
Bevezető

Kedves Gyerekek!

Dalolni és játszani hívlak benneteket a Harmadik daloskönyvem segítségével.
Fedezzétek föl, mit rejt a tankönyv!

Számos dalosjátékot találtok a tankönyvben, énekeljétek és játsszátok el őket minél többször 
a szabadban! Ismerős mesealakok köszöntenek majd titeket az énekekben és a meghallgatott 
zeneművekben: a huncut varga, a vándorló szegénylegény, a boszorkány vagy a táncoló elefánt. 
A madarak éneke a régi korok zeneszerzőit is elkápráztatta, ebben a tanévben ti is megismer-
hetitek ezeket a műveket. 

Szólaltassátok meg kifejezően a daloskönyv énekeit, játsszátok el a benne található játékokat! 
Használjatok minél többféle ritmushangszert az énekórákon! 
Törekedjetek a pontos írásbeli munkára a hangjegyfüzetben!  

Jó munkát, vidám énekórákat kívánunk mindnyájatoknak!

A szerző és a Kiadó
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A tankönyvben előforduló jelek 

Könnyen elsajátítható dalok, mindenki tanulja meg!

Nehezebb dalok, több időt szánjatok a megtanulásukra!

Nehéz dal, a legügyesebb osztályoknak ajánljuk.

Énekeljétek el!

Hallgassátok meg!

Rögtönözzetek!

Oldjátok meg a füzetben!

Párban, csoportban dolgozzatok!

R
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Mit tanultatok a 2. osztályban?

1.  A képen látható szereplők alapján ismerjétek fel az elmúlt évben tanult dalokat! Énekeljé-
tek el őket közösen!

2. Ismerjétek fel a dalokat ritmus, dallam alapján! Énekeljétek el őket közösen és egyedül is!

3.  Írjátok le a Körtéfa kezdetű dal ritmusát! Kottázzátok le az Éliás, Tóbiás kezdetű dalt a 
betűkotta alapján! (A dó az 1. vonalközben legyen!)
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Járok egyedül
1.  Tanuljátok meg a Járok egyedül kezdetű dalt hallás után!

2. Nem kell nekem ez, nem kedvelem ezt,
 Rút ő maga, rút járása, rút a táncolása.

3. Vetem villára, hányom boglyára,
 Szakítok egy pár csilántot,1 verem az orrára.

4. Járok egyedül, félek mindentül,
 Királyuram, kit adsz mellém, kivel hazamenjek?

5. Ez kell nekem, ez, ezt kedvelem, ezt,
 Szép ő maga, szép járása, szép a táncolása.

6. Veszem ölembe, viszem kertembe,
 Szakítok egy szál virágot, adom a kezedbe.

(A játék leírását a Mellékletben megtaláljátok.)

2.  A játék szereplőit ezzel a kiszámolóval válasszátok ki!
  Sárga lábú kiskakas kiugrott a gyöpre,
  Patyolatos törökre, gyönge feleségre.
  Kon, kon, kondítsd ki! Ezt a szépet pördítsd ki!
   (A mondóka első sora egy Pető� -vers részlete.)

3. Írjátok le a mondóka ritmusát!

5. Játsszátok el a két dallamot „élő” zongorán!

6. Figyeljétek meg a dallamhangok helyét a vonalrendszerben, különböző hangmagasságban!

7.  Kottázzátok le a Kis kacsa fürdik és a Gyertek lányok ligetre kezdetű dalok részleteit külön-
böző dó-hellyel!

4.  Ismételjetek 1. osztályban tanult dalokat szöveggel, szolmizálva, majd kézjelekkel!
a) Kis kacsa fürdik b) Gyertek lányok ligetre

 A játék szereplőit ezzel a kiszámolóval válasszátok ki!

1 csilánt: csalán

 Tanuljátok meg a Járok egyedül kezdetű dalt hallás után!Járok egyedül kezdetű dalt hallás után!Járok egyedül

2. Nem kell nekem ez, nem kedvelem ezt,
 Rút ő maga, rút járása, rút a táncolása.

lá-szó-mi
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mi-ré-dó-lá,Én az éjjel álmomban

2.  Szólaltassátok meg különböző hangerővel − 
halkan, hangosan, középerősen − a Sárga lábú 
kiskakas kezdetű mondókát!

1.  Tanuljátok meg az Én az éjjel álmomban kezdetű dalt hallás után!

3.  Ismételjétek a 2. osztályban tanult dalokat 
szöveggel, szolmizálva, majd kézjelekkel!

a) Mély erdőn ibolyavirág 

b) Hervad már a lombnak

4.  Figyeljétek meg: lépéssel vagy ugrással értétek-e el a kérdőjeles hangot!

5.  Figyeljétek meg a dallamhangok helyét a vonalrendszerben, különböző hangmagasságban!

6.  Kottázzátok le a Mély erdőn ibolyavirág kezdetű dal részletét! (A dó az 1. vonalközben legyen!)

 Tanuljátok meg az Én az éjjel álmomban

?

(A játék leírását a Mellékletben megtaláljátok.)
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Hajlik a meggyfa

3.  Énekeljétek el a Kinyílt a rózsa kezdetű  dalt 

, majd  ritmuskísérettel!

1.  Tanuljátok meg a Hajlik a meggyfa kezdetű dalt hallás után!

4.  Énekeljétek betűkottáról kézjelekkel a következő dalt! 
Figyeljétek meg a kérdőjellel jelölt hangokat!

5.  Írjátok le a 4. feladat első négy ütemének dallamát! (A dó az 1. vonalközben legyen!)

6.  Énekeljétek el az Én az éjjel álmomban kezdetű dalt háromszor egymás után: először 
lassan, majd közepes gyorsasággal, végül gyorsan! 

mi-ré-dó-lá,

2.  Egy ismerős dal ritmusa rejtőzik a kétszólamú ritmus-
gyakorlatban. Találjátok ki, melyik ez a dal!

? ?? ?
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 alsó szó

2.  Énekeljétek el a Most viszik, most viszik kezdetű dal 3. sorának kezdetét betűkottáról! 

1.  Tanuljátok meg a Most viszik, most viszik kezdetű dalt hallás után!

3.  Énekeljétek el a Kinyílt a rózsa kezdetű dalt betűkottáról! Használjátok az alsó szó hangot!

4.  Írjátok le a Kinyílt a rózsa kezdetű dal utolsó négy ütemét! (A dó az 1. vonalközben legyen!)

Most viszik, most viszik

? = alsó szó, jele: sz,

Nem a-dom a lá- nyo-mat

??
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2.  Válogassatok az idén tanult játékdalokból! Játsszátok el őket!
 Járok egyedül  
 Most viszik, most viszik
 Hajlik a meggyfa
 Én az éjjel álmomban

1.  Tanuljátok meg a Cickom, cickom kezdetű dalt hallás után!

3.  Kopogjátok el két kézzel a ritmusgyakorlatot!

4.  Énekeljétek el az olvasógyakorlatot szolmizálva, kézjelekkel!

5.  Írjátok le emlékezetből az előző olvasógyakorlat utolsó négy ütemét! (A dó a 2. vonalon legyen!)

Cickom, cickom  alsó szó

1.  Tanuljátok meg a Cickom, cickom kezdetű dalt hallás után!

jobb kéz

bal kéz

ritmuskíséret:

ritmuskíséret:
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induló, trombita

2.  Járjatok egyenletesen Erkel Ferenc1 Hunyadi-indulójára! Hasonlítsátok össze Johann Strauss2 
Radetzky-indulójának3 lüktetésével! Mely hangszerek hangját ismeritek fel a zenekarban?

1.  Ismételjétek át az Aki nem lép egyszerre kezdetű gyermekdalt! Meneteljetek rá! 
Tapsoljatok hozzá  kíséretet!

3.  Tanuljátok meg a Menetel az ezred című dalt hallás után!

4.  Hallgassátok meg trombitán is a dán gyermekdalt! Figyeljétek meg a trombita hangszínét, 
hangerejét! Hallgassatok trombitajeleket: ébresztőt, riadót!

6.  Mondjátok el a verset ritmikusan! Írjátok le a ritmussort!R

5.  Írjátok le az Aki nem lép egyszerre kezdetű dalt hangjegyekkel! 
 (A dó az 1. vonalközben legyen!)

Találjatok ki dallamot a versre szó-mi-dó  hangokkal! 

Menetel az ezred

Énekeljétek a dalt menetelve, a sorok végén ti is forduljatok!

1 Erkel Ferenc: a 19. században élt magyar zeneszerző
2 Johann Strauss (ejtsd: strausz): a 19. században élt osztrák zeneszerző
3 Joseph Radetzky (ejtsd: jozef radecki): a 18–19. században élt cseh származású osztrák katonatiszt

Megy az ú-ton a ka-to-na, zúg a vi-har, fúj a szél,
Zúg-búg, fúj a szél, a ka-to-na so-se fél.
 (Weöres Sándor)
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2.  Énekeljétek el az új dalt kánonban is!

3.  Énekeljétek el a szolmizációs hangokról a dallamot! Melyik dal kezdő sorára ismertetek?
 dó-dó-dó-dó-dó-szó,-dó-mi-mi-ré

4.  Hasonlítsátok össze a Menetel az ezred kezdetű dal 1. és 2. sorának dallamát és ritmusát!

5.  Készítsetek ti is szaporítást és ritkítást a megadott dallamokkal!

6.  Alakítsatok ritmuszenekart, és játsszátok el a ritmusgyakorlatot!

Vállalkozzatok egyedül is egy-egy szólam megszólaltatására!

7.  Hallgassátok meg fúvószenekar előadásában Gorrieri Ferenc MÁV jubileumi induló című 
művének részletét! Mikor hallottatok hasonló hangzású zenekart?

Ugyanaz a 
dallam, de 

hosszabb rit-
musértékekkel 

= ritkítás.

Ugyanaz a 
dallam, de rö-
videbb ritmus-

értékekkel 
= szaporítás.

 Énekeljétek el a szolmizációs hangokról a dallamot! Melyik dal kezdő sorára ismertetek?

1 Lajta: folyó Ausztria és Magyarország területén

Bécs várában sír a német ritkítás – szaporítás

1.  Tanuljátok meg a Bécs várában sír a német kezdetű népdalt hallás után!



12

tartott hang

1.  Tanuljátok meg A tokaji szőlőhegyen kezdetű dalt hallás után!

2.  Mondjátok el, hogyan zajlik a szüret! Mire való a puttony és a prés?

3.  Énekeljétek el a betűkottáról az ismert csőszjáték dallamát!

4.  Énekeljetek a csőszjáték dallama alá kíséretként alsó szó, majd dó hangot! Az ívvel össze-
kötött hangok értéke összeadódik: tehát 2 x 2 tá, azaz 4 tá hosszúságúra énekeljétek az alsó 
szó hangot.

5.  Az internet segítségével hallgassátok meg Vivaldi1 A négy évszak című  művéből Az ősz I. 
tételét! Keressetek olyan kifejezéseket, melyek tükrözik a zene hangulatát! 

 Figyeljétek meg a zenekar hangszereit, a szólóhangszer és a zenekar felelgetését!

A tokaji szőlőhegyen
1.  Tanuljátok meg A tokaji szőlőhegyen kezdetű dalt hallás után!

1 Antonio Vivaldi: a 18. században alkotó olasz zeneszerző és hegedűművész
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nyolcadhang,
nyolcadszünet

Ettem szőlőt
1.  Tanuljátok meg hallás után az Ettem szőlőt kezdetű leánykérő, párosító dalt!

Figyeljétek meg, mely szavakban éneklitek röviden az utolsó szótagot!

2.  Beszélgessetek róla, mikor, milyen helyzetben használjuk ezeket a  szólásokat, közmondásokat!
 Megadod még a szőlő árát. • Savanyú a szőlő. • Lesz még szőlő, lágy kenyér.

3.  Mondjátok el ritmikusan a verset!
Írjátok le a vers ritmusát kettes ütemmutatóval!

4.  Énekeljetek két szólamban!

5.  Mely dalok jutnak eszetekbe a kosárban 
lévő gyümölcsökről? Állítsatok össze 
belőlük dalcsokrot!

Ősz sze-le züm-mög, a-lu-szik a nyár már,
a-lu-hat-nál fa-le-vél, ha le-száll-nál.

(Szilágyi Domokos)
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nyolcadhang,
nyolcadszünet

Volt nekem egy kecském
1.  Tanuljátok meg a Volt nekem egy kecském kezdetű népdalt hallás után!

Énekeljétek a dalt két csoportban, felelgetve!

2.  Kísérjétek a dalt  ritmussal! Figyeljétek meg, mely szónál marad egyedül a koppantás!

3.  Ismerjétek fel a következő dalokat a kezdő sorukról!
a)  

b)

Játsszátok el a dalokat dallambújtatással is!

4.  A közmondásokból, szólásokból eltűntek az állatok. Találjátok ki a hiányzó szereplőket!
Átesik a  ?  másik oldalára. Ne vegyél zsákba  ?  . Sok  ?  ?  győz.
Ha nincs  ?  , jó a  ?  is.   ?  bízta a káposztát. Él, mint  ?  a vízben.
Kiugrasztja a  ?  a bokorból. Egy  ?  nem csinál nyarat.   ?  melenget a keblén.

5.  Énekeljétek el szolmizálva és kézjelekkel! Hol tudnátok rövidíteni a betűkottát ismétlőjellel?

6.  Írjátok le hangjegyekkel az előző feladatot! (A dó az 1. vonalközben legyen!)

erjétek fel a következő dalokat a 

b)

Játsszátok el a dalokat dallambújtatással is!

ritmussal! Figyeljétek meg, mely szónál marad egyedül a koppantás!
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nyolcadhang,
nyolcadszünet

Három szabólegények
1.  Tanuljátok meg a Három szabólegények kezdetű népdalt hallás után!

2.  Énekeljétek el a dal első két sorát  ritmuskísérettel!
Figyeljétek meg, hol maradt ének nélkül a taps (kopogás)!

3.  Mindkét sor végén rövid szünetet tartottatok, az előtte énekelt szótag is rövid volt: 

4.  Gyakoroljátok a most megismert ritmusértékek írását!

5.  Énekeljétek el az Ettem szőlőt és a Volt nekem egy kecském kezdetű dalokat!
Figyeljétek meg a dalokban szereplő önálló nyolcadhangot és a nyolcadszünetet!

a) b)

2. Mikor Micskére értek, mek, mek, mek,
 Egy kocsmába betértek, mek, mek, mek.
 Megittak egy icce1 bort, hej, mek, mek, mek, mek,
 Lemosni az úti port.

1 icce: kb. 8 dl

A harmadik mek is nyolcad hosszúságú, de nincs párja, 
ezért önálló ti, önálló nyolcadhang. Jele:  vagy .
Mellette áll a hozzá illő szünetjel, a ti-szünet vagy 

nyolcadszünet. Jele:  (szü).

(A dal 3. versszakát a Mellékletben megtaláljátok.)
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ritkítás – szaporítás

2.  Ismerős dalok részletei rejtőznek a betűkottákban. Szolmizáljátok el és mutassátok kézjelekkel!
a)  b) 

1.  Tanuljátok meg az Éva, szívem, Éva kezdetű népdalt hallás után!

3.  Írjátok le az a) és b) részletet! (A dó az 1. vonalon legyen!)

4.  Énekeljétek el a dallamot szolmizálva, majd két csoportban, tapskísérettel!

5.  Találjatok ki más befejezést a 4. feladathoz!R

6.  Szaporítsátok a 4. feladat dallamának ritmusát!
Próbáljátok meg egyszerre megszólaltatni a dallamot és a ritmuskíséretet egyedül is!

Éva, szívem, Éva

2. Sütött ángyom1 rétest,
 Nem adott belőle,
 Kivitte a kertbe,
 Rózsás keszkenőbe.

ének

taps

1 ángyom (ángy): idősebb asszonyrokon, a testvérbáty felesége (nagynéni)

Mutassátok be az egyik szólamot egyedül is!

a)  
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szinkópaItt ül egy kis kosárba'
1. Találjátok ki a vers ritmusát! Használjátok a múlt órán tanult új ritmusértékeket!

2. Tanuljátok meg az Itt ül egy kis kosárba’ kezdetű népdalt hallás után!

Tapsoljatok a dalhoz mérőütést!

3. Énekeljétek a dalt  ritmuskísérettel!

4. Keressetek a dalban a ko-sár-ba ritmusához hasonló szavakat!

5. Kopogjátok el két kézzel a ritmusgyakorlatot!

6.  Találjátok ki, melyik ismerős dal betűkottája! Figyeljétek meg a motívumok ismétlődő 
(„makacs”) ritmusát!

7. Írjátok le hangjegyekkel az előző feladatot! (A dó a 2. vonalon legyen!)

jobb kéz

bal kéz

jobb kéz

bal kéz

Baktat, kocog a csacsi, diceg-döcög a kocsi.
Árok partján a liba, azt gágogja: taliga.

(Kányádi Sándor)
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szinkópa

1.  Ritmizáljátok Weöres Sándor Csali meséjét!
Az egyik, nemrég tanult dalunk dallama ráillik a vers szövegére. 
Melyik az? Írjátok le a füzetbe a vers ritmusát!

2.  Tanuljátok meg a Pörcös pogácsa című tréfás csúfolót hallás után!

Pörcös pogácsa

2. Minden kopasznak jut hajnövesztő,
 Minden ravasznak egy nyírfavessző.

(Weöres Sándor)

3.  Énekeljétek el a dalt először egyenletes járással, utána pedig  ritmuskísérettel!

4.  Keressetek a dalban a po-gá-csa szóhoz hasonló ritmusú szavakat!

5.  Énekeljétek el szolmizálva, majd kézjelekkel az olvasógyakorlatot!

6.   Írjátok le emlékezetből az olvasógyakorlatot! (Az alsó lá az 1. vonal alatt legyen!)

Ebben az évben eddig olyan gyermekjátékokat és népdalokat tanultatok, melyek a 
nép ajkán keletkeztek, szerzőjük ismeretlen. A gyermekek, felnőttek adták tovább 

egymásnak, közben a szöveg és a dallam mindig változott, csiszolódott.
A ma tanult új dalt műdalnak nevezzük, mert szerzői ismertek: a dallamot Kodály 
Zoltán, a szövegét Weöres Sándor alkotta. A dallam írott formája nem változhat, 

mindenhol a világon ugyanígy tanulják meg a gyerekek.




