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Bevezetés 

Az ének-zene órákon a gyerekeket zenei remekművekkel ismertetjük meg, légyen az például motiviku-
san építkező gyermekdal, magyar- és más népek dala, világzene, R. Wagner: Trisztán és Izolda című 
operája, Bartók Béla: Concerto-ja, vagy éppen filmzene. Óriási a kínálat gazdagsága. Gondoljunk csak 
a nemzetek zenéjének különbözőségére, vagy a zenetörténeti korszakok, műfajok és stílusok kavalkád-
jára, nem utolsó sorban korunk klasszikus és úgymond könnyűzenéjére. Választási lehetőségeinkben 
megnő a felelősségünk még annak ellenében is, hogy létezik egy szabályzónk (NAT–kerettanterv), mely 
kijelöli számunkra az utat. Naponta merülhet fel bennünk a kérdés: mit – mikor – hogyan – mennyit? 

Az énekórákon nem csak az adott zeneművet ismertetjük meg a diákokkal, hanem a zenén keresztül a 
műalkotás „üzenetével” is közlünk, jó esetben hatást gyakorlunk. A kínált zenedarabbal az életkori 
sajátosságoknak megfelelően reagálhatunk az emberi élethelyzetekre, sorsokra, a gyerekeket 
foglalkoztató eseményekre, történésekre, viselkedési mintákra, érzelmekre, érzésekre, gondolatokra, 
élethelyzetekre, stb.. A művekkel való ismerkedéskor számos műveltségi területtel kapcsolódási 
pontot találhatunk és találjunk is. Ez szélesíti látókörüket, szintetizálja az addig megszerzett tudást. 

Pedagógusként fontosnak tartom, hogy tanulócsoportjainkat alaposan ismerjük. Tudjuk, diákjaink 
honnan, milyen szülői háttérből érkeztek, mik az érdeklődési hangsúlyok, kik és miben tehetségesek, 
illetve kik azok, akik valamiben rászorulnak fejlesztő segítségünkre (pl. a művészetterápia segítségé-
vel). Természetesnek tartom azt is, hogy énektanárként a zeneművek ismeretében, a kínált tananyag-
ban biztos tudással rendelkezzünk. Nélküle nem lehetséges felkészülten, naprakészen, fölényesen 
válogatni, súlyozni, rangsorolni a „tudáshalmazban” azért, hogy az éppen velünk szemben ülő diákság-
nak a legoptimálisabbat taníthassuk. Csak ilyen felkészültséggel tudhatjuk megközelítően pontos 
biztonsággal kiválasztani, hogy mely művek lesznek azok, amelyek érdeklődésüket felkeltik és fenn-
tartják. Úgy kell szelektálni, hogy a korosztály számára előírt követelményekben optimálisan haladhas-
sunk, hogy a legjelentősebb tartalmak mindegyikét megismertessük, bemutassuk, és a zenei fejlesztést 
biztosítani tudjuk. 

Tapasztalataim szerint a kisiskolás kori zenei foglalkozást számos kolléga igen játékosan, ötletgazdagon 
teszi. A módszertani sokszínűség kínálata alól nem is tudnak kibújni, hiszen ebben az életkorban a 
gyerekek koncentrálóképessége időben rövid. Emiatt az óravezetésben néhány perces váltásokkal kell 
tervezniük. A kicsiknek óriási a mozgásigénye, melyet remekül kihasználhatunk a gyermekjátékok, az 
énekes mesék előadásával, vagy a tanár által kitalált ritmikus, dallami, hallási (zenehallgatási) felada-
tokkal. Mivel eltérő a gyermekek éneklési készsége - sok a „morgós” -, vagy éppen mozgáskoordináció-
juk fejlettsége, mely a ritmusképzést nehezíti, ebben az életkorban a készségfejlesztés megtervezése 
nem az ismeretek, mind inkább az élmények megszerzésében jelentős. Így valamennyi „alsós” ének-
tanárnak az élményszerzést kell tanórája középébe állítania, mely során szinte észrevétlen lesz a zenei 
fejlődés.  Ezáltal az alapozó munka, a zene megszerettetése, a dallami, ritmikai, hallási fejlesztés kiváló 
alapokat kaphat.  

Felső tagozaton a gyerekek már fogékonyabbak az ismeretszerzésre. Koncentrációs készségük és 
ezáltal befogadóképességük is növekszik. Életkori sajátosságuk miatt érzékenységük, sérülékenységük, 
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önérzetük jelentőssé válik. Szeretnek vitatkozni, megkérdőjelezni még az evidenciákat is. Hangulatuk 
hullámzóan változó, és sokszor maguk sem tudják, min vigyorognak, vagy éppen sírnak. Ugyancsak 
nehéz ezekben a szituációkban a tanórákon pedagógusként helyt állni. Ebben az életkorban hajlamosak 
vagyunk elfeledkezni arról, hogy részükre ne csak önállóan elvégezhető tevékenységeket szervezzünk, 
hanem az alsó tagozaton jól bevált, és rutinosan alkalmazott csoportmunkákkal, kooperációkkal is 
éljünk éppen azért is, mert ez a korosztály szeret egymással diskurzusba keveredni, szereti társával 
megosztani a véleményét. Tudom, a hagyományos, általában frontálisan szervezett énekórák 
„kényelmesebb” tanári felkészülést tesznek lehetővé, de minek alkalmazzuk azt 100 %-osan, ha a 
korcsoportnak nem sajátja a folytonos „kérdezek – válaszolj” óratípus? Az „élményóra” megvalósítása 
itt is bensőnkből, hitvallásunkból fakadó követelmény. 

A középiskolában a diákok közti különbözőség más vonatkozású is lehet. Érdeklődésüket tekintve 
léteznek zenét aktívan művelők; fogékonyak a zenére, bár önmaguk ügyetlenek a zenei aktivitásokban; 
érdektelenen, passzívak, sőt, dacolók az általunk kínált értékekkel szemben. Mit kezdjünk velük, így 
együtt? Vélelmezem, hogy ebben az esetben szintezve kell a feladatokat, a zenei tevékenységeket 
kitalálni. Legyen olyan csapat, aki partnere a tanári éneklésnek, a másik a zenehallgatás feldol-
gozásában jeleskedjen, a passzívaknak tűnők vegyenek részt az ismeretek komplex módon történő 
befogadásában, a társművészeti-, illetve egyéb műveltségterületi kontextusba helyezés folyamatában 
azért, hogy a kínált műalkotást több oldalról is megismerhessék. Ez utóbbiak kapjanak akár páros 
szervezésben olyan társtudományi feladatokat (kutató-, gyűjtőmunka, prezentáció készítése, kis-
előadás stb.), amelyek az éppen megismert zenéhez szervesen kapcsolódnak. Például ilyen címekkel, 
tematikákkal: Népzenei gyűjtőhelyek, dialektusok bemutatása térképhasználattal; Jeles napok, ünnepi 
szokások Európában; Aranymetszés, „Isteni arányszám” J. S. Bach zenéjében; Illemtan, viselkedés-
kultúra a különféle zenetörténeti korokban; Képzőművészeti alkotások társítása választott zenékhez. 

Mi a végső cél a nem szakzenészeket képző intézményekben? A koncertlátogató közönség kinevelése, 
a zenét befogadók, értőn hallók fejlesztése annak érdekében, hogy az ifjúság az általunk értékesnek 
vélt zenei alkotásokat elfogadja, szeresse. Olyan generációk felnevelése, akik saját koruk divatzené-
jében már válogatni is tudnak, és szívesen meghallgatják a régmúlt és kortárs idők klasszikus alkotásait 
is. (Ne feledjük, az „érték” megítélése, kiválasztása nagy tanári felelősség valamennyi zenetörténeti 
korszakban és stíluskörben). 

Rengeteg eszköz áll rendelkezésünkre ennek a nemes célnak az elérésére, de mégis úgy vélem, csak 
azok a zenepedagógusok hatnak, akik – azon túl, hogy evidencia szintű tudással rendelkeznek – 
felkészültségükkel és nem utolsó sorban kisugárzásukkal varázsolni tudnak. Előadóművészek a tan-
teremben azáltal, hogy tanóráikat szisztematikusan felépítik. Fokról fokra haladva terveznek, változa-
tos, a tanulócsoport összetételéhez, érzékenységéhez, életkorához, domináns érdeklődéséhez igazod-
va szerveznek. A megvalósításkor figyelnek a gyermekek rezdülésére, reagálására, és nem eltérülve az 
órák céljától, ám mégis rugalmasan reagálnak a napi eseményekre, történésekre, hangulatokra, 
érzelmekre. Mint egy jó színész, figyelnek beszédük stílusára, kifejezésük gazdagságára, hanghordozá-
suk változatos színére, tempójára, erejére, dinamikájára. Néha egy suttogás többet ér, mint egy 
dörgedelmes „Csend legyen!”. Mindezek által is ébren tartják a figyelmet, pláne, ha érdeklődésre tart 
számot mindaz, amit szeretettel közvetítenek, mutatnak, átadnak!  

 

Aktivitások az énekórán 

Pedagógiai munkánkban az ösztönös zenei tevékenységeket igyekszünk egyre tudatosabbá tenni, hogy 
diákjaink zenét értő, muzsikát kedvelő felnőtteké válhassanak. Az ismeretek elsajátításához készségek-
re van szükség, melyek fejlesztéséhez sokféle aktivitás vezet. Azt gondolom, hogy tanóráink valójában 
az aktivitások sorozatának logikus tervezései. Fontosnak tartom, hogy mindez szervezetten, érthetően, 
a gyermekek életkorához igazítva, követhetően, és nem utolsó sorban az érdeklődést folyamatosan 
fenntartva, netán élményt okozva történjen annak érdekében, hogy valódi eredményeket érhessünk 
el.  
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Egy dologban még soha nem vallottam kudarcot az eleinte érdektelen osztályaimban sem, és ez nem 
más, mint a JÁTÉK. Miért is? Mert oldja a félelmeket, a sérelmeket, a gátlásokat, a görcsöket, cselekvés-
re serkent, kedvet teremt, kiküszöböli az egyedüllétet, és nem utolsó sorban láthatatlanul tanít, fejleszt, 
tapasztalatokat ad, elmélyíti a korábban megismert fogalmakat, jelenségeket. Valamennyi korosztály 
megérinthető, megközelíthető vele, csak tudni kell itt is, mikor, mit és hogyan.  

Mivel az alapvető zenei paraméterek közül a ritmikus mozgásban bárki könnyebben fejleszthető, mint 
egyéb elemekben, ezért elsőként kapaszkodjunk ebbe. „A ritmust...sokkal előbb és sokkal behatóbban 
kellene gyakorolni, mint azt manapság szokás, és pedig szintén két szólamban." – ez Kodály Zoltán 
1941-ben született gondolata. A ritmus nem csupán zenei terminológia, hiszen a mindennapjainkban 
is előforduló fogalom, életünk periodikájában létező jelenség.  A ritmus és a mozgás szerves egységet 
alkotnak egymással. Tanóráinkon kezdetben szabadmozgásos, rögtönző feladatokat végzünk.  
Gondoljunk csak azokra a feladatpéldákra, amelyeknél a zene hangulatához, vagy netán valamely 
alkotóeleméhez, ritmikájához, zenei formájához szabad táncot kérünk. Vagy éppen érzéseinket, 
hangulatunkat fejezzük ki mozgásban egy hallgatott zenéhez igazodva (lásd. Kokas Klára pedagógiája). 
De a szabadmozgásos játékokhoz sorolom a népi gyermekjátékok előadását is, hiszen az a kötött játék-
rend mellett számos improvizatív elemet is megenged. A mozgás lehet irányított is, mely megkezdődik 
az egyenletes lüktetés, az egyenletes időtagolás érzetének kialakításával: lépünk, kopogunk, valamiféle 
ritmikus cselekvést végzünk a lüktetésre, pulzálásra. Aztán tudatosításunk folytatódik a metrum, az 
ütemérzék (hangsúlyrend), a különféle ritmusok, a tempó érzékeltetésével, de folytatódik egyéb, a 
tanár – diák által kitalált, valamely zenei paramétert kiemelő ritmikus játékkal. Megkezdődik a tuda-
tosítás, telve játékos, kreatív feladattal a ritmusérzék, a ritmusérzékenység, a ritmusélmény össze-
hangolt fejlesztése érdekében. A kevésbé jól éneklők számára ezek a játékok a Kánaánt jelentik. Végre 
ők is kibontakozhatnak, megmutathatják zenei képességüket. A játék mindenféleképpen élmény, siker, 
kudarc, vesztes, győztes érzet. Valamennyi korosztály sajátja, akár élethelyzete. A játékok improvizatív 
változatossága kiküszöbölheti az unalmat, a „már megint ugyanazt kell csinálni” érzetét, a monotonitást 
annak ellenében, hogy bizonyára vannak, léteznek az osztályok számára olyan kedvencek, amelyeket 
folyton ismételni kell. S ez akár jó is lehet, örömteli, pazar.  

 
Íme, egy csokorra való! 

 

Zenés játékok 

Tanóráim – mint másutt is – „rituálékkal” kezdődnek: köszönünk egymásnak, összenézünk, 
„megállapítjuk”, hogy készek vagyunk a közös munkálkodásra. Ha éppen fáradt, rossz napunk van, azt 
kibeszéljük, csevegünk. Ez kb. 3-5 perc. Aztán a megszokás részeként lazító tornagyakorlatok sora 
következik, bemelegítjük izmainkat a mozgáshoz és a beénekléshez. Beéneklünk (nem csak emelt 
óraszámban!), majd olyan intonációs gyakorlatokat próbálunk ki, amelyek jó esetben az óra 
tematikájához kapcsolódnak. Mikre gondolhatok itt? 

Például: 

 szekvencia éneklése  
a) népzenéhez kapcsolódva: Ennek a gazdának szép kocsija van; Kolozsváros, olyan város; A  

juhásznak jól van dolga (ráadásul e két utóbbi dal kezdő sorának ritmikája egyező, melyet 
érdemes „kihasználni”)  

b) műzenéhez kapcsolódva: A. Vivaldi: Tél – témában előforduló skálamenetek 

 maggiore - minore váltás  
c) népzenéhez kapcsolódva: Mikor leány voltam 
d) műzenéhez kapcsolódva: J. Haydn: G-dúr, „Üstdob” szimfónia (No. 94) - II. tétel 

Az intonációs gyakorlat fajtája a szekvencia esetében egyértelmű, hiszen a megszólaló zenepéldából 
emelem azt ki folyondárként szolmizálva. 
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Az azonos alapú dúr-moll váltás esetében az alábbiakat énekeljük szolmizálva, fél hangokkal araszol-
gatva felfelé, majd lefelé:  

dó – mi – szó – mi = lá, – dó – mi – dó – lá,  

Nem könnyű azonos alaphangra építve a N3–K3 váltása, ezért annak tisztaságát felfelé–lefelé irányuló 
kézmozdulattal is segíthetjük.  

S hogy egy kicsit mozogjunk is, másképp is játszunk a Mikor leány voltam kezdetű moldvai népdallal.  

Például így: 

1. Körben állva, szöveggel énekeljük a dalt, majd választunk egy szótagot (lala, blabla, dúdú, 
pamm stb.), melynek használatával éneklünk akkor, amikor a mozdulatsorokkal ritmizálunk. 
Nagyon fontos, hogy a csodaszép szöveg, tartalom, soha ne sérüljön meg, ne legyen a 
készségfejlesztés áldozata egy zenemű sem, ezért választjuk az éneklő szótagot.  
(A játékleírást ennek ellenében, a könnyebb lekövetés miatt a szöveghez igazodva közlöm.) 

2. Ismét éneklünk szövegelvonással, és az ütem egyekre mindkét kézzel rácsapunk a combunkra: 
Mi (-kor), vol (-tam) / Mi (-kor), vol (-tam) 
Sza (-bad), vol (-tam) / Sza (-bad), vol (-tam). 

3. A következő megszólaláskor a le-ány és a ma-dár szótagoknál a jobb - bal kéz váltva csettint: 
le- = jobb; -ány = bal; ma- = jobb; -dár = jobb. 

4. Újbóli énekléskor összeillesztjük a 2. és a 3. pont feladatait. 
5. Az első és harmadik népdalsor 2. ütemeire (vol-tam) egyet-egyet tapsolunk.  

A 4. ponttal együtt gyakoroljuk. 
6. S végül, a szüneteknél, a második és negyedik népdalsorban (vol-tam – szün) a vállunkra 

helyezzük a kezeinket.  Az ütem első negyede (voltam) itt is taps.  
Összeillesztjük az egészet. 

7. Párokba állunk. Éneklés közben ismételjük a mozgássort, de az 5. pontnál a taps-taps helyén 
összecsapjuk szemben lévő társunkkal a kezünket. 

Igazán mókás, hasznos, diákjaim nagyon kedvelik ezt, és az ehhez hasonló óra eleji játékokat. Jól szer-
vezve 2-3 perc vidámság. Nagy-nagy figyelmet igényel (a fegyelem az érdeklődés miatt adott lesz). 
Próbálják ki, és alkossanak ehhez hasonló újabbakat! 

A bemelegítő szakaszt általában néhány korábban tanult dal ismétlése követi: dalcsokor, akár nép-, 
akár műzenei vonatkozásban. Az ismétlés már magában rejti a játékok sorozatát, hiszen a majdan meg-
szólaló dalokat fel kell ismerni. Ezernyi variációja van a kitalálásnak, ám most inkább a dalokkal, a zenei 
szemelvényekkel történő játékokra szeretnék néhány tippet adni, mely által a mozgást is folyamatosan 
bekapcsoljuk zenei alkotómunkánkba. Tudom, rögtön azt mondják, hogy nincs elég hely a tanterem-
ben, nem fér el 30 gyerek ahhoz, hogy az énekléséhez cselekedjen. Hm?! Kételkedem. Ha körbeállnak 
egy padsort, akkor elférnek, és máris indulhat a pazar játék.  

Ugyan csak a „rituálé” része a mérőérzet kialakítása, később finomítása. Feltételezem, hogy nem csak 
az én iskolámban összerendezetlenek a gyerekek mozgásai, vegyesen fejlettek az ez irányú koordiná-
ciók. Gyakoroltatnunk kell! Ám nem mindegy, hogy milyen típusú, nehézségű feladatot kapnak a külön-
féle korosztályok gyerekei ahhoz, hogy jól érezzék magukat a tevékenységben. 

Mérőmozdulatok dalokhoz 

Köralakítás és páros lüktetésű daléneklés szövegelvonással az alábbi egyenletesen lüktető lépések, 
mozdulatok sorozata szerint. A mozdulatok a kiválasztott dal sorainak, és belső tagolásának váltásához 
igazodnak: 

 Irányváltós vonulás: teljes kör balra (dal 1. sora), teljes kör jobbra (dal 2. sora)  
 Irányváltós vonulás: negyedkör jobbra, negyedkör balra (fél sor + fél zenei sor tagolásával) 
 Két lépés hátra, két lépés előre (metrumtól függően tagolt) 
 Két lépés jobbra, két lépés balra (metrumtól függően tagolt) 
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 Labda pattintása mérőre, ritmikusan a földön 
 Labda átdobása egyik kézből a másikba  
 Külső – belső kör alakítása, és labda ritmikus átdobása a szemben álló társnak 
 Külső – belső kör alakítása és mérőmozdulat a szemben álló tenyerébe ütve 
 stb. 

Fontos, hogy a mérő egyenletességét valamely ritmushangszer kopogásával biztosítsuk, de legalább a 
tanár hangsúlyos járásával. Még izgalmasabb, ha népdaléneklés esetén népi hangszer kíséretes CD-
karaoke segítségével éneklünk.   
Számos ilyen típusú hanganyag található az interneten, illetve bizonyos tankönyvcsaládok mellék-
leteként.  

Mérő – ritmus  

Legyen most a kiválasztott dalunk a Pál, Kata, Péter, jó reggelt! – francia népdal 

 Alakítsunk egy nagy kört! 
 Dalénekléskor járjunk egyenletesen, magas térdemeléssel! 
 Énekeljük el a francia népdalt ritmusnevekkel! Az egyenletes járást megtartjuk. 
 Énekeljünk ritmusnevekkel és ritmus-mozdulatokkal: tá = taps; titi = lábunkkal kiugráljuk; szün = 

hatalmas felugrás. 

A játék legfőképpen koncentrációt fejleszt, ritmikai precizitást és mozgáskoordinációt. Ügyeljünk arra, 
hogy a gyerekek egyenes testtartásban mozogjanak, tenyerezésük, ugrásuk feszes legyen! 

Népdal-járás 

1. Alakítsunk egy nagy kört! Forduljunk kismenetirányba!  
2. Énekeljünk egy ismert giusto magyar népdalt, míg közben egyenletesen járunk, lépegetünk! 

(Meg fognak lepődni a gyerekek pontatlanságán, holott ők úgy érzik - pl. felső tagozattól kezdve, 
hogy „ovis” kérést kaptak a tanártól. Ne hagyják, forszírozzák a menetelés pontosságát!) 

3. Énekeljük ugyan azt a dalt egyenletes járással úgy is, hogy soronként irányt váltunk! (Vigyázat! 
„Avizósan” kell megfordulni a sorok végén, hogy pontosak legyünk.) 

4. A következő énekes irányváltós járásoknál már különféle testmozgásokat végzünk:  
 ha a dalban előfordul szünet, akkor azt pl. felugrással, erőteljes dobbantással jelezzük  
 ha előfordul éles-nyújtott ritmus, akkor azt/azokat tapsoljuk 
 vagy/és: a jellegzetes ritmikákra találjunk ki egyéb mozdulatot (szinkópa, triola stb.) 

Ezt az irányváltós járást lehet gyakoroltatni pl. a Szánt a babám, csireg-csörög, sej, haj, a járom kezdetű, 
Békés megyében gyűjtött népdalunkkal, valamint további lehetséges feladat a szünetnél való felugrást, 
és a nagy éles ritmusok precíz tapsolása. A játék alkalmával NEM szöveggel éneklünk, hanem pl. dű dű, 
vagy akár a ritmusnevekel szótagokkal. Így a népdal karakterét megtartjuk, ám annak szöveghez, tartal-
mához igazodó szépségét, előadását nem veszélyeztetjük. 

Miért fontos ez a fajta játékszervezés? A választ ismerik. Fejleszti az utánozó készséget, a mozgáskoor-
dinációt, a térbeli tájékozódást, a memóriát, a tartós figyelmet, a kooperációt, a szociális érzékenysé-
get, oldja a feszültségeket, a gátlásokat, örömet okoz, motivál, stb. 

Bizonyára ismerik a francia Émile Jaques-Dalcroze munkásságát. Svájcban a mai napig alkalmazzák 
mozgássorozatokra épülő metodikáját. A zeneszerző – zenepedagógus mozgásra alapozott didaktikai 
módszerét Kodály is tanulmányozta, s majdan transzformálta koncepciója kialakításához. Dalcroze 
metodikájában megjelenik a testzene, a tapsolás, a dobbantás, az ugrás, ugrálás, a staccato - legato 
járás, a „lebegő” mozgás, a zenei ritmus mozdulatokkal való kifejezése, a motivikus irányváltás, a zenei 
forma mozgásos kifejezése. A harmonikus, ritmikus mozgás az euritmia sajátja is, mely Rudolf Steiner 
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munkásságához kötődik. Carl Orff nem csak zeneszerzői, de zenepedagógiai munkásságában is alkal-
mazta a testen való játékmódot. Ritmikai improvizációinak kiindulópontja Kodályhoz hasonlóan a 
gyermek-, játékdalok. 

Használják ki a ritmikus elemekkel történő játékos ismeretet mind a népzene, mind a műzene vonatko-
zásában! Ne feledjék, a mozgáshoz kapcsolódó énekléskor is kiemelten fontos annak minősége!  
Ismételten felhívom a figyelmet, hogy a mozgássorok alkalmazásakor NE használják az énekelt dal 
szövegét, csak szövegelvonással, hangzókkal, hangutánzó szavakkal énekeljék a játékhoz szükséges 
dalt. Az élmény így sem vész el. 

Váltakozó ütem érzékeltetése 

 A tanulópárok ülve egymás felé fordulnak.  
 Keresztező mozgással tapsolnak az alábbi váltakozó ütemű népdal tempójelzése, mérőmozdulata 

szerint: 3 + 2 + 2 (taps – tenyér, tenyér; taps – jobb; taps – bal). A taps mindig az ütem egy-re kerül. 
 Ha ezt jól begyakorolták, két kört alakítunk úgy, hogy a párok egymással szemben álljanak. 

Énekeljünk ugyanezzel a mozdulatsorral! 
 Ezután a belső kör minden népdalsornál egyet balra lép, folytatva az új társsal való tapsolást. Így 

jutunk körbe, egyik gyerekről a másikra haladva, ismételgetve valamely szótaggal az adott 
népdalt. (pl. Este van már, csillag van az égen – Békés megye) 

 
Vesztő (Békés) Bartók Béla 

 

 2. Garzó Péter elment katonának,  

Acélfegyvert csináltat magának, 

Acélfegyvert, rózsafa a nyele, 

Rá van írva Varga Julcsa neve. 

Súlyrend változása 
Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlat  (II. / 35.) 
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A játékhoz 4/4-es lüktetésben leírt olvasógyakorlatot használjunk, ám ha népdalt választunk, akkor 
ajánlott a dudanóták közül keresgélni és énekelni a már fentebb leírt módon, vagyis a dalt hangutánzó 
szavakkal dúdolva. 

 Tanuljuk meg kívülről a kíválasztott dallamot! 
 Éneklés + 4 lépéses mérő-járás irányváltással: előre – hátra folyamatosan. A hátrafele történő 

mozgás valójában tolatás. Ügyeljünk a feszes, egyenletes tempó-tartásra! 
 Ugyan ez a feladat súlytapssal: minden első lépésnél tapsoljunk! 
 Ugyan ez a feladat súlytapssal: minden első lépésnél, és azt követően minden 2., aztán a 3., és 

végül a 4. lépésekre tapsoljunk!  
 Ügyesebb osztályokban a játékot kánonban is előadhatjuk. 

Fontos, hogy a játékokból senki se maradjon ki, sőt, a tanár is legyen játszótárs! 

 

„Ajándék” népdal Tari Lujza legújabb szlovák gyűjtéséből, melyhez akár a fenti játék is illeszthető.  
 

Jóka (Pozsony m.) 
Szitásné Tankó Emerencia (sz. 1907.) 

Tari Lujza 1983. január 22. 

 

 

Forrás: Tari Lujza: Szlovákiai magyar népzene – 1983-2006, Gyurcsó István Alapítványi könyvek 49. 

 


