
1. Az állatok titkos nyelve A hangforrás 
felismerése1.

• Melyik állat hangját hallod kirándulás közben? Színezd ki azt, amelyiknek a hangját hallod!
• Rajzolj még több ismerős állatot a képre! Utánozd őket hanggal, mozgással! 

1.
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2. Látható és láthatatlan hangok Magas és  
mély hang2.

• Utánozd a képen látható ember és az állatok hangját!
• Rajzold le a hangjukat! Folytasd a jeleket!

• Felismered-e az udvaron álló állat hangját? Hallgasd meg! Rajzold le őt és a hangját is!
2.

C. Saint-Saëns: Az állatok farsangja. Hosszúfülűek – részlet
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3. Barátaink mesélnek A hang  
kifejezőereje3. | 4. | 5.

• A kutyacsapat beszélget. Figyeld meg! Utánozzátok őket kis csoportokban! 
• Vendégségbe érkezett a kiskutya és a cica. Hallgasd meg! Rajzold le a hangjukat! Utánozd őket!

3.
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4. Elvarázsolt kutyák Fúvós hang- 
szerek hangja6. | 7. | 8.

• Figyeld meg a kutyák beszélgetését! Melyik hang kié lehet? Színezd ki az egyiket! Utánozd hanggal, mozgással!
• A kutyák varázsütésre átváltoznak hangszerré. A hangszerek bemutatkoznak.

• Melyik kutya mivé lett? Kösd össze a rajzokat!
4.

G. D. Speer: Musikalisch-Türkischer Eulenspiegel – részlet
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5. A parasztudvar hangjai A hangok 
sokfélesége9.

• Hol vagyunk? Melyik állat hangját hallod? Színezd ki annak a képét, akinek a hangját hallod! 
• Milyen az egyes állatok hangja? Hosszú vagy rövid? Mély vagy magas? Utánozd őket hanggal, mozgással!

5.
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6. Rövid vagy hosszú? A hangok 
tartama10.

• Figyeld meg a háziállatok hangját! Rövid vagy hosszú hangokat adnak ki? Mutasd a kezeddel, lépéssel!
• Rajzold le a hangjukat! Beszélj az állatok nyelvén! Találjátok ki, ki szólal meg!

6.
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7. Hangok és jelük Íráskészség 
alapozása11.

• Figyeld meg a háziállatok hangját! Rövid vagy hosszú, magas vagy mély hangokat adnak ki? Mutasd a kezeddel!
• Rajzold le a hangjukat! Beszélj az állatok nyelvén! Találjátok ki, ki szólal meg!

7.
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8. Mi történt az állatokkal? Hangszerek 
hangja12. | 13. | 14. | 15.

• Figyeld meg a háziállatok hangját! Utánozd őket! Keretezd be a rajzokat! 
• Melyik állat milyen hangszerré alakult át? Kösd össze a képeket! Utánozz állatokat ütőhangszerrel!

8.

W. A. Mozart: Kürtduó – részlet • Zempléni J.: Ütőhangszerek – részlet • R. Schumann: A vad lovas – részlet
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9. Szomorú és vidám hangok A dallam  
hangulata16. | 17.

• Hallgasd meg a zenéket! Melyik zene melyik képhez kapcsolódik?
• Te mitől leszel szomorú, mitől vidám? Egészítsd ki a rajzokat emlékeid alapján! Táncoljatok a vidám zenére!

9.

R. Schumann: Gyermekszoba-ciklus – részlet • Svéd népi tánc • C. Nielsen: Pörgettyű – részlet
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10. Az elvarázsolt madarak Szóló és 
csoport18. | 19.

• Hallgasd meg a madarak hangját! Milyen hangszerré varázsoljuk őket? Kösd össze a rajzokat! 
• Rajzold le a madarak és a hangszerek hangját is!

• Hallgasd meg a második zenét! Kezeddel mutasd, mikor utánozza a madarakat a zene! 10.

A. Vivaldi: A négy évszak. Tavasz – részlet • L. Mozart: Gyermekszimfónia – részlet
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11. Közel és távol Hangos és 
halk hangok20. | 21.

• Figyeld a táj hangjait! Színezd ki azt az állatot, amelyik hangját meghallod! Melyik van közel, melyik távol? 
• Írd le a hangok jelét a hiányzó helyre! A távolabbi hangok jele kisebb legyen!

• Hallgasd meg a zenét! Kezeddel mutasd, mikor hallasz visszhangot! 11.

G. P. Telemann: Bourrée az I. szvitből – részlet
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12. Erős és gyenge hangok Hangsúlyok
a zenében22. | 23.

• Figyeld meg a dob játékát! Mikor szól hangosan, mikor halkabban, mikor van csend? Figyeld a jeleket is! 
• Válassz egy hangszert! Játszd el a hangokat az első vagy a második sorba leírt jelek szerint!

• Hallgasd meg a báli zenét! Mutasd a kezeddel, mikor hangos, mikor halkabb!
12.

Apor Lázár tánca – részlet
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13. Halk és hangos Erősítés, 
halkítás24.

• Hallgasd meg a zenekar játékát! Figyeld, mikor játszik hangosan, mikor halkabban! 
• Válassz egy hangszert! Játszd el a hangokat az első vagy a második sorba leírt jelek szerint!

• Az üres helyre te írj jeleket, és játszd el a hangokat hangszeren! 13.

B. Smetana: Moldva – részlet
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14. A hangok tornaórája A dallam 
vonala25. | 26.

• Figyeld meg az erdő madarainak hangját! Melyik mozog föntről lefelé, és melyik felfelé? Mutasd a kezeddel!
• Rajzold le a kakukk és a gyöngybagoly hangját jelekkel! Játsszatok visszhangjátékot madárhangokkal!

14.
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15. A vadállatok beszélgetnek Az ijesztő 
hangok27. | 28.

• Melyik állat szólal meg? Színezd ki! Magas vagy mély, rövid vagy hosszabb a hangja? Rajzold le!
• Figyeld meg a hangszerek képét és hangját! Melyik állatra emlékeztet a hangjuk?

15.

J. S. Bach: Csellószonáta – részlet • W. A . Mozart: Kürtverseny – részlet
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16. A titkos üzenet megfejtése A hangok 
üzenete29. | 30. | 31.

• Melyik állat szólal meg? Színezd ki! Milyen a hangjuk? Rajzold le! Melyik állatról ismersz dalt?
• Hallgasd meg a zeneműveket! Milyen állatok jutnak eszedbe? Mutasd be mozgással!

16.

G. P. Telemann: Bourrée az I. szvitből – részlet • G. F. Händel: Tűzijátékzene – részlet
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17. A kisállatok hangja Gyors és lassú 
hangok 32.

• Melyik kisállat hangját hallod? Színezd ki! Rajzold le a hangjukat! Folytasd lábnyomaikat! 
• Utánozzatok kisállatokat mozgással! Ki milyen állat lett? Találjátok ki!

17.
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18. Ki mit dolgozik? A tevékenységek 
hangjai33. | 34. | 35. | 36.

• Melyik tevékenység hangját hallod? Rajzold le a hangjukat! Színezd ki a szerszámokat! 
• Utánozzatok munkákat mozgással, hanggal! Találjátok ki, mi az! Milyen dalokat tudtok róluk? 

18.
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19. Vihar után napsütés A hangok 
együttese37. | 38. | 39.

• Hallgasd meg a vihar hangját! Utánozd a különböző elemeket hanggal, mozgással! 
• Jelöld a táblázatban, ahogy ezek következnek egymás után! Adjátok elő közösen a vihart!

19.
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20. Kirándul a család Erősödés, 
halkulás40.

• A hangok alapján találd ki, hol járt a család! Kösd össze a hangok jelét a képpel! 
• Gondolj egy helyszínre, és mutasd be a hangjait! Énekeljetek dalokat különböző helyekről!

20.
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21. Ritmusországba érkezünk tá és ti-ti

• Figyeld meg Ritmusország lakóit! Mondd ki a nevüket!
• Válassz nevet a lakóknak! Zsó-ka, Már-ton, Ti-mi, I-li, Sa-ci, La-ci. Segít, ha tapsolsz.

21.
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22. Ritmusország lakói tá és ti-ti írása

• Figyeld meg Ritmusország lakóit! Mondd ki a nevüket! Írd át a jeleket színessel!
• Rajzold a szobába a lakókat! Hány gyerek és hány felnőtt lakhat egy szobában?

22.
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23. Ritmusnyelv Azonos ritmus

• Tapsold el a ritmusokat! Mondd ki névvel is őket!
• Milyen dalok jutnak eszedbe a képekről? Énekeld, tapsold az első sort! Kösd a megfelelő ritmushoz!

23.
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45. Bécsi kaland Egyenletes 
ritmus41.

• Hallgasd meg a zenét! Rajzold le a harangok hangját, a katonák lépéseit és az induló ritmusát!
• Írd le a tanult dal első sorának ritmusát! Egy helyben járva talpaddal üsd a ritmust!

Kodály Zoltán: Háry János szvit. Bécsi harangjáték – részlet

2

24.
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46. Őszi hangulat Erősödés, 
halkulás42. | 43.

• A mozdonyok hangját messziről felismerhetjük. Hallgasd meg a közeledő, távolodó hangjukat! 
• Az egyik felvételen madár is fütyörészik. Jegyezd le a madár és a mozdonyok hangját is! 

• A vonatot a zeneszerző zenekarrá varázsolta. Játsszátok el mozgással, mi történhet a zene alatt!

A. Honegger: Pacific 231 – részlet

25.
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53. Az állatok mozgása A tempó44. | 45.

• A zeneszerző hangszerek segítségével mutatja be a különböző, kisebb és nagyobb, gyorsabb és lassabb állatokat. 
Színezd ki azt az állatot, amelyet bemutat a zenekar! Rajzold le azt az állatot, amelyik még hallható a zenében!

• Hívjatok meg minél több állatot a farsangi bálra! Játsszátok el, ahogy táncolnak!

C. Saint-Saëns: Az állatok farsangja. Tyúkok és kakasok, Hosszúfülűek, Elefánt, Hattyú, Finálé – részletek

26.
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54. Erdei séta Mozgás  
a zenére46. | 47.| 48.

• A zeneszerző hangszerek segítségével helyszíneket mutat be: a vasorrú bába kunyhóját és a boszorkányok táncát.  
Hallgasd meg a zenét! Színezd ki és egészítsd ki a rajzokat! Mit rajzolnál a harmadik képhelyre?

• Karikázd be, melyik ritmust hallod a tánc zenéjében! Táncoljatok! Álljatok körbe!  
A tá-ra lépjetek egyet jobbra, majd zárjátok mellé a bal lábatokat, a titi-re helyben járjatok! 

M. P. Muszorgszkij: Egy kiállítás képei. Baba-Jaga kunyhója – részlet

2
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27.
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55. Rejtőző állatok Egyenletes 
ritmus49. | 50.

• Hallgasd meg a téli zenét! Dúdold a dallamot, közben sétálj egyenletes lépésekkel! 
Mutasd karoddal a dallam mozgását! A legalsó sorban a sétáló ember lépéseit jegyeztük le. 

• Figyeld meg a zene elejét! Írd le a második sorba annak a dallamnak a ritmusát, amelyet a hegedű játszik! 
A felső sorba rajzold le a dallamvonal egy részét!

A. Vivaldi: A négy évszak. Tél – részlet

28.
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56. Hegyen-völgyön Békés és viharos 
hangok51. | 52. 

• A két zeneszerző egy nyugodt és egy viharos tájat mutat be a zeneművében. Hallgasd meg őket! 
Egészítsd ki a képeket a képzeleted szerint!

• Melyik dallamvonal melyik zenéhez tartozik? Hallgassátok meg újra a zenéket, és kísérjétek hangszerekkel!

B. Smetana: Moldva – részlet • Liszt Ferenc: Les préludes – részlet

29.
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58. Itt a karácsony! Hangszeres játék

• A csengettyűk vagy kézi harangok mindegyike más hangon szól. Játsszátok el velük a Harangok zúgják című dalt!
A különleges kotta megmutatja, hogy melyik haranggal mikor és hányat kell kongatni.

szó

mi

dó

szó

mi

dó

30.
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59. Színes mesterségek Hangszerek a 
zenekarban54.

• A zenészek hangulatokat vagy történetet mutathatnak be hangszereikkel. Hallgasd meg a zenébe írt történet 
elejét, ahol a szereplőket ismerheted meg! Színezd ki azt a szereplőt, aki szerinted a zenében megjelenik! 

• Hallgasd meg újra a zenét! Figyeld meg, milyen hangszerek szólalnak meg egymás után! 
Melyik hangszer kit mutat be? Kösd össze őket!

Sz. Sz. Prokofjev: Péter és a farkas – részlet

fuvola oboa klarinét fagott kürt hegedű trombita dob

31.
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60. Hol jártál? Hangulat  
a zenében55.

• Hallgasd meg a katonák menetelését és a visszavonulását bemutató zenerészleteket! Hogyan fejezik ki  
a szereplők érzelmeit? Milyen érzelmet kelt a bohóc zenéje? Színezd ki hangulat szerint a rajzokat!

• Milyen hangszert ismersz fel a részletekben? Kösd össze a rajzokat!
• Mutasd be mozgással is a három zene hangulatát!

Kodály Zoltán: Háry János szvit. Napóleon csatája – részlet • D. B. Kabalevszkij: A bohóc – részlet

32.
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61. Otthon a legjobb Szólamok56.

• Figyeld meg a hangokat! Milyen zajokat hallhatunk reggelente otthon? Utánozz minél többet!
• A hangokat jelöld a megfelelő sorokban: mi, mikor, meddig zajlik! Így egy időtáblázatot alkothatsz!

• Alkossatok zenekart, és adjátok elő a hangokat a táblázat alapján, választott hangszerekkel!
33.
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62. Vendégségben Tánc és zene57. | 58.

• Régen és ma is, a közelben és tőlünk messze is az emberek szeretnek táncolni a zenére. A táncok különböznek 
ritmusukban, lépéseikben. Hallgasd meg a tánczenéket! Mutasd, melyiket melyik kép jeleníti meg! 
• Táncoljatok együtt a zenékre! Mit éreztél? Mi volt a különbség? Milyen hangszereket hallottál?

• Kérdezd meg ismerőseidet, milyen zenére milyen táncokat szeretnek járni!
34.

Erdélyi népi zene • L. v. Beethoven: G-dúr menüett – részlet
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63. Fut a kocsi A zenei 
együttesek59. | 60. | 61.

• A hangszereken játszó emberek csoportokat hoznak létre. Figyeld meg a képeken, milyen hangszereket 
szólaltatnak meg együtt! Hallgasd meg a zenéket! Melyiket melyik együttes játssza? Színezd ki a képét!

• Milyen eseményeken hallhatjuk őket? Milyen a zene, amelyet játszanak? Egészítsd ki a rajzokat!
• Utánozzátok mozgással a különböző zenekarokat! Alkossatok ti is együttest hangszerekkel!

Egressy Béni: Klapka-induló – részlet • P. I. Csajkovszkij: Diótörő. Virágkeringő – részlet • Kortárs rockzene

35.
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64. Jobb-bal, jobb-bal Mozgás 
a zenére62. | 63. | 64.

• Hunyd be a szemed! Milyen helyszínre visz minket a zene? Milyen mozgásokat képzelsz el?
• Hallgasd meg újra a részleteket, és színezd ki sorban a hozzájuk tartozó képeket!  

• Egészítsd ki a bevonuló művészek rajzát! Mit szeretnél még látni a cirkuszban?
• Adjátok elő közösen a bevonulást! Mindenki válasszon szerepet! Mutassatok be mozgást a zenére!

J. La Porte: A cirkusz – részletek • J. Fucik: Gladiátorok bevonulása – részlet

36.
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65. Énekeljünk együtt! A zene  
kifejező ereje65. | 66. | 67.

• Hunyd be a szemed! Milyen helyszínekre visz minket a zene? Milyen mozgásokat képzelsz el?
• Hallgasd meg újra a részleteket, és színezd ki sorban a hozzájuk tartozó képet! Egészítsd ki őket!

• Hogyan fejezte ki a zeneszerző a zene hangulatát? Mutass be mozgást a zenére! 
• Tanítód segítségével nézd meg a zeneművek címét! Te milyen címet adnál nekik?

G. F. Händel: Tűzijátékzene – részlet • F. Chopin: G-moll mazurka – részlet • M. P. Muszorgszkij: Egy kiállítás képei. A Tuileriák kertje – részlet

37.
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66. Mesél a dal Zenei rögtönzés

• Nézd meg és színezd ki a képeket! Miről álmodik az alvó ember? Most ti alkossatok zenét valamelyik képhez! 
Válasszatok hangszereket, és csoportosan találjatok ki zenét a hangulat kifejezéséhez! 

• Ezután választhattok tetszés szerint képet a tankönyvből vagy a munkalapokról, és zenésítsétek meg! 
A közönség mondja el, mi tetszett nekik a zenében! Ki mit képzelt el?

2 3
1

38.
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39.

1. vonal

2. vonal

3. vonal

4. vonal

5. vonal

1. vonalköz

2. vonalköz

3. vonalköz

4. vonalköz
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