
4

Dalok, mondókák, ismétlô feladatok

dalcsokor
 Bújj, bújj zöld ág
 Körtéfa
 Iglice szívem

 szó lá szó mi

Mely ismerôs dalok kezdôdnek így? Énekeljük, játsszuk el!

(Csíp, csíp csóka, Csön-csön gyûrû, Bújj, bújj zöld ág)

Zenehallgatás
Bújj, bújj zöldág, Körtéfa, Iglice szívem 11167/Cd Dalok 4., 25., 16.
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Zenehallgatás
Kele, kele, fûzfa 11167/Cd Dalok 59.

Kele, kele fûzfa, Bodogai nyárfa, 
Ki rí? gyerek rí.

Adjunk neki botocskát, hadd csináljon sípocskát!

Kiolvasó
Elment apám dinnyét szedni,
Elfelejtett zsákot vinni.
hány zsák kell? Mondd meg te!

Nyári mondóka
Mag, mag,
búzamag,
benne aluszik a nap.

Szár, szár,
búzaszár,
tehén alá szalmaszál.

Szem, szem,
búzaszem,
holnap lesz új kenyerem.

(Szilágyi domokos)

sz
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Kopogjátok el a ritmust! Visszafelé is!

A gyerekek sorba állnak. Az egyik féllábon körülugrálja ôket énekelve. Amikor vissza-
ér a sor elejére, így szól: – gyere elé, te szép leány!
Erre a leghátul álló leány elôjön a sor elejére!
– Mit ettél ma? – Sós kenyeret.
– Mit ittál ma? – hideg vizet.
– Min állsz? – Cserépen.
– Min lebegsz? – Levélen.
– Nézz az égre! – Nem nézek.
– Nézz a földre! – Nem nézek.
ha a felelô eddig nem nevette el magát, a féllábú azt mondja neki: – Angyal vagy!
Ellenkezô esetben ördög. Amazok jobbra, ezek balra állnak.

pám, pám paripám,
Tüzes a pipám.

Pám, pám, pa - ri - pám, Tü - zes    a     pi    -    pám.

sz

 tá tá ti - ti tá
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Olvassunk ritmusról,

betûkottáról,

 Rakd ki te is!

korongról!

 szó szó lá szó mi

 szó szó lá szó mi

2

Szolmizáld! Melyik dal ez?

 szó szó lá mi

szó
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Lányok, énekes, páros forgója. A játékosok száma kettô. A két leány egymással szem-
be áll, s keresztezett kartartással megfogják egymás kezét úgy, hogy a jobb kéz a jobb 
kezet, a bal kéz a bal kezet fogja. Majd derekukat s karjukat megfeszítve gyors pörgés-
be kezdenek, miközben éneklik a dalt.

Zenehallgatás
J. S. Bach: prelude in F BWV 927

Ko-csit,  ko-csit              ko-mám-asszony,

Szél       fúj - ja         pánt-li  -  ká - ját,

ku - ko - ri       -        kú!

har-mat   le - pi               a  szok-nyá-ját,

Győr-be megy   a                  le - ány - asszony,

sz

Kocsit, kocsit komámasszony,
gyôrbe megy a leányasszony,
Szél fújja pántlikáját*,
harmat lepi a szoknyáját.
Kukorikú!

* pántlika: színes szalag, amit a lányok díszítésnek kötnek a hajukba.
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2

Felelgetôs
Cseréljetek szólamot!

kopog

tapsol

 Mért vagy o - lyan szo - mo - rú?

 szó  szó   mi
 Ko - szo - rú, ko - szo - rú,

 gó - lya vi - szi a fi - át,

 Mi meg a kis Ma - ri - kát.

szó

2

2
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Zenehallgatás
Jön a kocsi 11167/Cd dalok 56., Bartók gyermekeknek III. 1. Allegro

1.  Jön a kocsi, most érkeztünk.
Jaj, de nagyon eltévedtünk. 
derekasan áztunk-fáztunk, 
No, de kicsit elnótáztunk.

2.  Jegenyefa ingó-bingó, 
Rajta ül az ázott holló, 
Teregeti csapzott tollát, 
Keserüli holló voltát.

 d

Énekeljük és tapsoljuk! Mit vettél észre?

2
             Zsipp - zsupp,           ken-der - zsupp,

              Fus  -  sunk,            sza - lad - junk,

Weöres Sándor – Kodály Zoltán

2
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 ker - tek a - latt a lu - da - im meg - fagy - nak. –

  kör   -   té   -   fa

Fejezd be ritmusnévvel és énekelve, majd szolmizálva is!

Szolmizálj!

Mely dalaink kezdôdnek még így?

szó

szó

 szó lá szó szó lá szó

Énekeljünk: 1. szöveggel,
 2. ritmusnévvel,
 3. játékkal
szó-lá-szó kezdetû dalokat!

2
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Zenehallgatás
Anyám, édesanyám 11167/Cd dalok 39.

Mely dalok kezdôdnek így?                          például:

Keress még az elsôs dalokból ilyen ritmussal kezdôdôeket!

Tapsold el a dal ritmusát!
Mit veszel észre?

Tapsoljunk az új dalhoz:

1.  Anyám, édesanyám,
Elfeslett a csizmám. 
Elfeslett a csizmám, 
Ki varrja meg immán?

2.  Lányom, édes lányom, 
Csépelünk a nyáron. 
Eladjuk a búzát, 
Veszünk új csizmácskát.

2

11267 1–96-korr-4. Ének másodikos.indd   12 2013.10.14.   11:39



13

Folytasd!
Kísérjük a dalt           tapssal!

Zenehallgatás
Kodály Zoltán: Kis kece lányom – bicinium, Tengertánc 1. Cd 4., 19.
Bartók Béla: gyermekeknek I. 17. Adagio Kis kece lányom – zongoradarab
Kis kece lányom 11167/Cd dalok 23.

2
 Kis ke - ce lá - nyom fe - hér - be va - gyon,
 Fe - hér a ró - zsa, ke - zé - be’ va - gyon.

Mely dalok kezdôdnek így?
 Rakd ki úgy, hogy a szó a második vonalon legyen!

szó

Rakd ki!
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Zenehallgatás
R. Schumann: gyermekjelenetek – Kérlelô gyermek
Tik csak esztek, isztok 11167/Cd dalok 69.

1.  Tik csak esztek, isztok,
Engem nem kínáltok, 
Ez nem szép!

2.  ha én ennék, innék, 
Tenéked is adnék, 
Jó vendég!

 szó szó mi mi szó szó mi

 szó szó mi  szó szó mi
m

11267 1–96-korr-4. Ének másodikos.indd   14 2013.10.14.   11:39



15

Zenehallgatás
Esik az esô 11167/Cd dalok 9.

 szó szó lá szó mi

2
 E - sik az e - sô

Szolmizálj!

Énekeld! Mutasd!

 lá szó mi lá szó mi

 szó lá mi szó lá mi

 lá mi szó lá mi szó

 Jó na - pot kí - vá - nok!

Köszönjünk lá-szó-mi hangokon! Találj ki más sorrendet is!

2

2

2
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A gyerekek kört alakítanak. Egy a körön belül, egy a körön kívül egymás mellé áll. Az 
egymás felé esô karjukat megfogják, és a kör mentén haladnak. Az ének végén egymás-
sal szembefordulnak, s a belsô kérdi: – Mit kerülöd, mit fordulod az én házam táját? 
(külsô) – Azt kerülöm, azt fordulom a te házad táját, hogy szeretném feleségül a 
Mariska lányát.
A külsô kézen fogja azt, akinek a háta mögött áll, s ez vele együtt járja a következô kört. 
Minden alkalommal újabb és újabb gyereket visznek el a körbôl, míg a kör el nem fogy. 

Zenehallgatás
Nya. A. Rimszkij Korszakov: A dongó
Méz, méz, méz 11167/Cd dalok 64. 

Énekeld úgy, hogy egyenletes -kat koppantasz, hozzájuk!

sz

 Méz, méz, mé - éz

 Ez nem szé - ép

Méz, méz, méz,
termett méz,
Termett méznek áldottsága,
lehullott virága.

Ez az áldott bor,
ki mindennap forr,
ha jót iszol belôle,
a torkodra forr.
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Hangjegyírás

szó
mi

       sz    sz   l   sz   m     sz   sz   l   sz   m   

A hangjegy, a korong és a ritmusjel összekapcsolása

 Így is!

 Rakd ki!

11267 1–96-korr-4. Ének másodikos.indd   17 2013.10.14.   11:39



18

A tokaji szôlôhegyen két szál vesszô,
Szél fújja, fújdogálja, harmat hajdogálja.
hol a tyúknak a fia? Talán mind felkapdosta?
Csûr ide, csûr oda, kass ki bárány, kass oda!

szó
mi

 sz

Melyik sora ez a dalnak? Rakd ki ezt a sort!

Folytasd szöveggel!

sz

Zenehallgatás
J. p. Rameau: A tyúk, Respighi: gli ucelli 3 La gallina
A tokaji 11167/Cd dalok 41.
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szó
mi

 Méz, méz,    mé  - éz,   ter - mett    mé  -  éz

   tá     tá   táá vagy tó  tá      tá   táá vagy tó

Énekeljük a dalokat, és járjunk hozzá!
hányat léptünk a „méz” és a „szép” szóra?

A fél értéknél tartsd együtt a tenyered!

  Méz,  méz,      méz, 

Énekeljük, és tapsoljunk hozzájuk  

egyenletes               ritmust!

2

A fél érték és szünete

Jele:  = táá  Szünete: = 

Folytasd tapssal
és énekkel!

hányat tapsoltunk a „méz” és a „szép” szóra?
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