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EGYEZMÉNYES JELEK
– kérdések és feladatok
– énekeld el!
– hallgasd meg!
– rajzold le!
– ellenőrizd magad!
– összefoglalás
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KEDVES ELSŐ OSZTÁLYOS!
Egy rendkívül érdekes könyvet tartasz a kezedben,
mely a művészet, a harmónia és a szépség világába
vezet be. A tanulás során mindig két segítőtárs, Csingiling és Piktorka lesz melletted.
Csingiling megtanít arra, hogy megértsd a zene csodálatos nyelvét, és megtanulj szépen énekelni. Piktorka
pedig feltárja előtted a képzőművészet, azaz a festészet
és a grafika, a szobrászat és a díszítő művészet titkait.
S ami a legfontosabb: megtanít arra, hogyan kell a téged körülvevő világ szépségét érzékeltetni, lerajzolni. A
két kísérő a színházművészet világába is bevezet, ahol
a színészek munkája mellett óriási szerep jut a zenészeknek, a díszlettervezőknek és más művészeknek.
Szerencsés barangolást kívánunk a művészet világában!
A szerzők
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MŰVÉSZET A KÖRNYEZETÜNKBEN
1. A MŰVÉSZET VARÁZSLATOS VILÁGA
A csörgedező patak csobogása, a méhek döngicsélése, a madarak trillázása a környező világ természetes
zajához, zörejéhez, hangjaihoz tartozik. Vannak azonban más hangok is. A hangszerek által keltett hangokat különleges zenei hangoknak nevezzük.
 egíts Piktorkának elkülöníteni a természetes hangoS
kat (zörejeket, zajokat) a hangszerek által keltett hangoktól! Hány hangszert látsz a képen?

Az összetartozó, egymást követő, kellemesen váltakozó zenei hangok alkotják a dallamot, a melódiát,
ami a zene alapja.
 h. W. Gluck: részlet az Orfeusz és Euridiké c. operáC
ból.
W. A. Mozart: részlet a Quartet c. versenyműből.
Milyen a két zenedarab előadása?
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BÚJJ, BÚJJ, ZÖLDÁG
Magyar népdal
Bújj, bújj,zöld ág,
Zöld levelecske...
Nyitva van az aranykapu,
Csak bújjatok rajta.
Nyisd ki rózsám
Kapudat, kapudat,
Hadd kerüljem
Váradat, váradat.
Szita, szita péntek,
Szerelem csütörtök,
Dobszerda.
 ezényeld el a népdal dallamát!
V
Figyeld meg a rajzokat! Adj tanácsot Piktorkának, hogyan illik viselkedni éneklés közben!

 asonlítsd össze a természetes hangokat (zajokat) és
H
a zenei hangokat!
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1. A MŰVÉSZET VARÁZSLATOS VILÁGA
Mindent, ami körülvesz bennünket, le lehet rajzolni.
Az egyszerű dolgokkal kell kezdeni: a ponttal és ves�szővel. Így jön létre a képzőművészet.

 i jut eszedbe a képen ábrázolt vonalak láttán? HaM
sonlítsd össze a pontokat a hangokkal, a vonalakat a
dallammal!

V. Kandinszkij: Metszésvonal
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 gy lapra tegyél néhány pontot és kösd össze vonaE
lakkal!
 egíts Csingilingnek kiválasztani a festők munkaeszS
közeit!

 mlékezz vissza a Bújj, bújj, zöldág... c. népdalra! RajE
zold le színes ceruzával, filctollal vagy színes krétával
különböző pontok és vonalak segítségével a népdal
cselekményét! Adj címet a rajzodnak!

Mit lehet lerajzolni vonalak, és mit pontok segítségével?
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2. SZÜLŐFÖLDEM
A fák és a virágok, a családtagok és a barátok a szülőföldet, a hazát jelentik mindenki számára.
Énekeld el!

Nád a házam teteje, teteje,
rászállott a cinege, cinege.
Hess le róla cinege , cinege,
leszakad a teteje, teteje.

 ezeddel kövesd a dallam hullámzását!
K
Ismersz-e dalt a szülőföldről?

A zenei hangok lehetnek hosszúk és rövidek.
, vagy
A rövideket TI-nek nevezzük el, a jele
A hosszú hangokat TÁ-nak, a jele , vagy
.

.

 apsold el, vagy játszd el játékhangszeren a Nád a háT
zam... c. dal hangjait!

Válassz hangszert!
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 . Liszenko: Bölcsődal (Altató dal)
M
J. Barnics: Lovacska
Hogyan jellemeznéd a hallott zeneműveket? Melyik a
nyugodt, halk hangvételű, s melyik az élénkebb, játékosabb?
Hogyan értelmezed a kép címét?

M. Timcsenko: Daloló Ukrajna
Figyeld meg a rajzot, és mondd meg, hogyan kell viselkedni zenehallgatás közben!

 oglald össze, mit kell tudni a rövid és hosszú hangokF
ról!
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2. SZÜLŐFÖLDEM
A szülőföld szépségét vonalak és formák segítségével lehet megjeleníteni a festményeken.
A vonalak különbözőek lehetnek. Kifejezhetnek nyugalmat vagy nyugtalanságot, bánatot vagy örömöt.

M. Prijmacsenko:
Kányaliget

Folytonos egyenes fővonal
Cikcakk-vonal

A hullámvonallal folyót, hegyet, állatot, sőt még tengert is lehet rajzolni.
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 ondolkozz el azon, hogyan lehet megjeleníteni a rajG
zokon a napocska, a fa és a virágok fő jellemzőjét!

 ülönböző vonalfajták alkalmazásával rajzolj színes
K
ceruzával vagy filctollal egy fát! Próbáld a fát úgy lerajzolni, hogy vidám vagy szomorú, dühös vagy békés
legyen!

 ogyan lehet megjeleníteni a rajzokon a szülőföld
H
szépségét?
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3. AZ ERDŐ HANGJAI
A zenei hangokkal tökéletesen újrateremthetők
(reprodukálhatók) a természet hangjai, különösen érvényes ez a madárhangokra.
Játsszatok Kakukk és a csalogány-játékot!

Ku – ku,

ku – ku,

tyoh – tyoh – tyoh, tyoh – tyoh – tyoh

 lkoss különböző hangfekvésű dallamot: ta – ta, ti – ti
A
– ta, ti – ti –ta, ta - ta – ta!

HÁZASODIK A TÜCSÖK

Éneklés közben vigyázz a légzésedre! Belégzésed legyen gyors és halk, kilégzésed lassú és
nyugodt!
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 . Kabalevszkij: A medvét bosszantó nyúl
D
V. Podvala: A sün. A harkály
 asonlítsd össze azokat a hangokat, amelyek a medve
H
és a nyúl zenei megjelenítésére alkalmasak. Az alább
látható rajzok közül melyik felelne meg a sün mozgásának, és melyik a harkályénak?

A zenei hangok lehetnek magasak és mélyek.
 egíts Piktorkának meghatározni azt, hogy az erdő laS
kói közül melyik állatnak mély, illetve magas a hangja!
A hangszerek közül melyik illik az állatokhoz?

Énekeld el a magas és a mély hangokat!
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3. AZ ERDŐ HANGJAI
Az erdőben sokféle állatot láthatunk, és különböző
hangokat hallhatunk: a fák leveleinek susogását, a madarak énekét, a bogarak zizegését stb.

W. Bradley: Erdő
 ogyan ábrázolta a művész a vonalak segítségével az
H
erdő sűrűjét? Milyen mesebeli állatokkal találkozhatna
a vadász ebben az erdőben?

A formák határa, körvonala vonalak segítségével
emelhető ki, amit kontúrnak nevezünk. A külső kontúr
az ábrázolt formát határolja el környezetétől, a belső
kontúrok a részletformákat foglalják magukba.
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 művész csak a különböző figurák kontúrjait rajzolta
A
le. Segíts Csingilingnek felismerni a képeken látható
alakokat!

 ilyennek képzeled el a zenét hallgató sündisznót?
M
Rajzold le színes ceruzával, krétával vagy filctollal! Mielőtt hozzákezdenél a rajzoláshoz, tervezd meg, mi
hova kerül a rajzlapon!
Írj a rajzodhoz egy mesét!

Rajzfilm: Sündisznócska a ködben
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4. MESÉLEK MOST NEKTEK
A zene segítségével még a bogarak hangját is lehet utánozni. Gondolkozz el, milyen bogárhangokat ismersz!
 nekeld el az icipici pókról szóló dalt hangosan, a kis
É
légyről halkan!

f

Egy icipici pók felmászott az ereszen,

p

S
 zőrös lába van a légynek,
Ha nem hiszed, eredj, nézd meg!
Inc, pinc, Lőrinc, te vagy odakint!

És jött egy nyári zápor, lemosta hirtelen,
De kisütött a nap, és minden felszáradt,
Így az icipici pók felmászott az ereszen.

A zenei hangok lehetnek hangosak (csengők) és
halkak (csendesek). A zenében a hangerőt a következőképpen jelölik:
f (forte) – hangos, p (piano) – halk
Játsszatok el a Bújj, bújj zöld ág... játékot!

16

 . Rimszkij-Korszakov: A dongó (részlet a Mese SzalM
tán cárról c. operából).
A. Stoharenko: Pillangó
 ilyen hangerővel érzékeltették a zeneszerzők a boM
garak repülését? Válaszd ki az alább látható képek közül, melyik zeneműhöz kapcsolhatók!

O. Zakamoldina-Ladihina:
Virágok és pillangók

Haszegava Tohaku:
Bazsarózsa

 lvasd el a verset, és érzékeltesd különböző hangerőO
vel a méhecske döngicsélését!

Zümmög a méhecske,
száll, száll, száll.
Picike szárnyacskán
jön a nyár.

Picike szárnyacskán;
zümm – zümm – zümm.
Begyűjti mézét és
elrepül.
Kányádi Sándor

 rzékeltesd hanggal: hogyan alakul át a lágy szellő
É
tomboló szélviharrá! Hangszer segítségével tedd hallhatóvá a csepergő eső átalakulását villámlással dörgéssel kísért viharrá!
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4. MESÉLEK MOST NEKTEK
Ha jól szemügyre vesszük a virágokat ábrázoló festményeket, mindig látható rajtuk valamilyen rovar: méhecske, pillangó stb.
Reggeli harmat kelti a lepkét.
Virág a réten tárja a kelyhét.
Látja a lepke, billen a szárnya,
virágkehelyben reggeli várja.
Gryllus Vilmos: Reggeli harmat

I. Min Jang: Pillangók és virágok
 ogyan helyezte el a pillangókat a festményen a műH
vész?

Mindent, amit magad körül látsz nemcsak színes ceruzával és krétával, filctollal tudod megörökíteni, hanem
ecsettel és festékkel is.
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 iktorka a festékbe mártott ujjával pacákat, foltokat
P
festett. Milyen bogarakat és pókokat akart ábrázolni
szerinted?

 különböző színű festékbe mártott ujjaddal rajzolj pilA
langót, pókot és virágokat! Ecsettel fess bajuszt, lábakat, füvet és pókhálót is!

Szerinted Csingiling vagy Piktorka alkotása tökéletes?

 ilyen bogarat lehet még festékbe mártott ujjal és teM
nyérrel pingálni?
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5. GYERMEKVILÁG
A zene lehet lágy, finom vagy emelkedett, ünnepélyes, örömteli vagy szomorú hangzású.
Képes a zene arra is, hogy különböző embertípusokat, jellemeket – bátor, játékos, bánatos, álmodozó –
elénk tárjon.
VIRÁGÉKNÁL ÉG A VILÁG...
Magyar népdal

Virágéknál ég a világ,
sütik már a rántott békát.
Zimme-zumm, zimme-zumm
recefice bumm, bumm, bumm.
 atározd meg a dal hangerejét: forte (f) vagy piano
H
(p)!
Énekeld el a dalt szereposztásban!
Igyekezz mindig szépen énekelni! Amikor szükséges, hangosan, de nem kiabálva, halkan, ha
úgy kell, de nem suttogva!
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 . Kabalevszkij: Bohócok
D
Zs. Kolodub: Énekel a baba
 ogyan érzékeltették a zeneszerzők hőseik jellemét
H
zenéjükkel?
Milyen gyermekkaraktereket ábrázolt Jevhenyija Hapcsinszka művésznő?

Az első hó

Tudom, hol bujkál
a sós uborka

Kérdezd meg,
hány óra!

A kis Rembrandt

 eress példákat különböző jellemű szereplőkre ismert
K
zeneművekből!
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5. GYERMEKVILÁG
A gyermekvilág ábrázolásakor a művészek a játékokat vagy rajzolják, vagy különböző anyagokból állítják
elő.
Hasonlítsd össze a baba háromféle ábrázolásmódját!

Az azonos színű (általában fekete) rajzokat sziluettnek,
árnyképnek, árnyrajznak nevezzük.

Elisabeth Böhm. Sziluettek a gyermekek életéből
Szomorúak vagy vidámak a képen látható gyerekek?
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 egíts Csingilingnek felismerni a Piktorka által alkotott
S
sziluetteket! Felismerhető a bohóc és az erőművész
árnyképe?

 ágd ki a bohóc sziluettjét, és ragaszd rá egy színes
V
kartonpapírra!

Óvatosan bánj az ollóval!
 asonlítsd össze különböző játékok sziluettjeit: a kisaH
utót és az autóbuszt, a babákat és a kutyust!
23

6. BABAHANGULAT
Ahogy az emberek, úgy a mesehősök és a játékok is
lehetnek jó és rossz kedvűek. Erről mesél a következő
dalocska.
Énekeld el!

Fürge rókalábak, surranó kis árnyak,
Hipp-hopp, jön Vuk.
Híres nagy vadászok, jobb, ha félreálltok,
Hipp-hopp, jön Vuk.

Boci, boci tarka,
Se füle, se farka,

Oda megyünk lakni,
Ahol tejet kapni.

 asonlítsd össze a mesében szereplő róka és a kis
H
boci hangulatát! Melyik dal vidámabb?

 ilyen a dalok melódiája: egyenletes vagy ugrásszeM
rű?
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Kását főz a kisegér,
Minden tálat telemér.
Ennek ad egy kis kanállal,
Annak ad egy nagy kanállal,
Amannak egy csuporkával.
 ilyen a dal hangulata a kezdetkor, s hogyan változik
M
meg a végére?

Csak a kicsinek nem adott.
A kis malacka haragudott,
Röf-röf-röf.
P.I. Csajkovszkij: A beteg baba. Az új baba
 eséld el, milyen a hangulatuk a képen ábrázolt baM
báknak?

Énekelj a játékaidnak más-más hangulatú dalokat!
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6. BABAHANGULAT
A vidám vagy a szomorú hangulatot nemcsak a zeneművek közvetíthetik, hanem a fotóművészek képein
is érzékelhetjük.
Adj címet Donald Zolan alább látható képeinek!

 igyeld meg Piktorka ünnepi hangulatot árasztó rajzát,
F
melyet viaszceruzával és festékkel hozott létre!
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Találd ki!

Az égen csillagok gyúlnak,
Játékosan röpködnek...
Apró szikrákkal kékek,
Zöldek, sárgák, fehérek...
(kétájizüt)

 észítsd el a Tűzijáték Babavárosban című rajzot viK
aszceruzával és akvarell- festékkel! Az égboltot kék és
lila szín keverékével fesd meg!

 ondd el, Piktorka hogyan viszi fel a festéket a rajzlapM
ra!

Hogyan lehet vidám hangulatúvá tenni egy festményt?
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7. GAZDAG TERMÉS
Az őszt az emberek bőkezű jelzővel illetik, mert gazdag terméssel ajándékozza meg őket. Ekkor takarítják
be a zöldség- és gyümölcsféléket. Az ősz a művészeknek is kedvenc témája.


Fa az ágát földre hajtja, lepottyan, ha nem nyúlsz érte.
kínálja magát az alma.
Ásót, kapát fogj marokra:
Sárgán nevet rád a körte, leszáradt a krumpli bokra...
Kányádi Sándor: Fa az ágat földre húzza
Éneklés közben tisztán ejtsd a hangokat!
 apsolj ritmikusan éneklés közben! Igyekezz érzékelT
tetni a dal mondandóját!
 az ismétlés jele
–
– a szünet jele
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 . Kuznyecov: a Harangok gyűjtemény Ukrán vásár c.
V
darabja.
 ilyen hangulatot keltett benned ez a zenedarab? FiM
gyeld meg a képet az ősz bőkezű ajándékairól! Ös�szességében milyen szellemiségű a festmény?

L. Kacsalina: A mi termésünk
 eltsd életre a képet! Képzeld el, hogy a zöldségek és
K
gyümölcsök hirtelen dalra fakadnak. A dinnye vagy
uborka énekel magas hangon, a káposzta vagy a sárgarépa hangosabb? A hasas tökfélék vagy a kányafa
piros gyümölcsének nótájában több a hosszú, illetve a
rövid hang? Add elő osztálytársaidnak az összes termés dallamát úgy, hogy kitalálhassák, melyikük énekel!
Emlékezz vissza! Milyen zenei hangokat ismersz!
magas

rövid
hangos

mély

hosszú

halk
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7. GAZDAG TERMÉS
Édes ősz jött,
Ott egy alma, kasba rakd!
Hull a körte,
Bokor alatt dió bújik,
Hamvas szilva hull a földre. Ott ne hagyd!
Itt egy körte, hamm bekapd!
Sarkadi Sándor: Itt az Ősz
 evezd meg a képen látható gyümölcsöket! Figyeld
N
meg az alma, a körte, a szilva formáját! Miben hasonlítanak?

F. Riznicsenko: Alma

Vonalak segítségével a művész különböző formákat –
gömbölyűt, oválist, derékszögűt, szögletest – képes alkotni, melyeket a színekkel életszerűvé tesz.
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Készíts Termés címmel színes papírból applikációt!

 ondd el Csingilingnek, hogyan kell helyesen elhelyezM
ni a kivágott formákat a papírlapon!

 igyeld meg a gyümölcsök és zöldségek formáját! EzeF
ken kívül ismersz még gömbölyű vagy ovális formájú
termést?
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A MŰVÉSZET MÁGIKUS ABLAK A VILÁGRA
1. A SZÍNEK ÉNEKE
A körülöttünk lévő világ színeinek és hangjainak tarkaságával varázsol el bennünket. Különösen a virágok
színpompája bűvöli el az embereket.
A RÉTEN

Itt van a jázmin, és ott van a zsálya,
gazdag a rétnek zöld patikája.
La lalalalalala la-la,
la lalalalalala la
 zerinted mikor kell levegőt venni éneklés közben,
S
hogy ne akadjon el a szavunk?

– a belégzés jele

a szöveg jele

 yakorold a légzést, a la, la, la éneklésével egy hanG
gon!
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Hány virágot ismersz a festményen láthatók közül?

O. Timosin: Hűvös nap
 . Sztecenko: Esti dal
K
 yors vagy lassú melódiát hallottatok? Kövesd a keG
zeddel a dallamot! Milyen íve van?

A dal rövid lírai műfaj, amely egyszerű érzelmeket
fejez ki dallamos formában. Szerkezete egyszerű, világos, könnyen áttekinthető; terjedelme általában korlátozott. Többnyire azonos típusú versszakokból (strófákból) áll. A dalnak van kezdő, bevezető része és refrénje. Gyakori a dal és refrénje közötti szóló és kórus
váltakozása.
 igyeld meg a Csingiling által készített dallamláncot!
F
Szerinted a virágok miért különböznek színben és formában?

Kezdő dal Refrén
Versszak

Kezdő dal Refrén

Kezdő dal Refrén

Versszak

Versszak

Tagold versszakokra kedvenc dalodat!
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1. A SZÍNEK ÉNEKE
A gyönyörű színes világ megörökítésére az emberek
feltalálták a festéket. Három alapszínből – pirosból,
sárgából és kékből – keverték.
Milyen színű virágok szerepelnek A réten című dalban?

 színkeverés következtében milyen színárnyalatok jötA
tek létre?

A zöldet, a narancsszínt és a lilát másodlagos színeknek nevezzük.
A festék kikeverésére szolgáló ovális lemezt palettának hívjuk.
Mi másodlagos színű a környezetünkben?
34

Milyen színű virágokat látsz a képeken?

V. Ribakov: Virágos rét
 iktorka szívesen fest virágokat. Próbálkozz te is!
P
Képzeld azt, hogy egy mesebeli erdőben vagy, ahol
Sárga, Piros és Kék tündér lakik. Vajon milyen színű
virágokat tud a három színtündér nemesíteni? Vízfestékkel fest meg ezeket a virágokat!

Sorold fel az alap- és a másodlagos színeket!
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2. SZIVÁRVÁNY-RITMUSOK
Egy – eleredt az eső, kettő – kisütött a nap, három –
látványos szivárvány ragyogott fel az égbolton. A művészeket mindig megihleti ez a csodálatos látvány, versek, festmények, színdarabok, dalok születtek a szivárványról.
Sz. Prokofjev: Eső és szivárvány

 övesd az esőről és a szivárványról szóló zene dallaK
mát kezeddel!

SZIVÁRVÁNY

Szivárvány, szivárvány,
mi vár ránk a túloldalán?
Szivárvány, szivárvány,
ragyog fölöttünk eső után.

Az első szín nem túl piros,
szomorkodni most már tilos.
Narancssárga a második,
gyümölcse édes és mámorít...
Fülöp Márti

Hasonlíts össze egy szivárványról szóló dalt és verset!

Valamennyi dallamnak van ritmusa, ami a rövid és
hosszú, hangsúlyos és hangsúlytalan hangok szabályszerű visszatérése.
Tapsold el a saját neved ritmusát!
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Csingiling Piktorka
I-má-dok é-ne-kel-ni

Én pe-dig raj-zol-ni

Ismerd fel a dalt a ritmusa alapján!

1.
2.
LÁNC, LÁNC ESZTERLÁNC
Lánc lánc eszterlánc
Eszterlánci cérna
Cérna volna selyem volna,
Mégis kifordulna
Pénz volna karika
Forduljon ki Marika
Marikának lánca
Énekeld el más ritmusban!
 apsold el a találós kérdés ritmusát! Szerinted milyen
T
dallam illene hozzá: lágy, játékos vagy hangos?

Széles út, de nem járod, Eső után csodálod,
Szalagját át nem vágod, Ha sok színét meglátod.

 apsold el a családtagjaid és a barátaid nevének ritT
musát!
37

2. SZIVÁRVÁNY-RITMUSOK
A természet egy csodálatos jelenséggel ajándékozza meg az embereket eső után. Ez a szivárvány. A legtöbb ember hét színt lát a szivárványban. Ezek: vörös,
narancs, sárga, zöld, türkizkék, kék, ibolya vagy lila.
Bár nem szokás felsorolni, de jól kivehető a sárgászöld,
illetve a zöldeskék szín is.
Mesélj a képen látható tájról! Láttál-e már szivárványt?
Milyen volt?

I. Bukanov: Szivárvány
 mlékezz vissza, milyen sorrendben követik egymást a
E
színek a szivárványban?
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 ely színek keveréke adja a zöld, narancs- és lila szíM
neket?
Vízfestékkel fess egy tájképet szivárvánnyal! Az alapszínek mellett használd a másodlagos színeket is!

A kék, a piros meg a sárga,
rengeteg szín jó barátja.
Amúgy meg mind kedves rokon,
pöffeszkednek rajzlapokon.
Elnyújtózik, s szól a sárga:
„fogócskázzunk valahára!”
Unatkozik, az a baja,
ő is csak egy apró paca.
Tóth Árpád

Rajzod töltse ki az egész lapot!

 szivárvány színei közül melyik a kedvenced? ÖltözéA
ked is ilyen színes?
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3. AZ ŐSZI LEVELEK TÁNCA
Ősszel a szél felkapja a sárga, barna, rozsdaszínű
faleveleket és azok elkezdik táncukat az esőcseppek
ritmusára.
Fújtak, fújtak
Jött őszanyó
őszi szelek,
hideg széllel,
aranysárga
lehullottak
vízfestékkel,
a levelek.
Ott vannak
sárgák lettek
a fák alatt.
a levelek,
fújtak, fújtak
Látod a sok
őszi szelek.
aranyat?
Osvát Erzsébet
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Éneklés közben egyenletesen fújd ki a levegőt,
belégzéskor ne emeld meg a vállad!
 ilyen hangulatú ez a dal? Próbáld meg az esőcsepM
pek koppanását tapssal, ujjdobogással, különböző
hangkeltő eszközökkel visszaadni.

A tánc egy művészeti ág, amely zenére történő mozgással fejez ki érzelmeket.
 . J. Brahms: Magyar tánc
J
P. Csajkovszkij: Csipkerózsika – keringő
Mi jellemzi a két darabot? Gyorsak vagy lassúk?
Te milyen táncokat ismersz? Hogyan táncolnád el az
esőcseppek koppanását? Tervezd meg a tánclépéseket és a zenét is! Dobbal vagy csörgődobbal kísérd a
tánc ritmusát! Váltakoztasd a ritmust és a hangerőt!
Határozd meg, milyen táncot ad elő Csingiling és Piktorka?

P. Csajkovszkij: Csipkerózsika – keringő (részlet)
 udakold meg a szüleidtől, rokonaidtól, hogy ők hány
T
táncfajtát ismernek?
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3. AZ ŐSZI LEVELEK TÁNCA
Az őszi táj látványa mindig megihleti a művészeket.
A meleg színek minden árnyalatában pompáznak a
fák, bokrok és a fű. A fa lombjainak zöldje sárgával és
narancssárgával keveredik. Egyes fák azonban aranysárga vagy rőt vörös ruhát öltöttek.
 igyeld meg a képeket, szerinted a levelek közül melyik
F
hullott le régebben és ázott már a hideg őszi esőben, s
melyik esett le most. Különbözik-e a színük?

 ilyen színeket választott Marija Kaminszka művésznő
M
a levelek élethű ábrázolásához? Melyek az alap- és
melyek a másodlagos színek?

Ha összekeverjük a színeket, újabbakat kapunk, sőt
azok árnyalatait is.
 everd össze a zöld színű áttetsző (guas) vízfestéket
K
először sárgával, majd kékkel és a legvégén pirossal!
A zöldnek milyen árnyalatait hoztad így létre?
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Az őszi színekben pompázó leveleket különböző eljárásokkal lehet megjeleníteni. Ilyen például a lenyomat készítése.

Milyen színek jöttek létre a lenyomaton?
 lkoss Őszi levelek tánca címmel egy kompozíciót vaA
lódi levelek és áttetsző vízfesték segítségével! Milyen
új színárnyalatokat alkottál?

Dúdold el a szélben kavargó levelek dallamát!
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4. A TERMÉSZET SOKSZÍNŰSÉGE
A zenei hangok sokféle érzés, hangulat közvetítésére képesek.

 barátaiddal írj jelenetet Őszi dal és Téli kórus címmel.
A
Válasszátok ki a szereplőket: fák, eső, szél, napocska,
hópelyhek, hóvihar! Gondolkozzatok el azon, hogy milyen hangfekvésű hangok illenek a szereplőkhöz, és
milyen táncmozdulatokkal tudjátok látványosabbá tenni a jelenetet!

HÓVIHAR
Minél inkább havazik,
annál inkább hull a hó,
Minél inkább hull a hó,
annál inkább havazik.
Hull a hó és hózik,
Micimackó fázik,
Hull a hó és hózik,
Micimackó fázik.

 ilyen hangszert választanál kísérőnek: furulyát, csörM
gődobot, hegedűt vagy dobot?

A zenemű a hangok tudatosan elrendezett folyamata, melynek dallama, ritmusa van. A zenemű jellege és
hangulata a tempótól függ. A tempó lehet gyorsabb
vagy lassúbb.
A tempó a zenemű időmértékének, sebességének
meghatározása.
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Ukrán néptánc: Hóvihar
 tánc dallama gyors, élénk vagy mérsékelten lassú
A
tempójú? Hasonlítsd össze a Micimackó dala és a Hóvihar tempóját! Miben azonos, és miben tér a két mű?

Nicky Boehme: Varázslatos karácsony
Meséld el, mit látsz a képen!
 Hold című játék lényege, különböző tempóban: lasA
san, mérsékelten, gyorsan, sebesen adjátok elő a ritmikus sor ütemét!

Hogyan mesél a zene a természeti jelenségekről?
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4. A TERMÉSZET SOKSZÍNŰSÉGE
Amikor az aranyló napocskát, a piros és narancssárga virágokat nézzük, melegség önti el a bensőnket.
A fehér hó, a szürkéskék jég és a sötétkék viharfelhők
láttán szinte megborzongunk. A legismertebb színcsoport-név ennek értelmében a meleg és hideg elnevezés.
 igyeld meg a színkereket! Jegyezd meg a meleg és
F
hideg színeket! A színkerék melyik részén található a
legmelegebb, illetve a leghidegebb szín?

Van Gogh: Csillagos éj
 ess egy avarral borított ösvényt a meleg színekbe
F
mártva ecsetedet, és egy jéghegyet hideg színekkel!
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Meleg színárnyalatot úgy keverhetsz, hogy sárga
szint adagolsz a festékhez. Ha hideget akarsz, akkor
kéket.

 ajzolj meleg színekkel egy házikót az ősz, kékkel peR
dig jéggel, hóval fedettet a télnek számára!

Figyeld meg a szobádban, mi meleg, s mi hideg színű!
47

5. CSODÁLATOS ÁTALAKULÁSOK
Képzeld azt, hogy egy csodálatos mesevilágba kerülsz. Vajon kivel találkozol ott?
Zenésítsd meg az alábbi verset!

Udvarunkon, ablak alatt
Álldogál egy fura alak
Hóból van a keze, lába,
Fehér hóból a ruhája,
Hóból annak mindene,
Szénből csupán a szeme.
Vesszőseprő hóna alatt,
Feje búbján köcsögkalap.
Gazdag Erzsi: Hóember

 álaszd ki a megfelelő hangszert, amellyel kíséred a
V
dalodat, s amely tökéletesen érzékelteti a száncsengő
csilingelését!

 ondd el Piktorkának, miért nem választottad a dobot
M
és a trombitát kísérő hangszernek!
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Éj-mélyből fölzengő
– Csing-ling-ling – száncsengő.
Száncsengő – csing-ling-ling –
Tél öblén halkan ring.
Földobban két nagy ló
– Kop-kop-kop – nyolc patkó.
Nyolc patkó – kop-kop-kop –
Csönd-zsákból hangot lop.
Szétmálló hangerdő
– Csing-ling-ling – száncsengő.
Száncsengő - csing-ling-ling –
Tél öblén halkan ring.

 dd elő a dalt különböző módon: először – lassan, máA
sodszor – élénken, vidáman, hangosabban!
Gyakran egy dal éneklése előtt egy hangszer
vezeti fel, készíti elő a témát – ez a bevezető
tétel. Légy figyelmes, kövesd a tanár mozdulatait, hogy akkor kezdj énekelni, amikor vége a
bevezetőnek.
 . Csajkovszkij: részlet A hattyúk tava c. balettből. A
P
kishattyúk tánca.
A vonalak közül melyik tükrözi a kishattyúk táncát?

Próbáld meg kézmozdulatokkal eljátszani a dal elejét!
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5. CSODÁLATOS ÁTALAKULÁSOK
Egy varázslatos világban mindig történnek csodák.
Ha fehér festéket adagolunk bármelyik festékhez, világosabb árnyalatú szint kapunk. Ha a fekete festékkel
tesszük ugyanezt, akkor még a legélénkebb szint is sötétté teszi.

A. Bruno:Hóesés

I. Pjankov: Az utca este

 asonlítsd össze a hajnal és az este ábrázolását a
H
festményeken! Melyik festményen dominálnak a világos, s melyiken a sötét színek?

A „nappali” színek világosak, mert fehér színt tartalmaznak, az „éjszakai” színek sötétek, mert fekete szín
van bennük.
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 ajzolj egy hóembert! Választhatsz, hóembered vidám
R
és közvetlen, vagy szomorú és ábrándozó legyen. Készítsetek A csodálatos hóemberek tánca címmel kompozíciót!

 agyarázd meg Csingilingnek, a két hóember-ábrázoM
lás közül melyik a jól megtervezett!

 zerinted melyik a legvilágosabb, s melyik a legsötéS
tebb szín?
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6. ÚJÉVI ÜNNEPSÉG
Hamarosan beköszönt az új esztendő, ami egyet jelent a Télapóval és Hópelyhecskével, a gazdagon feldíszített karácsonyfával, a dallal, tánccal.

Hull a pelyhes fehér hó, jöjj el kedves Télapó!
Minden gyermek várva vár, vidám ének hangja száll.
Van zsákodban minden jó, piros alma, mogyoró,
Jöjj el hozzánk, várunk rád, kedves öreg Télapó.
A szavakat érthetően és lágyan ejtsd ki belégzés után!
 ogy a dalocska vidám és még ünnepélyesebb hanguH
latú legyen, változtass a tempóján, a hangerején, dallamának jellegén! Válassz megfelelő ritmikus kísérőt a
hangszerek közül!
Segíts Piktorkának kiválogatni a szavak közül azokat,
amelyek a dalra jellemzők!
GYORS

VIDÁM
LASSÚ
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HANGOS
SZOMORÚ

HALK

R. Schumann: Télapó
 zerinted az imént hallott darabban Télapó énekelt
S
vagy táncolt?
Figyeld meg a rajzot! Szerinted melyik Télapóról volt
szó a zenedarabban?

 ejtsd meg a találós kérdéseket! A megadott ritmusF
képlet alapján dalold is el!
Ezüst erdő, kristály-lombok napsütésben gyönggyé omlók.
A felhőből libben, lebben, fehér lesz tőle minden.
 észíts szeretteid számára egy kis verses, dalos, tánK
cos ünnepi műsort!
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6. ÚJÉVI ÜNNEPSÉG
Gyerekek és felnőttek egyaránt türelmetlenül várják
az új esztendő érkezését. Feldíszítik a lakásokat, titokban csomagolják az ajándékokat, üdvözlőlapokat írnak.
Te hogyan köszöntöd szeretteidet?

 iben térnek el az üdvözlőlapok egymástól? Mely szíM
nek dominálnak: a meleg vagy a hideg, világos vagy
sötét színárnyalatok?

Színes gömbök lengnek rajta,
díszes csomag vár alatta.
Szól a csengő: csingiling…
karcsú fenyő ága ring.
Mennyi csoda, mennyi játék,
mennyi hasznos, szép ajándék…
szól a csengő: csingiling…
karcsú fenyő ága ring.
Mentovics Éva: Szól a csengő
Milyen színű díszekkel van szerinted ez a fenyőfa feldíszítve? Applikálással nagyon szép üdvözlő lapokat
készíthetsz.
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Applikáció – rátétes díszítés, bármilyen anyagból
kivágott más-más forma, figura egy adott felületre történő ragasztása.
 z üdvözlő lapon minek kell nagyobbnak, és minek kiA
sebbnek lennie?

A fenyőt, a hópelyheket, az ajándékokat és a játékokat, azaz az alkotás fő elemeit vágd ki egy kettéhajtott
papírból. Így mindkét oldaluk egyforma, szimmetrikus
lesz.
 zínes papírból és kartonból készíts újévi képeslapot!
S
Tervezd meg a pontos helyét a fenyőnek, hópelyheknek, ajándékoknak! Díszítsd az üdvözlő lapot csillámporral és masnikkal!

Óvatosan és körültekintően használd az ollót!
 papíron kívül még miből lehet újévi üdvözlő lapot kéA
szíteni?
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7. ÖRÖMÜNNEP KÖZELEG
Télen nagyon sok ünnep van, de minden ember számára a legkedvesebb a karácsony, a szeretet ünnepe.
KARÁCSONYNAK ÉJSZAKÁJÁN...

O. Zbrucka: Karácsony
 it látsz a festményen? Milyen hatást váltott ki a kép
M
benned?
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 ilyen téli ünnepeket ismersz? Milyen dalokat szoktak
M
ilyenkor énekelni?

A kántálás karácsonyi, verses köszöntő. Énekes jellegénél fogva kapta ezt az elnevezést. A ház lakóit köszöntötték így Jézus születése alkalmából.
Újévi jókívánságokkal Szilveszter estéjén vagy az
újesztendő első napján köszöntik egymást az emberek.

 nekeld el az általad ismert karácsonyi és újévi köÉ
szöntőket!
Énekelni hangszeres kísérettel vagy a nélkül
szoktak.

Karácsonyi ének: Mennyből az angyal...
 ilyen jellegű ez a dal? Milyen tempóban hangzott el?
M
Kik az előadók? Válaszd ki az alábbi szavak közül, ami
a karácsonyi énekre vonatkozik!
örömteli
lágy

mozgékony
ün
ne
pé
lye
s

r
kka
éne
lassú

 z alább látható eszközök közül válaszd ki a hangszeA
reket! Szerinted melyikük a karácsonyi és az újévi köszöntő hangszeres kísérője?

 udj meg többet a családodban őrzött karácsonyi és
T
újévi hagyományokról!
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7. ÖRÖMÜNNEP KÖZELEG
Karácsonykor házról házra járva énekelnek a kántáló gyerekek. Az énekekhez gyakran kapcsolódnak köszöntők, jókívánságok, rigmusok is, melyekkel minden
házba örömöt visznek. A fehér karácsony a legszebb,
amikor szikrázik a hó a napsütésben.
 ilyennek látjuk a havas tájat a szikrázó napsütésben?
M
Milyen szint kell keverni a sárga festékhez, hogy világosabb legyen? Melyik az a festék, amelyik még a fehér havat is sötétté teszi?

Nicky Boehme: Karácsonyi szórakozás
 it ábrázolt a művész világos, és mit sötét színekkel?
M
Miért más a hó színárnyalata a fák alatt és a gyepes
részen?

Élethűen az égen úszó felhőket, fákat, bokrokat és
a havat festékkel lehet ábrázolni. Különböző csillámporokkal pedig ünnepélyessé, meseszerűvé teheted az
alkotásaidat.
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 lkoss egy téli erdőt ábrázoló képet az ott rejtőzködő
A
állatokkal világos és sötét színárnyalatokat használva.
Színes csillámpor segítségével változtasd a téli erdőt
tündérerdővé, fenségessé!
A megszáradt festmény megfelelő részeit ragasztékkal kend be, és szórd rá a színes csillámport!

 levenítsd fel, a fehér és a fekete színű festék hogyan
E
segíti a művészt munkájában? Festés közben te többnyire meleg vagy hideg színeket használtál? Sorold fel
a meleg színeket!
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ELLENŐRIZD MAGAD!
Csingiling feladatai:
1. Melyik dal tetszett neked a legjobban? Énekeld el!
2. Mondd el, hogyan kell viselkedni zenehallgatás és
éneklés közben?
3. A zenei hangoknak milyen sajátosságait ismered?
4. Hallgasd mega zeneműveket, s válaszd ki a rájuk
jellemző szavakat! Hasonlítsd össze a két darabot!
 . Liszenko: Bölcsődal
M
J. J. Brahms: Magyar táncok

bátor
lágy

vidám

határozott

örömteli

nyugodt

álmodozó

mozgalmas

ünnepélyes
játékos

Piktorka feladatai:
1. Emlékezz vissza azokra a festményekre, amelyekről eddig tanultál! Melyik tetszett neked?
2. Milyen művészeti eszközökkel lehet rajzolni?
3. Mit lehet vonalak, pontok és foltok segítségével
lerajzolni?
4. Keresd meg azokat a szavakat, amelyek a vonalfajtákat jellemzik!

lágy
halk
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ábrándozó
dühös

harsány
határozott

kedves
tündöklő

Csingiling és Piktorka feladatai:
1. Keress a képhez hangulatban illő zenét!

2. A zenedarabok hangulatát milyen színekkel tudnád érzékeltetni?
P. Csajkovszkij: A beteg baba. Az új baba

3. Tedd a szavakat a megfelelő művészládába! Melyik szó a kakukktojás?
dallam

kép

zene
tánc

rajzfilm

strófa

zeneművészet

pont
hang

folt
dal

paletta

szín
vonal

tempó

képzőművészet
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A MŰVÉSZET NYELVÉNEK REJTÉLYEI
1. MESEORSZÁG KITÁRJA KAPUJÁT
A művészet minden ága sajátságos nyelven szól
hozzánk. A zene például a hangok révén. A vokális
zene – énekhangra írt és előadott zene. A zene hangjait rendszerint hangszerekkel keltik, s ezt hangszeres
(instrumentális) zenének hívják.
 bőkezű adakozó vokális és hangszeres előadása.
A
Ukrán népzene.
J elöld ki, meddig tart a vokális, és hol kezdődik az instrumentális zene!

Egyes dalokat két szólóhangra írnak, ami azt jelenti,
hogy ketten adják elő, mint egy jelenetet. Ez már a zenés színház műfajához tartozik, amely a zenei eszközöket, dalokat, táncot és párbeszédet ötvözi.
DEBRECENBE KÉNE MENNI...
Magyar népdal

Debrecenbe kéne menni
pulykakakast kéne venni
Megállj kocsis lyukas a kas!
Kiugrik a pulykakakas!
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Figyelj éneklés közben arra,
hogy szárnyaljon a hangod!
 nekeljétek el párban a népdalt! Melyik lenne a megÉ
felelő kísérő hangszer ehhez a népdalhoz: dob vagy
csörgődob, vagy esetleg más?
Határozd meg az alább látható képeken, melyiken
„szól” vokális, illetve instrumentális zene?

I. Szkolozdra:
I. Szkolozdra:
Újesztendő született
Kolomejka
Zenésítsd meg az alábbi versikét!

Si-ha-ha-ha,
Fut a vonat,
repíti az
utasokat.
Ha hegynek megy,
a kerekek
ezt suttogják:
„Se-gít-se-tek!”

Ám ha völgyben
vígan szalad,
füstje keskeny
ezüstszalag.
S ha a völgyet
már megunta,
besurran az
alagútba!
Enyedi György: A vonat

 elyik művészeti ág beszél hozzánk a hangok nyelM
vén?
63

1. MESEORSZÁG KITÁRJA KAPUJÁT
A képzőművészetnek is megvan a maga sajátos
nyelve. Ezek a vonalak, pontok, foltok, színek. Egyetlen
színházi vagy cirkuszi előadás sem képzelhető el képzőművészeti alkotások nélkül. Például a hirdetményeket, posztereket, meghívókat is művész tervezi.
Miről mesél a cirkuszi előadásra szóló meghívó?

Cirkuszi plakát

Meghívó

J. Macik: Társak

 ilyen furcsaságot látsz a bohóc és macskája ábrázoM
lásában? Szerinted milyen számot mutat be a macska,
és milyen mutatványra képes a papagáj?
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 ervezz egy színes, figyelemfelkeltő meghívót az idoT
mított elefánt előadására! Az elefánt alakját vond körbe kontúrral, hogy kifejezőbb legyen!

Ahhoz, hogy meghívót tudj készíteni egy cirkuszi
előadásra, meg kell tanulnod állatot: majmot vagy elefántot rajzolni.
 ilyen az elefánt testének felépítése? Szerinted mire
M
képes az idomított elefánt?

Milyen nyelven szól hozzánk a képzőművészet?
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2. TALÁLKOZÁS A SZÍNHÁZMŰVÉSZETTEL
A színházművészet nyelve rendkívül sokszínű. A
színpadon megelevenednek a mesék és egyéb művek hősei. Ezt a csodát a színészeknek köszönhetjük.
A drámai színházban a színészek beszélnek, a zenés
színházban énekelnek és táncolnak.
Melyik mese hőseit ismered fel a képen?

 eltsétek életre kedvenc mesehőseiteket! EmlékezzeK
tek vissza az általuk előadott énekekre!
M. Ravell: Lúdanyó meséi (filmrészlet)
Milyen hősöket alakítottak a színészek?
66

 egíts Csingilingnek és Piktorkának a színházban való
S
helyes viselkedés elsajátításában!

 átsszátok el szereposztásban a kisegér, a macska,
J
kutya, a róka és a farkas szerepét

Soproni G. László Cincogi, a kisegér című verses
meséjének részlete alapján!
Cincogi a kisegér
Ám a kutyát meglátta,
Épp a sajtját ette,
Sompolyogi róka,
Aki tyúkot nem lopott,
Miaú macska arra járt,
Tegnap reggel óta.
S rögtön észre vette.
Szaladt a kutya után,
És mivel a macskaság
Nem kapott még tejet,
De az észre vette,
Hogy Cincogit elkapja,
Vaú-vaú kutya a rókát
A nyomába eredt.
Csúful elkergette.
Vaú-vaú kutya látta őt,
Ordas farkas rátalált,
S mert nem evett csontot, Meglátta a rókát,
Az éhségtől dühösen
Futott a róka után,
Elkapni a torkát...
A macskának rontott.
Mi újat tudtál meg a színházművészetről?
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2. TALÁLKOZÁS A SZÍNHÁZMŰVÉSZETTEL
A színházművészet varázslatos világáról legjobban
az az épület beszél, amelyben helyet kap.

A Kijevi Bábszínház

A San-Diego-i Bábszínház
(USA)

A Luhanszki Bábszínház

A Toruńi Bábszínház
(Lengyelország)

 oltál-e már bábszínházban? Miről lehet felismerni az
V
ilyen színházat? Mesélj a képeken látható színházépületekről!

Mielőtt hozzálátnánk a színház épületének megrajzolásához, pontosan meg kell tervezni mindennek a
helyét a rajzlapon. Figyeld meg, az épületek általában
különböző formájú épületrészekből tevődnek össze.
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 zínes papírból készíts bábszínházat! Tervezd meg,
S
milyen formájú és színű épületet készítsz! Hogyan tudnál ünnepélyes külsőt varázsolni neki?

Mit tudsz a báb- és gyerekszínházakról?
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3. DIÓTÖRŐ
A színházban csodálatos átváltozások történnek nap
mint nap. Például egyik nap a művészet nyelve a tánc
és a zene. Ilyenkor balettről beszélünk.
A balett a táncművészetnek azon ága, amely valamely drámai cselekményt a táncmozgás és a zene kifejezőeszközeivel mutat be.
A Diótörő cselekménye karácsonykor játszódik.
Drosselmeyer bácsi Marikának ajándékoz egy diótörőbábut. Csodálatos kalandokat élnek meg együtt, amit
életre kelt játékok, virágok, mesehősök, hópelyhek közös tánca tesz még varázslatosabbá.
 asonlítsd össze Hennagyij Szpirina Diótörőhöz készíH
tett illusztrációját és a Diótörő balett-előadásának egyik
részletét!

Meseillusztráció
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Balett-részlet

A táncművészetnek különleges nyelve van: testmozgással és mimikával stilizált formában fejezi ki a történéseket, érzelmeket.
Éneklés közben képzelt el, ahogyan a hópelyhek kavarognak, mintha gyönyörű, finom táncot járó balerinák
lennének!
 . Csajkovszkij: A hópelyhek keringője a Diótörő című
P
balettből
Milyen táncot lejtenek a hópelyhek: lágyat és titokzatosat, vagy ünnepélyeset és határozottat?

HÓPELYHEK RINGNAK

Hópelyhek ringnak,
lengnek a légbe’.
Aprón, fehéren
szállnak a rétre.
Szállnak a rétre,
szállnak a fákra,

rácsodálkoznak
a téli világra.
Hófehér pelyhek,
mint puha bársony,
csendben pihennek
a téli tájon.

Mentovics Éva

 nekedet tedd szebbé a triangulum megszólaltatásáÉ
val. Találd ki a hópelyhek mozgását, és meséld el a
történetüket!
Hasonlítsd össze Jakov Sztepavoj dallamának melódiáját P. Csajkovszkij A hópelyhek keringőjével!
Milyen nyelven szól hozzánk a táncművészet?
1

triangalum – ütőhangszer: háromszög alakba hajlított szabadon felfüggesztett
acélpálca, amelyet egy másik fémpálcával megütve szólaltatnak meg

1
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3. DIÓTÖRŐ
A művészeket mindig lenyűgözték a lélegzetelállító
kecsességgel táncoló balerinák. Számtalan képzőművészeti alkotás örökítette meg a törékeny és elegáns
táncosokat.

A. Atrosenko:
Balerina

A. Vinohradova: Balett

Diótörő. Virágok keringője
Milyen fajtájú táncot látsz a képeken? Mit tudsz a balett
ruháról? Írd le!
Rész P. Csajkovszkij Diótörő c. balettjéből. A virágok
keringője
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A balettművészek jelmezben szerepelnek. A fellépő
ruha hosszas munkával készül. A ruhatervező előbb
megrajzolja a vázlatát.

L. Bacst: Balettruha-vázlatok
 ervezd meg és rajzold le a virágok keringője táncosaT
inak balett-ruháját! Fontold meg, hogyan helyezed el
az ábrákat a rajzlapon!
A jelmez színének meg kell felelnie a zene és a
tánc hangulatának.

 ogyan készül a jelmez az előadásokban szereplők
H
számára?
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4. DIÓTÖRŐ
A zenés színházak előadásainak leggyakoribb szereplői a hangszerekből álló zenei együttesek, a filharmonikus zenekarok. A különböző hangszerek még varázslatosabbá teszik a darab szereplőinek játékát.

Filharmonikus zenekar

A zenekar olyan hangszeres együttes, ahol a különböző szólamokat nem szólisták, hanem azonos hangszerekből álló csoportok képviselik a karmester irányítása alatt.
 enekar áték. Dob, csörgődob és triangulum segítséZ
gével alkossatok hangszeres zenekart!
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 . Csajkovszkij: A Csokoládétündér tánca a Diótörőből.
P
Az egerek és a játék babák harca.
 ogyan érzékelteti a zene az egerek és a babák harH
cát? A hangszerek közül melyik a legharsányabb?
Hogyan hatott rád a Csokoládétündér tánca és a cseleszta (harmóniumszerű billentyűs hangszer, mely
acélrudakat csendít meg) hangja?

A filharmonikus zenekar valamennyi hangszere sajátságos hangzású.
 z alább látható hangszerek hangzásához találd meg
A
a legjellemzőbb szót és színt!
trombita

dob
hegedű

cseleszta
fuvola

áttetsző

örömteli

ria
dt

légies
ünnepélyes

lágy

Részlet a ótörő című rajzfilmből
 esélj a filharmonikus zenekarról szerzett ismereteidM
ről családtagjaidnak!
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4. DIÓTÖRŐ
Lenyűgözővé az előadást a színészek szenzációs
játéka, a díszlet- és jelmeztervezők hozzáértő munkája teszi. Egy-egy jellem tökéletes megformálása, külső megjelenése segít megérteni, átérezni a nézőnek a
szereplő karakterét.

Részletek a Diótörő című
rajzfilmből

M. Semjakin:
Patkány egy darab sajttal.
Nipp

Egérkirály.
Nipp

Diótörő.
Zenélő
doboz

 mesehősök közül melyik rajzolt, és melyik háromdiA
menziós alak?

A szobor kőből, agyagból, fából, fémből stb. készült
térfogatos, azaz háromdimenziós alkotás.
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 zerinted hogyan lehet egy mesehőst ábrázoló szobS
rocskán megjeleníteni annak hangulatát? Milyennek
kell megformálni Diótörőt és Egérkirályt?
Formáld meg gyurmából az Egérkirályt!

Szabad idődben nézd meg a Diótörő című rajzfilmet!
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5. A VIDÁM VÁNDOR
A tankönyv segítségével eddig különböző művészeti ágak világába nyerhettél betekintést. Zeneműveket
hallgathattál, festményekben gyönyörködhettél, zenés
színházban járhattál. Vannak azonban olyan színházi
előadások is, ahol nemcsak táncolnak a művészek, hanem énekelnek is.
Örömmel köszöntünk az operában!
Az opera dalművet jelent, olyan vokális-hangszeres
drámai színpadi műfaj, melyben a történetet énekelve
adják elő.
 mlékezz vissza a Cipócska vándorúton című mesére!
E
Most te vagy a zeneszerző és megkomponálod a főhős vidám dalát!
 Tészta áriája a Cipócska vándorúton című operából
A
Zeneszerző: N. Barabas

 ogyan énekled el Cipócska dalát? Próbálkozz a Róka,
H
a Nyúl és a többi szereplő énekével is!
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A zeneszerző valamennyi szereplő jellemének megfelelő dalt, szólóéneket komponál, aminek a neve ária.
Különböző énekhangú előadók: férfiak, nők, sőt gyerekek is énekelhetik.
 singiling és Piktorka elhatározták, hogy a Cipócska
C
vándorúton című operából elénekelnek egy-egy áriát.
Szerintetek megfelelő jelmezt választottak? Miért?

 . Hrinevics: a Feleselő című meseopera szereplőinek
H
áriája.
 i jellemzi a szólóénekeket? A meseopera hősei férfi,
M
női vagy gyermek énekhangon adják elő az áriát?
Idézd fel a Feleselő című meseopera áriáinak hangszeres kíséretét! Milyen hangszerrel kísérnéd a Nyúl, a
Medve és a Farkas áriáját?
Milyen zenés színházzal ismerkedtél meg?
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5. A VIDÁM VÁNDOR
Ismert meséket gyakran dolgoznak át színpadra,
azaz dramatizálnak. Cipócska a balett-előadásban táncol, az operaváltozatban pedig énekel. A színészek kitűnő alakításukkal jelenítik meg a hősök egyéniségét.
S ha a színészek bábok lennének? Látogassunk el egy
olyan színházba, ahol bábok a színészek. A bábokat
tehetséges bábszínházi előadó-művészek mozgatják.
 elyik színházban szerepelnek bábok? Hogyan moM
zognak?

Kesztyűs báb
Ujjbábok vagy
gyűszűbábok

A bábszínházi előadóművész maga dönti el, hogyan
nézzenek ki a szereplők. Ő tárja elénk a szereplők jellemét.
 ilyennek kell lennie a bábnak, hogy a színház legtáM
volabbi pontjáról is jól látható legyen?
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A bábfigura legkifejezőbb része a feje. A bábokat
anyagból, szőrméből vagy gyurmából készítik. Saját
kezűleg vagy szülői segítséggel megalkothatod a saját
bábszínházadat.
 yurmából formáljátok meg a Feleselő című meseopeG
ra bábfiguráit! Rögzítsétek a bábokat ceruzához vagy
papírhengerhez! Vajon miről beszélgethetnének a bábok? Találjátok ki!

Mesélj bábszínházi élményeidről!
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6. A VIDÁM VÁNDOR
Az operaházban a színészek a zene nyelvén szólnak
a közönséghez. A színpadon szebbnél szebb hangok
csendülnek fel.
Az énekkar, énekegyüttes közös éneklésre vállalkozók csoportja. A színházi előadásokban, az operában a kórusnak rendkívül fontos szerepe van. Dicsér,
elmarasztal, lelkesítet, tanácsolt, vigasztal, egyszóval
mindvégig kapcsolatban áll a szereplőkkel.

Kórus
 . Hrinevics: Feleselő című meseopera.
H
 inek az áriái hangzottak el? Miről énekelt az énekK
kar? Az opera története megfelel a meséből ismerteknek?
Írjatok saját meseoperát! Osszátok el a szerepeket: Cipócskát egy fiú, Rókát egy kislány játssza! A Medve,
Nyúl és Farkas áriáját énekeljétek kórusban!
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nagyon szeretem a mézet.
„Cipócska a nevem
Farkas: Én vagyok az
Elmondom eredetem:
agyaras
Magtárban sepertek,
szürke farkas, a juhnyájak
Kosárról kapartak
réme.
Tejfellel kevertek
Nyúl: Nyuszi fülét hegyezi
Kemencén sütöttek
Nagy bajuszát pödöri
Ablakon hűtöttek.”
Medve: Én a tenyeres tal- Répát eszik rop-rop-rop
Nagyot ugrik, hopp,hopp,pas,
hopp.
bundás vagyok.
Barlangban alszom,

 iben azonos, és miben tér el az opera és a balett
M
művészi nyelve?
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6. A VIDÁM VÁNDOR
A színészek alakítása, az előadók csengő hangja,
a zene és a tánc mellett a színház varázslatos világának megteremtéséhez a jelmezek, a díszletek és a berendezések is szorosan hozzátartoznak. A jelmez- és
díszlettervezők, a színpadi berendezők művészi szintű
munkája nagymértékben járul hozzá az opera, a balett,
a mesejáték vagy a bábszínházi előadások sikeréhez.

M. Semjakin: A Diótörő balett-előadásának díszlete
Szerinted sikerült-e a díszlettervezőnek mesehangulatot teremtenie? Milyen színeket alkalmazott? Emlékezz
vissza, hogyan kell világos és sötét színeket keverni!

A dekoráció – díszítés, díszítmény, díszlet, a
színpad művészi megtervezése, berendezése a
darab jobb megértése érdekében.

 ilyen árnyalatokat használ a díszlettervező, ha erdőM
ben játszódik a jelenet?
Milyen a jó díszlet?

84

Tervezd meg a Feleselő című meseopera díszletét!

 i kerül a színpad bal oldalára, jobb oldalára, távolabb,
M
közelebb? Szerinted miért nagyobb a bokor a házikónál?

A darab díszlettervét elkészítheted applikálással is.

Milyen díszletekkel találkoztál eddig?
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7. MESE A HÓVIRÁGRÓL
Most egy szokatlan helyre invitállak, egy zenés
mesébe, melynek főhőse a tavasz első hírnöke, a
hóvirág. Az emberek a szépségéért és a törékenységéért szeretik.
Idézd fel a tavasz színeit és hangjait! Milyen hangulatot
ébresztenek benned?
M. Csemberzsi: A kék hóvirág meséje
 ány hangszer hangját ismerted fel a darabban? MeH
lyik hangszer hangja jelképezi a hamvas hóvirágot?
Milyen mesehősöket ismertél meg? Csak a zene révén
megismerhető-e a mese cselekménye?

Hogy a zene a gyengédség és szelídség hangján
szóljon, a zeneszerző magas fekvésű, regiszterű
hangokkal dolgozik. Ezeket a hangokat a világos
színárnyalatokhoz hasonlíthatjuk. A szigorúságot
és haragot mély regiszterű hangokkal érzékelteti
a zeneszerző. Ebben az esetben a hangok a sötét
színekkel azonosak.
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DAL AZ ÉDESANYÁRÓL

Édesanyám szeret engem,
haja, haja, édesem.
Tisztán, szépen járat engem,
haja, haja, kedvesem.

Főz rám, mos rám, varrogat rám,
haja, haja, édesem.
Mindig vasalt ruhát ad rám,
haja, haja, kedvesem.

 zerinted milyen hangulatban kell előadni ezt a dalt?
S
Milyen a dallam íve? Melyik hangszert választanád kísérőnek?
Részlet az Anya című filmből

Részletek az Anya című filmből
Milyen művészeti ágakkal találkoztál a filmrészletben?
Szerinted fontos kiegészítője a zene a filmművészetnek? Említs néhány emlékezetes filmzenét!
Melyik hangfekvésben, regiszterben hangzana szebben az Anya című színdarab zenéje?
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7. MESE A HÓVIRÁGRÓL
A tél még vonakodik átadni a helyét a tavasznak, de
az egyre vidámabban sütő napsugarak hatására a maradék hó gyorsan olvadásnak indul. A közeli erdőből
vidám madárcsicsergés hangja hallatszik. A réten már
ekkor gyönyörködhetünk a tavasz hírnökében, a hóvirágban.
 ilyen színűek a képen látható hóvirágok? Milyen a
M
száruk, levelük és a szirmuk?

 it látsz az alábbi kép előterében? Ugyanolyan jól látM
hatók a háttérben álló fák levelei, mint a virágos rét?

Nicky Boehme:
Tavasz
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Az előtérben látható tárgyak mindig nagyobbak
és élénkebb színűek, míg a háttérben elhelyezkedők kisebbek és halványabbak, elmosódottak.
Készíts illusztrációt A kék hóvirág meséjé-hez!

 ondd el Csingilingnek, miért hibátlan az egyik ábráM
zolás, s mi kifogásolható a másikon!

 elyek a megfelelő színek a tavasz hangulatának ábM
rázolásához?
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8. IVASZIK-TELESZIK
A zenekar nemcsak kíséri az előadót, hanem képes
maga is mesélni a zenével. A hangszerek sajátságos
hangzása különböző jellemű, karakterű – jó és rossz,
vidám és haragos – mesehősök megjelenítésére is alkalmas.
 ondolkozz el, mely hangszerek együtthangzása harG
monikus!

Julcsinak és Telesziknek
nagyon finom ételt főztek.
Jól fognak vele lakni,
hogy a szép tavaszt tudják várni.
 elyik mesét juttatják eszedbe ezek a szavak? Találj ki
M
megfelelő dallamot a vershez! Válassz hangszereket a
tökéletes hangszeres kísérethez!

A zenekar a természetben vagy a mindennapi életben előforduló különböző hangok megjelenítésére, érzékeltetésére is képes a hősök karakterének bemutatása mellett. Példaként annak a folyónak a csobogását
említhetjük, amelyen Ivaszik-Teleszik csónakázik, vagy
a kovácsműhelyből felcsendülő ütemes kalapácsütések hangját.
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 . Szilvanszkij: Részletek az Ivaszik-Teleszik című zeM
nés meséből (a sárkány hangja, a víz csobogása, a
kalapácsütések hangja).
 ilyen zenei hangok érzékeltetik a haragos sárkányt?
M
Mely hangszerek jelenítik meg a víz csobogását és a
kalapácsok hangját?
Keresd ki a szavak közül azokat, amelyek a fent említett hangokat jellemzik!

dallam
os

ragyogó

légies

élénk
ütemes

vidám

haragos

harsány

lágy

cseng

halk

ő

titokzatos

 álaszd ki azt a hangszert, amelyik a haragos sárkány,
V
a szerető anya és a bátor Ivaszik-Teleszik jellemének
felel meg!
trombita

fagott hárfa

hegedű

üstdob

Foglald össze, mit tudtál meg a zenekarról!
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8. IVASZIK-TELESZIK
A film napjaink egyik legnépszerűbb szórakoztatási és művészeti célú médiuma. A filmkockákon életre
kelnek a mesék, bábjátékok. A gyermekfilmek gyakori hősei rajzolt alakok vagy bábfigurák. Az utóbbiakat
bábkészítő művészek alkotják gyurmából, agyagból,
sőt papírból.
Idézd fel azoknak a rajzfilmeknek a címeit, amiket eddig láttál!

 elyik mese alapján készült a zenélő szökőkút szoborM
csoportja? Milyen zene illik hozzá: vidám vagy szomorú? Miért?

A lembergi (lvivi) Ivaszik-Teleszik szökőkút
92

A gyermekfilmek hőseit gyurmából könnyű megformálni.

H. Oszadko: Pillangók
Gyurmából készítsd el Ivaszik-Teleszik figuráját!

Mi a különbség a rajzfilm és a bábfilm között?
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9. A NAGY BEMUTATÓ
Tavasszal, ahogy a természet ébredezik, egyre több
csodával, varázslatos szépséggel lep meg bennünket.
Mintha szólót énekelnének egy operában, oly csodálatosan trilláznak a ligetekben az énekes madarak. A
méhek, dongók, darazsak és más bogarak döngicsélése, zümmögése egy zenés mesére emlékeztet. De
balett-előadást is láthatunk a réten. A természet legügyesebb táncosai, a pillangók lejtik ott táncukat. Az
újraéledő természet kezdi el a maga nagy színpadi bemutatóját.

Tavaszi szél vizet áraszt...

TAVASZI SZÉL VIZET ÁRASZT

Tavaszi szél vizet áraszt
Virágom, virágom.
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Minden madár társat választ
Virágom, virágom.

 igyeljétek meg a dallamot: hol fel, hol le! Éneklés közF
ben dobold a dal ritmusát! Énekeld el a dalt a megfelelő hangnemben! Egyezik-e a dal hangulata a fenti festményével?
Közös énekléskor mindig figyelj a társaidra,
hogy meglegyen az összhang köztetek, és szépen szóljon a dalotok!
 . Szivanszkij: Részlet az Ivaszik-Teleszik című zenés
M
meséből.
 mlékezz vissza az Ivaszik-Teleszik című mese cseE
lekményére! Mennyiben segített a zene a mese lényegének és hangulatának megértésében?
Szerinted egy vagy több hangszer kíséretében kell
előadni a főszereplő dalát?

Egy zeneszám előadható egyénileg és közösen is.
Az egyénileg előadott énekszámot szólónak nevezzük.

Foglald össze, amit a zenés színházról tudsz!
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9. A NAGY BEMUTATÓ
Egy bemutató előkészítésében nagyon sok ember
vesz részt. A díszlettervezők és a bábkészítők megtervezik a berendezést, a dekorációt, és megalkotják a
bábfigurákat. A színészek pedig életre keltik, szerepüknek megfelelően, a vidám vagy szomorú, bátor vagy
gyáva figurákat. A színházi bemutató zenéjét zeneszerző komponálja.
 iből készültek ezek a bábok? Szerinted milyen az
M
alaptermészetük?

V. Bezulja:
Bábok

O. Havinszon:
Borsószem
királykisasszony

 álaszd ki, hogy a fent látható mesefigurákhoz melyik
V
díszlet illik: a kacsalábon forgó soktornyú palota vagy a
furcsaságokkal teli meseerdő?

A bábkészítő művész a bábokat sokféle anyagból és
különböző technikával készítheti el: formálhatja gyurmából, tervezheti és rajzolhatja papírra vagy megvarrhatja a jelmezeket.
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 észítettél-e már bábfigurát? Hogyan kell a díszletet, a
K
dekorációt a színpadon elhelyezni?
 özösen készítsetek Bábszínház címmel kompozíciK
ót! Dogozzatok csoportban! A bábtervezők csoportja a
bábokat formálja meg, a díszlettervezők pedig a színpad berendezését és a dekorációt alkotják meg.

Találj ki egy bábszínházi előadásra alkalmas mesét!
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HOGYAN TEREMTIK A MŰVÉSZEK A
SZÉPSÉGET?
1. NÉPMŰVÉSZET
Az emberek mindig arra törekednek, hogy szép dolgokkal vegyék magukat körül. Így volt ez régen, és így
van ez most is. Lelküket dalokkal, énekekkel szépítették, ruházatukat, házaikat pedig különböző díszítőelemekkel ékesítették. Hagyományozás útján minden
nemzedék hozzátett valamit apái örökségéhez. Így jött
létre a népművészet azokból az alkotásokból, amelyeket a nép a maga szükségletére hozott létre saját
hagyományai alapján.
A népzenészek egyesítik magukban a zeneszerzők
és az előadók tehetségét.
Milyen népdalokat ismersz? Nevezz meg néhányat!
 ölcsődal (A. Avdijevszkij feldolgozása)
B
J. Sztepovij: Bölcsődal
 i az előadója a bölcsődaloknak? Melyik az énekhanK
gon előadott, és melyik hangzik hangszeres kísérettel?
Milyen a bölcsődalok melódiája, tempója, hangereje?

A vonalak közül melyik követi a bölcsődal dallamát?

A kendőkön, terítőkön és a hímzett ruházatokon látható minták is népművészeti alkotások.
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 ilyen minták a leggyakoribbak az ukrán kendőkön és
M
hímzett ingeken?

A minták a hímzett ingeken szinte ritmikusan kapcsolódnak egymáshoz. Zenehallgatás közben is arra
figyelhetünk fel, hogy a rövid és hosszú hangok ritmikusan váltják egymást. Ebből következik, hogy a ritmus
segít közvetíteni a szépséget a művészetben.
SÜSS FEL NAP...
Magyar gyermekdal

Süss fel nap,
Fényes nap,
Kertek alatt a ludaim
megfagynak.
A mondóka éneklése közben tisztán ejtsd a szavakat! Figyelj oda a légzésre!
 Napocska című ukrán népdal (V. Barvinszkij feldolA
gozása).
 elismered a dal melódiáját? Hogyan dolgozta át a zeF
neszerző a népdalt? A napocskának milyen a hangulata a darabban?
Foglald össze, mit tudtál meg a népművészetről!
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1. NÉPMŰVÉSZET
Minden, ami bennünket körülvesz, visszatükröződik
a művészetben. Az edények, a bútorok, a ruházat nemcsak a kényelmünket szolgálják, hanem szépek is.
 ilyen díszítőelemekkel tették szebbé az kézművesek
M
a csészét és az inget?

A mindennapi használati tárgyakból is lehet népművészeti alkotást készíteni díszítő elemek, ornamensek
alkalmazásával.

A díszítő művészetben az elemek, minták ismétlődését vagy váltakozását ritmusnak nevezzük.
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Egy ornamensen belül az elemek felcserélődhetnek,
méretben, formában, színben is változhatnak.

 ervezz egy növényi motívumot, virágmintát a cséT
szédre!
Az ornamens valamennyi eleme ritmikusan ismétlődik.

 ézz körül otthon, keress díszítő elemekkel ékesített
N
tárgyakat! Mondd el, milyen elemekből áll össze az
adott minta!
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2. NÉPMŰVÉSZET
Az egyik legismertebb ukrán népi hangszer a síp.
Ezzel a játékra hasonlító hangszerrel a gyerekek a
csalogány, a kakukk, a cinke és más énekes madarak
hangját tudták utánozni. Valamikor ezzel a hangszerrel
hívogatták Ukrajnában a tavaszt.
 képeken látható fütyülők miből készülhettek szerinA
ted? Miért?

 a van otthon sípod, hozd el az iskolába, s az osztályH
társaiddal együtt madárhívogatót rendezhettek.
 enésítsd meg a versikét, válassz hangszeres kíséreZ
tet hozzá! Énekeld el!

Ébredj új tavasz,
jégtörő, sugaras,
gallyat lombosító,

rügyet rojtosító,
mindenféle madarakat
víg versre tanító!
Csanádi Imre: Tavasz-ébresztő

Figyelj az s, sz, cs hangok kiejtésére éneklés
közben!
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A népdal nemcsak énekhangon szól szépen, hanem
hangszerelésben is.
J. S. Bach: Részlet az F-dúr pastorale-ből
Hogyan tolmácsolta a duda hangját a zeneszerző?

F. Boucher: Dudán játszó juhász

A népzenészek gyakran zenekarba álltak össze. Falusi mulatságokon, lakodalmakon énekeltek és húzták
a talp alá valót.
Néptánc. Népzene.
 ilyen hangulatú ez a zene? Minek köszönhető ez?
M
Milyen hangszerek hangját ismerted fel?
Mesélj barátaidnak a népzenéről!
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2. NÉPMŰVÉSZET
Nagyon sok népi iparművész, kézműves mester
szívesen készít gyermekjátékokat. Szalmából, fából,
agyagból és különböző textíliákból érdekes játékokat
formálnak.
Szerinted miből készültek a képen látható játékok?

 ogy gondolod, a játék kivitelezése függ-e attól, hogy
H
miből készül? Melyik játék tetszik neked a legjobban?
Miért? Melyiket lehet díszíteni?
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A legnépszerűbb gyermekjáték mindig az agyagból
vagy fából készült, madárformájú síp volt, amellyel tökéletesen lehetett utánozni a madarak trillázását, csiripelését.
Milyen állatokról mintázták az alább látható sípokat?

Hucul síp

L. Leniszenko-Jeremenko:
Kakukk

 ormálj gyurmából tavaszcsalogató fütyülőt, és díF
szítsd népi motívumokkal!

 an-e a játékaid közt népi iparművészeti darab? FiV
gyeld meg, milyen díszítőelemek vannak rajtuk!
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3. HIVATÁSOS MŰVÉSZEK
A zene alkalmas különböző érzelmi hatások kifejezésére. A művészeket bármi, például a kies természet
látványa, festmények, irodalmi alkotások, mesék arra
ihlethetik, hogy zenét komponáljanak az adott műhöz.
Azt az alkotóművészt, aki zenét alkot, komponál, vagyis zenei kompozíciót hoz létre, zeneszerzőnek hívjuk.
HOVÁ MÉGY, TE KIS NYULACSKA...
Magyar gyermekdal

Hová mégy te
Kis nyulacska?
Ingyom-bingyom
Tá libe
Tutá libe
Má libe
Az erdőbe.

Minek mégy te
Az erdőbe?
Ingyom-bingyom
Tá libe
Tutá libe
Má libe
Vesszőcskéért.

Éneklés közben ne harapd el a szavak végét!
J ellemezd a gyermekdal szereplőit! Milyen jellegű a dal
melódiája és ritmusa? Milyen tempóban és hangerővel
kell előadni?

Azokat a zenészeket, akik vokális vagy hangszeres
zenei formában rögzített művek élményszerű átélését
teszik lehetővé, előadóművészeknek nevezzük.
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 . Sztecenko: részlet A róka, a macska meg a kakas
K
című meseoperából (a róka, a macska és a kakas dala).
 uzsikájával sikerült-e érzékeltetni a zeneszerzőnek a
M
találékony macska, a hiszékeny kakas és a ravasz róka
egyéniségét?
 asonlítsd össze a képen látható két rókát! Szerinted
H
miben különböznek?

 két róka közül, melyik a meseopera szereplője? HoA
gyan ábrázolta a művész a különböző jellemű rókákat?
Ki a zeneszerző?
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3. HIVATÁSOS MŰVÉSZEK
A minket körülvevő művészi alkotások különböző
mesteremberek, művészek más-más technikával készült munkái. A festőművészek vásznakon örökítik meg
a világ szépségeit, a szobrászok agyagból, kőből, fémből formálják ember- és állatfiguráikat.

F. Botero: Kandúr
(Barcelona)

O. Otnyakina-Berdnik:
Kiscica

 zerinted eltér-e a szobrok mérete attól függően, hogy
S
hova szánják őket: parkba, térre vagy múzeumba?

Pantelejmon kandúr szobra
Kijevben
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Kandúr (Vilnius)

 yurmából vagy sós tésztából mintázd meg a gomG
bolyaggal játszó kiscica figuráját!
Hogy élethű figurát formálhass, előbb jól meg
kell figyelned a modell testfelépítését, testrészeit. Ügyelj a méretarányokra!

Milyen szobrokat láttál? Hol állhatnak ezek a szobrok?
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4. A SZÉPSÉG TEREMTŐI
Amikor hangversenyen vagy, megfigyelheted, hogy
a zenekar vagy az énekkar előtt, mint az osztályteremben a tanár, egy ember áll pálcával a kezében. Ő a
karmester vagy karnagy, aki a zenekar összjátékát
kézmozdulatok jelrendszere segítségével irányítja. Ő
határozza meg azt a tempót, melyhez minden muzsikus alkalmazkodik, és azt is, hogy az eljátszandó műnek milyen karaktere legyen, mit fejezzen ki, és egyes
részletei hogyan kapcsolódjanak egymáshoz.
 igyeld meg a karmester kezének mozdulatait! ÉneF
kórán fokozottan figyelj a tanár gesztusaira!

Karnagy
Zenekar játék. Alkossatok zenekart! Az ütemet hangszerrel és tapssal hangoztassátok! Válasszatok karmestert!
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 lapítsatok énekkart, válasszatok egy szólistát és karA
mestert a tagok közül! Énekeljétek el előbb kórusban,
majd szólóban a kedvenc dalotokat!
 . Grig: Tavasszal.
E
M. Liszenko: Tél és tavasz. A Már tavasz van című kórusmű a Tél és tavasz operából.
 ogyan sikerült a kórusnak és a zenekarnak tavaszi
H
hangulatot teremteni? A hangszerek közül melyiket ismerted fel?
A zene hangulata megfelel-e a festményen látottaknak?

M. Gluscsenko: Tavaszi áradás
 i a kórus, és mi a zenekar? Miben hasonlítanak, és
M
miben térnek el?
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4. A SZÉPSÉG TEREMTŐI
Az ébredező természet, a virágzó fák látványa minden korban megihleti a festőket és a zeneszerzőket.
A tavasz himnusza az azúrkék eget, a zöldülő rétet, a
virágzó gyümölcsösöket énekli meg.

P. Petrovicsev: Virágzó meggyfák
 ilyen érzéseket vált ki benned a virágzó fák látványa?
M
Milyen színárnyalatokat használt a festő? Mi bizonyítja,
hogy a tavasz a festmény témája? Keresd meg a látóhatárt (horizontot)! Mivel magyarázod, hogy a festmény
előterében a fák nagyobbak és a színek élénkebbek?

A tavaszi égbolt ábrázolásához a festőművész a kék
árnyalatait és rokonszíneit használja. A festéket vízszintesen viszi fel a vászonra. Kevés fehér szín hozzáadásával felhők is megjeleníthetők az égen.
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 ilyen színárnyalattal festenéd meg a tavaszi rét zsenM
ge füvét, a virágba borult gyümölcsfákat és a fa törzsét?
Idézd fel, hogyan tehetjük az alapszínt világosabbá!
 esd le a tavasz egyik legszebb látványát, a virágzó
F
gyümölcsfákat napsütésben!

Első lépésben jelöld ki a látóhatár vonalát! Fehér viaszceruzával rajzold meg a fa koronáját, barnával a törzsét! Vízfestékkel fejezd be képet!

 ilyen színárnyalatok uralkodnak a tavaszt ábrázoló
M
tájképen? Megegyeznek-e ezek a színek a tél és az
ősz színeivel?
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5. A MESTERSÉG CSÚCSA FELÉ
Igazi művésszé csak az válik, aki szorgalmas és kitartó. A zeneszerzők, karmesterek, előadóművészek
különleges rendeltetésű, szakosodott tanintézetekben –
zeneiskolákban, zeneakadémiákon – tanulnak. Ezekben kitűnő szakemberek, zenetanárok oktatják őket.

En, ó, pé, kú,
a nagy torkú.
Mind megissza a bort,
vígan rúgja a port.
En, ó, pé, kú,
a nagy torkú.
Iksz, ipszilon,
most ne sírjon!
Sőt, inkább vigadjon,
búnak utat adjon!
Iksz, ipszilon,
most ne sírjon!
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 ilyen hangszereken tanítják játszani a gyerekeket a
M
zenepedagógusok?

Énekeljétek el az Ábécé dalt szereposztásban!
 . Debussy: Doctor Gradus ad Parnassum.
C
N. Nizsankivszkij: Ivaszik csellózik.
 ogyan és mit mesélnek a zeneszerzők a hangszeren
H
játszó kis zenészekről?

A játékod akkor lesz élvezetes a közönség számára,
ha tökéletesen át tudod adni a zene szépségét, mondanivalóját, üzenetét. Ha mindez megvan benned, igazi
előadóművész lehetsz.
 övesd a ritmust, az ütemet! Gondolkozz el azon, hogy
K
mely hangszerek együtthangzása harmonikus! Hozd
össze egy zenekarban őket!

 ire van ahhoz szükség, hogy igazi zeneművésszé
M
válj?
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5. A MESTERSÉG CSÚCSA FELÉ
A festőművészek is különleges rendeltetésű tanintézetekben – képzőművészeti szakiskolákban, művészeti akadémiákon – sajátítják el a szakma minden csínját-bínját. Nagy tudású oktatók, művésztanárok tanítják őket.
Különböző eszközök, kellékek segítségével a festőművészek általában a környezetet, az embereket örökítik meg, de előfordul, hogy egy elképzelt, fantasztikus
világot festenek vászonra.
 igyeld meg, mi valós, és mi a fantázia szüleménye az
F
alább látható képen!

M. Timcsenko: A kijevi gyalogoshíd

A műalkotás díszítő festészeti technikával készült.
 zerinted mi áll a festmény középpontjában? Hogyan
S
díszítette a művésznő a fát? Virágok nélkül is ennyire
kifejező lenne?
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Az ukrán festőművészek kedvenc díszítő elemei közé
tartoznak a csokorba rendezett szebbnél szebb virágok
vagy a rügyező és lombos fák.

Melyik virág festett, és melyik készült papírból?
 zínes papír felhasználásával készítsetek virágkompoS
zíciót Csodálatos virágok címmel! Emlékeztesd osztálytársaidat arra, hogy az ollóval és a ragasszal óvatosan bánjanak!

 rdeklődd meg szüleidtől, rokonaidtól, ki tanult zeneÉ
vagy képzőművészeti iskolában!
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6. SZOKATLAN ÁTLÉNYEGÜLÉS
A művészet a minket körülvevő világ csodálatos színeinek és hangjainak megértésében van segítségünkre. Figyelmesen hallgasd a zenét, s egy csodálatos világ tárul fel előtted, amely tele van meghökkentő átalakulásokkal!

J . S. Bach: Tréfa (eredetileg Parasztkantáta) (fuvola,
húros hangszerek, szintetizátor).
Mely hangszerek játéka közben érzékeltél zenei átalakulásokat! Milyen színekkel tudnád ábrázolni a különböző hangszerek játékát?

A természet varázsát ontja bőven
A fűben, a virágban és a kőben.
Ó nincs a földön oly silány anyag,
Mely így vagy úgy ne szolgálná javad,
De nincs oly jó, mely ne volna vész,
Ha balga módon véle visszaélsz!
Shakespeare

 enésítsd meg a verset! Add elő többféleképpen: szóZ
listaként, majd kórusban az osztálytársaiddal! Hogyan
változott a dal zenei aláfestése? Zenekari előadásban
szerinted sokban változna a dallam?
flóta

szintetizátor
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trombita

hegedű

énekesnő

 zerinted milyen zene illene a képekhez? A zene hanS
gereje, ritmusa eltér-e? A hangszerek közül melyiket
lenne a legcélszerűbb használni?

Tavasz Аmbrosius Bosschaert: Csendélet
Részlet a Trjam! Jó napot! című rajzfilmből.

Jelenet a Trjam! Jó napot! című rajzfilmből.
 ilyen hangokat ismertél fel a rajzfilmben? Szerinted a
M
filmben elhangzó dal találóan jellemzi a szereplőket?
Láttál-e már olyan filmet vagy rajzfilmet, amelyiknek
kifejező, sokatmondó a filmzenéje? Elképzelhető a film
nélküle? Milyen szerepet tölt be a filmzene?
Filmnézés közben figyelj a zenére is!
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6. SZOKATLAN ÁTLÉNYEGÜLÉS
Minden művész sajátságos megvilágításban és
egyedien látja az őt körülvevő világot. Ugyanazt a dolgot más-más módon ábrázolja, formálja vagy jeleníti
meg. Mi pedig figyelemmel kísérjük és gyönyörködünk
a szokatlan átalakulásokon.
 ogyan ábrázolja a szobrász, a grafikus és a népműH
vész a pillangót? Miben különböznek az alkotásaik?

Lepkeszobor
(Kijev)

K. Brenders:
Pillangó

Díszítő festés

 ilyen hangulatot keltett festményével a festőnő? SoM
rold fel a meleg és hideg, a világos és sötét színeket!

A. Holubina:
Pillangók és virágok
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A pillangó szimmetrikus formájú, azaz tökéletesen
azonos, egymásnak megfelelő mindkét oldala, amit
monotípia technikával könnyű elkészíteni. Figyeld meg,
Piktorka hogyan végzi ezt a műveletet!

 ilyen színt – világosat vagy sötétet – választanál a
M
pillangó szárnyainak ábrázolásához? Hogyan, milyen
színárnyalattal díszítenéd a sárga, és milyennel a kék
szárnyrészeket?
 lkoss monotípia technikával egy szép pillangót, és
A
vágd ki! Fedő- vagy vízfestékkel fess Varázslatos pillangók címmel kompozíciót!

 ilyen szokatlan átlényegülés megy végbe a művészet
M
hatalmas erejének köszönhetően?
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ELLENŐRIZD MAGAD!
Csingiling feladatai:
1. Sorold fel az eddig tanult dalok címeit! Melyik a
kedvenced? Énekeld el!
2. Nevezz meg néhány hangszert! Egy népi zenekar
számára válassz hangszereket!

3. Hasonlítsd össze a kiválasztott dalt egy néptánc
zenéjével! Melyik a kedvenc táncod?
4. Mi a hasonló, és miben tér el az opera a balettől a
tanult művek alapján?
Piktorka feladatai:
1. Nevezd meg a festőművész fő munkaeszközeit!

2. Melyek az alap-, és melyek a másodlagos színek?
3. Határozd meg, melyek a meleg, és melyek a hideg
színek az alábbi festményeken!

4. Hogyan készül a papír-applikáció?
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Csingiling és Piktorka feladatai:
1. Keress az alábbi képek hangulatához illő zenét!

2. Milyen művészeti ágak egyesülnek a színházban?
3. Tedd a szavakat a megfelelő művészládába! Melyik szó a kakukktojás?
díszlet
szólista

zenekar
festés

énekkar

opera

kontúr

rajzfilm
előadóművész

zeneművészet

balett

színház
ornamens

jelmez
folt
karmester
zerző
ritmus
zenes

tt
szilue

képzőművészet

színházművészet

4. Határozd meg a napocska-ábrázolás hangulatát!
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SZÓTÁR
Csingiling fogalomtára
Dal – rövid lírai műfaj, amely egyszerű érzelmeket
fejez ki dallamos formában.
Énekkar – közösen éneklők csoportja.

Karmester – karnagy, karmester, vezető, irányító
személy.
Melódia – dallam, egymást követő, kellemesen váltakozó, eltérő magasságú ritmusos hangok, amelyek
hosszabb zene során összetartozóként felismerhetők,
és egy zeneműben jellemző módon újra meg újra előfordulnak.
Tánc – művészeti ág, ritmikus, zenére történő mozgást jelent.
Tempó – a hangok ritmikus értékének abszolút időtartama (gyors, közép vagy lassú).
Szólista – magánszámot előadó művész.
Zenekar – hangszereket használó zenei együttes.

Zeneszerző – alkotóművész, aki zenét alkot, komponál, vagyis zenei kompozíciót hoz létre.
Zenei hangok – megkülönböztetünk ének- és hangszer hangokat, amelyek lehetnek magasok és mélyek,
hosszúk és rövidek, hangosak és halkak.
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Piktorka fogalomtára
Színek:
alap-: sárga, piros, kék;
másodlagos: zöld, narancs, lila;
meleg: piros, sárga, narancs;
hideg: azúrkék, kék, lila;
fehérített: világos, mert fehér festéket tartalmaz;
sötétített: sötét, mert fekete festéket tartalmaz.
Paletta: a festék kikeverésére szolgáló ovális lemez.

Ornamens: díszítőelem, különböző tárgyak, alkotások díszítésére, ékesítésére szolgál.

Festőművész: az a személy, aki képeket fest.
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Csingiling és Piktorka fogalomtára
Dekoráció – díszítés, díszítmény, díszlet – a színpad művészi megtervezése, berendezése a darab
jobb megértése érdekében.

Balett – táncművészeti ág, amely valamely drámai
cselekményt a táncmozgás és a zene kifejezőeszközeivel mutat be.
Opera – dalmű, vokális-hangszeres drámai színpadi
műfaj, melyben a történetet énekelve adják elő.
Ritmus – a zenében a rövid és hosszú, hangsúlyos
és hangsúlytalan hangok szabályszerű visszatérése. A
díszítő művészetben bizonyos elemek, minták ismétlődését vagy váltakozását is ritmusnak nevezzük.
Színház – az előadó művészet egyik ága, s az a
hely, ahol az előadásokat tartják
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Zenei melléklet
BÚJJ, BÚJJ, ZÖLDÁG
Magyar népdal

Bújj,bújj,zöld ág,
Nyisd ki rózsám
Zöld levelecske...
Kapudat,kapudat,
Nyitva van az aranykapu, Hadd kerüljem
Csak bújjatok rajta.
Váradat,váradat.
Szita,szita péntek,
Szerelem csütörtök,
Dobszerda.
NÁD A HÁZAM TETEJE
Magyar népdal
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Nád a házam teteje, teteje,
rászállott a cinege, cinege.
Hess le róla cinege , cinege, leszakad a teteje, teteje.
Ha leszakad mi lesz véle?
Sárga lábú cinege, cinege,
Hess le róla cinege, cinege, leszakad a teteje, teteje.
Nád a házam padlója, padlója,
rászállott a vadgólya, vadgólya.
Hess le róla vadgólya, vadgólya,
beszakad a padlója, padlója.
Ha leszakad mi lesz véle?
Hosszú orrú vadgólya, vadgólya,
Hess le róla vadgólya, vadgólya,
/Mert/ leszakad a padlója, padlója.
Gyerekdal
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HÁZASODIK A TÜCSÖK...

Házasodik a tücsök,
szúnyog lányát kéri,
Csiszeg-csoszog a tetű, násznagy akar lenni.
Oda ugrik a bolha, vőfély akar lenni,
Mindenféle csúfbogár vendég akar lenni.
Gólya volt a szekundás, kis béka a flótás,
Dongó darázs a brúgós, pulyka volt a prímás.
Táncba ugrik a majom, megjárja a polkát,
Híres betyár a bagoly, lesi a hurkáját.
Farkas volt a mészáros, hat ökröt levágott,
A mellé még malacot ötvenet megfojtott.
Kecske volt a szakácsné, jó gulyáshúst főzött,
Míg az ebéd elkészült, a tücsök megszökött!
VIRÁGÉKNÁL ÉG A VILÁG...

Magyar népdal

Virágéknál ég a világ,
sütik már a rántott békát.
Zimme-zumm, zimme-zumm
recefice bumm, bumm, bumm.
Bíró Marcsa odakapott,
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békacombot ropogtatott.
Zimme-zumm, zimme-zumm,
recefice bumm, bumm, bumm.
Puskás Gábor későn futott,
neki csak a füle jutott.
Zimme-zumm, zimme-zumm,
recefice bumm, bumm, bumm.
Bíró Marcsa a padláson,
Elcsúszott egy záptojáson.
Zimme-zumm, zimme-zumm,
recefice bumm, bumm, bumm.
VUK DALA
Wolf Péter – Szenes Iván szerzeménye

Fürge rókalábak, surranó kis árnyak,
Hipp-hopp, jön Vuk.
Híres nagy vadászok, jobb, ha félreálltok,
Hipp-hopp, jön Vuk.
Ő az éjszakától sohasem fél,
Bár a sűrű erdő csupa veszély,
Azt mesélik róla, ravasz, mint a róka,
Jön, lát, győz, fut.
Felragyog az ég is, felkiáltok én is:
Hipp-hopp, jön Vuk!
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Sváb műdal

BOCI, BOCI TARKA...

Boci, boci tarka,
Se füle, se farka,
Oda megyünk lakni,
Ahol tejet kapni.
Boci, boci megfázott,
Varrtam neki nadrágot,
Nem akarta felvenni,
Ágyba kellett fektetni.
LÁNC, LÁNC ESZTERLÁNC
Magyar gyermekdal
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Lánc,lánc, Eszter lánc,
Eszter lánci cérna...
Cérna volna, selyem volna,
Mégis kifordulna.
Pénz volna karika,karika,
Forduljon ki Mariska...
Mariskának lánca.
MICIMACKÓ DALA

Egy napon, mikor Micimackónak
Semmi dolga nem akadt,
Eszébe jutott, hogy tenni kéne
Valami nagyon fontosat
Elment tehát Malackához, hogy meglesse, mit csinál,
De Malackánál éppen akkor senkit nem talált.
Így hát elindult hazafelé, miközben sűrűn hull a hó,
S arra gondolt, hogy otthon talán
Akad egy kis ennivaló.
Hogy kimelegedjék, ugrándozott, s jó nagyokat lépett,
S a hidegre való tekintettel énekelni kezdett?
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Refrén:
Minél inkább havazik, annál inkább hull a hó,
Minél inkább hull a hó, annál inkább havazik.
Hull a hó és hózik, Micimackó fázik,
Hull a hó és hózik, Micimackó fázik.
Ismert erdei körökben az az általános nézet,
Hogy Micimackó, mint minden medve,
Szereti a mézet,
És ez nem csak afféle szerény vélemény,
Határozottan állítom, hogy tény, tény, tény.
Ezért mikor hideg van és sűrűn hull a fehér hó,
Kell, hogy legyen az almáriumban eltéve ennivaló.
Így aztán, ha télidőben Micimackó megéhezik,
Megkóstol egy csupor mézet, alaposan, fenékig.
Micimackó a barátom és gyakran beszélgetünk,
Azokról a dolgokról, mit mind a ketten ismerünk.
Tanultunk egy verset is, és most már kívülről tudom,
Ha hideg van és hull a hó, én mindig ezt dúdolgatom:
Refrén:
Minél inkább hull a hó, annál inkább havazik,
minél inkább havazik, annál inkább hull a hó,
Hull a hó és hózik, Micimackó fázik,
Hull a hó és hózik, Micimackó fázik.
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Éj-mélyből fölzengő
– Csing-ling-ling – száncsengő.
Száncsengő – csing-ling-ling –
Tél öblén halkan ring.
Földobban két nagy ló
– Kop-kop-kop – nyolc patkó.
Nyolc patkó – kop-kop-kop –
Csönd-zsákból hangot lop.
Szétmálló hangerdő
– Csing-ling-ling – száncsengő.
Száncsengő - csing-ling-ling –
Tél öblén halkan ring.
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Hull a pelyhes fehér hó, jöjj el kedves Télapó!
Minden gyermek várva vár, vidám ének hangja száll.
Van zsákodban minden jó, piros alma, mogyoró,
Jöjj el hozzánk, várunk rád, kedves öreg Télapó.
Nagy szakállú Télapó jó gyermek barátja.
Cukrot, diót, mogyorót rejteget a zsákja.
Amerre jár reggelig kis cipőcske megtelik,
megtölti a Télapó, ha üresen látja!
KARÁCSONYNAK ÉJSZAKÁJÁN...

Karácsonynak éjszakáján, Jézus születése napján
Örüljetek, örvendjetek: a kis Jézus megszületett !
A kis Jézus aranyalma, Boldogságos Szűz az anyja
Lábaival ringázgatja, két kezével ápolgatja.
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Aludj, aludj én kisdedem, aludj, aludj én kisdedem
Nem királyné a te dajkád, szolgálóból lettem anyád.
Nincs a Jézus ágyán paplan, jaj, de fázik az ártatlan!
Takargatja édesanyja, dirib-darab posztókába.
Nincs a Jézusnak bundája, posztóba van bepólyázva.
Elveszett a báránykája, miből lett volna bundája?
Kirje, kirje kisdedecske, Betlehemi hercegecske.
Azért nekünk jót szereztél, a pokoltól megmentettél
DEBRECENBE KÉNE MENNI...

Debrecenbe kéne menni
pulykakakast kéne venni
Megállj kocsis lyukas a kas!
Kiugrik a pulykakakas!
Debrecenben csoda esett:
két kis kakas összeveszett!
Én a kakasod nem bánom,
csak az enyémet sajnálom.
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A VAJASPÁNKÓ
Orosz népmese
Élt egyszer egy öregember és egy öregasszony. Kéri
az ember az asszonyt:
– Süss nekem anyjuk vajaspánkót!
– Ugyan miből süssek? Egy csepp lisztünk sincs.
– Ej, te asszony! Kapard le a kosár oldalát, seperd fel
a magtárt: hátha kerül így egy kis liszt.
Úgy is tett az öregasszony: lekaparta a kosár oldalát, felseperte a magtárt, s került is liszt két marékkal.
A tésztába tejfelt kevert, pánkót vágott belőle, kisütötte
vajban s kitette a pánkót az ablakba hűlni. Elunta magát
a vajaspánkó, legurult a lócára, a lócáról a padlóra, s
a padlóról legurult az ajtó felé. Átgurult küszöbön a tornácra, a tornácról a lépcsőre, a lépcsőről az udvarra, az
udvarból túl a kapun, mindig messzebb és messzebb.
Gurult, gurult az úton és szembe jött vele egy nyúl.
– Megeszlek te vajaspánkó!
– Ne egyél meg sandaszemű! Inkább hallgasd meg
milyen szépet énekelek neked! A nyúl hegyezni kezdte
a fülét, s a vajaspánkó rákezdte az éneket:
Vajaspánkó a nevem
Elmondom eredetem:
Magtárban sepertek,
Kosárról kapartak
Tejfellel kevertek
Kemencén sütöttek
Ablakon hűtöttek.
Megszöktem az otthonomtól
Gazduramtól, asszonyomtól
Mért féljek nyúl tőled?
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Megszököm előled!
S tovább gurult. Úgy eltűnt a nyúl szeme elől mintha
ott sem lett volna. Begurult a vajaspánkó az ösvényen
az erdőbe, s találkozott a farkassal.
– Megeszlek te vajaspánkó!
– Ne egyél meg ordas farkas! Szépet énekelek neked. És fújni kezdte:
Vajaspánkó a nevem
Elmondom eredetem:
Magtárban sepertek,
Tejfellel kevertek
Kosárról kapartak
Kemencén sütöttek
Ablakon hűtöttek.
Megszöktem
az otthonomtól
Gazduramtól,
Asszonyomtól
Megszöktem a nyúltól,
Miért féljek farkas tőled?
Mindjárt megszököm előled!
S tovább gurult. Úgy eltűnt a farkas szeme elől mintha ott sem lett volna. Gurult, gurult a vajaspánkó az
erdőben, s szembe jött vele a medve. Csörtet, töri a
lombot, rontja a bokrot.
– Megeszlek te vajaspánkó!
– Ne egyél meg tányértalpas, ugyan miért is ennél
meg? S a vajaspánkó már rá is kezdte:
Vajaspánkó a nevem
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Elmondom eredetem:
Magtárban sepertek,
Kosárról kapartak
Tejfellel kevertek
Kemencén sütöttek
Ablakon hűtöttek.
Megszöktem
otthonomtól az
Gazduramtól,
asszonyomtól
Megszöktem a nyúltól,
Ordas farkas úrtól,
Miért félnék medve tőled?
Megszököm mindjárt előled!
S tovább gurult. Úgy eltűnt a medve szeme elől mintha ott sem lett volna. Gurult, gurult a vajaspánkó, s
szembe jött vele a róka.
– Jó napot vajaspánkó! Ej milyen jóképű, milyen pirospozsgás vagy! De a vajaspánkó már rá is kezdte:
Vajaspánkó a nevem
Elmondom eredetem:
Magtárban sepertek,
Kosárról kapartak
Tejfellel kevertek
Kemencén sütöttek
Ablakon hűtöttek.
Megszöktem az
otthonomtól
Gazduramtól,
asszonyomtól
Megszöktem a nyúltól,
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Ordas farkas úrtól,
Mackó Miska úrtól,
Miért féljek hát tetőled?
Megszököm könnyen előled!
– Felséges ének! - szólt a róka. Csak az a baj, hogy
megöregedtem kedvesem, rosszul hallok. Ülj csak ide
az orrocskámra, s fújd el még egyszer!
Nagyon jól esett a vajaspánkónak, hogy így megdicsérték az énekét. Felugrott a róka orrára és újrakezdte:
– Vajaspánkó a nevem...
Abban a pillanatban a róka-hamm-bekapta.
Ha a róka a vajaspánkót be nem kapta volna, az én
mesém is tovább tartott volna!
„Itt a vége, fuss el véle, kerekerdő közepébe!”
DAL AZ ÉDESANYÁRÓL

Édesanyám szeret engem,
haja, haja, édesem.
Tisztán, szépen járat engem,
haja, haja, kedvesem.
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Főz rám, mos rám, varrogat rám,
haja, haja, édesem.
Mindig vasalt ruhát ad rám,
haja, haja, kedvesem.
Betegségben ápolgatóm,
haja, haja, édesem.
Hideg éjjel takargatóm
haja, haja, kedvesem.
Hazavár a két karjába,
haja, haja, édesem.
A mosolya nap világa,
haja, haja, kedvesem.
Kicsi vagyok, elég ennyi
haja, haja, édesem.
Édesanyát köszönteni,
haja, haja, kedvesem
TAVASZI SZÉL VIZET ÁRASZT

Magyar népdal

Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom
Minden madár társat választ, virágom, virágom
Hát én immár kit válasszak, virágom, virágom
Te engemet, én tégedet, virágom, virágom
Zöld pántlika könnyű gúnya, virágom, virágom
Mert azt a szél könnyen fújja, virágom, virágom
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De a fátyol nehéz gúnya, virágom, virágom
Mert azt a bú földig húzza, virágom, virágom
SÜSS FEL, NAP ...

Süss fel nap,
Fényes nap,
Kertek alatt a ludaim

megfagynak.
Süss ki meleg ház alá,
Bújj be hideg föld alá!

En, ó, pé, kú,
a nagy torkú.
Mind megissza a bort,
vígan rúgja a port.
En, ó, pé, kú,
a nagy torkú.
Iksz, ipszilon,
most ne sírjon!
Sőt, inkább vigadjon,
búnak utat adjon!
Iksz, ipszilon,
most ne sírjon!
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Hová mégy te
Kis nyulacska?
Ingyom-bingyom
Tá libe
Tutá libe
Má libe
Az erdőbe.

Minek néked
Az a vessző?
Ingyom –bingyom
Tá libe
Tutá libe
Má libe
Kertecskének.

Minek mégy te
Az erdőbe?
Ingyom-bingyom
Tá libe
Tutá libe
Má libe
Vesszőcskéért.

Minek néked
Az a kiskert?
Ingyom-bingyom
Tá libe
Tutá libe
Má libe
Virágoknak.
Minek néked
az a virág?
Ingyom-bingyom
Tá libe
Tutá libe
Má libe
Jó anyámnak.
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