit egy …-tól örökölt

Mondd meg őszintén, kitartasz-e mellettem akkor is, ha 
Ellenséges Fenevadról van szó?

nagyon csodálkozott, mikor megtudta, hogy mindenkinek két 
nagyapja van. 



	 Tilos	az	Átjárás	 107

FL 2.

Előfordult, hogy csak egy ideig voltál bátor, aztán megfutamodtál?

Te kit kérnél kölcsön Malackától?

Miért mondja Micimackó: félre voltam vezetve, meg fogom 
vizsgáltatni az agyvelőmet.Úgy látszik, ráment az influenza.

Kire vadásznak?

Hány menyét lábnyomára gyanakodtak?

Hova vitte sétálni a menyét a menyét?


